In memoriam
Проф.

Ѓорги Танковски, историчар, самостоен педагошки советник по

историја, учебникар, публицист. роден е 1930 година во с.Јанкоец, Ресенско. Од
1957 година живее и работи во Битола. Дипломирал на Филозофскиот факултет група Историја, како и постдипломски студии на истиот факултет.
Во текот на својата долгогодишна работа извршува разни должности и
функции. Во својот работен век бил наставник, односно средношколски профессор
по историја, во Битола, самостоен педагошки советник по историја во Заводот за
унапредување во образованието и воспитуваwето за општина Битола, Ресен и
Демир Хисар, а последните 13 години беше дирецтор на истоимениот Завод.
На често волотерска основа, имал повеќестрана активност во сферата на
опшествените дејности, образованието, културата и науката: претседател на
Здружението на наставниците и професорите, секретар на Општинскиот одбор на
синдикатот - Битола, претседател на Друштвото за наука и уметност - Битола, член
на Педагошкиот совет на ПМ, член на Комисијата на наставните програми по
историја на СРМ - Скопје.
Во ДНУ, односно Македонското научно друштво - Битола бил главен
уредник на неговите изданија. за придонес во проучувањето и унапредувањето на
наставата по историја, педагошки, методско-дидактички и други воспитнообразовни проблеми, за дејноста како учебникар и автор на бројни стручни и
научни трудови, добитник е на повеќе признанија, награди и одликувања, меѓу кои:
два пати добитник на наградата ,,4-ти Ноември” - Битола, благодарница и златна
плакета од ПО ,,Просветно дело”- Скопје, златна плакета на ДНУ - Битола, орден
на трудот со златен венец, наградата ,,Св.Климент Охридски” (Климентова
награда) и други.
Во триесет годишната дејност како учебникар, Ѓорги Танковски е коавтор
нс учебниците по историја и историските читанки, за седмо и осмо одделение, како
и за втори клас гимназија на македонски-албански и турски јазик, во повеќе

изданија, автор и коавтор на повеќе од 250 библиографски единици печатени во
научни зборници, стручни и научни периодични списанија и слично.
Негови монографски дела, книги и зборници се: зборник ,,Битола и
битолско во НОВ 1941 и 1942” (коавторство), ,,Илинден и илинденските традиции”
1979, ,,Монографија за Буково” (во коавторство), 1981 г. ; Научната мисла во
Битола, (коавторство), зборник ,,Битола и битолско во НОВ 1943 и 1944”,
,,Револуционерното дело на Даме Груев...”, монографија ,,Бистрица”, 1983;
монографија ,,Могила”, (коавтор), Битола 1984 г. ; монографија ,,Дихово”
(коавтор), Битола 1985 г.; Зборник на загинати борци во НОВ и револуцијата од
Ресен и ресенски, Битола 1983; ,,Битола” (колектив автори, коавтор, редацтор); ,,40години здружено здравство во Битола” (со коавтори), 1986 г.; ,,ДНУ-Битола 19601990”; Споменица - ,,ДНУ- Битола” (во коавторство), Битола 1991; Битола 1995
,,Битолско - преспански одред ,,Даме Груев” 1942-1944 г. ,,ДНУ-Битола”, ,,Битола2002” (со група коавтори), 2002г.; ,,Д-р Димитар Котевски” монографија (коавтор)
2010, и многу други.
Во сеќавањето на своите колеги и соработници Ѓорги Танковски ќе остане
како човек кој со целата своја енергија бил посветен на работата за било кое поле
да се работи, доследен кон извршувањето на обврските, човек што влева доверба и
сигурност кај соработниците.
Професор Ѓорги Танковски почина на ден 2011 година.
Добре Тодоровски

