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УДК:929:91(497.7)

ПРОФ. Д-Р АСЛАН СЕЛМАНИ
(1945-2011)

Секогаш почитуван професоре Селмани,
За жал ова е уште еден момент каде Вашите колеги професори, асистенти, студенти и пријатели, се сеќаваат и ќе се сеќаваат на Вашата
исклучиво благородна личност.
Ќе Ве паметиме како внимателен сопруг, сакан родител, почитуван
и ценет колега, човек со ведар дух, секогаш смирен и омилен професор, неуморен и вреден и широко афирмиран истражувач и научник.
Проф. д-р Аслан Селмани е роден на 10. 06. 1945 година во село
Лојане, општина Куманово, во земјоделско-рударско семејство. Основното образование го завршил во селото Миратовац, Прешевско, а
средното училиште во учителската школа “Зеф Луш Марку” во
Скопје, во учебната 1963/64 година. По завршувањето на Учителската
школа, се запишал на студиуи на Природно-математички факултет во
Скопје, на групата географија и успешно ги завршил во учебната
1968/69 година. По дипломирањето најнапред работел како професор
по географија во Гимназијата “Гоце Делчев” во Куманово, а потоа
преминал во Гимназијата “Зеф Луш Марку” во Скопје, во која, како
професор по географија работел до 1978 година. Во 1979 година,
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Селмани е избран за професор на Педагошката академија “Климент
Охридски” во Скопје, за предметите Општа географија, Математичка
географија и Картографија. Во меѓувреме, Аслан Селмани се запишал
на постдипломски студии на отсекот за географија при Природноматематички факултет во Загреб, каде што во 1976 година ја одбранил
магистерската работа под наслов: “Географски аспекти на општествено-стопанските структури во општината Куманово”. Во 1982 година,
на Географскиот факултет во Скопје, ја одбранил докторската дисертација под наслов: “Социогеографските процеси и проблеми во општината Дебар, со посебен осврт на функцијата на централното
место”.
Во 1986 година, д-р Аслан Селмани бил избран за доцент на институтот за географија по предметот: Заштита и унапредување на животната средина, во 1995 година бил избран за вонреден професор по
предметот Геоекологија и Основи на географијата, додека во 2000 година бил избран за редовен професор на Институтот за географија при
Природно-математички факултет на која должност остана до неговото
пензионирање.
Во 1990 година, на општите повеќе партиски избори во Република
Македонија, бил избран за пратеник во Собранието, а во два наврати
(1992 и во 1996 год.) бил биран за Министер за наука во владата на
Република Македонија. На оваа должност останал се до крајот на 1998
година, кога повторно бил избран за републички пратеник, на која
политичка функција бил до 2002 година.
Неговата општествена ангажираност се гледа и низ следните негови активности: потпретседател на СРВСРМ во периодот 1984-1990
година; бил член на Американскиот биографски институт во САД; бил
член на претседателството на Македонското географско друштво,
претседател на еколошкото друштво “Еколевизја”, со седиште во Скопје, бил член на одборот на фондацијата за геополитички истражувања
“Глигоров” во Скопје, претседател на Комисијата за спроведување на
“државни испити” по предметот географија и сл.
За досегашната работа има добиено повеќе одликувања и награди
како: наградата “Гоце Делчев”, Плакета, по повод 24 Мај-патрониот
ден на Универзитетот “Св. Кирил и Матодиј, Плакета по повод одбележувањето на 50-годишнината на СРВСРМ, Плакета по повод 50годишнината на научната работа на Земјоделскиот факултет на
Универзитетот “Св Кирил и Методиј”, Скопје, Плакета од Македонското географско друштво, Посебно признание Движењето на екологистите на Македонија, Благодарница од Македонското географско
друштво, Благодарница за безрезервната помош за развојот на медицинската наука во Република Македонија од Медицински факултет и
др.
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Направил богат научен опус, каде има објавено 18 индивидуални
монографски изданија и универзитетски учебници, четиресетина научно-стручни трудови, десетина учебници и учебни помагала за реформираното гимназиско и основно образование. Бил раководител и учесник во повеќе научноистражувачки проекти. Во контекст на наведениот плоден научен, стручен и општествен опус се и околу 200 стручни
написи во разни списанија, а особено во списанието “Флака”.
Проф.д-р Аслан Селмани се одликуваше и со посебна дарба во сверата на поезијата, која многу често е тесно врзана со неговата омилена
наука и струка-географијата. Има објавено 7 збирки песни и есеи.
Професорот Селмани бил ментор и член на комисии за поголем
број на магистерски тези и докторски дисертации.
Проф. д-р Аслан Селмани во животот беше едноставен и скромен
човек, вистински хуманист, кој ширеше околу себе ведрина и оптимизам. Соодветно на својата филозофија за животот, колегите и помладите соработници ги поттикнувше да одат напред во географијата.
Беше вистински интелектуалец, географ, поет и филозоф, професор
на поголем број генерации, кои ќе го паметат како возвишена и ценета
личност.
Со длабок пиетет ќе се сеќаваме на професорот Селмани, горди
што го имавме во нашите редови како колега, другар, професор и
искрен пријател.
За спомен и вечно сеќавање.

Проф.д-р Благоја Маркоски
Проф.д-р Олгица Димитровска
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ПРОФ. Д-Р ДРАГАН ВАСИЛЕСКИ
(1954-2011)

Почитуван професоре Василески,
Ова е уште еден момент каде вашите колеги професори, асистенти,
студенти и пријатели, трајно го забележуваат сеќавањето на вас и
вашето живеење.
Ќе ве паметиме како внимателен сопруг, сакан родител, почитуван
колега, човек со оригинален дух, интересен професор, неуморен и
вреден истражувач и научник.
Проф. д-р Драган Василески, е роден на 23. 04. 1954 год. во село
Горно Добреноец, општина Кичево, во работничко семејство. Основното образование го завршил во селото Другово, а средното училиште
во гимназијата “Марко Милески” во Кичево во учебната 1975/76 год.
По завршувањето на средното училиште, се запишува на студиуи на
Географскиот факултет во Скопје и истите ги завршува во учебната
1978/79 год. Својата магистерска работа под наслов ХИДРОГРАФСКО-ХИДРОЛОШКИ ОДЛИКИ НА КОТЛИНАТА ДЕБАРЦА ја одбранил во април 1987 год., а докторската дисертација под наслов
РАДИКА–ХИДРОГРАВСКО ХИДРОЛОШКА СТУДИЈА ја одбранил
во април 1991 година.
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Соодветно на научното усовршување се одвива и универзитетското
наставно унапредување, така што непосредно по дипломирањето во
1980 година, Василески се вработува како помлад асистент на Географскиот факултет во Скопје, во 1987 година е избран за асистент на
факултетот, во 1992 год. во доцент, во 1997 год. во вонреден професор
и во 2002 год. е избран во највисокото наставно научно звање редовен
професор по група предмети од областа на хидрологијата и сродни
дисциплини на Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Обврските во својата наставно научна преокупација како редовен професор ги извршуваше до крајот на неговото
прерано упокојување.
Во своето научно и наставно ангажирање направи богат научен
опус. Беше носител и реализатор на 11 научни проекти. Објави 45 научни трудови во разни списанија и зборници од конгреси и симпозиуми, седум индивидуални научни монографии за „Колешинскиот
Слап“, „Планинските езера на Дешат“, „Планинските езера на Јабланица“, „Планинските езера на Пелистер“, „Водопадите на Ростушка
Река и реката Битушница“, „Билјанин Слап“ (на Тресонечка Река) и
„Смоларскиот водопад“. Потоа, беше коавтор на средношколки учебници и помагала и друго.
Професорот Драган Василески беше ментор и член на комисии за
поголем број на магистерски тези и докторски дисертации.
Проф. Д-р Драган Василески имаше богата општествена активност.
Активно беше вклучен во органите и телата на разни институции.
Имено, беше Шеф на Институтот за географија при природно математичкиот факултет во Скопје, беше член на Сенатот на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, член на одборот за доделување на
наградата „Гоце Делчев“, продекан за финансии на Природно-математичкиот факултет и други функции и задолженија. Од посебно значење се и активностите во уредувачките одбори на списанијата Географски разгледи (издание на Македонското географско друштво) и Годишниот зборник на Институтот за географија.
Како активен член на Македонското географско друштво го има
добиено највисокото признание Плакета на заслужни географи од Македонско географско друштво.
Проф.д-р Драган Василески се одликуваше како народен човек. Генерациски најден помеѓу старото традиционално и новото време на
културни промени и разлики беше извор на разни народни поуки кои
во контекст често ги употребуваше и пренесуваше на помладите генерации. Ваквиот дух низ неговите перманентни теренски истражувања
постојано го надградуваше, така што бројни се случувањата кои ги
раскажуваше и така муабетот со него никогаш не беше досаден.
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Проф. д-р Драган Василески во животот беше едноставен и скромен човек. Соодветно на својата филозофија за животот недвосмислено помагаше на многумина, така и од помалку надежните направи успешни луѓе.
Беше интелектуалец, географ, теренец, професор на поголем број
генерации кои ќе го паметат како ценета личност. А ние, ќе се сеќаваме на професорот Драган Василески, со гордост што го имавме како
колега, другар, професор и искрен пријател.
За спомен и вечно сеќавање.

Проф.д-р Благоја Маркоски

