
IN MEMORIAM

Љубомир Трајковски 
(31.05.1934-05.02.2003)

Советник no историја ш  пензија
На 5.02.2003 шдина по кратко боледување почина Љубомир Трајковски, 

професор по историја во пензија, долгогодишен советник во Бирото за развој 
на образованието, Подрачна единица Велес.

Љубомир Тодор Трајковски е роден на 31.05.1934 година во село Чашка, 
Велешко. Основното образование го завршува во родното место, a потоа гим- 
назијата ja завршува во „Кочо Рацин“ Велес, во која матурира во 1956 година.

По матурирањето ce запишува на Вишата педагошка школа на група ис- 
торија и географија во Скопје. Работејќи како наставник, вонреден ги завршува 
студиите на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ Скопје на Филозофскиот 
факултет на групата Историја во 1968 година.
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Наставничката дејност ja отпочнува од 1.09.1959 година, во осумгодишното 
училиште „Тодор Јанев“ во Чашка, a од 1.09.1962 година од страна на Соб- 
ранието на ошптината е именуван за директор на истото училиште. Од 1.02.1969 
година е избран за директор на ОУ „Јордан Хаџи Константинов Џинот“ во 
Велес, a од 15.09.1973 година стапува на должност директор на „Гимназијата 
Кочо Рацин“ Велес, на која должност останува cè до 30 ноември 1982 година.

Од 1.12.1982 година работи во Педагошкиот завод на Македонија Подрачна 
единица Велес, како директор, одговорен работник и советник по историја. 
На таа должност останува cè до 31 мај 1999 година кога ce пензионира.

Во својата педагошка и професионална активност постојано ее истакну- 
вал со врвни организациони и стручни способности, како одговорен соработ- 
ник на наставниот кадар, како кординатор и поттикнувач на современата нас- 
тава. За својата професионална определеност во својата најрана младост бил 
ангажиран во Универзитетскиот одбор на Сојузот на студентите на Македони- 
ја, претседател на општинска конференција на Младина, претседател на СИЗ 
за детска заштита, Претседател на Општинскиот одбор на месни заедници - 
Велес, член на Републички одбор на синдикатот на работниците од образо- 
ванието, наука и култура, член на Друштвото за наука и уметност - Велес.

За својата повеќегодишна работа и постигнатите резултати има добиено 
повеќе дипломи, пофалници и признанија.

Во својата педагошка активност, како советник и директор, учествувал 
во изготвување на програми по предметот историја, изготвувал стручни и 
научни трудови од области на историја и историографијата. Соработувал во 
стручен печат, рецензирал учебник no историја за VIII одд. Објавил повеќе 
стручни трудови за ученичкото организирање во „Просветен работник“. По 
повод 40-години од слободен развој на воспитанието и образованието во Маке- 
донија (Симпозиум); Учествувал во истражувачката работа: „Формирање- 
то на поимите за општество кај учениците од IV одд.“

Автор и коавтор на повеќе учебници: Запознавање на општеството за IV 
одд. Автор е на учебникот no Историја за V одделение, издание 2001год. Коав- 
тор е на учебникот Историја за VI одделение, издание- 2002 год. Коавтор е на 
учебникот Историја за I клас културолошка-просветна струка, издание 1989 
година. Коавтор е на учебникот no Историја за II клас гимназија. Бил соработ- 
ник на списанието Историја, кое го издава Сојузот на историчарите на РМ. 
Бил соработник на списанието „Настава историе“ Загреб. Учествувал со ре- 
ферати на научни симпозиуми организирани од Сојузот на историчарите на 
РМ. Љубомир Трајковски како активен член на Сојузот на историчарите на 
РМ беше еден од организаторите на државниот натпревар по историја за 
учениците во средното образование, како и други активности од областа на 
историјата во основните и средните училишта.

Љубомир Трајковски беше човек во кој беа соединети чувството на ху- 
маноста и стручност, тој успеваше да го почувствува секое треперење на своите 
колеги, да го прими и охрабри во педагошката работа. До последен момент, 
тој остана доследен на себеси, на својата професија, на својата животна пре- 
окупација.
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Ние колегите ce гордееме што бевме соработници со Љубомир Трајковс- 
ки, тој ќе ни остане како трајност, со неговите совети и упатства кои уште 
долго време ќе ги спомнуваме како примарни во хуманата професија. Сите 
ние имавме среќа да бидеме насочувани, од неговите совети ja учевме азбука- 
та на професијата. Сето тоа го правеше спонтано, ненаметливо, лесно ги 
освежуваше нашите сознанија, знаеше да ни ja поттикне вербата во сопствен- 
ите можности, a исто така да бидеме праведни и отворени во критиката.

Констадин ДАМЧЕВСКИ, 
советник Биро за развој на 
образованието ПЕ Велес
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