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је 1948. У Ар хив Ма ке до ни је пре шао је 1952. го ди не. Док тор ску 
ди сер та ци ју Културно-политичкевезеМакедонацасаКнежевином
Србијом утокуXIX векаод бра нио је на Ка те дри за исто ри ју, на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1959. При Ар
хи ву Ма ке до ни је у зва ње на уч ног са рад ни ка иза бран је 1964. а у 
зва ње ви шег на уч ног са рад ни ка 1965. У Бал ка но ло шком ин сти ту ту 
К. Џам ба зов ски ра ди од ње го вог осни ва ња, 1969. године, где је у 
зва њу ви шег на уч ног са рад ни ка ра дио на про јек ту Кул тур нопо ли
тич ке ве зе Бу га ра са Кне же ви ном Ср би јом од по чет ка XIX ве ка до 
Бер лин ског кон гре са. У зва ње на уч ног са вет ни ка иза бран је 1972. 
го ди не. То ком пет на е сто го ди шњег ра да у Бал ка но ло шком ин сти ту ту 
(до 1985. г.) био је члан или се кре тар ра зних од бо ра при СА НУ: члан 

КЛИ МЕНТ ЏАМ БА ЗОВ СКИ

Кли мент Џам ба зов ски, на уч ни  
са вет ник у пен зи ји, ро ђен је 

8. ок то бра 1919. го ди не у Охри
ду. Основ ну шко лу за вр шио је 
у ме сту ро ђе ња, ни же раз ре де 
гим на зи је у Гор њем Ми ла нов
цу, а учи тељ ску шко лу у Ја го
ди ни (1934–1939). Као учи тељ 
је ра дио у Ижи шту код Ки че ва 
(1940 –1941) и у пред рат ним 
гра ни ца ма Бу гар ске (за вре ме 
оку па ци је). По за вр шет ку ра та 
по вра тио је ју го сло вен ско др
жа вљан ство. Сту ди је је упи сао 
1942, на Со фиј ском уни вер зи
те ту Пе да го шку гру пу, под А, 
Исто риј ску гру пу, под Б, где је и 
ди пло ми рао 1948. За аси стен та 
на Пе да го шкој гру пи скоп ског 
Фи ло зоф ског фа кул те та иза бран 
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Ру скоју го сло вен ске ре дак ци је за об ја вљи ва ње до ку ме на та о Пр вом 
срп ском устан ку, члан Од бо ра за исто ри ју срп ске ре во лу ци је од 1804. 
до 1833. го ди не; се кре тар Од бо ра Ср би ја и осло бо ди лач ки по кре ти 
на Бал ка ну од Па ри ског ми ра до Бер лин ског кон гре са (1856–1878), 
Се кре тар Од бо ра за об ја вљи ва ње ар хив ске гра ђе „Бал кан ски тр гов ци 
у Угар ској од XVI II ве ка до пр ве по ло ви не XIX ве ка“, члан Од бо ра 
за об ја вљи ва ње „До ку ме на та о спољ ној по ли ти ци Ср би је од 1913. до 
1914.“, се кре тар Од бо ра и ре дак ци је „Бе о град ска твр ђа ва у про шло
сти и са да шњо сти“ као и се кре тар Од бо ра и ре дак ци је „80 го ди на 
од ства ра ња ју го сло вен ске др жа ве“. На ме сту по моћ ни ка ди рек то ра 
на ла зио се од 1978. до 1985. го ди не.

За ду го го ди шњи ис тра жи вач ки рад у Ар хи ву Ср би је и дру гим 
ар хи ви ма, а по себ но за пе то том ну Грађузаисторијумакедонског на-
родаиз АрхиваСрбије (11 књи га), до био је 1990. го ди не ре пу блич ку 
на гра ду за жи вот но де ло „11. ок то бар“ са злат ном пла ке том, као нај
ве ће дру штве но при зна ње за зна чај но оства ре ње за Со ци ја ли стич ку 
Ре пу бли ку Ма ке до ни ју у обла сти на у ке. По ве љу за по се бан до при нос 
уна пре ђе њу ма ке дон ске ар хи ви сти ке до био је исте го ди не.
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