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БИОГРАФИЈА И БИБЛИОГРАФИЈА НА ПРОФ. Д-Р БОНЕ 
ВЕЛИЧКОВСКИ 

Биографија 

Боне Величковски е роден 1948 г. во с. Црешево, Скопско. 
Дипломира во 1974 г. на Филозофскиот факултет во Скопје ‒ Група за 
француски јазик и литература. Во Институтот за фолклор се вработува 
во 1976 г. како библиограф. Во 1992 г. магистрира на 
Универзитетскиот центар за постдипломски студии во Дубровник на 
Филозофскиот факултет при загрепскиот Универзитет, со темата: 
„Makedonske erotske narodne pjesme“ и се стекнува со научната титула 
магистер на општествени, хуманистички и теолошки науки од областа 
на филологијата. Наскоро, по магистрирањето, е избран за асистент на 
работното место истражувач на детскиот фолклор и кратките жанрови. 
Докторира во 1999 г. 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. 

Колегата д-р Боне Величковски во периодот 2001 – 2010 е 
раководител на Одделот за народна литература, а една година, во 
периодот од февруари 2010 до февруари 2011 година, ја извршува и 
функцијата в. д. директор на Институтот за фолклор. Учесник е во 
неколку научноистражувачки проекти, а во улогата на раководител се 
јавува во три: „Жива фолклорна традиција“, „Споредбени 
фолклористички истражувања“, како и на макропроектот 
„Современата состојба на фолклорот во Охридско-струшкиот регион“, 
во периодот 2004 – 2006 г. Благодарение на истоимениот монографски 
труд што произлезе од овој проект, а на кој уредник е колегата д-р 
Боне Величковски, во 2007 г. 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, со кој, Институтот се стекна и со правото да 
организира студии од втор и од трет циклус од оваа научна област. На 
студиите од втор циклус по фолклористика проф. д-р Боне 
Величковски е одреден за наставник по предметите: Детски фолклор и 
Балканска фолклористика (со уште двајца професори). 
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Колегата проф. д-р Боне Величковски во пензија замина во 2012 
година. Почина на 7 февруари 2022 година во Скопје. Неговиот научен 
опус од десетина книги и речници, како и над 30-ина статии, е даден во 
прилог, во редовите што следуваат. 
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13. Современата состојба на фолклорот во Охридско-
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100–107. 
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