
Х Р О Н И К » И СООПШ ТЕНИЈА

40 ГОДИШЕН ЈУБИЛЕЈ НА ННСГ ЗА ИСТОРША (1946=1986)

Наставда-научната студиска тру
па за историја претставува соста- 
вево сегмент на Ф1илозофски1от фа- 
култет ой срновањејТо до денес.

Катедрата за исдориоки науки 
спаога во редот да првите, матич- 
ни групп на Фил|озофскиот фа- 
култет во CiKonjle. Таа викна пред 
40 гоДини;, во далечшвата 1946 годи
на, во рамкище на еовоформира- 
ниот Фшюзюфс!ки факултет. Toj 
претставува вистински нуклеус на 
првиот македойски универзитет, 
GKoncKHioiT универзитет „Кирил и 
МеИодиј," во чиј ореол be вплете- 
ни вжовните нирило-методиевски 
и климентови традиции.

Во 1973 година од Катедрата за 
ясториюки нЈауки ее одлачи Кате
драта за иСторија на уметнюста. 
Четири гоДини подоцна, во 1977 
година, Катедрата за историски 
науки nipepiaqHja во Наставно-на
учна студиака трупа за историја, 
кој назив То (носи и Денес.

Катедрата за историја ja започ- 
на (ciBiojana работа со Трст ентузи- 
јасти, кои го чинеа нејзиниот 
скромен кадрювски потенцијал. 
Тсмкму тогаш дојде до израз дра- 
гоцената кадровјска помош на дру- 
гите бра|т|с!ки јуТо|слјовдаски ре
публики, юл1ицетво(рана првадстве- 
iHio во ангажирањето за редонни 
наставшщи, најпрво на Д-р Петар 
Лисичар и д-р Петар Поповиќ, а 
нетто йодоцйа и д-р Стјепан Ая
толле, д-р Богдан Стевановик. 
(краткЈотрајно) и д-р Аадрија Ла- 
инјовиќ, како и во ангажйрањето 
на д-р Стеван Јашјодек и д-р Вла- 
димир Мошин зја хонорарни на- 
став)ници на Катедрата за исто
рика. Притоја, посебно Дојде до 
израз придонасот на д-р Стјепан

Антољак, icoj за своијте заслуги 
беше удостоен (со највцсоките ре
публички цризнанија (наградите: 
11 ОКТОМВРИ и ГОДЕ ДЕЛ
ЧЕВ) и избран за реДовен член 
на МакедонМката акздемија на 
раукиТе и умеггјностите (наДвор од 
работниот состав).

Воедно ice реализијрани повреме
ни гостувагыа на истакнати лич
ности на југословенс0К!ата исторйо- 
трафија, меѓу кои се вбројуваат: 
д-р Tpierop Чремошник, д-р Милко 
Koic, д-р Ѓеоргие Ортрогорски, д-р 
Васа Чубриловиќ, акад. 'Михаиле 
Апоатсш1о|ак1и, д-р БјрДнко Пеграно- 
ВИЌ и др.

Благодарение на ваквата се- 
страјна кадровика помош, како и 
на ванредеите пионерски напори 
на кюрифеите на оваа Катедра, 
групата за Историја се претвори 
во вистински рарадник на на- 
ставн|о-научни кадри од областа 
на йеторйаките науки и тоа не 
само за сойствените рѕедови, туку 
и за 1сит|е юставижянаучни и кул- 
турри институции во нашава ре- 
публижа и поши|ро1к|01, за нашава 
југоелованкжа социј алистичка за- 
едница.

Од првиот скромен нас/гавен 
план и рудиментарни программ;, 
условени од тогашниот степей на 
развој на нашата ијсјторнографи- 
ја, не деддт 40 Тодини. Подоциеж- 
нигге наставни планови и прохрами, 
согласно наТорните йек|ори во раз
ворот, стануваа cè поразновидни и 
побогати. 1%!к!а, беа застапувани 
и нови предмета, како Ц о м о ш н и - 
те исјториски науки (во 60-те То
дини), И Стори ј ата на Византија 
(1966) и |сл. Денес оме соочени со 
мошне развиен наставен план во
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кој de застапени предметы од оп- 
штата (HBcTopffijia На Старицт, 
Средниот, Новиот и  Најновиот 
век, како и Иагоријата на Виз ан
ти] а) и ад националната историја 
(Историка (на МакедойСкиот народ 
и нар!о|дно(стите — Среден и Нов 
в!ек, Историја йа југословенакиде 
народи и (НајроднРсти — Среден, 
Нов и Најнјав век), ка|ко и По
мокши историоки науки и Мето
дика на наставала по историја. 
Приход тије ice пропратени о;о бо- 
Нати (наставеи пропрами, адекват- 
ни на сегашнихе вйсоки на1с(тав- 
но-научйи дос1јр|ели. Во iTioj поглед 
eaj карактеристичен е примерот 
со (изучувањето на македонского 
минахо. Αίκο' в1о почетокот се из- 
(н|е|суваа елементарни сознанија 
од м(акедонс|к(а|та историја, денес, 
благодарение на евицентниот по- 
дем на современ|ата македонака 
историогр»афиј а, квантитативно и 
квалитативно je збогатено изучу- 
вањјешо йа м)а№Дон|ското минато. 
Адекватен е случајот и со изучу- 
вањето на најншата историја на 
ј угословенјските народи и народ
ности, аналогно на снажниот по
лет на сюовремейата ју т 1словенска 
историографска мцсла.

Покрал (споменатите предм!ети, 
во иајновиот наставеи план е за- 
стаиена и ipynara на општообра- 
зовни предметы, збогатена со кла- 
сичее и етрански јазик (по пз- 
бјор). Студиите на вХориот степей 
завршуЫат со ОДбрана на писман 
дипломСки труд (по избрр од ис- 
ториографската трупа предмети). 
Во шој поглед, ЫНСГ за историја 
оди во чекер со (граДиционално 
поразвиенихе југрсловенјски на- 
ставно-научни едукативни центри.

Во изминахиве четири децении 
на груйата за историја qe калеа 
и 1ра[деа бројеи генерации м'аке- 
донски (сту!дшти, студенти од 
бра!Хските социјалистички репуб
лики и покрјаини, како и студен
ти (од странствю. Во овој период 
ННСГза историка й подари на ју- 
шсловенјската социјалистичка за- 
едница цела армија од над 1300 
дипломир^ани историчари.

Денес, нејзините шкЬлници, 
распр'сеати низ цела Југославија 
ш шнрат марксистичкиот свето-

глед и духрт на брахството и 
единством на југословенските на
роди и народности. Главнината на 
овој кадар е лоциран во СРМ, 
при што то дава својот придонес 
во аргавизациихе на здружениэт 
труд од областа на основного, 
средното и вцсокојто (образование, 
во архивите, музеите, домовите 
на културата и вю општествено- 
полйтичките организации, како и 
во врвните републички научни и 
културни институции (ПНИ, Ар
хивно: на Македонија, МузеиЦе на 
Македонија, HYB „Клим!ент Ох- 
ридоки“, НИП „Нова Македони- 
ја“, ‘РТВ Скопје, па и MAHY).

Согласно нВДаснатите опшцесг- 
вени погреби за йобрзо и поква- 
лихетно юквалификуваще на науч- 
ниот подмладок, Катедрата за ис- 
ториски (науки од 1971 го'дина ста
на вдеител н|а III степей н!а на- 
СХава, lOTBOpajiKH прагдипломски 
студии ОД областа н!а историјата 
на македонскиот народ. ПостДи- 
пломските (СтуДии се рёализцр'аат 
во соработка Ido Ин|ститутот за на- 
цйонална историја и др. науч)ни 
институции во р|епубликава. Во 
наставниСг план се зацрггани че
тири ваСо|ки и тоа: I. Историја 
на македонскиот најрод и народ- 
вдетите до крјот на XIV век; II. 
ИјСјТорија на македонскиот народ 
и |н(аро(дностиге од крајот на XIV 
До крајот на XVIII веќ; Ш. Исто
рика на македонскиот народ и на
родно стите во XIX и XX век; и 
IV. ПШорија на балканските нар(о- 
ди во XIX и XX век.

Последна стартуваше VIII гене- 
рациј|а (слушатели на иосјтдиплом- 
скиде студии. Досега магисхрирѕаа 
19 постдипломци, и т(оа, првиот, 
Лаздр Лазаров на 7. I. 1975 годи
на, а посЛеДната, Љубинка Eoico- 
това, на 5 октомвјри 1985 година. 
Моментно, пред комиоиите за 
оценка (се (цајоѓаат уште 4 завр- 
шени магистерски Дези, чија од- 
брана може да се очекува во нај- 
скоро време.

Освен тоа, шестмина хабили- 
тираа.

Покрај тоа, на групата за нато
рила со највиСокиот научен сте
пей, докггојра|т по ијстфиоки науки, 
се здобија Цела плејвда научни 
рабохвици од 1и|аша1ва земја. Д(о(се
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га ННСГ за историја ja облаго- 
роДи нашата научна мисла со 38 
одбранети докторски диссертации 
од областа на исторшките науки. 
ВремеШкиот интервал мегу прва- 
та и Црследјната юдбранета док- 
торска дасејртација извдсува бли- 
зу (Три децении (18. I. 1958 — 14 
мај 1986 го(ц.). Прв ico докторат 
по исторПаки науки на оваа груиа 
се здоби Христо Андонов Полјан- 
ски (Риека щ Турција — дрговски 
врРки ш  вТората полоѕвина на 
XIX век), a појслЗДна, Маргарита 
Пешевска (И|отојрИс!киот развитой 
н|а (неврзувањјето). Последниов 
пример jaöHO покажува дека 
ННСГ за нсторијата меѓу ирвите 
во ЈуПославија de здјоби со док
тор на нсврзувањето, што само 
по себе говори за нејзиниот раз- 
ниш осет за пулсот на времето.

Пртребно е да се истакне дека 
на DBga ipyna на 29. I. 1985 го
дина ja одбрани својата доктор- 
ска Дисертација (Народноослобо- 
дителната борба на Југославија и 
кинескиот прогресивен печат, 1941 
— 45 г) и првиргг странски нау
чен работник, Ma Сипу од HP 
Кина. Воедао, тој е и првиот Ки 
иез што ja стекна титулата док
тор на иагориски науки во СФР 
Југосланија.

Презентирадшве податоци за 
научниве степени дајплаатичво го 
илустр!ираат неизмернйот прида
ние на ННСГ за историја ,на овој 
план за развојот и растежот на 
современата македонока историо
графии а. Во!едно, ННСГ за истр- 
ри ja Даде неколку врдечки твЬр- 
ци на македонјсјката Нсториограф- 
ска мисла.

ННСГ за Историја во измина- 
тиве четири децении беШе засга- 
пена да речиси сите позначајни 
стручни и научни манифестации 
во републијкава, земјава и надвор 
од неа.

Овде на црво место ги вброју- 
вам|е конгрСсите на југословен- 
окитй историчарн юДржани во Бел
град, Загреб, Љубљана, Сараево, 
ОхриД, Будва, Нови Сад и Аран- 
йеловац, потоа ј у гос л овенските 
симпозиуми за Вдбтавата по ис
торика, к>д Кои претпосдедшют, XI 
симпозиум се одржа минатата го
дина во Маврово — Леуново.

На меѓународод план релевант
но е учествоТо на светските кда- 
греси на историчарише во Рим, 
Огокхолм, ©йена, Москва, Сан 
Франциско. Пјритоа, потребно е 
да се Истакне Дека (на конгресот 
во Сан Франциско вю III секција 
за современа истојрија претседа- 
ваше членот на нашата Катедра, 
проф. д-р Алекјсавдар Апостолов.

Тјреба да ое одбележи и учест- 
вото на визајнтсшршкцте конгреш 
в1о Салун, Истанбул, Минхен, Ох
рид, Оксфорд, Букурешт, Атина и 
Виена. Во август годивава се одр
жа византолошки вднцрес во Ва
шингтон, На кој зеде учествю со 
рефѕерат нашиот иретспгавшж, 
проф. д-р Брайко Панов. Ке ги еш> 
менеме и мегународните конуреои 
на ежономските Нсторичари во 
Ленијшрад и Будимпешта, балка- 
нолошките крнгреси во Софи ja, 
Атйна и Анкара, потоа славиагич- 
ките жонгреси во Прага и Софи ja, 
жоВДресот за антички студии во 
Будимпешта, на м|етународшшт 
псТоркаКо-славистички коегрес во 
Салцбург и Регенсбург, па мегуна- 
родната jугословенско-чехословач- 
ка рреДба во Окопје и Сараево, 
на меѓудајроднирт симпозиум за 
МетоДиј во Познань (Полска) и сл.

Kaj Нас позначајни de научни- 
те собири иосветени на Богомил- 
ството на Балканот, на Кирил Со- 
луноки, на Матодиј, на Климент 
Охридски, еа Скендербег, на Ми- 
сирков, на Октомвриаката револу- 
ција, н}а Горче Петров, Пере То- 
шев, Гоце Делчев, Јане Саидав- 
ски, тркалезыите маш за Даме 
Груев, РаздоДОв, Русински, ВМРО 
(ОбедйНета), симпозиумите Маке- 
донија во Источнаша криза 1875 
-—1881 г., КресненскрТо востаеие 
во МакеДониј!а; Школството, про
свет ата и културата во Македр- 
нија во времето на Преродбата; 
за М. Цепанков, симпозиумите за 
I заседание на АСНОМ, Осйова- 
н>ето и развојот На КПМ, науч- 
ни)те средби во рамките н|а мани- 
фестациите „Гоцеви данови“ (Дел- 
чево), „10 дена Крушевска Репуб
лика" (Крущево), Дојрански раку- 
вања (А. Панов, Ае. Динеоз), сим
позиумите за Илмнденското воста- 
ние, симпозиумда „40 шдини Сло
бодан развој (на (воспшшшегго и
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образованието на Македонија", 
потоа та бројтиие научни собири 
посветени на повеќе градјови и 
решони во републйкава, на На- 
учниот еобир „Тито и Револуци- 
ја" (Кумров!ец — Загреб), „Осмата 
Кјонф^ренција на загрейските ко- 
мунисти и разве] от на КПЈ—СКЈ 
(како модерна партија на работ* 
ничката класа" (Загреб), на сим- 
позиумот „Животоѕт и делото на 
Моша Пијаде" (Бел1ра|д), на сим- 
позиумот „Специфичнюетите на 
екЈОномакијојт развиЦок и социјал- 
ната структура на одделните де- 
лови на Јувдславија, 1918—1941" 
(Аранѓеловац), на Отрушката му- 
зичка еаен, пов!еќегодишни наста- 
пи на Семинар от за македонски 
јазик, литература и култура во 
Охрид, на бројии с!е|сии н)а Шко- 
Дагга на млади марксиста „Стив 
Наумов ·— Мите БюПоевски" и сл.

Секако, пјојсјебно се знача]ни 
научиите собијри на Филозофски- 
от факултет посв!енени та Марке, 
Еегелс, Ленин и Тито. Треба да 
се потевцијра дека трудовите од 
последнйот сјобир „Маркс и наша- 
та современоат" беа публикувани 
в|о подобен број на Годишниот 
зборник на Факултетот и тоа во 
годината на одржувањецо на Со- 
бирот (1983).

Доеега се одржани осум интер- 
катедарски конференции на исто- 
ричарите та Јушславија во кои 
зедовме активнЮ учество. Ыашата 
груда беше домаќин на IV кон
ференций (1981 г.).

ННСГ за йстори]а се појави и 
во улога на реорганизатор на не- 
колку научни собири. Освен тоа, 
члјенови на ННСГ за иоторија беа 
вклучени в|о организационите од- 
бори на разни конгр!еси, симнози- 
уми, тркал1езни ма!си, семинари и 
сл. Исто така беа вклучени и во 
редакдиите на бројни публикации 
сврзани за такви манифестации, 
во редакциите на поеебни публи
кации, монографии на градови, 
историогр!афски и др. списанија, 
архивюки и др. збојрјници, моно
графии и !сл. Пскрај proa, членови 
на групата учеатвуваа ово подго- 
товката на Енциклонади j ата на 
„Просвета", Енциклоцеди]ата за 
физичка тсултура и сл.

ННСГ за испори] а беше вклу- 
чена и в!о реализации ата на капи- 
талните проекта на современата 
макепонска историографија, тро- 
Помнапа Истори]1а на м!акедонс!Ки- 
от народ (1969) и двотомните До- 
кумшти за борба!та на македюн- 
окиојт Народ за самостојНост и за 
нацкощалыа држава (1981), а cera 
е вклучена во реализацијата на 
монуменГгалНйот Проект на пов|е$е- 
томната историја на македонски- 
ю}г народ. Вредно беше вклучена 
и во реализацијапа на проектите 
на Испори j ата на CKiJ (КПЈ) и 
йс! гориj ата на СКМ (КИМ).

ûoBieH тоа, ННСГ за историка 
беше носит|ел на бројни стручки 
семинари за на!ат1авниците по ис
торика. Ке ги йстакнеме и број- 
ните учебници за раневно и вред
но образование щто ги подготви- 
]а чДенови на нашата Капедра. 
Во тоа пос|ебно се истакна проф. 
д-р В. Кушевоки и проф. д-р А. 
Апоспол!о1в.

Во издавањето на универзигет- 
ски учебници и прирачници по- 
себню ice йстайнаа проф. Љ. Лапе 
со двотюмните Одбрани текстови 
за нс|горијата на македонскиот 
народ (в!о три издјанија) и пр!оф. 
д-р CrjienaiH Антохвак со Помошни 
исторйски науки (две издзнија) и 
Извори за историјата на нарюДи- 
.Пе на ФНРЈ.

Членовите на ННСГ за истори
ка беа активно вклучени и во раз
ни македойски йаучни и култур- 
ни манифестации в|о земјата. Во 
земјада ќе ш  спомдаем!е настали
те во 1Вараж]дйк, Љубљана и Пула 
во рамките та манифестацијата 
„Гоцеви денови", ia в!о Страцство 
Деновйте на мак|едойската култу
ра во В!елика Вританија (Лондон, 
Оксфорд, Брадфорт, — ноември 
1979) во која зеде учество и проф. 
д-ρ Хр. Анјдонјов Полјанаки, и сл.

Треба да с|е потанцира и уло- 
гата еа Полјвдски во реализаци- 
.]ата на мйнифестациите Марксо
ва, Ланинова, Енгелјфва и Титова 
недела — ојрганизирани на наши- 
oîr Факултет.

ННСГ за всторија ja краси 
грандиозен научен опус. Од пре- 
з ангар аните библиографии во три 
броја на Годишниот Зборник мо- 
же да се добие само налијативна
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слика за Tola, бидејќи несите чле- 
нови од изминатиов ч!е!шригоди= 
шен период се застапани во нив,

HajiCBqitœi пример За (размерите 
на оваа продукции а ни пружа на- 
учниот опу!с на Полj амоки, кој 
содржи близу половина илј ада 
библдографски ейивдщи, во кои 
се вброани близу 40 (шипи.

Ваквата импреоивна научна 
цродукција, гарндрана со општес- 
тв!ена дејно!ст, им домејсе на чле- 
новите нза КатедраТа дрвни опш- 
тествани п(риз(намија и награди.

Овде н!а прво место го ис'гак- 
нуваме највисокото јушсловенсда 
општеотвено признание, Награда- 
та АВНОЈ, чиј лауреат стана дроф, 
д-р Хрйсто АндоНов Полјански во 
1983 Тодийа.

Со нДјвнсокото републичко 
признание, (Harp аДата „11 октом- 
ври" се (овемчани монографиите 
„Манаетир" ВД Димче Коцо и Пе- 
тајр Мијбкјовиќ — Пепек, „Саму- 
иловата Држава" од Стјепан Анто- 
Јвак и шесттомниот ненадминат 
опус за Годе Делчев од Христо 
Андойов Полј адски. Добнтници на 
Нацрадата „11 (сдсЫомври“ за жи
вотно Дело етанаа дроф. Љубен 
Лапе и проф. д-р Христо Андапов 
Пол1 анода.

Ср висюкото републичко при
знание, Наградата „Годе Делчев“ 
беа удоотојави проф. Љубен Лапе, 
проф. д-р Христо Андойов Пол- 
јански, д р  Димитар Димески за 
монографии аТа „1Македо1ДскО|Го на- 
цйонал1н)ао|слобо1дително движенье 
во (Битол|с|киот вилает“ (1893-1903 
г.), како и дроф, д-р Отјепан Ан- 
тољак и проф. д-р Бранко Панов 
за монументалната тродомна пуб
ликаций „Средновековна Македо- 
нија".

НЬоДтели на републичката на
града „Климент Охредаки" ое 
дроф. Љубен Лапе, дроф. Методи
ка Соколдсјки, дроф. Томо Томо- 
оки, проф. Д-р Bio jo Кушевски и 
дроф, д-р АлексаДдар Апостолов.

Наградата на црад Окоп j e „13 
ноември" ja добија: д-р Бранко 
Панов за монографскиат труд 
,/Геофил акт Охрддски како извор 
за средјновекјадаата историја на 
макМанокиот народ", проф. Слав
ка Фиданова за труден „Некой

момеити од активйоета на арга- 
низацијата да КПЈ во GKonje во 
хШйните спроди Априлската Boj
na", 1к!ако и проф. д-р Христо Ан- 
дснојв Полјјански (вдстхумно) за 
мс1нограф{акиот Труд „Илинденско- 
то востанде и меѓународната јав- 
нјо|ст".

Оеве|н Тоа, чДеновдте на ННГС 
за ис!ториј!а се носители на брод
ни други општествени признани- 
ја, ордени, медали, пДакегги, бла- 
года!рници, призна|нија и сл.

За вкупниот општёствен придо- 
нејс HlHCr за историја беше удо
стоена со вис|о|ко!То републичко 
општествено признание, (Наградата 
„Годе Делчев" (1980 г.)

Во изминатиов временоки ин
тервал членовшче на ННСГ за ис
торика реализираа студиски пре- 
стаи и специализации во земјата 
и во вдрамствр, пред cè, во СССР, 
Велик1а Британија, Франција, Ита
лика, Австрија, ГДР, Швајцарија, 
Велгија, Бугарија, Грција, Албани- 
ја, (Чехослјовачка, Полрка, Турци- 
ја, САД и сл.

Од 70-те годный се одвива ме- 
ѓунајродда размена на е|туденти и 
професори со Универзитетот „Ле- 
(нидски комЈсомол" в|о Вороњеж 
(СССР).

Освен тоа, бррјми етрански на
учны (работницы гостуваа кај нас.

Во појследно време метународ- 
ната соработка е издигната на по- 
вис|о!к|а р|ам!ниште преку реализа
ций (на заеДнички ггеми. Таква 
обработка е вснсноставена со уеи- 
верзитетите во Крајков, Варшава 
и Вороњеж.

Што се однесува до студара- 
њето мож!е да наглаеиме дека во 
пдследао време се зТолемува ус- 
пехот и бројојт на дипломирани- 
те студент. Тоа несомнено го 
навестува времето на созреванье 
на Додобра, поквалитетна генера- 
ција студент. Моментно, на на- 
шава трупа отуддраат 315 редов- 
ни и 69 воДредни студешти. Ина- 
ку, студентите активно се вклу- 
чени во работата на оамоуправ- 
ните органы на групнта и Факул- 
теТот. НивИаГта активност најдоб- 
ipo доаѓа до израз во Советот на 
групата, Клубот на млади иетори- 
чари и сл.
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Секоја година, во рамките на 
можнастите, се реализцра теран- 
cica наотава в!о републикаш и 
надвор од неа.

ННСГ за изсторија расххолага 
со одна од најбогатите иоторио- 
графски библиотеки во република- 
ва. Во Семицарот за општа и на- 
ционална исТорија се депонцрани 
над 36 шгјади публикации, од кои 
над 25 илјади се книги, а оста- 
ищите И илјади броеви на спи- 
сајнија. Покрај тоа, паа располага 
и со комплети взесници, цсторио- 
графски карти и 1сл. Во Семизна- 
рот за Стар Bleie се децонцрани 
над 4 илјади книги. Потребно е 
да се юдбележи дека ННГС за ис
торика врши размена со факултет- 
оките публикации (цред iaè, со Го- 
дишниот зборник) со бројни ин
ституции во земјава, казко и со 
70чна научни институции вю стран- 
ство.

Во библйотеказта се формирани 
спещцални библиотечки фондови: 
Фонд Љубен ЛАПЕ, и Фонд Хрис
то АНДОИОВ —  ПОЛЈАНСКИ.

Покрај ггоа, потребно е да се 
спомене и паричнизот Фонд ЉУ- 
БЕН ЛАПЕ за стипендирање на 
студенти на ННСГ за исИорија, 
кој е формцран со парични сред
ства на ПОКОЈ1НИОТ Академик.

Чденоовите на ННСГ за истори
ка во изми!натив!е 40 години баа 
активно вклучени во општествеео- 
политичкЦот живот на Факултетот 
на Универзизтетот и надвор од 
него, во републикава и земјава.

ННСГ за историјза од овоите 
редови излачи ректор (дроф, д-р 
Христо Аедоно)в Пјолј адски) и прю- 
ректорот на УнивЮрзцтетот (проф. 
Славка Фиданова), декани на Фа
култетот проф. Димчзе Коцо, 
проф. Методија Соколзоаки), про- 
декани, цретседатели на Советот 
на Факултетот и сл. Од оваа сре
дина произлеша и академици на 
МАНУ (Коцо, Лапе, Антољак). Се-

то тоа јаснзо го потенцйра угле- 
дот и придонесот на оваа груда, 
пред cè, за развојот и растежзот 
на ФакултезДот, Уншерзнтетот, ка~ 
ко и другите научни и културни 
институции во нашава република.

Во последниве две тодини, ток- 
му кота црйвршуваше дроцесојт 
на кадровска смЗана на генераци- 
јата, ННСГ за историја ненадежно 
претрйе тешки загуби. За 19 л*е- 
сеци (24. X. 1984 —  24 мај 1986 г.) 
физички загуби пејтмина свои ста- 
мени членови, од к!ои двајца ак
тивен (Г. Белков, Полјаноки) и 
тројца пензјцонирани членови (Со- 
колоюки, Лап1е, Лаиновиќ).

ПоСебно е евйдентна загубата 
на Полјанјски, лауреатот наНагра- 
дата АВНОЈ и ректор на Универ- 
зитетот „Кирйл и Метода.]“ во 
Скоп]|е, какјо и на азкад. Лапе, ко- 
рифејот на Катедразта за истори
ка, во предвечерјето на 40 годиш- 
ниот јубил|еј.

Сето кажано еајрељефнЗо ја по- 
кажува крупната улога и придо- 
!нес на ННСГ за историја за раз
ворот и расјтежјојг на Филозофски- 
огг факултет вю Скопјје во изми- 
нативе 40 гоДјини.

Оттаму Йе ги реактивираме се- 
уште актуелните иизијонерски збо- 
рови на ПолјаШки, искажани 
цред десет години, со мала вре- 
меиака модифик!аци]а Дека ННСГ 
за историја в|о текот на измина- 
згиве четири Децании „израана во 
важен цзентар за наставзна и на
учна дејнцст од облэдта на опш- 
тата и нациЮналната историја. До- 
сега постишатите резултати во на- 
ставната и йаучната дејшст пока- 
жуваајт дека Катедрата и во ид- 
нйна ќе игра зЗначајна улога на 
наставнЮ-научее план од области 
на исторзцската наука вю Репуб
ликава“.

Димитар ДИМЕСКИ

404


