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 Роден во Гевгелија 1950 година 

 Високата музичка школа каде што најпрвин дипломирал 
на педагошкиот (1973), наставно-теоретскиот (1975) и 
композиторскиот оддел (1979) во класата на академик 
проф. Властимир Николовски 

 Музичкиот факултет во Прага и тоа 1980 – 1981 година 
во вид на студиски престој, а од 1982 до 1988 
дипломирал на највисокиот степен на студии: Уметничка 
аспирантура на Прашкиот музички факултет од областа 
композиција под менторство на професорите: Јиржи 
Дворжачек и Јозеф Церемуга 

 Доктор на музички науки на државната музичка 
академија „Панчо Владигеров“ во Софија – Р. Бугарија, 
под менторство на проф. д-р Димитар Сагаев.  

 



 Претставник на македонската национална 

композиторска школа 

 

 Со значаен творечки опус, со многу изведени, 

снимени и печатени дела во земјата и странство 

 

 Аудио записи од творештво на композиторот 

Томе Манчев, ЦД – авторски, ЦД од музички 

уметници, ЦД од разни институции 

 

 

 



 1973 „Девет минијатури“ за пијано  

 1974 „Земја од камен“ (мешан хор) – текст: Анте Поповски 

 1974 „Три обработки“ за женски хор со солист – народни 

 1974/5 „Санаториумска балада“ (циклус за глас и пијано) – текст: Матеја Матевски 

 1975 „Контрасти“, циклус за виола и пијано 

 1975/6 „Свита“ за пијано 

 1976 „Два става“ за виолончело и пијано 

 1976 „Војна“ (мешан хор и рецитатор) текст: Јован Котевски 

 1977 „Соната“ за пијано 

 1977 „Жетварска“ (мешан хор), текст: Ј.Котевски 

 1978„Симфониета“ за симфониски оркестар 

 1978 „Три скици“ за дувачки квинтет 

 1979 „Славјанофонија“ ораториум за солисти, хор и оркестар, текст: Илија Џаџев и Славко 
Јаневски 

 1979 „Симфонија бр.1“ за камерен хор и обоа – неутрален слог 

 1980 „Соната“ за виола и пијано 

 1981 „Симфониска поема“ за голем симфониски оркестар 

 1981 „Соната“ за обоа и пијано и шест играчи 



 1981 „Марш на велосипедистите“ за детски хор, текст: И.Џаџев 

 1981 „Танец“ за ударни инструменти и пијано 

 1981 „1014 година“ за мешан хор, текст: Илија Карајанов 

 21.1984 „Цветови на слободата“ циклус за глас и пијано, текст: И. Карајанов 

 1985 „Зошто имам“, текст:Љупчо Трајковски, детска песна 

 1985 „Концерт“ за виолина и оркестар 

 1986/7 Симфонија бр.2 „Паганофонија“ за голем симфониски оркестар и солист-баритон 

 1987 Кантата „Татковина“ за оркестар, хор, солист и рецитатор на текст: Васил Икономов, 
Горги Поповски, Марија Кукубајска 

 1988 „Симфонија“ бр.3 за гудачи 

 1989 „Соната“ за виолина и пијано 

 1994 „Стара песна“ концертни сцени за симфониски оркестар  

 1998/9 „Интрада и капричо“ за сопран, виолина, виолончело, кларинет и пијано 

 2000 „Песна и танец“ за гудачки оркестар 

 2001 „Егзодус 2001“ за голем симфониски состав 

 2002 „ДД...“ за соло флејта  

 2002/3 „Каденца и кода“ за флејта, кларинет и фагот  

 2002/3 „Монолог и Дијалог“ за соло фагот 

 2001/4 „Симфонија – Реквием“ за четворен симфониски состав, сопран и рецитатор, текст: 
Томе Манчев  

 2009/10 „Пискотници“ – за обоа, кларинет, фагот, виолина, виолончело, пијано и ударни 
инструменти 

 2007/13 „Свечен херојски танец“, за дувачки воен оркестар 



 Активен, ангажиран и многу искусен професор кој своите 
знаења со успех ги пренесуваше на студентите од 
композиторскиот, диригентскиот, музиколошкиот и одделот 
по музичка теорија и педагогија од ФМУ - Скопје 

 

 Од неговата композиторска класа произлегоа композиторите 
Валентина Велковска -Трајановска, Михајло Штерјев, Вулнет 
Таири и Борис Светиев 

 

 Републичкиот педагошки совет на VIII-та седница одржана на 
19.03.1993  му додели звање: Особено истакнат педагошки 
работник на проф. д-р Томе Манчев, за постигнати значајни 
резултати во остварувањето на целите и задачите на 
воспитанието и образованието 



 Автор на повеќе трудови сврзани со различни 

музиколошки или творечки аспекти, објавени  во 

повеќе списанија, меѓународни зборници, и сл. 

 Рецензент на стручни и научни трудови во 

специјализирани музички списанија во земјава и 

странство 

  Творештвото на композиторот д-р Томе Манчев 

е предмет на анализа на повеќе композитори, 

музиколози и теоретичари 

 

 

 



 Композиторот Томе Манчев е добитник е на две 
награди за животно дело:  

 

 Здружението на музичките и балетските педагози на 
Р Македонија му додели награда за животно дело 
од областа на музичката педагогија за 2014 год.  

 Сојузот на композиторите на Македонија, за 
долгогодишни остварувања му додели наградата 
„Трајко Прокопиев“ за животно дело за 2015 год. 

 

 Други награди за творештвото, благодарници и 
дипломи за неговата дејност 

 



 

проф. д-р Валентина-Велковска-Трајановска 

проф. д-р Стефанија Лешкова-Зеленковска   

 


