МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„ИСТОРИЈА, ИСТОРИОГРАФНJA И НАСТАВА
IÏO ИСТОРИЈА“
(21-23 ноември 2007, Скопје)

Сојузот на историчарите на Република Македонија, по повод 55
години од своето формирање, ja организираше Меѓународната
конференција "Историја, историографија и настава по историја ", којашто ce
одржа од 21 до 23 ноември 2007 година во Скопје. Свеченото отворање
беше во амфитеатарот на Институтот за македонски јазик "Крсте
Мисирков", каде што потоа ce одвиваа и работните сесии.
Конференцијата ja отвори претседателката на Сојузот проф. Д-р Билјана
Ристовска-Јосифовска. На Собирот му ce обратија со поздравни говори
претставници на Институтот за нацмонална историја (проф. д-р Тодор
Чепреганов), на Катедрата по историја при Филозофскиот факултет (доц.
д-р Бобан Петровски), како и на Европската асоцијација на наставниците
no историја ЕУРОЦЛИО (Јоке ваи дер Леу-Рурд). Работата продолжи со
промоцијата на најновиот број на списанието "Историја" (орган на
Сојузот на историчарите на Република Македонија), чијшто промотор
беше проф. д-р Катерина Тодоровска.
На Конференцијата зедоа учество над 70 учесници, од кои голем
број од странство (Турција, Полска, Русија, Бугарија, Словенија,
Хрватска, Албанија, Србија, Босна и Херцешвина, Холандија). Во текот на
Конференцијата беа презентирани исклучително значајни реферати, во кои беа
претставени достигнувања во областа на историските проучувања,
интерпретацијата на историјата, разните концепции и правци во
историографија, прашања поврзани со современите историски процеси и
европските перспективи, проучувања од областа на историската
антропологија, на миграциските процеси на Балканот, како и
методологијата и програмите во наставата по историја.
Како резултат на одржаната конференција излезе од печат
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u настава по историја" одржана од 21-23 ноември2007 Година во Скопје),
Скопје, 2007, стр. 542. Во подготовката на Зборникот учествуваше
Редакциски одбор, во состав: проф. д-р Тодор Чепреганов, доц. д-р
Далибор Јовановски, проф. д-р Марија Пандевска, доц. д-р Силвана
Сидоровска-Чуповска и проф. д-р Билјана Ристовска-Јосифовска
(уредник).
проф. д-р Билјана Ристовска-Јосифовска
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