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КЛУБ HA МЛАДИ ИСТОРИЧАРИ НА 
МАКЕДОНИЈА - КЛИО

Неодамна, во Република Македонија ce појави уште едно историско 
друштво: „Клуб на млади историчари на Македонија - Клио“. Формирањето 
на клубот претставуваше иницијатива на студентите на Институтот за Истори- 
ја. Својата дејност клубот официјално ja започна на 4 ноември 2002 година, по 
добиеното решение од Министерството за правда. Седиштето на клубот е на 
Филозофскиот факултет, на бул. „Крсте Мисирков“ Б.Б.,Скопје. Претседа- 
тел на клубот е Илија Цурев, a секретар Александар Шопов.

„Клуб на млади историчари на Македонија - Клио“ е самостојно, невлади- 
но, непрофитно, непартиско здружение на граѓани. Основни цели и задачи на 
Клио ce:

организирање на семинари 
издавање на свое гласило (весник) 
посета на археолошки локалитети
посета на научни установи и запознавање со нивната дејност и 
фондови
дебати и трибини за историски и актуелни теми 
собирање и печатење на историски материјали од Интернет 
обезбедување на технички средства кои ќе помогнат во осовре- 
менувањето на наставата на факултетот 
работа на студентски, историски и други проекти 
разгледување на состојбата на македонската историографија 
соработка со други невладини организации во Република Маке- 
донија
меѓународна соработка со слични организации од светот 
размена на студенти со други држави
заштита и унапредување на интересите на Република Македонија 
строго немешање на политички ставови во работата и интересите 
на клубот

Во „Клубот на млади историчари на Македонија - Клио“ може да членува 
секој студент, постдипломец на историја или некоја од сродните науки, како и 
сите други лица кои пројавуваат афинитети кон историската наука, до 30 
годишна возраст, a ги прифаќаат целите, задачите и обврските на клубот.

Во изминатите неколку месеци од своето основање, Клио стана член на 
европското здружение на студентите по историја „International Students of Histo
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ry Association“(ISHA), организираше предавања на професори од други универзи- 
тети (Amedeo Fenielo, Arthur Pitz, Георге Митревски), курс за дебатери (во сора- 
ботка со Младински образовен форум), посета на НУБ „Св. Климент Охрид- 
ски“, изработи каталог на историската литература од скопските книжарници. 
Во наредниот период клубот ќе го издаде првиот број од својот весник „Histo- 
ria est“, ќе продолжи со организирање на своите предавања и организира своја 
програма по повод стогодишнината на Илинденското востание.

Клубот има за цел со својата дејност да придонесе во создавањето на п одо  
бра атмосфера во која студентите по историја и сите други заинтересирани ќе 
можат да ги реализираат своите идеи. Истовремено клубот ce надева дека ќе 
развие широка соработка со институциите и организациите кои ce занимаваат 
со историјата.
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