TYTYHCKH КОМБИНАТ ПРИЛЕП 1873—1973, ФОТОМОНОГРАФША,
издава Тутунски комбинат — Прилеп, Прилеп 1973 година
Во чест на јубилејот — Стогодишнината од формирањето на
Тутунскиот комбинат во Прилеп,
излезе од печат фотомонографијата „Тутунски комбинат — При
леп 1873—1973“.
Преку ова јубилејно издание
на мошне јасен и сликовит начин
е прикажан историјатот на тутунот во Прилеп и во Македонија,
развојот на тутунското производ
ство и индустријата кај нас, како и растежот на најголемиот
производител во тутунската индустрија — Тутунскиот комбинат во
Прилеп.
Текстуалниот прилог на фотомонографијата тематски е составен од два дела. Во првиот дел
прикажана е историјата на одгледувањето на тутун и тутунопроизводството во Прилеп и Прилепско од професорите Цветам Беличански и Илија Кузманоски.
Во вториот дел мошне прегледно,
со бројки и показатели, е прика
жан развојот на Тутунскиот кОхМбинат во Прилеп, од стручшют
колегиум на Комбинатот.
За нас посебно значенье има пр
виот дел на фотомонографијата.
Авторите на тој дел, прикажувајќи го историскиот развој на тутунопроизводството во Прилеп и
Прилепско, направиле пресек на
развојот на тоа производство во
цела Македонија, а со тоа тие
направиле обид да ja прикажат
досега познатата или непознатата
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историја на појавата на тутунот
во Македонија и конкретно во
Прилеп и со многу показатели да
ja документираат неговата обра
ботка и преработувачка. Од тој
аспект фотомонографијата ги надминува рамките на една само јубилејна публикација и се вреднува како драгоцен прилог за и
кон проучувањето на тутунското
производство во Прилеп и Маке
донии.
Авторите со право констатираат дека прилепекиот тутунопроизводен реон се вбројува ме
ту првите краеви од Македонија
каде тутунот се одгледува од мно
гу одамна, пред 400 години, од
времето на доаѓањето на Турците
и нивната колонизација во Ма
кедонка. Посебно значајна во
развојот на тутунското производ
ство е годината 1873 кота во При
леп беше изграден првиот магазин
за тутун. Toj ден и година го
означува не само раѓањето на Ту
тунскиот комбинат Прилеп туку
и почетокот на тутунската инду
стрии во Македонија.·
Податоците во наведениот при
каз на историјата на тутунското
производство во Прилеп и Маке
донии се аргументирани со користена богата литература, статистички податоци, индекси и друга
изворна документации и е илустрираи со мошне богата докумен
тарна и уметничка фотоилустрација.
Б. Ца

