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УДК 929 Величковски, Б. 
 

IN MEMORIAM 
 

 

Проф. д-р БОНЕ ВЕЛИЧКОВСКИ (1948 ‒ 2022) 
 

На 7 февруари 2022 година во Скопје почина проф. д-р Боне 
Величковски, фолклорист и научен советник (во пензија), 
долгогодишен истражувач на детскиот фолклор и кратките жанрови во 
Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. 
 Роден е 1948 год. во с. Црешево, Скопско. Дипломирал во 1974 
год. на Филозофскиот факултет во Скопје ‒ Група за француски јазик и 
литература. Во Институтот за фолклор се вработува во 1976 год. како 
библиограф. Во 1992 год. магистрирал на Универзитетскиот центар за 
постдипломски студии во Дубровник на Филозофскиот факултет при 
загрепскиот универзитет, со темата: „Makedonske erotske narodne 
pjesme“ и се стекнал со научната титула магистер на општествени, 
хуманистички и теолошки науки од областа на филологијата. Во 
наредната 1993 год. бил избран за асистент на работното место 
истражувач на детскиот фолклор и кратките жанрови. Докторирал во 
1999 год. на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на 
темата: „Заемните влијанија меѓу македонските народни пословици и 
поговорки и пословиците и поговорките на другите балкански народи“, 
под менторство на проф. д-р Томе Саздов.  
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 Проф. д-р Боне Величковски во периодот 2001–2010 беше 
раководител на Одделот за народна литература, а една година, во 
периодот од февруари 2010 до февруари 2011 година, ја извршуваше и 
функцијата в.д. директор на Институтот за фолклор. Беше раководител 
на неколку научноистражувачки проекти, меѓу кои и на макропроектот 
„Современата состојба со фолклорот во Охридско-струшкиот регион“, 
во периодот 2004–2006 год. Благодарение на истоимениот 
монографски труд што произлезе од овој проект, а на кој уредник беше 
проф. д-р Боне Величковски, во 2007 год. Институтот за фолклор 
„Марко Цепенков“ ја доби и престижната државна награда „Гоце 
Делчев“ која се доделува за особено значајни остварувања од интерес 
за РМ во областа на науката. 

Тој е изготвувач и на првиот елаборат (предлог-проект) за 
организирање на постдипломски (магистерски) и докторски студии по 
фолклористика, по што Институтот се стекна и со правото да 
организира студии од втор и трет циклус од оваа научна област. На 
студиите од втор циклус по фолклористика, проф. д-р Боне 
Величковски беше назначен за наставник по предметите: Детски 
фолклор и Балканска фолклористика (со уште двајца професори).  

Автор е на неколку монографски трудови и збирки со песни и 
пословици: Секој петок урда јадам: Македонски еротски песни (како 
приредувач), Македонско-ромски и ромско-македонски речник (1998, 
соавтор), Ѕид без малечки камчиња не стои: Пословични паралели 
(2001), Dizionario Rom-Italiano, Italiano-Rom (2002, соавтор), 
Македонско-англиски и англиско-македонски пословични паралели 
(2002), Француски пословици и нивните македонски еквиваленти 
(2004), Руско-македонски и македонско-руски пословици (2005) и др. 
Негова заслуга е и публикувањето на најсеопфатната книга со 
библиографски податоци од областа на македонската фолклористика и 
етнологија: Библиографија на фолклорот и етнологијата во 
Македонија публикувана во 2010 година во издание на Институтот за 
фолклор „Марко Цепенков“. Во пензија замина во 2012 година. 
 Поопширни биографски податоци за проф. д-р Боне 
Величковски, како и неговата сеопфатна библиографија, ќе бидат 
презентирани во еден од наредните броеви на Македонски фолклор, кој 
ќе биде посветен на животот и делото на нашиот почитуван колега. 

       
 Подготвиле: 

Д-р Зоранчо Малинов 
Д-р Катерина Петровска-Кузманова


