
ТРИЕСЕТ ГОДИНИ ОД ИЗЛЕГУВАЊЕТО НА ПРВИОТ БРОЈ 
НА СПИСАНИЕТО “ИСТОРИЈА” (1965-1995)

Во далечната 1965 Година, историчарите на Македонија ja реал- 
изираа својата повеќеГодишна желба да имаат свое научно и стручно 
списание. ТоГаш ce појави “Историја” органот на Сојузот на 
друштвата на историчарите на Македонија, којшто три децении 
опсСпојува и придонесува успешно да и се презентираат на научната и 
поишроката јавност како достшГањата во историската наука, така 
и најактуелните прашања во настав auta по историја. Заедно со 
“Гласникот” на Институтот за национал на историја (којшпГо почна 
да излеГува осум Години пред иИсторија”) списанието “Историја” се 
нареди во редот на оние научни и стручни списанија коишто имаат 
Големо значење за афирмирање на нашата национална историја, јазик, 
култура и образование во земјата и во странство.

На страниците на списанието “Историја”, во споменатиот вре- 
менски период се објавени над 700 статии - прилози и материјали од 
политичката, економската и културната историја, над 200 прилози 
за наставата пс историја, околу 300 прикази и критики, повеке од 250 
осврти и хроники, над 70 библиографии и околу 50 други прилози и 
белешки.

Ова не Го истакнуваме со цел да Го покажеме само квантитетот, 
бидејќи Спој не мора секоГаш да биде потврда за соодветниот 
квалитет, туку да укажеме на факпюСп дека овие статии и прилози 
произлеГле од перотю на бројни домашни и сСпрански научни работни- 
ци. Колку за информација би додале дека во еден број на списанието 
“Историја” се јавуваат. од 15 до 40 и повеке автори - историчари, 
историчари на уметноста, археолози, правници, педаГози, социолози, 
филолози итн. Мегу нив има и мноГу млади соработници.

Во уредувањето и редактшрањето на “Историја” во изминатиот 
триесетГодишен период учествувале како Главни и одГоворни уредни- 
ци повеке наши познати професори и научни работници: д-р Христо 
Андонов Полјански, д-р Воислав Кушевски, д-р Александар Апостолов, 
д-р Бранко Панов, д-р Христо Меловски, д-р Михајло Миноски, а во 
досеГашните 15 редакциски одбори се наогале повеке од 30, исто така, 
познатш и признати историчари.

БлаГодарение на особеното анГажирање на редакциите и на 
раководстваСпа на СојузоСп на друшСпвапла на историчарите на
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Република Македонија и на сестраната помош на општеството, 
списанието можеше редовно да излеГува до крајот на 80-те Година. 
Мегутоа, промените кои се случија во општествено -  политичкиот 
живот, во периодот на осамостојувањето на Република Македонща, 
се одразија и во научно стручните друштва и организации. Во тој 
период Сојузот, извесно време не можеше да се вклопи во тој процес и 
од субъективна причини. Сепак, Институтот за историја при 
Филозофскиот факултет во Скопје направи напори да Го одржи кон- 
тину итетот на списанието “Историја”. Потоа, тешкопшате беа 
надминати во текот на 1996 Година и списанието продолжи да излеГу- 
ва повторно како орГан на Сојузот на друштвата на историчарите 
на Република Македонща.

Сојузот и редакцщата се надеваат дека Министерството за 
наука и натаму ќе Го помаГа, како и досеГа, излеГувањето на нашето 
списание, за што историчарите искрено му блаГодарат. Очекуваме 
дека и ветувањата од страна на Министерството за образование и 
физичка култура за соодветна матерщална помош ќе се остварат, со 
оГлед на тоа дека списанието “Исторща” континуирано од првиот до 
последниот број ja им а рубриката “Настава”, во ко ja се третираат 
разновидни Праша ња и проблеми од наставата по историја. 
Списанието и Исторща” и натаму ќе опстојува на неГовата ори- 
ентација да биде Гласило на сите историчари во Република 
Македонща и на неГовите страници да се објавуваат нови научни соз- 
нанща и педаГошко-методски прилози, кои ќе придонесуваат за што 
пообјективно осознавање на минатото и сите придобивки за 
сеГашноста во контекст на демократските Грагански сфаќања и 
промени во општеството.

Од редакцщаша
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