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(1928—1986)

Мвогумина се повикани, 
малкумйва се со занес...

Платон

Во ееќавањето јна секој воз 
paaeiH човек најдраги се спомени- 
те (на детстврто, на дниТе помина- 
ти во училинИните клупи и на 
оније, кои ни го отк(риваа светат 
и ни ги внушув!а'а сознаЈнијата за 
него; нивниѓге лмкови, еекој нове- 
ќе, некој помалку, но ликовите 
на сите без иск лучок, остануваат 
Tpiajmo во нашата свеет и тоа 
бездруго е (најголемата и највр1ед- 
на Награда за еекој цросветен 
работник.

Војка Доновска беше таков учител, кој (на бројни генерации уче
ницы од Основното училиште „Владимир Илич Ленин" во Скјопје им 
остан(а како Свело л лик на човек кој цело оно и безрезервйо беше пре- 
даден (на CBlojatm (вокација со дл!абкж1о уверуваше (во иоклучителната бла- 
гороДност на учителската професија и огромна љубов кон мл?адите луге, 
на кои таа сесрдно им се предаде запозеав,ајзќи ги со „учителката на 
жјив|о|т|От" на начин, св1ојетвее на најдобрита, одбранита. Сиот свој рабо
тай век таа го посвети на благородйата цел —  да ги поучи младите луге 
дека животе г не почну в а „кога се родив jaje", како што вели поетют Ра- 
Довиќ, туку дека милениумы и веисрви п}ред Нас живееле луге, твореле 
и се борсле за некаков идеал; дјека созвалијата за „он|а шта било" не 
треба да ги примаме само какЈо јалова информациЈ!а, туку какю драго- 
цено искуство, што треба да биде наук за сегашНсспга и насока за идни- 
нат)а, а тюа впрочем и е примарна задача на историјата. !Негува.]ќи ja 
нациоНалната свест, со занес ш  учеше младите МакеДонци да осозндат 
кои се, од каде сме дошле на овие црюсдоори, какви и (колкави биле на
шита напори и борби за οπαίο јување и слобода. Својот долгошдишен 
Наставай опијт таа го вградуваше во иесебичната помош на иДните кюДе-
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ги —  фтудецште хоспитанти по исшорија, на кои нанамфгливю им ш  
откриваш!© тај{ниИе и учИтелскиог занаеи. Нејзините к!ојн|структивни согде- 
ду1ван>а, плоД на бог!аЯа(та емпириј;а, често беа мјошне иНструктивни за 
(авфорйге на пов1е!ќе учебеици по испори ja за вишите одделанија (на осйов- 
ните училишта, за кои таа повекекратню беше рецензент.

YniTte (ой рана младост, во родниот Щтип таа се определи за един- 
ственноц праведен пат на шесгаесетгодишна воэракл стана една од нај- 
младите б!о!рци на иашата НОБ. Сиопг свој живот нјешжолебливо врвеше 
пјо тој пат (не штедејќи го своето кревко здрав je и вградувајќи се во 
сйте йегови сегменты (не само на професиоеален, туку и на опнгщствен 
план. Нејзината ‘активное! во ДруштвоТо на историЧариТе на Македо
нии а ?н(е оста1на незабележана, зашто таа во него беше истакЦат деец и 
агилен пјропЈагатор и (афирматор на йеговиот орган —  списанИето „Ието- 
рија". Bio Сојузот на борцище, з!аедно ico своите соборци неуморно се за- 
лагашС за негување (на бсрбените (традиции кај младиТе; беще вклучена 
во многу самоуправен и ошЦтественочюлиДички оргадш и тела во орга- 
низацијата каДе што работеше —  Основногго училишТе ,/Владимир Илич 
—  Ланин" в!о Ckonjle. За овие и вакви активности не изттајнаа и ошите- 
ствсииТе признанија: лајекаДото званье „особено истакнаТ пројсветен ра
ботник", (Орден на трудот со сребрен венец и бројни пофалби, благодаря 
ници, повелби.

Но еајубавотк) признание и награда за тоа што шот свој рабогген 
■ эйек по посвети! и им го Дари на младите секако а големЗДа љубов и дру- 
гиот спомен што бројните нејзини ученици секогаш Ќе го носат во нај- 
топлиот кат од своите сјрца.

Vixit, sed vixit bene!
Љубинка БАСОТОВА
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