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ОХРИДСКО-CTPYIHKO BO HOB 1941—1945, Ш Ш Т А  ПРВА, 
ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВРТА, CTPYFA, 1990.

Во издание на Општинските 
одбори на СЗБНОВ на Струга и 
Охрид, во 1990 година од печат 
излезе во четири книги Зборни- 
кот на реферати од Научниот с о  
бир „Охридско-Струшко во HOB 
1941—-1945 година“, одржан на 2 
3, 4 и 5 април 1986 година во 
Струга. Во Зборникот, односново 
четирите книги презентирани ce 
преку сто реферати, соопштени- 
ја, сеќавања и други прилози од 
научни работници, потоа учесни- 
ци во народноослободителната 
борба од охридска и струшка 
околија како и од учесници од 
другите подрачја кои за времена 
војната престојувале и работеле 
на овој терен. Тематски матери- 
јалите ce групирани според обра- 
ботуваната проблематика во че~ 
тири тематски подрачја, односно 
во четири книги.

Во Првата книга (383 стр.) ce 
поместени вкупно 24 реферативо 
кои ce обработува активноста на 
Комунистичката партија на Југо 
славија и другите прогресивни сњ 
ли во периодот помеѓу двете свет- 
ски војни со посебен акцент за 
охридско-струшкиот терен, при 
што напоредно со тоа проследени 
ce и напорите на владеачката 
буржоазија за асимилирање на 
македонскиот народ, теророт, еко  
плоатацијата и др. како и рефе- 
рати што ce однесуваат на актив- 
носта на КПЈ и КПМ, за пери- 
одот 1941—1945 година односно 
за времето непосредно по капиту- 
лацијата на Југославија (април 
1941) до 15 мај 1945 година.

Во втората книга (362 стр.) 
влегуваат 23 реферати што го об- 
работуваат проблемот за активно 
ста на партизанските одреди и

воени единици, во борбите соита- 
лијанските и германските окупа- 
торски војски, потоа албанската 
цивилна власт, како и борбитесо 
балистичките формации.

Третата 1шига (346 стр.) оп- 
фаќа 30 реферати во кои ce обра- 
ботува тематиката за масовните 
политички организации, Народни- 
от фронт, Антифашистичкиот 
фронт на жените, Народната 
младина и Народната власт.

Во Четвртата и последна кни- 
га (270 стр.) во која ce поместе- 
ни вкупно 25 реферати, ce обра- 
ботува окупациј ата; окупаторски- 
от систем и теророт на оваа те- 
риторија за време на окупација- 
та, како и лозначајни ликови од 
Охридското и Струшко загинати 
во Народноослободителната вој- 
на.

Со Четвртата книга ce заокру- 
жува една целина од историски 
аспект која што во многу при- 
донесе да ce расветлат моменти 
од поблиското минато на овој 
крај за кои што во нашата ис- 
ториографија е недоволно пишу  ̂
вано. Посебно е важно што cpi- 
те реферати, прилози, сеќавања 
итн. ce подредени тематски и 
хронолошкн односно во тој 
склоп е извршена базичната п о  
делба на четири книги. Но се- 
пак, покрај сите позитивни осо- 
бини на овој Зборник, евиден- 
тни ce некои пропусти од техни- 
чки карактер. Р1мено, она што 
највеќе паѓа во очи и што е 
голем пропуст на сите четири 
книги од Зборникот е немањето 
на именски регистер и регистер 
на географс1ш имиња и поими, 
кои што регистри ce особено 
важни за научните работници
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заради побрзото и поефикасното 
користење на овие книги. Потоа 
во одделни реферати (на пр. во 
рефератот на Боро Митровски, 
поместен во Втората книга) ce 
испуштени фусноти (вкупно 41), 
a и во содржинскиот дел рефе- 
рати не ce подредени хронолош- 
ки. Исто така, во содржината на 
Втората книга насловите на не- 
кои реферати ce дадени скратено 
што не е практика во научната 
јавност. Секако кон ова треба да 
додадеме дека е одстапено од 
прифатениот принцип на печате- 
ње на статии, каде што во еден 
случај, наместо на крајот, една 
дискусија (на Благој Војдановски 
во Втората книга) е вметната Me
ry рефератите што уреднички 
многу ja намалува вредноста на 
оваа книга. Поголемиот број од 
рефератите ce пишувани без на-

учна апаратура т.е. без фусноти, 
што наведува на помислата 
дека ce тоа претежно пшпувани 
статии врз база на лични сеќа- 
вања, што сепак ja намалува 
нивната вредност како научен 
прилог.

Врз основа на сето погоре 
изнесено цениме дека сепак из- 
легувањето на Зборникот во че- 
тири книги представува солиден 
прилог во нашата македонска ис- 
ториографија, кој што ќе^бвде 
појдовна основа за натамошни 
уште попродлабочени истражува- 
ња за периодот помеѓу двете 
светски војни и посебно за на- 
родноослободителната војна не 
само во Охридско - струшкиот 
крај туку и во цела Македонија.

ѓорѓи МАЛКОВСКИ
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