Митре Йнадески, ПРВАТА ГОДИНА НА НОВ И РЁВОАУЦШАТА —
искажувања за вооружената борба против окупаторот во Скопje во
1941 год., издавач: Историски архив — Скопje, Скопje 1973, 64
Ивицијатор и организатор за
публикување на ова издание е
Градскиот одбор на СЗБ од НОВ
на Скопје, наведувајќи во белешката од издавачот дека под друг
наслов и во скратена верзија овој
труд бил презентиран и на Научниот собир „Скопје во НОВ
1941 година“ што се одржа на 13
и 14 јуни 1972 година. Изданието
е отпечатено со цел да послужи
како прилог за натамошното запознавање и проучување на НОВ
на Скопје.
Својот труд М. Йнадески глав
но го базира иа сеќавањата на
борците. Во својот осврт кон из
данието, наместо предговор, напоменува дека досега само од
Скопје свои сеќавања имаат напишано околу 140 учесници, кои
претставуваат драгоцен прилог за
надополнување на недостатокот
на оригиналната архивска и друга
документација. Големиот дел, пак,
од тие искажувања се публикувани во разни весници и списанија.

Содржински, книшката е по
делена на неколку наслови и тоа:
Скопските комунисти за вооружената борба против окупаторот;
Диверзантски групи, магацини и
работилвици за оружје; Првиот
скопски партизански одред; Уште
некой искажувања и заклучок. На
крајот на книшката даден е и регистар на автори од кои се цитирарш искажувањата и регистар на
лични имиња.
Секако дека излегувањето од
печат на овој прилог, инаку скро
мен по обем и претензии, заслужува пофалба, а посебно поддршката на Градскиот одбор на СЗБ
од НОВ на Скопje во обидите за
расветлување на оваа значајна и
би рекол преломна година од историјата и вооружената борба
против окупаторот во Скопје. Истовремено, Историскиот архив во
Скопје го збогатува својот книгоиздавачки фонд со трите започнати едиции уште со едва книга,
вредна за одбележување.
С. М.

Александар Матковски, ДИЕТОТ — КРВНИНАТА ВО МАКЕДОНИЈА
И НА БААКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ ЗА ВРЕМЕ НА TYPCKOTO
ВААДЕЕЊЕ, MAHY, Скопје, 1973, 127
Неодамна, во издание на Македонската академија на науките
и уметностите, излезе од печат
.мошне исцрпната студија за диетот од А. Матковски, прва од ваков вид за споменатава проблема
тика.
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Студијава е фундирана врз
бројна изворна документација.
Авторот користел околу 180 сиџили на Битолскиот кадилак, мухиме дефтери, како и извори за
шеријатското право.
Во студијава се предадени
бројни илустрации на гравури. На

