
IN MEMORIAM

Д-р Петар Стојанов (17 јуни 1922, Велес - 8 октомври 1995, Скопје)

На 8 октомври 1995 година Институтот за 
Ѕнационална историја во Скопје, a особено Одделе- 
|нието за националноослободително и преродбенско 

И^движење го изгуби својот драг соработник и пријател 
јд-р Петар Стојанов.

Стојанов се родил во Велес на 17 јуни 1922 годин- 
јјво сиромашно семејство. Основното и средното ' ра- 
|зование го завршил во родниот град, каде уште жо 
|гимназијалец се ориентирал кон младинското прогре
ссивно движење. Како резултат на тоа, во 1941 година 

бил примен во СКОЈ, а во 1943 година станал и секретар на скоевската 
трупа. Есента 1944 година се приклучил во редовите на народноослобод- 
ителната војска, а кон крајот на истата година и во почетокот на следна- 
та, работел во Околискиот и Окружниот комитет на СКОЈ во Велес. Во 
февруари 1945 година станал член на Комунистичката партија на 
Југославија.

Во 1946 година се запишал на студии по историја во Белград. 
Наскоро, по отворањето на Универзитетот во Скопје, се префрлил и ги 
продолжил студиите во Скопје. Дипломирал во 1950 година, потоа се 
вработил како професор во велешката гимназија каде, покрај профе- 
сорската, се истакнувал и со општествени активности.

Д-р Петар Стојанов, во 1956 година, се вработил во Институтот за 
национална историја, каде во 1982 година се пензионирал. Во текот на 
работниот стаж бил претседател на Советот на ИНИ; претседател на 
Научниот совет на ИНИ; секретар на ОО на СКМ; член на 
Универзитетскиот совет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”; бил 
член и редактор на редакции на научни едиции и редакции на 
“Гласникот” на ИНИ и др. Во два мандата бил претседател на Сојузот на 
друштвата на историчарите на Република Македонија, при што го ини- 
цирал издавањето на публикацијата “Историографија на Македонија” 
која стана постојан проект на Сојузот.

Својот работен век д-р Петар Стојанов го посветил на расветлување- 
то на поблиското историско минато на македонскиот народ. При тоа, 
објавил околу 80-тина трудови (монографии и статии), кои првенствено 
се однесуваат на периодот од Балканските војни и Првата сцетска војна. 
За тру дот с‘Маке д ониј а во времето на Балканските и Првата светска
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војна (1912-1918)” добил награда од Собранието на град Скопје “13 
Ноември”, а за неговата општествена дејност бил одликуван со Орден на 
труд от со златен венец и Орден за заслуги за народ.

Простувајки се од д-р Петар Стојанов, вработените во Институтот за 
национал на историја, како и другите членови на Сојузот на друштвата на 
историчарите на Република Македонија се единствени дека загубиле 
иск л у чите лен ко л era и пријател.

Нека му е вечна слава и благодарност.
Катерина НАУМОСКА

Христо Меловски (1932-1996)

Кој ли можеше да претпостави дека самиот старт 
јЦЅ|на Новата 1996 година ќе го завие в траур Институтот 

:{за историја токму во предвечерјето на јубилејната 50 
јгодишнина?!

На 3 јануари претпладне физички нё напушти 
нашиот незаборавен колега, еминентен педагог и при

вате л, универзитетскиот професор Христо Меловски.
Неговата биографија распослана меѓу Лерин и 

јСкопје, опфаќа 63 годишна животна сторија, плодна и 
1племенита.

Роден е на 23 август 1932 година во Лерин, Беломорска Македонија. 
Граѓанската војна го одведува неговото семејство во Нови Сад, каде 
дипломира историја на тамошниот филозофски факултет.

Во 1968 година станува асистент при Катедрата за историја на 
Филозофскиот факутлет во Скопје. Во 1975 година на Универзитетот 
“Мартин Лутер” во Хале (ГДР) одбранува докторска теза по што е избран 
за доцент по предметот Историја на народите на Југославија - Среден 
век. Подоцна го стекнува звањето вонреден професор по истиот предмет. 
Во последно време, согласно новиот наставен план, го предаваше пред
метот Историја на балканските народи - Среден век. По заминувањето 
на академикот Стјепан Антољак, го предава и предметот Помошни 
историски науки. Вое дно активно беше вк лучен и во наставно-обра- 
зовниот процес на постдипломските студии од областа на историјата на 
македонскиот народ -Среден век.

Беше одличен познавач на грчкиот и германскиот јазик. Зад себе 
остави вредни остварувања од областа на македонската медиевалистика, 
меѓу кои најдрагоцена е неговата докторска теза.
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