П Р Е Д Г О В О Р
Списанието Историја поради неадекватниот општествен
третман, посебно во последната деценија, западна во крајно
тешка положба. Последниот број што го издаде претходната редакција (бројот 2 за 1986 годика) излезе од печат со задоцнување
од четири годики.
Ηοβατα редакција во состав: проф. д-р Михајло Микоски,
проф. д-р Димитар Димески, д-р Ристо Кирјазовски — каучек
советчик, д-р Владо Иваковски — каучек советчик и Наум
Димоски — педагошки советник, си постави за основна задача
да издејствува списанието Историја да добие третман што му
npunaia според докажакиот квалитет и призкатото научно ре
номе во Републиката, во Југославија и во странство. Во напо
рите за изнаоѓање на трајно решение за редовно излегување
на списанието најдовме целосно разбирање и подршка кај одговорните фактори и телата на Републичката заедница на научните дејности којашто, со врзувањето на списанието кон Институтот за историја при Филозофскиот факултет, ти обезбедува
основните средства за негово печатење.
Со цел да се надомести настанатата празнина со повеќегодишното неизлегување, Редакцијата се определи за издавање на
двоброи за годините на заостанувањето cè до постигнување на
тековност.
Во уредувачката политика Редакцијата се раководи исклучително од потребите и барањата на нашата наука, ослободена
од секакви идеолошки влијанија. Списанието има научен легитимитет и компетентност научно да ги осветлува сите отворени
и актуелни проблеми и прашања од историјата на македонскиот
народ, без никакви временски огради, во што, сме убедени, ќе
има видна улога.
Во поглед на основната концепција нема поголеми измени.
Содржината на списанието е поделена на два дела. Под I: Статии и прилози, материјали и др. што се однесуваат на историјата на македонскиот народ и на Македонией во етничките гра
ница. Под II: Иселеништво. Во овој дел ќе бидат застапени
статии и прилози, материјали и др. за македонското иселе
ништво.
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Редакцијата се определи за τοα поагајќи од непобитниот
факт дека македонского иселеништво претставува интегрален,
неделив дел од македонскиот народ, како и од сознанието за
веќе акутната потреба од систематско научно осветлување на
историското минато и современите процеси во македонските
иселенички национални заедници во Австралија, Канада и во
Соединетите Американски Држави, но и во европските држави.
Од овај број натаму насловот и содржината на списанието
Историка ќе се печатат и на англиски јазик. И резимеата на
статиите и научните прилози, сосема куси, се дадени на англис
ки јазик. Направени се потребни измени на корицата и на нае
ло вната страна.
Февруари 1991 година

8

Од Редагщщата

