
47  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 700 / 30.11.2007

Овој меѓународен собир 
беше организиран по повод 
55 години од формирањето 
на Сојузот на историчарите 
на РМ.

"Во рамките на главната 
тема 'Историја, 
историографија и настава по 
историја' се работеше и на 
неколку поттеми, кои на 
некој начин ја одбележуваат 
главната замисла", 
потенцираше 
претседателката на Сојузот, 
проф. д-р Билјана 
Ристовска-Јосифовска.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

МЕЃУНАРОДНИОТ СОБИР ГИ 
СПЛОТИ РАЗЛИЧНИТЕ РАЗМИСЛИ
Во организација на Сојузот на ис-

торичарите на Република Маке до-
нија се одржа меѓународната кон-

ференција "Историја, историографија и 
настава по историја", на која учество зе-
маа околу 70 историчари од земјава и од 
странство (САД, Русија, Турција, Холан-
дија, Романија, Бугарија, Србија, Полска, 
Хрватска, Србија...). На овој меѓународен 
собир во текот на три дена беа разменети 
мислења меѓу историчарите, меѓу сите 
оние кои во историјата даваат свој при-
донес. Македонскиот и англискиот беа 
официјални јазици на кои се комуници-
раше на конференцијата.

Свеченото отворање беше во Инс ти-
тутот за македонски јазик "Крсте Ми сир-
ков", на кое пригодна реч имаше прет-
седателката на Сојузот на историчарите, 
проф. д-р Билјана Ристовска-Јосифовска.

"За нас е голема чест што можеме да ве 
пречекаме на оваа можеби прва конфе-
ренција од ваков тип. Сојузот на исто-

ричарите на РМ опстојува веќе 55 години 
и успешно остварува научни и образовни 
цели преку реализираните задачи, меѓу 
кои е и овој меѓународен собир. Како 
втор столб на овој Сојуз е катедрата по 
историја при универзитетот 'Свети Кирил 
и Методиј'", истакна проф. д-р Ристовска-
Јосифовска.

"Педесет и пет години опстојување на 
Сојузот навистина е голем јубилеј затоа 
што и пред 90-тата и по неа успеа да се 
одржи без некои поголеми потреси, што 
значи една традиција која е создадена 
благодарение на многумина наши колеги. 
За овие 55 години направени се многу 
работи во Сојузот како институција, како 
организација заедно со Институтот за 
историја, со кој се реализирани многу 
соработки. Потребно е опстојувањето на 
оваа организација не само заради нас 
самите туку поради традицијата. Оваа 
конференција е придонес кон историјата, 
историографијата и наставата по исто ри-

ја, затоа што ваков импозантен број на-
учници, професори досега не сме имале", 
истакна директорот на Институтот за на-
ционална историја, проф. д-р Тодор Че-
преганов.

"Во рамките на главната тема 'Историја, 
историографија и настава по историја' се 
работеше и на неколку поттеми, кои на 
некој начин ја одбележуваат главната за-
мисла - интерпретација на историјата, со-

времените историски процеси и ев роп-
ските перспективи, историографијата - кон -
цепции и терминологија, која многу е зна-
чајна за секоја наука, историска антро-
пологија како нова гранка, методологија 
на наставата по историја која е клучна во 
образованието во секоја земја и мигра-
ционите процеси на Балканот како не-
разделен дел од севкупната историја и на 
Македонија и на Балканот", додаде проф. 
д-р Ристовска-Јосифовска.

Темите за кои говореа и дискутираа 
учесниците на меѓународниот собир, како 
од страна на домаќините, така и од страна 
на гостите беа "Историјата како потреба", 
"Историјата-факти, интерпретација", "Над 
нацијата, транснационални истории", "Ад-
министративни промени во Македонија", 
"Македонија и Македонци во наставата 
во словенечките основни и средни учи-
лишта и универзитети од 1918 до денес"... 
Во текот на Собирот беше промовирано и 
списанието "Историја".

СОЈУЗОТ НА ИСТОРИЧАРИТЕ СОЈУЗОТ НА ИСТОРИЧАРИТЕ 
НА РМ СОБРА 70 ДИСКУ ТАНТИ НА РМ СОБРА 70 ДИСКУ ТАНТИ 
НА ЕДНО МЕСТОНА ЕДНО МЕСТО


