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Презентираните 
документи го 
прикажуваат пресекот на 
петвековниот живот во 
Македонија за време на 
османлиското владеење.  

Со оваа книга пред 
јавноста се презентира 
дел од големото 
архивско-историско 
наследство, зачувано 
благодарение на двата 
архива - турскиот и 
македонскиот.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

КНИГА

52  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 713 / 29.2.2008

ржавниот Архив на Република 
Македонија и Генералната ди рек-
ција на владини државни архиви 
на Република Турција го про мо-

вираа ексклузивното издание "Маке до-
нија во времето на османлиското вла дее-
ње", во редакција на д-р Драги Ѓоргиев.

Делото го промовираше проф. д-р Ах-
мед Шериф, а со воведен збор за из да-
нието се обратија Танер Каракаш, амба-
садор на Република Турција во Маке до-
нија и проф. д-р Зоран Тодоровски, ди рек-
тор на Државниот архив на Маке донија.

"Оваа книга со својата независност и 
со тоа што е објавена на два јазика се об-
раќа подеднакво до читателите во двете 
земји. Богатите видеоприкази обезбе ду-
ваат книгата да биде повеќе од една ака-
демска книга и само по себе претставува 
уметничко дело, кое се обраќа до широ-
ките маси. Истовремено оваа книга опш-
то земено ќе одигра и значајна улога во 
промоцијата на турско-османлиската ис-
торија", истакна, меѓу другото, во своето 
поздравно обраќање турскиот амба са дор 
во Република Македонија, Танер Каракаш.

Изданието го промовираше проф. д-р 
Ахмед Шериф, кој притоа посочи: "Екс-
понираните османлиски документи во 
Зборникот ја интерпретираат историјата 
на Македонија во османлискиот период. 
Старите архивски документи нè убе ду ваат 
дека над привидот на правливото мол че-
ње на пожолтената хартија лежи цела риз-
ница од историски податоци. Во нив го 
наоѓаме одблесокот на дра ма тич ните вре-
миња на нашите предци кои жи вееле и 
делувале во османлискиот период". 

Документите во Зборникот, продолжи 
Шериф, се групирани во неколку темат-
ски поглавја и тие оживуваат и јасно збо-
руваат за изминатите бурни векови, од-
носно еден голем хронолошки период 
од македонската историја, за кој се за чу-
вани многу автентични документи. Зачу-
вани се многу автентични архивски до-
кументи. Еден дел од оваа автентична ар-

хивска документација, објавена во Збор-
никот, потекнува и од архивските фон до-
ви од Државниот архив на Македонија. 
Зборникот содржи вкупно 100 доку мен-
ти, по 50 од архивите на двете земји. 

"При изборот на документите беше 
запазено тоа да бидат избор на доку мен-
ти кои зборуваат за заедништво, почи-
тување, разбирање, за толеранција, со-
живот, и документи од образовен, кул-
турен, верски, социјален, урбан и еко-
номски карактер. Архивските документи 
се поделени по одредена проблематика. 
Па, така документите во Зборникот се 
групирани во 10 разновидни проб лем-
ски поглавја. Првото тематско поглавје е 
посветено на административното уре ду-
вање и на уредувањето на локалната 
управа во Македонија во османлискиот 

период каде се презентирани 11 доку-
менти. Второто тематско подрачје е по-
светено на политичкиот живот кој за жи-
веал во последните децении од осман-
лиското владеење во Македонија, тре то-
то поглавје им е посветено на градеж-
ните активности на локалната осман лис ка 
управа во разни места во Македонија, а 
четвртото е посветено на економскиот 
живот. Во следното поглавје се забеле-
жани воени теми, како што се, собирање 
помош за војската, воени градби во При-
леп и во Тетово, доделување воени приз-
нанија итн. Шестата група документи 
носи наслов 'Социјален живот' и содржи 
7 документи, кои донесуваат податоци за 
социјално-економскиот живот во Маке-
донија. Седмото поглавје содржи доку-
менти, кои се однесуваат на религијата. 
Тие раскажуваат за различни проблеми 
од доменот на изградбата на рели ги оз-
ните, православните и муслиманските 
об јекти. Осмата група документи се од-
несуваат на образованието во Македо-
нија за време на османлискиот период, 
последната група на овој Зборник се од-
несува на махапите и содржи 11 доку-
менти", објасни промоторот Шериф.

Покрај наведените документи Збор-
никот е збогатен и со 32 зачувани фо-
тографии, мапи и планови, кои потек-
нуваат од соодветниот период. 
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