бир беа расветлени, претставува
огромен придонес за нашата на
учна и поширсжа општествена
јавност.
На крајот од тридневната ра
бота на научниот собир „Куманово и Кумаиовско во НОВ 1941 —
1942 година“, претседателот на
Организациониот одбор Mapa Нацева во завршниот збор што го
даде беше констатирано дека во

Куманово и Кумановско во овој
период постоеше бројна и добро
организирана партиска организација, ко ja уште од првите денови
на окупацијата пристани кон организирање на вооружено востание во овој крај, во кое секако
посебно место најдоа комунистите и работничката класа.
Ѓорѓи ЧАКАРЈАНЕВСКИ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА РАБОТАТА HA СЕКЦИЈАТА ЗА ИСТОРИЈА НА
СЕДМИТЕ ЈАНУАРСКИ СРЕДБИ НА ПРОСВЕТНИТЕ РАБОТНИЦИ

Седмите јануарски средби на
просветните работници, годинава
се одржаа во Струга. По бројог
на учесниците, организацијата и
квалитетот на програмата, истите ги надминаа сите очекувања.
Во рамките на програмата, меѓу другите, работеше и историската секција. На нејзината седница на коja присуствуваа и претставници на Катедрата по историја, Институтот за национална
историја и Здружението на историчарите беа потенцирани повеќе прашања. Меѓу прашањата,
посебно внимание заслужуваат
следните: 1. Координирана и пер
манентна соработка на Катедра
та, Институтот и Здружението, 2.
Проблемот на учебниците и помошната литература, 3. Стручното усовршување на наставниците,
4. Студиите

то, беше речено дека Институтот
секоја учебна година, со циркуларно писмо ќе ги известува Основните училишта, и Насоченото средно образование, со најновите изданија и наслови во соодветната година, а Гласникот и
другите изданија да го најдат
своето место во училишните би
блиотеки. Беше нагласено и тоа
дека Катедрата преку списанието
„Историја“ треба да дава редовни информации за достигнувањата во историската наука.
Според она што го покажала
праксата, беше истакнато дека
стручно и перманентно усовршување на наставниците е неопходно а Катедрата за Историја и
Републичкиот завод за образова
ние и воспитување да продолжат
со меѓусебната соработка за ор-

на Втор и Трет сте

гапизирано програмирање. Струч-

пей и сл.
По однос на координираната
и пермаиентната соработка на
Институтот, Катедрата и Здруже
нието се наметна потребата од
поредовна и посигурна соработ
ка. Во дискусијата, меѓу друго-

ното усовршување да се води
континуирано, а за посетителите
да се води грижлива евиденција.
Беше речено дека семинарите тре
ба да се одвиваат во два дела:
теоретски
и програмск и дел, со тоа што на теоретс-
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киот ќе се обработуваат теми од
достигнувањата на полето на историската наука, а на практичниот за примената на иновадиите во наставата.
Во работата на Секцијата бе
т е гожренато и прашањето за
учебниците, а дискутантите истакнаа дека со сегашната состојба, на Toj план може да бидеме задоволни, зашто учебникот
треба да се напише, потоа да се
дополнува и усовршува. Вистинските учебници, cè уште, се дефицитни, а за да се подобри положбата, беше речено практичарите треба да се активираат подоследно, а на конкуренте за уче
бници повеќе да се внимава на
нивниот квалитет. Техничката ои-

ременост на учебниците заостанува зад потребите, репродукциите
се неквалитетни, недостасуваат
графиките и слично.
Претставникот на Катедрата
д-р Bojo Кушевски во својот збор
ги изнесе условите за студии на
Втор степей, за оние што имаат
завршено ПА и за студиите од
Трет степей за оние што имаат
завршено Втор степей. Toj истакна дека на заинтересираните ќе
им се дава сестрана поддршка.
На крајот д-р Орде Ивановс
ки одржа предавање за Југословенско-бугарските односи во светлината на најновите достигнувања на историографијата.
Панде СКЕПАРОСКИ

ОД АКТИВНОСТА НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА
НА ИСТОРИЧАРИТЕ НА CP МАКЕДОНИЈА
На 27 и 28 октомври 1978 го
дина во Прилеп се одржа ХШ
редовно собрание на Сојузот на
друштвата на историчарите на
СРМ. На собранието, покрај извештаите за двегодишната рабо
та на Сојузот и Редакцијата на
списанието „Историја", се усвой
нов статут и се избра ново раководство на Сојузот. По конституирањето на новото раководство беше донесена годишната
гфограма за работа на Сојузот.
а)

О р га н и за ц и о н а
н а С ојузот

поставеност

Новоизбраните органи на Сојузот се следните:
1.
Претседателство на Сојузот
од 15 членови

2. Секретариат на Претседателството од 6 члена
3. Одбор за општествена кон
трола од 3 члена и
4. Суд на честа од 3 члена
На првата седница на Претседателството беа формирани четири комисии:
1. Комисија за оргаштзациони
прашања на Сојузот
2. Комисија за наставно-научни прашања
3. Комисија за меѓународна соработка со националните органи
зации и друштва на историчари
те во странство
4. Комисија за општонародна
одбрана и општествена самозаштита.
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