ниту пак послужила како џандар
било каде.
Во врска со рефератот на Bojмир Кљаковиќ, во диску сијата В.
Зелењин изнесе дека во печатот на
СССР не постоеле написи од кои
може да се види дека владата на
СССР во одредено време толерантно
се однесувала кон четниците на Дража Михајловиќ. Референтот даде
одговор во поткрепа на својот ре
ферат изнесувајќи понови податоци.

И покрај појавата на извесни ненаучни објаснувања на одредени настани на балканските народи во
борбата против фашизмот, меѓународниот научен собир може слободно позитивно да се оцени како по
бројот на присутните еминеитни иаучни работници од повеќе земји, та
ка и по презентираните квалитетни
научни резултати.
М. Т.

У КОНГРЕС НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОХРМД
ОД 5—7 СЕПТЕМВРМ 1969 ГОДИНА
Сојузот на историските друштва
на CP Македонија имаше чест да
биде организатор и домаќин на V
конгрес на историчарите на Југс·
славија, нивниот најеминентен собир,
којшто се одржа, како што е познато, во Охрид од 5—7 септември
1969 година.
Организациониот одбор на V кон
грес, составен од историчари од СР
Македонија со претседател академикот Михаило Апостолски, се покажа
на висина на доверената му задача
и оправдано му се упатија топли
пофални зборови не само од претседавачот, туку и од голем број учесници. Тие нагласуваа дека нивнитс
пофални зборови немаат куртоазен
характер, туку се резултат на задоеолството за организацијата на која
молсат да се стават само ситни за
мерки од технички карактер.
Успешното реализирање на оваа
задача за нашиот Сојуз има двојна
корист. Прво, се здобивме со едно
драгоцено искуство во организирањето на ваков вид собири со околу
1.000 учесници од земјата и страиство; второ, со сознанието дека сме
во состојба и неангажирајќи ги сите
распололшви сили, да излегуваме на
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крај со вакви големи организациоии
потфати.
Основна тематика на V конгрес
на историчарите на Југославија беше — Етничките и националните
процеси во нашата земја. Инаку
Конгресот работеше во пленуми и
три секции. I секција — Од доселувањето на Словените до крајот на
XVIII век. II секција работеше во
две потсекции: А — XIX век до 1870
година и Б — XIX век од 1871 и
XX век до 1918 година. III секција
работеше исто така во две потсек
ции: А — Југославија од 1918 до
1941 и Б — Југославија од 1941 до
1945 година.
Во текот на тридневното траење
на работниот дел на Конгресот се
прочитани околу 75 реферати околу
кои се разви конструктивна дискусиja.
Конгресот свечено го поздрави
неговиот покроЕмтел другарот Ни
кола Минчев, претседател на Собранието на CP Македонија, којшто
организира и свечен прием за учесниците на Конгресот.
На завршната седница на V кон
грес се поднесоа извештаите на секциите и заклучоците на Симпози-

умот за педагошко-методско обра
зование и усовршување на наставниот кадар по историја, кој е одржан на 4 септември, како претконгресна активност. На крајот се про
пита и поздравното писмо од учесниците на V конгрес до другарот
Тито.
По живата и на моменти поле
мична диску сиja, се прифатија и
неколку заклучоци како што се за:
второ издание на Историјата на на
родите на Југославија (I и II книга),
забрзано работење на печатење на
третиот том на оваа Историја, модифицирање на насловот на ова капитално дело, кој треба да гласи Историја на народите и народностите
на Југославија, прифаќање на заклучоците на Симпозиумот за педагош
ко-методско образование и усовршуваьье на наставниот кадар по историја, идниот VI конгрес на историчарите на Југославија да се од ржи
во Црна Гора и друго.
Веднаш по завршувањето на Конгресот се одржа и Годишно собра
ние на Сојузот на историските друштва на Југославија, кое покрај дру
гого решаваше за некой измени во
Статутот и избра нова Сојузна уп
рава. За нов претседател е избран
Д-р Димитрије Вујовиќ, директор на
Историскиот институт од Титоград.
Во склопот на претконгресните

активности се одржа на 3 и 4 септември меѓународен симпозиум во
организација на Југословенскиот ко
митет за историјата на Втората светска војна со основна тема „Движењето на отпорот против фашизмот
во текот на Втората светска војна на
Балканот“.
Сликата за работата и резултатите на V конгрес на историчарите
на Југославија не би била целосна
ако не се споменат и бројните новосклопени познанства, освежување на
старите и размената на мислења и
кадвор од конгресните сали.
Забавниот дел, покрај другарската вечер опфати и разгледување на
Охрид и неговите споменици и две
екскурзии низ СРМ со цел да се заиознаат гостите со историските зна
менитости на Македонија (Хераклеа,
Стоби, Баргала и др.).
Тука треба да й се префрли на
туристичката организација INEX од
Скопје, за некой пропусти, кои придонесоа да не се постигне бараниот
ефект.
V конгрес на историчарите на
Југославија наполно успеа благода
рение на вложените напори на Организациониот одбор, Управата на Сојузот на историските друштва на СР
Македонија и еден дел од членството.
X. М.

„АНТИФАШИСТИЧКО ДВИЖЕЊЕ НА МЛАДМНАТА ОД ЈУГОСЛАВИЈА
1936—1945“ — научен собир
Во времето од 25 и 26 септември
1969 година, градот на Уна — Бихай, каде што пред 27 години беше
одржан Првиот Антифашистички
конгрес на младината на Југославија и каде е основан Антифашистичкиот сојуз на младината на Југославија (УСАОЈ), беше домаќин на

научниот собир посветен на младинското движење на Југославија под
наслов: Антифашистички покрет омл адине Југославије 1936—1945.
На овој собир учествуваа поголем број научни работници од земјата и странство кои поднесоа преку
40 реферати. Од вкупниот број под-

