
Академик Б. С. Попов- 85 години од животот / Год. Зб. Инсt. Маt. 41 (2008) 1-36 1 
 
 

Драган Димитровски 
 
 
 АКАДЕМИК БЛАГОЈ С. ПОПОВ – ЖИВОТ И ДЕЛО 

по повод 85 години од неговиот живот 
 
 
 
 
 
 

 
 

Благој С. Попов, пристапно предавање во МАНУ, Скопје, 1967 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                          Acadеmician B. S. Popov-85 years of life /God. Zb. Inst. Mat. 41 (2008) 1-36 2 
ДВЕТЕ ПОНОВИ МАКЕДОНСКИ РЕНЕСАНСИ 

 
Македонската преродба од крајот на XIX-то и почетокот на 

XX-то столетие, тоа време на Илинден, националното будење и 
самосвест, која ја разбуди македонската душа и отвори нови 
перспективи и надежи, кулминираше во четириесетtите години на 
XX-тото столетие со НОБ,  АСНОМ, со македонската војска и со 
македонската државност. Тоа беше втората македонска преродба, 
судбинска, од 1941 до 1990 година, кога Македонија, по толку векови 
стана независна држава, во рамките на југословенската заедница. 
За среќа, има се уште живи сведоци на ова херојско за Македонија, 
време. Должни сме, да им оддадеме достојна почит на активните 
учесници и градители на современата Македонија. 

Трета понова македонска преродба е со осамостојувањето на 
Македонија како независна држава, во 1990 година, и тоа се уште 
тече, минувајќи низ сите премрежија на ова така немирно и 
турбулентно време. За да се разбере ова најново македонско време, 
треба убаво да се одбележи претходниот период, мошне важен за 
македонската држава и нација, периодот од 1941 до 1990 година. 

 
ПОСТИЛИНДЕНСКИ МАКЕДОНСКИ ГЕНЕРАЦИИ 

 
Пламенот на Илинден, еднаш запален во 1903 година, по 

крвавите Балкански војни и страшната Прва светска војна, без оглед 
на големите загуби на луѓе, територии, историска непрaвда, 
меѓународниот злостор и геноцид за парчосување на Македонија, 
продолжи и натаму да гори и да ја одржува Македонија. Генерации 
Македонци родени во илјададеветсто десетите и дваесеттите 
години созрева интелектуално и патриотски за да го превземат 
товарот на Ослободителната борба и Револуцијата 1941 година. 

Одново се регрутираа партизаните, учесници на Сремскиот 
фронт, асномците, првата македонска интелигенција, идните 
основачи на македонските факултети, професори, академци, 
писатели, творци, организатори на општеството, техничка 
ителегенција. Оваа генерација, која ја овозможи современата 
македонска независност и новата држава, полека, но достоинствено 
и гордо заминува во македонската историја. 

 
РОМАТИЧНО ВРЕМЕ ПО 1945 -ТАТА 

 
Македонската независна државност, мошне желно очекувана 

низ вековите, го дочека своето остварување со АСНОМ 1944-та и со 
крајот на војната во 1945 година. Неа ја подготвуваа македонските 
постилинденските генерации, родени во првата четвртина на XX 
век, формирани во патриотските гимназии и во учителските школи,  
како што беа штипската, велешката, скопската; од тие училишта 
одделни Македонци ја имаа историската задача да го остварат 
македонското дело школувајќи се по словенските и европските 
универзитети. 
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Преживеаните учесници во војната имаа тешка, горда и 

голема задача да ја обноват македонската држава. Целиот товар и 
одговорност падна врз преживеаните борци, и малубројната но 
патриотски свесна тогашна македонска интелигенција, составена 
воглавно од учители, студенти и од мал број факултетски 
образовани  луѓе. Во еден залет и со еден замав ги удрија темелите 
на македонскиот јазик, силно се разви мрежата на училиштата, прво 
основните, што тогаш беше најважно, поради големиот број на 
неписмени; потоа македонската традиција на квалитетни средни 
учителски школи многу се засили, особено со отворањето на 
средните стручни, технички и медицински училишта. Со голем елан, 
а врз основа на освоеното право на мајчин јазик, се разви културата, 
издаваштвото, македонската поезија и расказот; театарот, операта и 
филхармонијата, потоа како дел од македонското битие, и 
фолклористиката, исторографијата, музикологијата. Тоа беше едно 
романтично време во кое секој еден што беше повеќе писмен од 
другите требаше на вечерните курсеви да ги учи народните маси на 
македонското кирилично писмо. Македонскиот јазик се доградуваше, 
возобновуваше и се кодифицираше, беше светлина, непозната во 
македонската историја. Од голема национална важност беше 
прераснувањето на Учителската школа во Педагошка академија, 
што го глорификуваше поимот и името на македонскиот учител како 
носител на на македонската кауза во целото наше минато. 

Во една таква духовна, национална и цивилизациска 
револуција се раѓаше, не без маки и болки, слободна Македонија. 
Генерациите, опиени од слободата, ги чекаа силни премрежија: од 
војната разурнатата земја, со тешки последици и заостанатост од 
ропството; последиците од петте војни во период од половина век: 
Илинден, балканската, Првата и Втората светска војна, крвавата 
Егејска војна и Информбирото. Но Македонија опстана. Ова мора 
секогаш да се нагласува во денешниве тешкотии. Знае Македонија 
да прeживee и со поголеми тешкотии отколку што се денешниве, 
важно е да се зачува македонскиот дух. 

Првите резултати на преродбата не изостанаа и се јавија 
веќе по првите неколку години. Без оглед на големите тешкотии кои 
се создадоа со општествената транзиција во тоа време од 
примитивниот капитализам кон едно селско-занаетчиско општество 
и кон социјализмот, поопштествувањето на имотот и колективизаци-
ја, еден бран на развиток кој во тоа време  се викаше електри-
фикација и индустријализација, донесе електрична струја скоро 
секаде, но многу набрзо потоа и мрежа на патишта, сите видови 
комуникации во секое зафрлено катче на Mакедонија. Старите 
македонски болки како бескрајната сиромаштија, иселувањето и 
миграцијата, во тоа време како да беа ублажени. Се беше во знакот 
на обновата, преродбата, оптимизмот и националната симболика. 
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ФИЛОЗОФСКИОТ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ 

ФАКУЛТЕТ  - 1946 ГОДИНА 
 
Еден голем вистински чекор во македонската преродба е 

основањето на првата високошколска институција во Македонија – 
Филозофскиот факултет со два оддели: Филолошкиот и Природно-
математичкиот. По иницијатива на Министерството за народна 
просвета на Народна Република Македонија, а со решението на 
Владата на Р.М. од 29 ноември 1946, на 16 декември започна 
наставата на катедрите по математика, физика, хемија, биологија и 
географија на Природно-математичкиот оддел. Тоа беше и првата 
формирана институција на идниот Универзитет на Македонија 
“Свети Кирил и Методиj”. 

Природно-математичкиот оддел имаше задача да ја развива 
наставната и научната дејност од областа на погоре наброените 
фундаментални науки кои се важни и го обусловуваат развитокот на 
секое општество и стопанство, а кои низ светот се развиваат во 
столетија. Така, основната задача на петте  катедри беше да се 
премости, што е можно побргу, длабокиот јаз помеѓу младото 
македонско општество и развиениот современ свет. 

Во далечната 1946 година Природно-математичкиот оддел 
беше сместен за во тоа време многу погодни згради: во основното 
училиште   “Браќа Mиладиновци” и во Природно-научниот музеј. 
Надлежните фактори во Републиката (Димче Мире, Крсте 
Црвенковски, Никола Минчев, Пенко Здравковски) имаа големо 
разбирање за потребите на Одделот и освен учеството во 
решавањето на просторните и финансиските проблеми, укажаа 
помош и во набавката на најпотребните научни книги, списанија, 
апаратура, инструмненти. Благодарение на големото залагање и 
пожртвуваност пред се на првите професори: Драгослав 
Митриновиќ, Борис Китанов, Атанасие Урошевиќ, како и на првите 
универзитетски преподаватели (избрани од редовите на 
најистакнатите средношколски професори): Ордан Чопела, Јоже 
Улчар, Петар Икиномов, Лав Лозински, Јован Трифуновски, 
Бранислав Русиќ и првиот асистент Димче Тошев, наставата 
започна да се одвива редовно и нормално. Во нејзиното 
осовременување и докомплетирање значаен удел имаат угледни 
академци и професори од Белград, Загреб и Љубљана кои гостуваа 
во Скопје во еден временски период и со тоа придонесоа за 
растежот и афирмацијата на идниот Природно-математички 
факултет. 

Во вид на помош од постарите југословенски универзитети 
беше добиен значаен фонд на книги и списанија, публикации (од 
пред втората светска војна и од XIX век), кои се вистинска реткост. 
Така дојде до формирање на 5 специјализирани библиотеки по 
институтите, како нужен услов за изведување квалитетна настава  и 
научно-истражувачка работа.  Научната работа, скромна во 
почетокот, набрзо почна да дава резултати. Во 1948 година излезе 
од печат првиот број на годишниот Зборник на филозофскиот 
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факултет, прво научно списание врз основа на кое по пат на научна 
размена почнаа да пристигнуваат многу значајни странски научни 
публикации. 

Развојот на природните и математичките науки се одрази во  
Републиката, со создавање кадри за идните помлади, воглавно 
технички факултети, потоа со вработување на определен број 
дипломирани во стопанството, во установите, а особено со 
оспособување кадри за средното образование, формирање и 
работа на стручни друштва на математичарите, физичарите, 
хемичарите, биолозите и географите, преку издавање на стручни, 
научни и сталешки билтени на друштвата, преку многубројните 
активности од стручен, популаризаторски, и едукативен  карактер, а 
особено преку многубројните школи за откривање и поддршка на 
младите научни таленти. 

 
ПРВАТА МАКЕДОНСКА КАТЕДРА ПО МАТЕМАТИКА 
 
Современата, висока, проширена во многу насоки 

математичка наука беше една апсолутна новост за Македонија во 
1946 година. До тогаш воглавно се работеше на математичко 
сметање, елементарна математика и алгебра, малку тригонометрија 
и аналитичка геометрија, предавани во средните школи од 1918-
1945. Елементите на вишата математика и нејзините многубројни 
примени во техниката беа привилегија на многу мал број Македонци 
образувани на техничките факултети во Белград и Софија. Како што 
вели самиот академик Благој Попов во неговата студија за 50-те 
години на Математичкиот институт во Република Македонија, 
периодот од 50 години е премногу кус за еден народ без поголема 
традиција да дојде до израз во овие интелектуални вредности на 
математичките науки што спаѓаат во доменот на највисоките 
човечки вредности. Македонија како држава се јавува во модерно 
време на светската сцена во почетокот на втората половина од ХХ 
век. Тоа е истовремено и почеток на организираната научна работа 
од областа на  математиката и природните науки во Македонија.  
Македонците, во својот емотивен замав и ентузијазам да се работи 
и да се твори за својата држава; свесни за тоа дека без добро 
организирано, поддржано од државата високо школство како основа 
за научно и применето во стопанството творештво, не може лесно 
да се надмине историски обусловената заостанатост и да се фати 
чекор со силниот развој на научната и технолошката револуција, 
која просто експлодира во 50-тите години на минатиот век. Само две 
години по ослободувањето на државата се основа прва 
високошколска институција и веднаш потоа и Универзитет. Често, и 
со нежност и со гордост, се споменува куриозитетот: и првиот 
Буквар и првиот Универзитет се раѓаат истовремено. Македонецот 
убаво разбрал дека знаењето, науката и технологијата се 
подеднакво важни како и плодната земја, богатството, вложениот 
труд и организацијата.  
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 Бројни беа проблемите на младата Катедра за математика. 
Требаше да се организира наставна и научна работа за дисциплини 
не само неслушани во оваа средина, туку и наполно непознати на 
нашите млади кадри. Една од најтешките задачи беше 
пронаоѓањето на првите високошколски предавачи. Наставата по 
математика започнаа да ја изведуваат проф. Д-р. Драгослав С. 
Митриновиќ од Белград и универзитетскиот предавач Јоже Улчар. 
Веќе во 1947 година доаѓа истакнатиот средношколски професор 
Платон Димиќ, а во 1948 му се придружуваат и Милан Попадиќ, од 
Белград, и Благој Саздов Попов, дипломиран математичар, роден 
во Кочани, најнапред како асистент, а веќе следната година како 
универзитетски предавач. 
 
 Во трета година на студиите 1948/1949 година во наставата 
се вклучува дипломираниот математичар и доктор по технички науки 
инж. Петар Серафимов како доцент по механика.  
 Во првиот семестар на учебната 1946  година на група 
математика се запишуваат 32 студенти, од вкупно 540 запишани на 
Филозофскиот факултет, што за Македонија беше голем број, ако се 
земе предвид дека Македонија во тоа време имаше вкупно околу 
400 високообразовани луѓе, а само 7 дипломирани математичари. 
Од првата запишана група само 10 студенти го продолжиле 
студирањето, бидејќи многумина имаа прекини поради војната, 
Сремскиот фронт (оние кои порано запишале математика – во 
Софија или Белград), а многумина се вработиле како учители. 
 Првата генерација работи по усвоениот наставен план, и таа 
и покрај големите тешкотии ги има слушано следните предмети: 
Општа математика, Диференцијално и интегрално сметање, 
Аналитичка геометрија, Тригонометрија, Виша алгебра, Теорија на 
грешките, Избрани делови од алгебра, Диференцијално и 
интегрално сметање – втор дел, Елементарна геометрија, Теорија 
на вектори, Нумеричко сметање, Репетирориум по диференцијално 
сметање, Одбрани делови по диференцијално и интегрално 
сметање, Алгебра, Теорија на функции, Парцијални равенки, Виша 
геометрија, Теориска механика, Методика на математиката, 
Експериментална физика, Физички мерења, Топлина, Електричество 
и магнетизам, Акустика, Општа педагогија, Руски јазик, Предвојничка 
опбука, Математички семинар во трета и четврта година. Набрзо по 
основањето на катедрата по математика, а особено по 
заминувањето на професорите Мртиновиќ и Попадиќ, од 1950 
година главниот товар на наставата падна врз професорот Јоже 
Улчар и д-р Благој Попов. 
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БЛАГОЈ  ПОПОВ 

 
 Човек со најдолг работен век во областа на математичките 
науки во Република Македонија, денес академик. Проф. д-р Благој 
Попов доајен на македонските математичари, е роден пред 85 
години во Кочани, на 17 јануари 1923 година, Гимназија завршил во 
Штип во 1940 година, а истата година се запишува на Техничкиот 
факултет, Електротехнички отсек на белградскиот Универзитет. 
Поради Втората светска војна преминува на Физичко-математичкиот 
факултет на Софискиот Универзитет, на групата математика. 
Студиите повторно ги прекинува во 1944 година поради заминување 
во НОБ, каде што останува до ноември 1945 година, кога е 
ослободен од војската поради продолжување на студиите. Во текот 
на студиите слушал предавања по математички курсеви кај низа 
угледни балкански професори од Белград и Софија, некои и со 
светско реноме. Дипломирал во јуни 1946 година на групата 
математика на Филозофскиот факултет во Белград. 
 Во јануари 1948 преминува на новоформираниот Филозофски 
факултет во Скопје како асистент по математика. На истиот 
факултет тој е избран: 

- 1949 година за унивезитетски предавач 
- 1953 година, по положениот докторски испит, за доцент 
- 1958 година за вонреден професор 
- 1963 година, со формирањето на новиот Природно-

математички факултет, за редовен професор. 
 

 
Студент на Електромашински факултет во Белград, 27 септември 1940 

 
 Во 1952 година положил докторски испит на тема: 
ФОРМИРАЊЕ КРИТЕРИУМ ЗА РЕДУКТИБИЛНОСТ НА НЕКОИ 
КЛАСИ ЛИНЕАРНИ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ РАВЕНКИ, како прв доктор 
на скопскиот Универзитет. 
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 Бил на специјализација во Париз (1955-56), и Хамбург 
(1963/64). Во 1950 година е избран за шеф на катедрата по 
математика и на идниот Математички институт и со нив раководи до 
1973 година. Во 1953/54 е продекан на Филозофскиот факултет. Бил 
прв декан на ПМФ (1958 год), а преизбран е во таа функција до 1963 
год. Во 1976/1977 година е декан на Математичкиот факултет, а од 
1985 до 1987 година е Декан на повторно формираниот Природно-
математички факултет. 
 Во учебната 1967/68 и 1968/69 година е Ректор на 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

Во 1965 година добива покана од Универзитетот Монаш во 
Мелбурн, Австралија, да помине на тој Универзитет, но поради 
потребата на Скопскиот Универзитет останува во земјата. 

Во 1967 година е избран за редовен член, меѓу првите 14 
членови на формираната Македонска Академија на науките и 
Уметностите. Од 1968 година до 1975 година е секретар на 
Одделението за природни и технички науки, од1976 до 1979 година 
е секретар на Академијата. Од 1984 до 1991 год. е секретар на 
Оделението за м атематичко-технички науки. 

Пензиониран е во 1987 година. Витален и работлив, и по 
пензионирањето ја продолжува својата животна активност: научни 
трудови, публицистика, активно учество во животот на Академијата, 
општествен математички и сталешки живот, млади математичари, 
натпревари конгреси, учебници, рецензии, научно-историски 
трудови, за почетоците на науките во Македонија, срдечни контакти 
со многубројните институции со кои соработувал низ својот живот. 

 
ПРВА МАКЕДОНСКА ДИПЛОМА - МАТЕМАТИКА 

ПРВ МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ДОКТОРАТ - МАТЕМАТИКА 
 

 
Одбрана на докторатот пред Комисија во состав:  

Д.С. Митриновиќ, С. Курепа, Т. Пејовиќ, А. Урошевиќ 
 – декан, М. Каталиниќ, Скопје, 1952 
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Прекрасната симболика на македонската преродба се 
реализираше токму преку математиката. Провидението сакало и 
првата македонска високошколска диплома и првиот македонски 
докторат на науките да бидат од математиката. 

Меѓу првозапишаните студенти по математика на 
новооснованиот Филозофски факултет е и Магдалена Паску – 
Томова (1920), Македонка по татко и мајка, родена во Софија. Во 
1942/43 година група македонски студенти по математика, меѓу кои 
Благој С. Попов, од Белград, поради војната минуваат на софискиот 
Универзитет. Магдалена, која таму веќе струдираше, и пријде на 
новата група многу срдечно. Таа зборуваше ”нашински”, со 
специфичности на галичкиот дијалект. Цела оваа група од околу 15 
души заврши студии по војната на високите школи во СФРЈ. 
Магдалена како повозрасна од групата и најнапредната во студиите 
се префрли на математика на новиот Филозофски факултет. И така 
во Македонија прво дојде на ред префрлување од факултет на 
факултет и признавање на испити. Беше формирана и прва 
факултетска комисија за ова, а потоа и комисија за полагање на 
дополнителни испити. Тоа се случи на 21 октомври 1947 година со 
број на протокол 3867, Скопје, кој записник во недостиг на 
формулари за дипломи овозможи издавање уверение за положени 
испити што може да се смета за првата македонска универзитетска 
диплома, кој документ денес има симпатична историска вредност. 
Така Магдалена Пасху беше прв дипломиран студент на 
Филозофскиот факултет во Скопје, само една година по неговото 
отворање. Таа забележа многу убав и плоден математички живот, 
работејќи како професор на Педагошката академија во Скопје, каде 
до пензионирањето го водеше со успех курсот по геометрија. 

Потоа дипломираат и првите редовни студенти, запишани по 
ослободувањето, и тоа во септември 1950 година: Даница Вчкова-
Перчинкова (подоцна професор на ПМФ, Тихомир Илиевски, избран 
за асистент, почина рано, 1950 година), како Димитар Битраков 
(подоцна професор на Градежниот факултет), и Љубинка 
Пљаковска-Златановска (подоцна професор на Педагошката 
академија во Битола), а во 1951 Глигор Тренчевски (подоцна 
професор на Педагошката академија во Скопје). 

Сите овие први математичари спаѓаат во класата на Благој 
Попов, кој им бил прв асистент и предавач. 

За вака убав почеток на македонската математика секако 
многу заслужен беше професорот Драгослав Митриновиќ, искусен 
научен работник кој веќе до своето доаѓање во Скопје имаше 
отпечатено 50 научни трудови во земјата и во странство. Б. Попов 
природно се ориентира кон она што работел проф. Митриновиќ. 
Така, веќе во 1949 година. Б. Попов објави труд од областа на 
диференцијалните равенки и специјаните функции. Со потврда и 
рецензија на познатиот светски математичар професор Карамата од 
Белград, оваа беше пресудно за професорот Митриновиќ да му 
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предложи на асистентот Б. Попов да работи докторска дисертација 
од равенки. 

Првата докторска дисертација во Македонија под наслов 
“Формирање критериум за редуктибилност на некои класи линеарни 
диференцијални равенки”, е проблематика од диференцијалните 
равенки, што е сосема логично, оти ментор беше Д.С.Митриновиќ. 
Во тоа време, пред 1950 година, настапуваше времето на ракетите, 
вселенската и воената техника, џет моторите, сателитите и 
спутниците, свемирските летала и освојување на месечината, 
повторно раѓање на астрономијата, но исто така и време на 
атомската енергија, стравовите и опасностите од нуклеарната војна, 
процутот на теориската физика, кои големи и значајни нешта не 
можат да одат напред без соодветниот прогрес во 
диференцијалните равенки, кои управо во тоа време достигнаа до 
невидени височини и квалитети. Така научната проблематика на Б. 
Попов во тоа време на НАСА, ракети, космодроми, Лајка и Гагарин, 
беше апсолутно актуелна и модерна проблематика за тоа време, 
без оглед на класичниот приод кон нив, оти без класика во 
равенките во имињата на епигоните Даламбер, Ојлер, Лиувил. 
Кумер, Јакоби,..., без тој елемент не се може, и не може да се 
разбере Шредингер, Ферми, релативноста, Ајнштајн. 

Суштина на проблемот на првата македонска дисертација е 
да се конструира алгоритам за наоѓање на формалното решение на 
некои класи диференцијални равенки, што е главна намера на 
секоја конструктивна теорија на диференцијални равенки. 
Експлицитните формули се многу важни, и ги вклучува во себе сите 
потребни информации во проблемот. 

Оваа проблематика била основана од познатите класици на 
математиката во минатото кои откриваат дека основен метод на 
интеграцијата на диференцијалните равенки на попрост вид. Тие не 
нудат алгоритми за наоѓање на формули, а како резултат нудат 
алгоритми-погодни смени кои имаат еден хиверистички карактер. 

Од друга страна, блиските релации меѓу обичните линеарни 
диференцијални равенки и алгебарските равенки се познати од 
порано, и тие врски резултираат во метод на факторизација на 
линеарните диференцијални равенки. И тука многу резултати имаат 
карактер кој се вика “неконструктивен”, т.е. не конструираат 
директно решение, ами доведуваат до квалитативни сознанија. 

Така, разгледувајќи го проблемот во општ вид (чија основа е 
редуктибилноста на диференцијалните равенки, што е основен 
проблем во нивната теорија), Б. Попов се задржува особено на 
некои класи и видови равенки. 

Подобноста на кандидатот и насловот на тезата беа 
прифатени во 1950 година од Наставничкиот совет по рецензијата 
на Комисијата составена од д-р. Драгослав С. Митриновиќ, д-р 
Тадија Пејовиќ, и д-р Ѓуро Курепа од Загреб, а комисијата за 
одбрана во 1951 година се докомплетира со д-р Марин Каталиниќ и 
д-р Атанасие Урошевиќ, Декан на Факултетот. За ден на одбраната 
се определи 5 мај 1952 година. 
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Докторскиот испит беше голем настан за Скопје, како прв во 

Македонија од таков вид. Средствата за јавно иформирање, печатот 
и радиото го привлекоа вниманието на јавноста во деновите пред и 
по настанот, така што и на самиот ден  на испитот радиото вршеше 
“директен пренос”, го пренесуваше неговиот тек, се разбира со 
коментар на новинарот, што е реткост и куроизитет во научните 
состојби. На докторскиот испит присуствуваа многу професори од 
разни факултети, потоа млади луѓе и студенти. На тој начин 
достојно се одбележа еден клучен момент за традицијата на 
македонската наука. 

 
ГОЛЕМ НАСТАН ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ФОРМИРАЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЈ ВО 1949 ГОДИНА 

 
Отвoрањето на Филозофскиот факултет vo 1946 година беше 

само прв чекор во обликувањето на високото школство на 
Република Македонија во еден Универзитет. Тој настан, зошто токму 
Филозофскиот факулктет беше прв на ред, има свои логични 
објаснувања. Прво, тоа е потрбата да се фундира и канонизира врз 
државна и национална основа прастариот македонски јазик и писмо. 
Второ, се чуствуваше силна поитреба  достојно да се постави на 
вистинско место македонската историја. Трето, имаше итна 
неодложна потреба за формирање учителски, наставнички и 
професорски кадар, бидејќи работеше врз голема задача, од 
описменувањето на народот, до негувањето на врвната национална 
култура. Се чекаше само момент да се доизгради зградата на 
булеварот Партизански одреди за Градежниот  и Архитектонскиот 
факултет, па да се отвори македонски Државен универзитет, Св. 
Кирил и Методиј во Скопје. Набрзо се оформија и Земјоделско-
шумарскиот факултет, Медицинскиот Факултет, Академиите за 
уметност. Формирањето на Универзитетот беше главен настан во 
Собранието на Македонија во 1949 година, и од тогаш, 24 мај, 
календарски празник на Светите Браќа, се слави како ден на 
Универзитетот. 

Докторатот на Б. Попов во 1952 година беше вистинска 
свеченост за Македонија. На свеченоста беа присутни и повеќе 
службени лица, Министерот за просвета, ректорот на Универзитетот 
“Св. Кирил и Методиј”, Кирил Миљовски, и се беше во знакот на 
македонскиот Универзитет. 

 
ПРВА МАКЕДОНСКА УНИВЕРЗИТЕТСКА ПЕЧАТНИЦА 
 
Важна компонента во работата на една високообразовна 

институтција е нејзината научноистражувачка  работа. Забележител-
но е дека со неа се започнува уште од првиот ден на работата на 
факултетот. Веќе од 1948 година, само две години по основањето, 
излегува првиот број на ГОДИШНИОТ ЗБОРНИК НА 
ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ОДДЕЛ, 
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ТОМ I, 1948, СКОПЈЕ. Беше прескокната една година – 1947. 
Зошто?  
 Па, сосема просто: немаше печатница со математички 
старогрчки слог. Веднаш се бараат букви и знаци по целата 
разурната од војна Југославија. По големи маки и перипети, 
професорот Д. С. Митриновиќ со својот асистент Б. С. Попов во 
Велики Бечкерек (денес Зрењанин) купуваат шпигел-букви: гармонд, 
петит, нонопарел, и други работи за печатницата. Подоцна оваа 
иста печатница, со истите слагачки маси, машини и оловни букви 
станува прва Универзитетска македонска печатница. Излегувањето 
на првите публикации на македонски јазик во 1946 година е на 
јазикот на кој што во 1941 година во едно писмо до својот пријател 
Б. С. Попов пишува ”Заборавивме српски, не знаеме бугарски, па 
пишуваме нашенски”. Јазикот што во ова писмо е наречен 
НАШЕНСКИ, во 1946 е усвоен како државен македонски јазик. 
 Во културолошки поглед ова е мошне важен настан за 
Македонија, прва печатница за научни текстови, вонсериски и 
сложени, за развој на идната техника, физика, математика, 
технологија. Комбинација на македонски букви, старословенски 
симболи поткрепено со вкусот на македонската древност, 
кирилометодиевско и светоклиментовиот дух како  повторно да бдеат 
над Македонија. 
 

МАТЕМАТИЧКА БИБЛИОТЕКА 
 

Научната работа не може да се одвива без добра 
библиотека. Во Македонија во тоа време немаше никаква 
литература од природните науки. За среќа, во 1947 една делегација 
заминува во Германија, со цел, на име на воени репарации да добие 
некаква опрема. Меѓу нејзините членови се професорите Марин 
Каталиниќ, Ордан Печијаре и Петар Серафимов. Тие со себе носат 
и прехранбени артикли, во тоа време скудни за Германија по 
војната. Успеале да пронајдат и да донесат, меѓу другото, и многу 
реномирани стручни светски списанија од природните науки, и тоа 
комплети собирани со германска педантност. Меѓу нив е многу 
ценетото прво во светот реферативно списание  
JAHRBUCH uber die Fortschritte der Mathematik 
комплетно од  првата година на излегувањето до крајот (1942 
година). Овој комплет беше еден од 40-те постоечки комплети во 
светот. Ова списание дава можност да се има преглед на сето она 
вредно во математиката што е печатено последните 80 години. Ова 
е многу важен факт, бидејќи дава можност и во Скопје научно да се 
работи врз математиката. Така, уште во 50-тите години во 
Македонија се донесе свест и потреба од реферативно списание. За 
одбележување е дека скопската математичка библиотека се користи 
и од математичари од поширокото подрачје на Југославија, бидејќи 
библиотеката на белградскиот Универзитет беше уништена за 
време на војната. За нашата библитека се појави интерес и од 
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странство. Во овој основен контингент на книги што ги имаме, од 
научните списанија, особено беа важни, 
Comptes Rendus Heb- domadaires de l'Academie des Sciences, 
Mathematische annalen, 
Bulletin de la Societe Mathematique de France, 
кои претставуваат  класични и најважни математички списанија.  
Голема е заслугата на проф. Митриновиќ и неговиот асистент Благој 
Попов, кој ја презеде грижата за книгите, за овие скапоцености во 
Македонија. Но, поради кусиот, но творечки престој на Д. С. 
Митриновиќ во Македонија, главната задача околу снабдувањето со 
литература ја исполни Благој Попов, кој го наследи раководењето со 
Катедрата. Под негова грижа се организира уште поголема размена 
на публикации, и библиотеката се здоби со важни реферативни 
списанија : 
Mathematische Annalen, 
Zentralblat für Mathematik, 
како и светски познати математички списанија за најквалитетните 
научни трудови: 
Acta Mathematica,  
Доклади Академии Наук СССР, 
Transactions of the American Mathematical Society, 
Весник Ленинградского Университета, 
Труди Математического Института имени Стеклова, 
и десетици други научни и методски списанија. Благој Попов беше 
сведок на силниот процут на светската математичка мисла од 1945 
до 1985 година, и благодарение на разбирањето на македонската 
држава која даваше финансии за набавка на книги создаде 
импозантна библиотека од повеќе десетици илјади томови. Сите 5 
библиотеки, формирани по 1946 на петте Катедри на ПМФ, на секој 
посетител му делуваа фасцинантно, и се сведок на едно 
прогресивно време за Република Македонија. 
 Благодарение на сознанието на Б. Попов и неговото 
заземање и труд е организирана библиотека којашто во прво време 
по војната во опустошената земја изгледаше како неостварлив сон. 
Единствено создавајќи можност за претплати на поскапата 
периодика од областа на матемтичките науки, и комплетирање на 
истата со важни стари списанија, беше можност да се создадат 
услови за научно истражување и научна работа. Службата за 
размена бележи повеќе од 500 наслови на соодветни институции 
распространети по 6 континенти со кои нашата библиотека при 
Математичкиот институт има воспоставено контакт и размена. Во 
својство на шеф на Институтот по математика, продекан и декан на 
факултетот, или дури и како ректор на Универзитетот и член на 
високи математички асоцијации, проф. Б.С. Попов учествува во сите 
овие дејности и повеќе од 40 години тој е главен нејзин организатор. 
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ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 
Две години по оснивањето на Филозофскиот факултет во 

1946 година излезе првиот том на Годишниот зборник, Природно-
математички оддел, 1948. Набргу потоа Б. Попов стана еден од 
редовно избраните редактори и рецензенти на трудови за ова 
списание. По Втората светска војна, со големиот развиток на 
математиката во светот, силно нараснува бројот на сé понови и 
понови списанија, кои од неколку десетици елитни списанија во 
светот се размножија безмалку до изданија на секој можен 
факултет, не само по природни науки, туку и од техниката и 
примените, каде што по природата на работите има многу 
математика. Значи се печатеа не само стотици, туку можеби и 
илјади научни, стручни, методски, наменски, педагошки, 
интердисциплинарни списанија кои повеќе или помалку ја третираа 
математиката. Сето тоа беше невозможно да се следи. Затоа во 
1951 година, од причини на затвореност на годишниот зборник само 
за внатрешните членови (за покривање на трошоците на 
печатењето), поради потребите на новооснованото Друштво на 
математичари, физичари и астрономи на Република Македонија, во 
него да се печатат трудови од математичари не само од факултетот, 
туку и од Македонија, и од Југославија и од странство, а и како 
основа за математичката размена на книги и публикации која во тоа 
време многу се разви во светски размери, се основа и списанието 
Билтен на Друштвото на математичарите, физичарите и 
астрономите на Република Македонија, подоцна само под името 
Математички билтен. Професор Б. Попов има голема заслуга за ова. 
До денес, за 60 години се излезени околу 90 томови од овие 
списанија. Подоцна, како академик и секретар на Одделението за 
математичко-технички науки во МАНУ, Б. Попов многу стори за 
издавање на научното списание ПРИЛОЗИ на МАНУ. Другите 
учества на Б. Попов во разновидни издавачки дејности посебно, 
подолу се наброени. За одбележување е неговата соработка со 
заводот за учебници и издавачката куќа “Просветно дело” како 
соработник и издавач на учебниците. Особено е успешна неговата 
традиционална книга “Математика за IV клас на средните 
училишта”, која има 15 изданија за разни видови општи или 
усмерени училишта, објавена и на повеќе јазици во употреба во 
Република Македонија.  

Така Б. Попов во една личност обедини неколку драгоцени 
особини, кои најчесто природно се распоредени на повеќе 
индивидуи: и научник, и наставник, и педагог, и организатор, и 
издавач, и координатор, и раководител, и менаџер. На сето ова ние 
помладите од него, во Република Македонија, сме му длабоко 
благодарни. 
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НАСТАВНА ДЕЈНОСТ 

 
 Во своите почетоци како наставник Блagoj Попов наиде на 
барања и тешкотии кои денес се незамисливи и веројатно повеќе во 
иднина и не се можни. Расчекорот меѓу потребите за настава и 
образование од една страна, а од друга страна предусловите и 
можностите, беа огромни. Проблемите на обновата на земјата по 
Втората светска војна во 50-тите и 60-тите години, и општиот 
развиток на Земјата бараа голем број образовани луѓе, и при тоа 
сосема нови профили и струки. Брзиот развој на Македонија бараше 
измена на квалификационата структура на населението, и домашно 
школување во маси, за дотогаш ретки и елитни струки, кои беа 
привилегија само на културни и школски развиени средини: Софија, 
Загреб, Белград, Виена, Русија. Затоа се вложуваа особени напори 
за основање на институции што ќе го развиваат образованието, 
научната мисла, стручната пракса, и воопшто, повисокото ниво на 
целата култура. Врвна институција за ова беше скопскиот 
Универзитет. Тој имаше претешка задача: да биде авангарден во 
чекор со освојувањето на новите знаења и нивната експлоатација и 
примена, и истовремено да го надомести историскиот јаз, вистински 
цивилизациски амбис, бидејќи повеќето научни дисциплини не само 
што беа неразвиени, туку во основа и потполно непознати. Повеќето 
универзитетски курсеви беа наполно непознати и никогаш претходно 
држени во Р. Македонија. д-р Благој Попов беше влучен во овој 
творечки тренд во наставата по математика уште од формирањето 
на Универзитетот. Така повеќето од курсевите што ги држеше Благој 
Попов беа пионерски во својата струка и уникатни. Се базираа како 
на блиската белградска и квалитетната софиска математичка 
школа, така и на врвните француски и руски математички школи, 
така силни и сугестивни во математиката. Од него прв пат 
слушнавме кој е Даламбер, Коши, Ојлер, Гурса. Поради потребите 
на новоформираниот Универзитет и голем недостиг на наставни 
кадри, тој има држено многу курсеви на повеќе места, за студентите 
по математика, физика, хемија, техника и економија. 
 Одржувал предавања по теорија на вектори, вовед во виша 
математика, диференцијално и интегрално сметање, реална и 
функционална анализа, теорија на комплексни функции, 
диференцијални и парцијални равенки, диференцијална геометрија. 
 Во првата декада на математиката во Македонија 
неизбришливи траги и впечатоци оставија големите предавачи: Д.С. 
Митриновиќ, Б. Попов, Јоже Улчар и Јосип Мозер. 
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ФОРМИРАЊЕ НА МЛАДИ НАУЧНИ КАДРИ. 

НАСЛЕДНИЦИ И ПРОДОЛЖИТЕЛИ НА ДЕЛОТО НА Б. ПОПОВ 
 

 
П. Димиќ, Ј. Улчар, горе, долу Б. Попов, В. Девиде, Скопје, Матка, 1959 

  
 Како резултат на 40-годишната наставна дејност на 
професорот Попов, произлегува и фактот што сите математичари 
што работат на Природно-математичкиот факултет, техничките 
факултети во Скопје: Градежниот, Архитектонскиот, Електротехнич-
киот, Машинскиот, Технолошко-металуршкиот; Економскиот 
факултет во Скопје и Прилеп, Рударскиот факултет во Штип и 
Педагошките академии во РМ; како и сите професори по математика 
во гимназиите и средните училишта во РМ се студенти на Б. Попов, 
и тоа во периодот од 1948 до 1987 година (во нашите НРМ, СРМ).  
По овој период, во независната Република Македонија, неговото 
силно влијание врз математичката мисла и активностите 
продолжува. 
 Речиси цели 20 години, при непостоење на други факултети 
меѓу Белград и Скопје (Крагуевац, Ниш, Приштина, Титоград), и 
многубројните студенти од други републики или од странство, беа 
исто така студенти на Б. Попов. 
 Навлегувајќи длабоко во проблемите на високото школство, 
Б. Попов, уште во почетокот како добар познавач на методите и 
организацијата на високото образование и научно истражувачката 
работа, на Факултетот започнува систематски да ја реализира 
организацијата на Институтот за математика (прво на 
Филозофскиот, а потоа и на Природно-математичкиот факултет, во 
сите негови развојни фази - прво Катедра, па Институт во рамките 
на ПМФ, па независен Математички институт). Збогатувајќи се и 
самиот со широка математичка култура која му овозможува 
наставата на Институтот по математика да се комплетира и 
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истовремено да биде на ниво. Свесен дека работата што го очекува 
е голема и ги надминува рамките на можностите на еден човек, тој 
веднаш бара соработници меѓу своите колеги и младите 
талентирани студенти по математика кои што беа вклучени во 
наставата веднаш по дипломирањето. Б. Попов прв воведе и 
функција демонстратор, како форма на стимул на млади луѓе и 
млади сили, уште пред да дипломираат, и асистенти волонтери, 
како материјална помош за нив, и како форма на поддршка на 
научни и наставни кадри, пред да се отворат финансиски можности 
тие да влезат во редовен работен однос. Во кризите на школството 
кои понатаму уследија, тоа се покажа драгоцено. Така во релативно 
кус период, наставата по математика на ПМФ стана комплетна, а 
исто така и на другите факултети. Денес на зголемениот број виши 
школи и факултети на кои се предава математика работат воглавно 
ученици на Б. Попов, или ученици на неговите ученици, од кои 
речиси сите или дури и сите се магистри или доктори на науки. 
 Заслугата на проф. Попов е што успеа сите талентирани 
математичари во текот на овој 40 – годишен период на неговата 
активна работа, кои дипломираа со одличен успех да ги задржи на 
Универзитетот во Скопје или во Битола, и сите тие да се 
оквалификуваат, и со полна одговорност да ја преземат наставата 
по математика на овие високи школи и Факултети. 
 Кога во средината на седумдесеттите години насекаде се 
формираа и постдипломски студии, специјалистички и магистерски 
студии, Б. Попов активно ја поддржа и ја разви својата идеја. Така, 
денес сите нови наставници беа прво само магистри, а потоа и 
доктори, што стана редовна практика. Доктори, без магистратура, се 
само најстарите кадри. 
 Како посебен куриозитет е и следното, трето совпаѓање: не 
само што првиот дипломец на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” 
е математичар (1947 година), првиот доктор е математичар (1952 
година), туку не неочекувано во оваа смисла и првиот магистер на 
Природно-математичкиот факултет е математичар. Тоа е Никола 
Речковски, кој магистрирал пред комисија од Скопје и Љубљана на 
12 февруари1972 година. Сето ова претставува логична последица 
од создадените добри услови. 
 

 
НАУЧНА АКТИВНОСТ 

 
 Самата универзитетска настава не може да се организира 
без добра теоретска и научна основа. Тоа е многу добро познат 
факт, кој беше прифатен и применет уште од далечната 1946 
година. Во исполнувањето на оваа основна филозофија на секој 
добар професор помина сиот наставно-научен живот на Б. Попов. 
Научната дејност на Б. Попов започнува со неговото доаѓање на 
Универзитетот . Тој се јавува со своите први прилози во Годишниот 
зборник, том II, на Природно-математичкиот оддел на Филозофскиот 
факултет, 1949 година; тоа се првите пишувани трудови од областа 
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на математичките науки на македонски јазик. Научната дејност на 
проф. Б. Попов трае и потоа. До сега има објавено над 80 научни и 
стручни трудови кои се печатени во земјата и во странство, и тоа во 
познати светски списанија. Научната активност може да се наброи и 
концентрира во неколку области. Тоа се: 
  
 А. Диференцијални равенки 
 Б. Специјални функции 
 В. Парааналитички функции 

 
А. Првата проблематика што претставува научен интерес и 

активност на професорот Попов е од оној дел на математичката 
анализа кој се вика Диференцијални равенки. Прво се 
разработувани проблеми од  Критериуми за редуктибилност на 
класи линеарни равенки. 
 Во времето по 1945 година и настанувањето на студената 
војна беше многу нараснато значењето на методите на испитување 
на решенијата на диференцијалните равенки, како и методите за 
изнаоѓање на овие решенија. Тоа е од причина што овие равенки 
произлегуваат од самата суштина на строежот на материјата и со 
неа поврзаната енергија, како атомска така и обична кинетичка, 
топлинска; и со тоа равенките се во самото срце на човековите 
проблеми и достигнувања како што се: моторите, електричната и 
хидро енергија, нејзината незаменлива важност и употреба за 
човекот, без која нема ни живот - биолошки - а камо ли 
цивилизација. Следејќи го овој вечен тренд на равенките, кои од 
секогаш биле двигател на целата математика во сета нејзина 
севкупност, а тоа се и денес уште повеќе, Б. Попов ја фундираше 
својата проблематика воглавно врз најважните класи 
диференцијални равенки, а тоа се оние на силата, енергијата, 
работата и ефектот, или линеарните диференцијални равенки од II 
ред, равенки на Теслините струи и мотори, равенките на атомското 
јадро на Шредингер, итн. 
 Нив симболички ги пишуваме: 

( )

0
( ) ( ) 0

n
n i

i
i

L y a x y 


   

 Настојувањата на Б. Попов беа да се добијат критериуми за 
редуктибилност, што значи сведување на или попрости, или 
решливи, или веќе решени видови диференцијални равенки. Така во 
постапките на Попов се добиваат релации меѓу коефициентите што 
при дадени услови селектираат некои класи линеарни 
диференцијални равенки наречени редуктибилни диференцијални 
равенки или системи. Професорот Попов покажува дека во извесни 
случаи овие претставуваа и услов за интеграбилност (решение) на 
разгледуваните равенки. При тоа, професорот Попов покажува 
особен интерес при разгледуваните проблеми за некои важни 
видови равенки кои најчесто се среќаваат во примените на 
математиката, на пример во техниката и теориската физика, давајќи 
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за нив услов за редуктибилност. Во оваа проблематика е неизбежна 
проблематиката на услови на решавање на диференцијалните 
равенки во затворена форма, а тоа е класична незаменлива, 
секогаш по потреба актуелна и потребна метода за решавање на 
диференцијалните равенки. 
 Така, во оваа смисла, многу убав научен придонес на Б. 
Попов е унификација на проблемот на редуктибилноста, за 
специјалните (и многу важни) диференцијални равенки на Бесел, 
Лагер, Гаус, Витекер, Лагранж и Јакоби. 
 
 Б. Во доменот на специјалните функции професорот Б. Попов 
се занимава со проблемот на линеаризација на продуките од 
специјални функции или ортогонални полиноми, т.е. на изрази од 
видот РМ(х), РН(х), или поопшто  РМ(х) . РН(х). РЈ(х)..... РК(х) да се 
претстави во вид 

( )r
r
P x  , односно ( )rP x   

Оваа проблематика е од посебен интерес бидејќи води кон 
упростување на изучувањата на својствата и карактеристиките на 
специјалните фунцкии, односно специјалните полиноми. 
 При овие студии неизбежно е да се спомне и проблематиката 
на диференцијалните неравенства. При изучувањето на 
специјалните функции се среќаваат и некои неравенства што 
постојат меѓу овие функции и нивните изводи. Професорот Попов 
успева да даде карактеристики за некои неравенства, посебно кај 
таканаречените класични ортогонални полиноми. 
 Исто така во оваа класа трудови на проблематиката на Б. 
Попов, а особено во примената во физиката, хемијата и воопшто 
техниката често се јавуваат некои определени интеграли во кои 
влегуваат разни ортогонални полиноми. Изучувањето на такви 
интеграли и нивно решавање е од интерес, бидејќи води кон 
изучувањето на својствата и карактеристиките на феномените и 
нивните релации во физиката, хемијата и воопшто во природните 
науки. 
  
 В. парааналитичките функции се доведуваат во врска со 
големиот интерес кон класичните аналитички функции на Б. Попов 
преку неговите предавања и курсеви, а и поради нивното големо 
место во математиката, анализата и нејзините примени. Со нивното 
систематско изучување се наоѓаат особини кои се блиски до 
особините на класичните аналитички функции од z=x+iy, а 
професорот Попов дава некои подробности за нив и нивните 
карактеристични својства. Парааналитичните функции се всушност 
векторските простори на функции со различни единици (во кои i е 
или -1, или 1, или 0; и слично скаларниот производ на коодинатните 
вектори [ , ]i j

 

= или 0, или 1, или -1; при што важат  различни 
варијации на Коши-Римановите услови за нивното дефинирање: 
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( ) ( , , ) , X Yf w X x y z i Y j Zk
x y

     
 

  

    и.т.н. 

Оваа проблематика ја продолжуваат учениците Д. Димитровски и Б. 
Илиевски. 
 

 
ПУБЛИЦИРАЊЕ НА ТРУДОВИ, УЧЕСТВО ВО НАУЧНИ СОБИРИ 

 
Професорот  Б. Попов учествуваше во издавањето на научни 

и стручни списанија, како долгогодишен редактор  и автор, во 
- Годишен зборник на ПМФ, Скопје, 
- Математички билтен, Скопје, 
- Прилози, Одделение за математичко технички науки, МАНУ, 
- Математички весник, Белград, 
- Publications de l’Institut Mathematique, Belgrade, 

 
 Тој е чест и повеќекратен референт во познатите светски 
реферативни математички списанија : 
 - Mathematical Rewievs, 
 - Mathematische Zentralblatt, 

Резултатите на Б. Попов се печатени во повеќе од 80 научни, 
ревијални, стручни и методски статии во земјата и во странство. 
Одбележуваме некои од познатите списанија во кои се печатени 
трудовите на проф. Попов, и тоа: 

- Comptes Rendus de l'Academie des Sciences, - Paris, France, 
- Proceedings of the Indian Academy of Sciences, New Delhi, 
- Bulletin des Sciences de l’Academie Belgique – Bruxelles, 
- Tenzor – Tokyo. 
Своите  резултати проф. Попов ги има презентирано на 

бројни конгреси и научни конференции во земјата и во странство, и 
тоа: Москва, Штокхолм, Единбург, Пекинг, Цариград, Атина, Виена, 
Каљари, Грац, Мелбурн, Бомбај и др. 
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ЦИТИРАЊЕ И ОДЗИВ НА ТРУДОВИТЕ НА Б.С. ПОПОВ 
 
Пракса е во математиката, како и во другите науки, 

резултатите од дисертациите да се испраќаат за печатење во 
познати научни и стручни списанија и со тоа да им се даде можност 
за запознавање на математичката јавност со резултатите од 
дисертацијата. Најнапред беше испратен труд во Индиската 
академија на науките, бидејќи таму математичарите, како 
следбеници на англосаксонската математичка школа, работеа на 
слична проблематика, од специјалните функции. Трудот се појави во 
нивното списание под наслов: B. S. Popov: On Weber's Differential 
equation —Proc. Indian Acad. of Sci., New Delhi, 38, 1.A. (1953), 63-68. 
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Потоа беше испратен трудот на Белгиската академија на 

науките, и тоа кај професор Lucien Godeaк, член на Белгиската 
кралска академија на науките, познат математичар од Белгија. 
Трудот се појави под наслов: B. S. Popov: Sur une equation 
differentielle, Bull. Acad. royale de Belgique, 5e Serie Bruxelles, 39, 
(1953), 177-181. 

Во Италија еден труд беше примен во од еден исто така 
голем математичар проф. Ѓовани Сансоне, член на Италијанската 
академија на науките (Lincei) којшто е познат автор од 
диференцијалните равенки и специјалните функции и е автор на 
бројни монографии и е уредник на списанието Bolletino dell Unione 
Matematica Italiana и тој го преведе трудот на италијански, и го 
публицираше како: 

B.S. Popov, Sull equatione di Bessel, Boll. Unione Mat. Italiana, 
Bologna, VII, III. 1(1952), 12-19 

По некое време, во списанието на Советската академија на 
науките: Доклади академии наук СССР, се појави труд со наслов: 
“Об одном уравнении Б.С. Попова” од познатата руска 
математичарка Латишева К.Ј., доклади АН СССР, 1954, 96, н.4, стр 
659 (ученичка на Олејник). Овие трудови беа реферирани во 
познатите светски реферативни списанија: 

Mathematical Rewievs (USA),  
Zenralblatt der mathematik (Deutschland) и  
Bull. Sci. Math. (France) . 
 
Резултатите на Б.С. Попов се цитирани или користени од 

различни автори и во различни списанија, како што се и: 
 -Duke Mathematical Journal, Durham USA. 
 -Доклади академии наук СССР – Москва, 
 -Специјалне функције, Д. С. Митриновиќ, Београд;  
 -Handbook of Hypergeometric Integrals, H. Extion – New York. 
 

ПРИМАТИ И ПРИОРИТЕТИ 
 

 Б. С. Попов е прв доктор на науките воопшто на скопскиот 
Универзитет, прв доктор на математичките науки. 
 Тој е прв македонски автор на математички трудови на 
македонски јазик во македонски математички публикации. 
 Неговите статии се први трудови на еден Македонец во 
големите публикации 

1. Француска академија на науките 
 2. Индиска академија на науките 
 3. Белгиска академија на науките 
 4. Српска академија на науките и уметностите 
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 5. Бугарска академија 
 5А. Австралиска инжинерска академија 
 
 - Први математички трудови на еден Македонец на 
француски, англиски, италијански, германски јазик. 
 - Во три наслови во научни статии во големи списанија стои 
неговото име како носител на идејата (Америка, Русија). 
 - Први трудови од македонски автор печатени во Јапонија, 
Франција, Белгија. 
 

СТРУЧНА АКТИВНОСТ.  МАТЕМАТИЧКИ ДРУШТВА 
 

Навлегувањето на математиката  широко во сите ресори  и  
области на техничкиот, економскиот, производствениот и 
организациониот живот на Република Македонија започна  со 
нејзиното, така да речеме, понароднување - правењето математика 
достапна  до се пошироките и побројните народни маси, преку 
масовното основно и средно образование.  Пред 1945 година, секоја 
посериозна  математика беше привилегија  на многу  мал  број 
гимназисти, и уште помал број инженери. Maтематиката стана 
масовна дури  по основањето на Универзитетот во Скопjе. Во оваа 
важна за нацијата социолошка и културолошка пенетрација голема 
улога одиграа Друштвата на математичарите во Републиката, кои 
беа и сталешки здруженија на наставниците и учителите по 
математика, но и центри на математичките школи за учениците, 
организа-тори на натпревари кои беа многу масовни и чести и беа 
одржувани практично цела година на повеќе нивоа: училишни, 
градски, околиски, републички; па потоа сојузни, балкански па и 
светски. На нив македонските ученици постигнуваа завидни успеси. 
Потоа истото тоа се повтори и со информатиката, како ќерка на 
математиката. Тие друштва на математичари имаа сопствени 
финансии, издавачка дејност, сопствени летни и зимски школи. Еден 
прекрасен вид на педагошко, социолошко, културно и современо 
живеење и грижа за младите. Професорот Благој Попов 
учествуваше во основањето и создавањето на Друштвото на 
математичарите, физичарите и астрономите на Југославија во Блед 
во1949 година, како и на истото на Република Македонија во 
Скопје во1950 година. Работејќи многу активно, тој дава силен печат 
врз нивната работа. Повеќе пати е избиран на различни функции во  
ДМФ и ДМФАЈ. Беше подпретседател на Унијата на балканските 
математичари: 

Затоа професорот Б. Попов доживува секоја година по 
неколку пати прекрасна сатисфакција кога неговите ученици, внуци-
уеници и правнуци-ученици го викаат на разни прослави на 
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генерации, натпревари по математика, јубилеи, сталешки прослави 
и манифестации. Така тој стана една врста македонски математички 
симбол. 
 

ОПШТЕСТВЕНА АКТИВНОСТ 
 

Професорот Благој Попов има широка и разграната 
општествена активност, што е ретка особина на математичарите, 
поради нивната апсорбираност со математиката, која всушност не 
дозволува различен и широк замав на личноста по други ангажмани. 
Таа негова сестраност е некој вид посебен талент. 

 
Првиот декан на ПМФ, Б. Попов, 

промоција на дипломирани студенти 1959 
Ќе ги наведеме неговите најзначајни активности: 

 а)   Во  органи  и  тела  на  научни организации: 
1967-1969,  ректор на Универзитетот во Скопје.  
1958-1963,  прв Декан на новоформираниот ПМ факултет.  
1976-1977,  декан на новоформираниот Математички   Факултет  
1985-1987,  декан на одново Формираниот ПМ факултет.  
1952-1954,  продекан на Филозофскиот факултет. 
1950-1970,  шеф на Математичкиот институт. 
1980-1984,  потпретседател на Македонската академија на науките и 
уметностите. 
1976-1980, секретар на Македонската академија на науките и 
уметностите 
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1968-1976, секретар на Одделението за природноматематичките 
науки при Македонската академија на науките и уметностите 
1984-2007,  секретар на Одделението за математичко технички 
науки при Македонската академија на науките и уметностите. 
1970-1980, член   на   Претседателството на Координациониот 
одбор за иновации и пронаоѓашгво на Сојузот на синдикатите на 
Југославија 
 
 б) Во органи на стручни организации 
1970-1975, претседател на Сојузот на  друштвата на 
математичарите, физичарите и астрономите на Југославија. 
1983-1984,  претседател на САРОЈ (Савез друштава астронаутичких 
и ракетних организација Југославије). 
1956-1960, претседател на Друштвата на математичарите, 
физичарите и астрономите на Македонија. 
1965-1980,  член на Одборот “Наука и друштво”, Белград. 
1988-        ,  претседател на Народна техника на СРМ. 
 
 в) Меѓународни   активности 
1970-1982, потпретседател и член на Унијата на Балканските  
математичари Париз 
1981-  , член на Меѓународната астронаутичка академија Париз 
-  член   на  American Mathematical Society – Providence – USA 
-  член   на   “Société mathematique de France” -   Рагiѕ. 
-  референт за  оценување   на   5   докторски   дисертации  во 
Индија. 
-  референт  на   списaнието   MATHEMATICAL REVIEWS  -   
PROVIDENCE 
-  референт на   списанието   МАТНЕМАТIЅСНЕ  ZENTRALBLATT - 
BERLIN 
-  Плакета “Никола Коперник”   - Варшава 
- бројни предавања наведени погоре, воспоставени контакти со  
странски  научни  работници  нивно  гостување  во  Скопје со  цел   
да се афирмира нашата наука и Универзитетот надвор од земјата . 
 
 г) Во општествено-политички организации 
1963-1967, сојузен  пратеник - Белград 
1968-1973, сојузен  пратеник - Белград 
1978-1982, републички пратеник - Собрание на СРМ, Скопје 
1960-1972, член на Сојузниот совет за научна работа, Белград 
1972-1978, претседател на Републичката комисија за иновации и  
пронаоѓаштво   при  Собранието на СРМ .- Скопје. 
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Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А  
НА ТРУДОВИТЕ НА АКАДЕМИК 

БЛАГОЈ ПОПОВ 
 
 

1949 
 

 Прилог кон геометријата на триаголникот / Благој С. 
Попов // Годишен зборник на Филозофскиот факултет на 
универзитетот во Скопје, Природно-математички оддел. – Скопје, 
1949, Кн. 2. – Стр. 109-134 
 Примедба за две детерминанти / Благој С. Попов // Годишен 
зборник на Филозофскиот факултет на универзитетот во Скопје, 
Природно-математички оддел. – Скопје, 1949, Кн. 2. – Стр. 195-205 
 О једном Караматином услову интеграбилитета 
балистичке диференцијалне једначине / Благој С. Попов // Годишен 
зборник на Филозофскиот факултет на универзитетот во Скопје, 
Природно-математички оддел. – Скопје, 1949, Кн. 2. – Стр. 247-263 

 
1950 

 
 За еден Д. Аламберов услов на интеграбилност на 
балистичката диференцијална равенка / Благој С. Попов // Билтен 
на Друштвото на математичарите и физичарите од НР Македонија. 
– Скопје, 1950, бр. 1. – Стр. 29-39 

 
1951 

 
 За една проста особина на изводите на некои ортогонални 
полиноми / Благој С. Попов // Годишен зборник на Филозофскиот 
факултет на универзитетот во Скопје, Природно-математички оддел. 
– Скопје, 1951, Кн. 4, бр. 5. – Стр. 1-8 
 За редуктибилноста на хипергеометриската 
диференцијална равенка / Благој С. Попов // Годишен зборник на 
Филозофскиот факултет на универзитетот во Скопје, Природно-
математички оддел. – Скопје, 1951, Кн. 4, бр. 7. – Стр. 1-20 
 За една алгебарска равенка / Благој С. Попов // Билтен на 
Друштвото на математичарите и физичарите на СР Македонија. – 
Скопје, 1951, бр. 2. – Стр. 3-15 
 Sur une équation algébrique proposée par Pitoiset / Blagoj S. 
Popov // Bulletin de l'Académie Royale de Belgique. – Bruxelles, 1951, 
Série 5, t. 37. – Стр. 17-19 
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 Некои примедби за Riccati-евата диференцијална равенка / 
Благој С. Попов // Билтен на Друштвото на математичарите и 
физичарите на СР Македонија. – Скопје, 1951, бр. 2. – Стр. 113-115 

 
1952 

 
 Формирање критериуми за редуктибилност на некои класи 
линеарни диференцијални равенки / Благој С. Попов // Годишен 
зборник на Природно-математичкиот факултет. – Скопје, 1952, Кн. 5, 
бр. 2. – Стр. 1-68 
 Парааналитички функции со две димензии / Благој С. Попов 
// Годишен зборник на Природно-математичкиот факултет. – Скопје, 
1952, Кн. 6, бр. 2. – Стр. 1-12 
 Sull'equazione di Bessel / Blagoj S. Popov // Bolletino della 
Unione matematica Italiana. – Firenze, 1952, Anno 7, Serie 3, Num. 1. – 
Стр. 17-19 

 
1953 

 
 Note about the Sums of Binominal Coefficients / Blagoj S. Popov 
// Билтен на Друштвото на математичарите и физичарите на СР 
Македонија. – Скопје, 1953, бр. 4. – Стр. 5-6 
 Quelques propriétés des fonctions d'une variable complexe / 
Blagoj S. Popov // Билтен на Друштвото на математичарите и 
физичарите на СР Македонија. – Скопје, 1953, бр. 4. – Стр. 20-24 
 On Weber's Differential Equation / Blagoj S. Popov // Proceedings 
of the Indian Academy of Sciences. – New Delhi, 1953, t. 38, № 1, Sec. 
A. – Стр. 64-66 
 Sur une équation différentielle / Blagoj S. Popov // Bulletin de 
l'Académie Royale de Belgique. – Bruxelles, 1953, Série 5, t. 39. – Стр. 
179-181 

 
1954 

 
 Претставување елементите на еден триаголник како 
сума од редови / Благој С. Попов // Билтен на Друштвото на 
математичарите и физичарите на СР Македонија. – Скопје, 1954, бр. 
5. – Стр. 19-21 

1956 
 

 Über die Integration der linearen Differentialgleichungen drite 
Ordnung in geschlossener Form / Blagoj S. Popov // Билтен на 
Друштвото на математичарите и физичарите на СР Македонија. – 
Скопје, 1956, бр. 7. – Стр. 17-19 
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 Sur quelques intégrales définies / Blagoj S. Popov // Годишен 
зборник на Природно-математичкиот факултет. – Скопје, 1956, бр. 9. 
– Стр. 17-19 
 Sur la résolution générale d'une classe d'équation / Blagoj S. 
Popov // Bulletin de l'Académie Royale de Belgique. – Bruxelles, 1956, 
Série 5, t. 42. – Стр. 1107-1108 
 Sur un procédé de résolution numérique des équations / Blagoj S. 
Popov // Bulletin des sciences mathématiques. – Paris, Série 2, t. 81. – 
Стр. 29-31 

 
1957 

 
 За некои релации што се однесуваат за полиномите на 
Legendre / Благој С. Попов // Годишен зборник на Природно-
математичкиот факултет. – Скопје, 1957, бр. 10. – Стр. 1-25 
 За придружени Legendre-ови сферни функции / Благој С. 
Попов // Билтен на Друштвото на математичарите и физичарите на 
СР Македонија. – Скопје, 1957. – Стр. 5-18 

 
1958 

 
 За некои определени интеграли во кои влегуваат 
придружените Legendre-ови функции / Благој С. Попов // Годишен 
зборник на Природно-математичкиот факултет. – Скопје, 1958, бр. 
11. – Стр. 7-16 

 
1959 

 
 On Ultraspherical Polynomials / Blagoj S. Popov // Bolletino della 
Unione matematica Italiana. – Firenze, 1959, Vol. 14, Serie 3, № 1. – 
Стр. 105-108 
 On some Integrals Involving Legendre Polynomials / Blagoj S. 
Popov // Bulletin de la Société royale des sciences. – Liege, 1959, 28 e 
anée, № 7-8. – Стр. 188-191 
 A note concerning the Integrals involving the Derivatives of 
Legendre Polynomials / Blagoj S. Popov // Rendiconti del seminario 
matematico della università di Padova. – Padova, 1959, Vol. 29. – Стр. 
316-318 
 Sur les fonctions de Legendre associeés / Blagoj S. Popov // 
Comptes rendues des séances de l'Académie des sciences. – Paris, 
1959, t. 248. – Стр. 912-914 
 L'évaluation explicite des expressions de Turan-Szegö / Blagoj S. 
Popov // Comptes rendues des séances de l'Académie des sciences. – 
Paris, 1959, t. 248. – Стр. 2158-2159 
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 Sur les polynomes de Legendre / Blagoj S. Popov // Mathesis. – 
Bruxelles, 1959, t. 68, № 7, 8, 9. – Стр. 239-242 

 
1961 

 
 О једној диференцијалној једначини / Благој С. Попов // 
Публикације Електротехничког факултета, Серија Математика-
Физика. – Београд, 1961, бр. 68. – Стр. 11-12 
 Комуната - носител на техничкото воспитување / Благој 
С. Попов // Билтен на Главниот одбор на ССРНМ. – 1961, 4, 4. – Стр. 
80-91 

 
1962 

 
 О неким неједнакостима ортогоналних полинома / Благој С. 
Попов // Математичка библиотека. – Београд, 1962, књ. 22. – Стр. 
47-53 

 
1963 

 
 A General Explicit Formula for the Partial Fraction Expansion of 
the Function F(x) / Blagoj S. Popov // Билтен на Друштвото на 
математичарите и физичарите од СР Македонија. – Скопје, 1963, 14. 
– Стр. 45-46 
 Основи на математичката анализа : учебник за средните 
школи / Благој С. Попов. – Скопје : Просветно дело, 1963. – 288 стр. 
 Нови современи односи во научната работа / Благој С. 
Попов // Културен живот. – Скопје, 1963, 8, 4. – Стр. 8-9 

 
1966 

 Основи на математичката анализа : учебник за средните 
школи / Благој С. Попов. – Скопје : Просветно дело, 1966 [второ 
издание]. – 288 стр. 

 
1967 

 
 Основи на математичката анализа : учебник за средните 
школи / Благој С. Попов. – Скопје : Просветно дело, 1967 [трето 
издание]. – 288 стр. 

 
1969 

 
 За Whittaker-овата равенка / Благој С. Попов // Пристапни 
предавања, прилози и библиографија на првите членови на 
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македонската академија на науките и уметностите. – Скопје : МАНУ, 
1969. – Стр. 143-150 
 Analogy of one Theorem of M. Petrovich / Blagoj S. Popov // 
Прилози : Одделение за природо-математички науки. – Скопје : 
МАНУ, 1969, Т. 1, бр. 1. – Стр. 5-7 

 
1970 

 
 Jože Ulčar / Blagoj S. Popov, Dragoslav Mitrinović // Portreti 
jugoslovenskih matematičara. – Beograd, 1970. – (Matematička 
biblioteka, knj. 41). – Стр. 203-209 
 On Certain Relations for Orthogonal Classical Polynomials / 
Blagoj S. Popov // Прилози : Одделение за природо-математички 
науки. – Скопје : МАНУ, 1970, Т. 2, бр. 2. – Стр. 5-7 

 
1971 

 
 

 За една класа полиноми поврзани со ортогоналните 
полиноми / Благој С. Попов // Прилози : Одделение за природо-
математички науки. – Скопје : МАНУ, 1971, Т. 3, бр. 2. – Стр. 5-14 
 Jože Ulčar : In memoriam / Blagoj S. Popov // Obzornik za 
matematiko in fiziko. – Maribor : Ljubljana, 19-20 

Основи на математичката анализа : за средните училишта / 
Благој С. Попов. – Скопје : Просветно дело, 1971 [четврто издание]. 
– 287 стр. 

 
1972 

 
 Classe de polynomes associés aux polynomes associés de 
Jacobi / Blagoj S. Popov // Comptes rendues des séances de l'Académie 
des sciences. – Paris, 1972, t. 274. – Стр. 972-973 
 A Class of Polynomials Connected with Orthogonal Classical 
Polynomials : Dedicated to Prof. A. Kawasuchi / Blagoj S. Popov // 
Tensor. – Chigasaki, 1972, 26. – Стр. 66-68 
 Quelques remarques sur les polynomes de Laguerre / Blagoj S. 
Popov // Bulletin de l'Académie Royale de Belgique. – Bruxelles, 1972-4, 
Série 5, t. 63. – Стр. 472-475 

 
1973 

 
 Функции генератриси за степените на некои низи од 
броеви / Благој С. Попов // Прилози : Одделение за природо-
математички науки. – Скопје : МАНУ, 1973, Т. 5, бр. 1. – Стр. 5-15 
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 Основи на математичката анализа : за средните училишта 
/ Благој С. Попов. – Скопје : Просветно дело, 1973 [петто издание]. – 
288 стр. 

 
1974 

 
 Развојот на високото школство треба да биде насочен кон 
создавање нови паралелни институции / Благој С. Попов // Билтен 
на општествено-политичките организации на СР Македонија. – 
Скопје, 1974, 19, 1. – Стр. 16-21 

 
1975 

 
 Generating Function for Powers of Certain Fundamental 
Sequences of Numbers / Blagoj S. Popov // Mathematical Structures, 
1975. – Стр. 396-398 
 Основи на математичката анализа : за средните училишта 
/ Благој С. Попов. – Скопје : Просветно дело, 1975 [шесто издание]. – 
315 стр. 
 25 godina Saveza matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije 
/ Blagoj S. Popov // Scientia, 1975. – Стр. 15-25 

 
1976 

 
 30 години Универзитет / Благој С. Попов. – Скопје : 
Универзитет “Кирил и Методиј”, 1976 
 Увод / Благој С. Попов // Пронаоѓаштвото - фактор на развој 
на производните сили во СР Македонија. – Скопје : Сојуз на 
пронаоѓачите и автори на техничките унапредувања на СР 
Македонија, 1976. – Стр. 5-6 

 
1977 

 
 Елементарна математичка анализа / Благој С. Попов. – 
Скопје : Просветно дело, 1977. – 386 стр. 
 On a Property of Generalised Gegenbauer Polynomials / Blagoj 
S. Popov // Прилози : Одделение за природо-математички науки. – 
Скопје : МАНУ, 1977, Т. 9, бр. 1. – Стр. 5-7 

 
1978 

 
 Математика : учебник за средни училишта / Благој С. Попов. 
– Скопје : Просветно дело, 1978. – 180 стр. 
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 Билинеарни генератриски функции за рекурзивни низи од 
втор ред / Благој С. Попов // Прилози : Одделение за природо-
математички науки. – Скопје : МАНУ, 1978, Т. 10, бр. 2. – Стр. 5-15 
 Реч на акад. Благој Попов при последното простување со 
акад. Димитар Арсов // Споменица посветена на Димитар Арсов, 
редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. 
– Скопје : МАНУ, 1978. – Стр. 7-8 
 Проф. д-р Драгослав С. Митриновиќ : по повод 70-ти 
роденден и 45 години плодна работа / Благој С. Попов // Годишен 
зборник на Математичкиот факултет. – Скопје, 1978, 29. – Стр. 5-8 
 

 
1979 

 
 Елементарна математичка анализа / Благој С. Попов. – 
Скопје : Просветно дело, 1979 [второ издание]. – 380 стр. 
 Суми од степени на некои класи од бројни низи од втор ред 
/ Благој С. Попов // Годишен зборник на Математичкиот факултет. – 
Скопје, 1979. – Стр. 3-11 
 Иновациите како фактор на развојот на производството / 
Благој С. Попов // Образованието и научно-техничките иновации во 
модернизацијата на стопанството. – Скопје : Андрагошка школа 
“Образование и стопанство”, 1979. – Стр. 23-27 
 Analiza elementarnae matematikës per klasën IV te gjimnazive / 
Blagoj S. Popov. – Shkup : Prosvetno delo, 1979. – 369 стр. 

 
1980 

 
 Elementer Matematik Analizi / Blagoj S. Popov. – Üsküp : 
Prosvetno delo, 1980. – 332 стр. 
 Linearization of a Product of q-Appell Polynomials / Blagoj S. 
Popov // The American Mathematical Monthly. – Washington, 1980, 87, 
5. – Стр. 403 
 За некои интеграли кои влегуваат во изучувањето на 
полиномите на Jacobi и на Laguerre / Благој С. Попов // Прилози : 
Одделение за математичко-технички науки. – Скопје : МАНУ, 1980, 
Т. 1, бр. 1. – Стр. 5-17 
 Some aspects of the role of Science and Technology in Social 
and Material Development / Blagoj S. Popov // Second Convocation of 
Engineering and Like Academies : The management of technological 
change : This Convocation was held in Melbourne, Australia, on 8th and 
9th April, 1980. – Melbourne : Australian Academy of Technological 
Sciences, 1980. – Стр. 27-32 
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1981 

 
 Математика : за IV клас на стручните училишта / Благој С. 
Попов. – Скопје : Просветно дело, 1981 [второ издание]. – 161 стр. 
 Како да се поврзе науката со производството : поголема 
ориентација кон сопствена технологија / Благој С. Попов // Културен 
живот. – Скопје, 1981, 26, 3. – Стр. 7-8 

 
1982 

 
 Some Definite Integrals involving in the Study of Jacobi and 
Laguerre polynomials / Blagoj S. Popov // Tensor. – Chigasaki, 1982, 39 

 
1983 

 
 Елементарна математичка анализа / Благој С. Попов. – 
Скопје : Просветно дело, 1983 [трето издание]. – 380 стр. 
 Некои својства на бројни функции од II ред / Благој С. Попов 
// Математички гласник. – Скопје, 1983. – Стр. 1-18 

 
1985 

 
 A Note on Orthogonal Polynomials / Blagoj S. Popov // Прилози : 
Одделение за математичко-технички науки. – Скопје : МАНУ, 1985, 
Т. 6, бр. 2. – Стр. 99-103 

 
1986 

 
 A Class of Generating Functions for the Jacobi and Related 
Polynomials / H. M. Srivastava, B. S. Popov // Bulletin of University of 
Victoria. – 1986. – Стр. 1-7 
 Говор по повод 75 години од животот на акад. Михаило 
Апостолски / Благој С. Попов // Зборник на трудови посветени на 
академикот Михаило Апостолски по повод 75-годишнината од 
животот. – Скопје : МАНУ, 1986. – Стр. 9-14 
 /Diskusija/ / Blagoj S. Popov // Uloga i korišćenje matematičkih 
modela u ekonomiji : [Okrugli sto, Novi Sad, 27 i 28 marta 1985]. – Novi 
Sad : Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 1986. – Стр. 218-220 

 
1987 

 
 Математика : за IV година на математичко-информатичката 
струка / Благој С. Попов. – Скопје : Просветно дело, 1987. – 380 стр. 
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 Состојбата на математичките науки во СРМ / Благој С. 
Попов // Развој и состојба на математичките науки во СР Македонија 
: научен собир, Скопје, 13 април 1985 година. – Скопје : МАНУ, 1987. 
– Стр. 5-13 

 
1988 

 
 A Class of Generating Functions for the Jacobi and Related 
Polynomials / H. M. Srivastava, B. S. Popov // Studies in Applied 
Mathematics. – Cambridge, 1988, 78, 3. – Стр. 177-182 

 
1990 

 
 Note on "A tantalizing problem" concerning the Lucas numbers / 
Blagoj S. Popov // Математички билтен. – Скопје, 1990, 11, 14. – Стр. 
63-64 

 
1991 

 
 Linearization of a Product of q-Appell Polynomials / Blagoj S. 
Popov // Математички билтен. – Скопје, 1991, 41, 15. – Стр. 33-34 

 
1992 

 
 Математика : за IV година : техничка струка / Благој С. 
Попов, Радојко Секулоски. – Скопје : Просветно дело, 1992. – 237 
стр. 
 Some Accelerations of the Convergence of Certain Class of 
Sequences / Blagoj S. Popov // Математички билтен. – Скопје, 1992, 
42, 16. – Стр. 37-42 

 
1993 

 
 On a class of the second order linear differential equations / 
Blagoj S. Popov // Прилози : Одделение за математичко-технички 
науки. – Скопје : МАНУ, 1993, Т. 14, бр. 2. – Стр. 61-64 

 
1994 

 
 Summation of reciprocal series of a class of polynomials / Blagoj 
S. Popov // Прилози : Одделение за математичко-технички науки. – 
Скопје : МАНУ, 1994, Т. 15, бр. 2. – Стр. 33-36 
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1995 

 
 A note on a class of polynomials / Blagoj S. Popov // Годишен 
зборник на Природно-математичкиот факултет. Математика – 
Скопје, 1995, 36. – Стр. 5-8 
 On reciprocal series related to Tchebycheff polynomials / Blagoj 
S. Popov // Прилози : Одделение за математичко-технички науки. – 
Скопје : МАНУ, 1995, Т. 16, бр. 1-2. – Стр. 23-27 

 
1996 

 
 Педесет години математички институт / Благој С. Попов 
// Споменица - 50 години ПМФ. – Скопје, 1996. – Стр. 99-107 
 Прва факултетска диплома - математика, прв 
универзитетски докторат - математика / Благој С. Попов // 
Споменица - 50 години ПМФ. – Скопје, 1996. – Стр. 81-86 

 
1997 

 
 Expressions of Jacobi polynomials through Bernoulli polynomials 
/ Blagoj S. Popov // Прилози : Одделение за математичко-технички 
науки. – Скопје : МАНУ, 1997, Т. 18, бр. 1-2. – Стр. 21-26 
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