
Проф. Вихрен Бачев, ДН,
С най-дълбоко преклонение, искрено уважение и поклон се посвещават 
написаните няколко думи на светлата памет на нашият учител, колега и 
приятел проф. Александър Наумовски, доктор.

УСМИВКАТА НА ЦАНЕ

Светът в който живеем е красиво, загадъчно и трудно обяснимо явление. И всеки човек по своему го открива и 
преоткрива, колкото знае и колкото може. А после постигнатото от него е дар за всички и това ни прави по-богати, по-
мъдри и щастливи. Затова скъпи професоре, искаме да ти благодарим - всички ние, които сме имали привилегията да 
общуваме , да те познаваме и ставаме все по-богати от това което си създавал.

Минала е едва година от земната ни раздяла, а всичко съграждано с творческия ти дух и неспокойствие става все по-
значимо във времето.То е необозримо и същевременно много конкретно и ясно:

- развитието на Факултета за Физическо възпитание и спорт при Университета в Скопие и Съюза на спортните 
педагози на Република Македония;

- двете научни списания, обединяващи десетилетия наред научни достижения на спортните специалисти от 
Македония, Балканите и света;

- ежегодните научни форуми на тези специалисти във Велес и Охрид; 
- неизброимото число доклади, публикации,студии, проекти  свързани с името на проф. Александър Наумовски;
 - и още, и още, и още...и което е забележително и много впечатляващо е, че тези достижения и дейности получаваха 

най-високо признание и оценка от специалистите, колегите и хората, които имаха привилегията да работят с теб, да 
разговарят или прости да те срещат.

Това е намерило потвърждение в много думи, поздравления или оценки, които волно или неволно започват да се 
забравят, но остават и непреходни факти на признание.

Един от тях е удостояването ти с академичното звание „ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР“ на Национална Спортна Академия 
„Васил Левски“ – София, България, което те изправя равнопоставено до личности като Симеон Сакскобурготски, Хоан 
Антонио Самаранч, проф. Бруно Гранди, Жак Рох, Томас Бах, проф. Примо Небиоло, Франц Бекенбауер, Сергей Бубка, 
проф. Владимир Платонов, Рубен Акоста, д-р Адолф Оги, Маринаре Ватанабе. 

Забележителното в случая е, че ти уважаеми професоре и скъпи приятелю,като се изключат българските номинации, 
си първият и до скоро единствен от  Балканския регион на света, който е удостоен с това високо признание!!!

 И не би било достатъчно, ако към всичко посочено по-горе, към неизчерпаемото богатство, с което  ни даряваш не 
се прибавят и песните, които са съпътствали всяка една от неизброимите ни срещи. 

Идваха от сърцето на живата история и настояще на земята и душата ни, за да се запомнят, за да ги носим в себе си и 
когато ги чуем отново да срещнем и твоята усмивка- незабравимата и истинска усмивка на Цане, на нашия скъп и винаги 
обичан  проф. Александър Наумовски, доктор!

                                                                        
  ПОКЛОН!
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