IN MEMORIAM
Проф. д-р Блага Петроска (1931-2021)
Почитувани колешки и колеги,
Со голема жалост соопштуваме дека на 11.08.2021 година почина нашиот
долгогодишен член на Институтот и повеќе пати раководител на Институтот на социологија
и реномиран професор на нашиот факултет д-р Блага Петроска. Целокупната научна работа
на проф. д-р Блага Петроска, беше континуирано настојување за легитимитетот на
социологијата како наука и упорно укажување на нејзината социјална релевантност и
вредност. Долгата и исклучително богата наставно - научна кариера на проф. д-р Блага
Петроска, меѓу другото ја илустрира нејзиниот опус кој се состои од преку сто
библиографски единици и неколку големи научно истражувачки проекти од неколку
најзначајни подрачја на социолошкото истражување, пред сé, од општата социологија,
социологијата на семејството и социологијата на жената.
Професор д-р Блага Петроска е родена на 12.03.1931 год. во Букурешт, Романија,
каде го завршила основното и средното образование и ги започнала студиите по
Филозофија. По преселувањето на семејството во Македонија, студиите ги продолжила на
Филозофскиот факултет во Скопје, каде и дипломира. Во 1956 година се вработува на
Филозофскиот факултет во Скопје на кој во континуитет од преку 40 години се до нејзиното
пензионирање ќе се одвива најголем дел од нејзината наставно - научна дејност.
Проф. д-р Блага Петроска, даде голем и повеќекратен придонес за
институционализацијата и развојот на македонската социологија. Институционализацијата
на социологијата беше суштинска за афирмацијата на професијата социолог. Тој процес на
институционализацијата на социологијата до својот логички завршеток доведен е со

отворањето на Институтот за студии по социологија во кој таа имаше исклучително важна
улога. Таа, беше целосно посветена на развојот и постојаното осовременување на
Институтот кој го сметаше за најадекватна рамка за самиот развој на социологијата.
Институционализацијата на социологијата, продлабочувањето на истражувањата на
неколку подрачја на социолошкото знаење ќе бидат нејзина трајна заслуга за македонската
социологија и култура.
Комеморативната седница за професорката Блага Петроска ќе се одржи во среда на
18.VIII 2021 г. во 11 часот на следниот линк:
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94791888899?pwd=M0g3clNWYm1KY1Z6U002aFNpbjBPZz09
Meeting ID: 947 9188 8899
Passcode: 7FkDYp
Здружение на социолозите на Република Македонија
Институт за социологија

