Воислав ЈаКоски „Хероите на
Илинден- во народните песни со
тема од НОВ и Народната револуција“, Татјана Каличанин „Традицијата и иновациите во македонската народна песна од НОВ“,
Блаже Петровски „Мотивот на херојство во македонските народни
песни од НОВ“, Трпко Бидевски
„Белешки за неколку партизан
ски народни песни од Егејскиот
дел на Македонија“ и Симо Младеновски „'Врапчето' како специ
фичен усен информативен гласник во Народноослободителната
борба на македонокиот народ.“
Според општата оцена на организаторот, симиозиумот ги оправда очекувањата. Toj несомнено
значи одреден придонес на нашата научна мисла во вреднувањето,
третманот на местото, улогата и
значењето на дел од културното
творештво како своевиден одрази
израз на нашата НОВ, на нејзиното осмислување, осознавањето на
нејзината суштина, високите етич-

ки вредности, белезите на одделни
нејзини страни своевидно изразени
и одразени низ уметничките кре
ативности. Корионоста од ваквите
напори не лежи само во поглед
на нејзиното интегрално осознавање, туку и во нејзината
воспитна функција, нејзината катадневна присушост во свеста на
нашите луге, современите и идни
генерации, можности таа епопеја
своевидно, емотивно да се доживее и низ уметничките дела, како и
за поимање и на другите иејзини
димензии и вредности.
Во смисла на реченово, симпозиумот пополни одредена празнина во поглед третманот на наша
та најнова историја и од становиштето на уметничкото творешт
во, културно-прооветната дејноет
воопшто. Затоа очекуваме иницгь
јативи за посестрана ангажираност на повеќето фактори за продолжување на оваа срейно започната — мошне благородна — ра
ß
бота.

СВЕЧЕН СОБИР во Институтот за нациоиална историја по повод 30 годишннната од Првото заседание на АСНОМ (28. VI. 1974 година)
По повод 30 годишнината од
Првото заседание на АСНОМ Ин
ститутот за нациоиална историја
во Скопje организира на 28 јуни
1974 година Свечен собир. Пред
членовите и соработниците на Ин
ститутот, како и пред поканетите
гости, во големата сала на оваа
наша научна инетитуција зборуваше другарката Веселинка Малинска. Таа ги изнесе своите сеќавања сврзани со подготовките
и одржувањето на Првото заседа
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ние на АСНОМ, задржувајќи се
и па неговото место и значење во
најновата историја на македонскиот народ.
Оваа свеченост посветена на 2.
VIII 1944 година, —■ големиот датум во историјата на македонскиот народ и на југословенските
народи -и народности, беше пропратена и со пригодна уметничка
програма.
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