ce обработуваат прашања и насташт
од НОВ и Народната револуција и
прилози од библиографски харак
тер. Овој дел од прилозите и давая г
ка публикацијата посебна вредност
и значење од аспект на историографијата и како такви допринесуваат
за популаризација на нашата исто
ргла. Тука ке ги истакнеме прило
зите: Д-р Владо Ивановски — Ма
ке донската историографија за НОВ
и Револуцијата на Македонија (1941
—1944); Д-р Растислав Терзиоски —
Библиографско-критички осврт на
поважната историска литература од
српскохрватското јазмчно подрачје
за настаните во Македонија во пе
риодот на НОВ и Револуцијата (1941
—1944); Ристо Кирјазовски —■ Куя·
турно-просветната дејност на маке·
донците од југозападниот егејски
дел на Македонија во времето на
НОВ; Боро Митревски — Петнаесеттиот корпус во завршните борби за
сслободување на Југославија; Масар
Кодра — Соработката на албанскиот

к македонскиот народ во текот на
НОВ (1941—1944); Bojo Кушевски —
Историографијата на НОВ и наставата по историја и т.н. Веднаш тре
ба да истакнеме дека прилозите од
оваа облает во поголемиот број не
се објавуваат првпат во оваа щ’бликација, туку тие се порано обja
г,сни или пак се читани на разни
симпозиуми и советувања. Секако
ова ja намалува оригиналната вред
ноет на публикацијата и ja сведу
ьаат на ниво на збирка на веќе об
јавени трудови. Но и покрај тол
за својот поширок круг на читатели
публикацијата ги доближува и ги
прави подостапни дотичните историографски достигања и допринесува за популаризација на нашето
револуционерно историско минато
Токму во тоа и ja гледаме корнепоста на нејзиното делување и онравданоста на нејзиното излегување
во јазноста.
Б. Ц.

OMLADINA U ANTIFAŠISTIČKOM POKRETU JUGOSLAVIJE 1936—1945 — Zbor
nik radova naučnog skupa — Bihać, 25—26. IX. 1969. Pretsjedništvo SOJ Beograd,
Muzej Prvog Zasjedanja AVNOJ-a, regionalni muzej Bihač. Banja Luka 1972,

Во септември 1969 година, вс
градот Бихаќ, Народна Републикз
Босна и Херцеговина се одржа на
учен собир на тема: „Младината во
Антифашистичкото движење во Југославија 1936—1945 година“ за чија
работа Гласникот на Институтот за
национална историја своевремено
сбјави приказ од д-р Владо Ива
ковски, истакнувајќи го во него
оначењето на овој собир, проблемите претресувани на истиот и сл.
Деновиве имавме веќе прилика
материјалите од тој значаен собир
да ги видиме публикувани во noce
бен зборник под горниот наслов.
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Редакцијата на Зборникот, сме
та јќи дека и најмалиот прилог пре г
ставен на научниот собир ќе биде
од полза за научната јавност, на
околу 400 страници ги објавува ситс
соопштенија., реферати и дискусии
подиесени на собирот.
Бројните трудови објавени во
Зборникот зафаќаат најразличтга
проблематика што се движи во рамките на насловната тема на Зборни
кот. Од вкупно 31, 14 реферати и
соопштенија се однесуваат на проблеми од историјата на младинского

движење на Југославија во перио
дот до војната — 1941, а 17 на вос
ниот период.
Сериозниот научен пристал коп
сите нив покажува дека во обработ
ката на младинските теми доста се
направило, дека на таа проблема
тика во Југославија најсериозно ч
системски се работи.
Соочени со недостигот на едва
телку важна и одамна чекана историја на младинското движење на
југославија, што тоа движење веќс
одамна го заслужува, горниов труд
како сериозен чекор во таа насока
ќе биде дочекан со добредојде од
иаучната, па и од поширокота јавност во Југославија.
Покрај своето општојугословен ·
ско значење, Зборникот е од нспосреден интерес и за оние што ce
занимаваат исклучиво со младин
ското движење во Македонија. Во
него се поместени четири интересни
статии од македонски научни работници кои документирано говорат за
многу разновидна и притоа сушто
ствена проблематика од историјага
на младинското
револуционерно
движење во Македонија во горниот
период. Тоа се рефератите на д-р
Владо Ивановски „Првиот конгрес
на Народноослободителниот младлпски сојуз на Македонија во развиϊοκοτ на младинското движење“.
д-р Ростислав Терзиоски „О неким
сукобима напредне среднюшколске
омладине Македоније са денациоиа·
лизаторским стремљењима бугарских окупатора у школама окупи
ране Македоније 1941—1944“; То
дор Симовски „Учеството и придо·
песот на македонската младина од
Егејска Македонија во борбата про
тив фашизмот“ и Галена Куцулолска „Вториот конгрес на НОМСМ
is неговото значенье“.

Содржината на овие статии знат
но придонссуваат во расветлуваььето
на поставените проблеми и претега·
т.уваат сериозна основа за обработ
ка на еден покомплетен труд на
младинското движење во Македонија за периодот на НОВ и револудијата.
Поздравувајќи ja иницијативата
да ce објави горниов Зборник на
научни трудови како мошне значаен
за понатамошната обработка на вака клучни проблеми од југословенското револуционерно минато, ги
унатуваме нашите комплименти и
кон сите други убави решенија на
кяигата кои овозможуваат истата да
стане поирегледна и подостапна до
читателот. Формата на книгата, ли
ковната опременост, концизните редакциски забелешки и слично заслужуваат посебна пофалба.
На крај и за еден по наше мислсње „технички недостаток“ на кни
гата, којшто секако не е битен, но
можеби би било корисно да се
уочи. Имено, материјата во Зборни
кот што фактички се однесува на
два различии периода од историјатд
на младинското антифашистичко
движегье во Југославија, по наше
мислење не е и физички прегледне
распределена во соответните периоди. Според тоа, добро би било ако
постојат два дела на Зборникот: прв
дел кој би ги опфатил материјалшч^
што се однесуваат на периодот до
1641 и втор дел, од периодот на
војната (1941—1945 година). На тој
вачин практично би настанала и
една поирегледна расподелба на матсријалите внатре во одделните деr.ови на зборникот со што истиог
уште повеќе би се приближил кок
читателот, би станал попрактичен
за употреба.
Р. т.
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