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ДРАГИЦА МИЛОМИР МИЈАТОВИК

По кратка болеет на 17 ноем- 
ври 1981 година си отиде за секо- 
гаш од нашите редови Драгица 
Мијатовиќ, историчар — библио- 
текар во Народната и Универзи- 
тетската библиотека „Климент Ох- 
ридски“ во Скопје, една од осно- 
воположниците на Одделението за 
библиографија, автор на бројни 
иаучно-популарни прилози од об- 
ласта на поновата историја на ма- 
кедонскиот народ.

Драгица Мијатовик е родена 
во Струмица на 29 јануари 1926 
година. Основно образование и 
гимназија завршила во родниот 
град. Уште како ученичка таа ак
тивно се вклучила во работата на 
СКОТ, извршувајќи повеќе одго- 
ворни задачи. Таквата нејзина ак- 
тивност продолжила и по осло- 
бодувањето на нашата земја.

Само што престана л е борбите, 
Д. Мијатовиќ станала една од 
оние редки македонски народни 
учители кои сеотрано се ангажи- 
рале во поставувањето темелите 
на македонского школство. Уште 
во крајот на 1944 година таа по 
одлука на Министерств ото за прос
вета на НРМ заминала да дејству- 
оза како учителка во струмичкото 
село Муртино. За време на прес- 
тојот во ова село (26. XII. 1944 
до 12. III. 1945 г.), Д. Мијатовиќ 
покрај тоа што изградила во нов

социј алистички дух голем број 
ученици, описменила и повеќе не- 
писмени возрасни селани, кои би
ле оневозможени од претходьште 
ненародни режимски власти да 
отанат грамотни и добијат основ- 
ни елементарни знаења.

Драгица Мијатовиќ спаѓа во 
редот на оние македонски прос- 
ветни работници кои биле анга- 
жирани од страна на Министерст- 
вото за просвета на HP Македони- 
ja во просветувањето на македон- 
ските деца (и не само тие) во Пи- 
ринска Македонија. За време на 
својот престој во овој дел на Ма- 
кедонија (од 21. XII. 1947 до 1. 
XII. 1948 г.) таа изградила пого- 
лем број ученици, а исто така 
работела во културното издание 
на населението. Нејзината учител- 
ска дејност во Пиринска Македо
н к а  прекинала по донесувањето 
на Резолуцијата на ИНФОМБИ- 
РОТО. По одлука на Министерст- 
вото за просвета на НРМ, Д. Ми- 
јатовиќ ja  продолжила учителска
та работа во тиквешкото село Дре- 
нево (од 1. XII. 1948 до 31. VIII. 
1949 г.). Отсега Д. Мијатовиќ едно- 
времено со вршењато на својата 
учителска дејност го усовршувала 
образованието. Како наставник по 
историја и географија таа дејст- 
вувала и во осмогодишното учи- 
лиште во Горно Врановци (од 1.

333



X. 1951 до 31. VIII. 1952 г.), потоа 
во училиштето „Сандо Масев“ во 
Струмица (од 1. XII. 1952 до 14. 
X. 1955 г.).

На 1. IV. 1956 година Д. Мија- 
товиќ се вработила во Иародната 
и Универзитеската библиотека 
„Климент Охридски“ во Скопје 
како дипломиран историчар. Гру- 
пата историја на Филозофскиот 
факултет во Скопје како вонреден 
студент ja  завршила на 3. III. 1956 
година.

Драгица Мијатовиќ спаѓа во 
редолг и на оние македонски исто· 
ричари кои сестрано се ангажи- 
рале во иследувањето на македон- 
ското историско минато. Уште ка
ко студент таа по предлог на сво- 
ите професори Љ. Лапе и други 
активно се ангажирала во лриби- 
рањето и проучувањето на извор- 
ношо градиво што се однесува на 
историјата на својот роден крај. 
Таа покрај тра што собрала и об- 
јавила повеќе записи и натписи 
од струмичките цркви, анкетира- 
ла и поголем број револуционер- 
ни дејци, што нејзините прилози 
(објавени во повеќе наши списа- 
нија) претставуваат и драгоцен из- 
ворен материјал. За прв пат во на- 
шата историографија Д. Мијато- 
виќ осветлила повеќе културни и 
револуционерьш дејци, пред се од

илинденскиот период. Преку спи- 
санието „Македонија" и други спи 
сани ja и весници, научните соз- 
нанија на Д. Мијатовиќ ги поми- 
нале границите на СРМ и допреле 
до бројни наши и други дубите
ли на историјата на македонскиот 
народ и во прекоокеанските зем- 
ји. Неиадејната смрт ja  прекина 
работата на овој наш мошне ан- 
гажиран научен работник и во до- 
вршувањето на својата доктор ска 
дисертација „Протестанството во 
Македонија, со особен осврт на 
Солунскиот округ“.

За сите оние кои соработувале 
со Д. Мијатовиќ таа ќе остане 
за секогаш во спомен со својот 
драг лик, со својата доброта и 
спремност искрено да помогне и 
соработува. Нејзиниот пак сест- 
ран придонес во по ставу вањето 
на темелите на македонското со- 
цијалистичко школство, во разво- 
јот на македонската историографи- 
ја, а посебно во поставувањето 
на темелите на библиотекарството 
во СР Македонија ќе ги потикну- 
ва младите генерации секогаш дд 
се инспирираат и потикнуваат од 
делото на оваа наша скромна и 
незаборавна колешка.

Бранко ПАНОВ
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