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-IN MEMORIAM-

ПРОФ. Д-Р ЉУПЧО НЕДЕЛКОВ
(1964-2012)
Секогаш почитуван префесоре Неделков, драг и почитуван куме,
Ова е уште еден момент каде вашите колеги, професори, асистенти, студенти и пријатели се сеќаваат и ќе се сеќаваат на Вашата исклучително благородна личност.
Иако прерано го напуштивте овој свет, ќе ве паметиме како прекрасен колега, вистински и искрен пријател, внимателен сопруг, сакан
родител, човек со ведар дух, постојано желен за нови знаења и предизвици, неуморен и вреден истражувач и научник.
Љупчо Неделков својот работен век и ангажман го помина првин
на Институтот за географија, а потоа на Институтот за етнологија и
антропологија работејќи како доцент. Своите работни обврски, и покрај здравствените проблеми, речиси до пред самата смрт, ги реализираше професионално и редовно.
Роден е на 10 март 1964 година во Кавадарци, каде што ги завршил основното и средното образование. Во 1989 година ги завршил студиите
по етнологија на Заводот за етнологија при Природно – математичкиот факултет во Скопје и се стекнал со степен дипломиран етнолог.
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Во 1996 година успешно ги завршил постдипломските студии по етнологија на Одделението за етнологија и антропологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот во Белград и се стекнал со степен
магистер на етнолошки науки, со наслов на трудот: „Народната носија
на Власите и Саракачаните во Македонија“.
Во 2003 година на Заводот за етнологија на Институт за географија при Природно – математичкиот факултет на УКИМ во Скопје, ја одбранил докторската дисертација со наслов: „Обреди на премин од животниот циклус на Македонците од Тиквеш“.
Во 1990 година бил избран за стручен соработник на Заводот за етнологија на ПМФ, Скопје, во 1993 година бил избран за помлад асистент, потоа во 1997 година за асистент, а во 2004 година за доцент на
Институт за етнологија и антропологија при ПМФ во Скопје.
Како стручен соработник и асистент одржувал вежби по предметите: Општа етнологија, Етологија на Македонците, Етнологија на Јужни Словени, Етнологија на балканските несловенски народи и Етнологија на воневропски народи. Подоцна, како доцент држел настава по
предметите: Антропологија на религија, Етнологија на Азија, Антропологија на туризмот, Етнологија на Албанците во Македонија, Етнологија на Власите во Македонија, Етнологија на Кина и Менаџмент во
културата, сите на додипломските студии по етнологија и антропологија. На постдипломските студии држеше настава по предметите: Етнологија на Македонија, Применета антропологија и антропологија на
туризмот.
Во својата научноистражувачка работа беше посветен на истражување на материјалната култура, посебно на носијата на Власите и Саракачаните во Македонија и на Балканот, а резултатите му се објавени
во повеќе стручни и научни публикации, како и една монографија посветена на: „Народната носија на Власите и Саракачаните во Македонија“. Постхумно, во тек е објавување на монографијата „Обреди на
премин од животниот циклус на Македонците од Тиквеш“.
Исто така, работејќи врз докторската дисертација, тој беше посветен
на истражување на обичаите и обредите од животниот циклус: раѓање,
свадба и смрт, кои во традициската култура на Македонците се сфаќаат како природни појави својствени на човекот како живо и општествено суштество, со сите импликации што овие обреди ги имаат во општественото живеење.
Учествувал во десетина научно - истражувачки проекти, домашни
и меѓународни, а објавил повеќе десетини стручни и научни текстови
во домашни и странски списанија.
Прераната смрт го одвои од семејството, од колегите и од пријателите. Спомените на него се единствениот начин на искажување почит
кон него. Со верба во животот на новите поколенија да ја победиме
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смртта. Нека му биде лесна земјата, а славата вечна. Да му го споменуваме името, да се сеќаваме на него, нека му е живо и здраво семејството.
Проф. д-р Ивица Милевски

