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Основни биографски податоци и работно искуство: 
Роденa 23.03.1970 година во Скопје.  
Во Институтот за фолклор е вработенa од 01.02.1998 година.  
Во периодот 2013-2016 е ангажиран како наставник по предметите Традиционална 
орнаментика и Фолклористички аспекти на материјалната култура, на студиите од втор 
циклус по Фолклористика 
Од 2013 година е раководител на одделот за материјална култура при Институтот за 
фолклор „Марко Цепенков“. 
 
Образование:  
Дипломиран сликар - специјализација: театрална декорација – Украинска Академија на 
уметностите - Киев, Украина (1994).  
Магистер по историја на уметност – Филозофски факултет, Институт за историја на 
уметност со археологија , УКИМ, Скопје (2001) 
Доктор по фолклористички науки – Иститут за фолклор „Марко Цепенков“, УКИМ – 
Скопје (2012).  
 
Области на истражувања:  
Традиционална текстилна орнаментика, народни носии, везови, традиционалани тканици, 
обичаи и верувања поврзани со текстилното народно творештво, семиологија, 
фолклористика, етнологија, обреден фолклор, култови, митологија, традиционална 
култура, културни ареали, социално - фолклорни интеракции 
 
Научно-истражувачки проекти: 
Современата состојба на фолклорот во Охридско-Струшкиот регион со тема: 
„Текстилното народно творештво во Охридско-Струшкиот регион“, Раководител на 
проектот д-р Ермис Лафазанов / д-р Боне Величковски (ИФМЦ, МНРМ, 1997-2002, 
истражувач).  



Извори и граѓа за проучување на материјалната култура во Македонија: аспекти, 
дискурси, контексти со тема: Современтите аспекти на истражувањето, чувањето и 
презентацијата на текстилните изработки во Македонија. Раководител на проектот д-р 
Трајко Петрески, (ИФМЦ, МНРМ, 2002-2005, истражувач). 
 Структурата на симболите во обредите, обичаите, архитектурата и текстилот, со 
тема: „Проблемите на трансформациите, естетиката и социјалната функција на 
текстилната народна орнаментика“. Раководител на проектот д-р Кокан Грчев, (ИФМЦ, 
МНРМ, 1998-2000, истражувач).  
Жива фолклорна традиција, со тема: „Текстилната народна орнаментика - вчера и 
денес“. Раководител на проектот д-р Боне Величковски, (ИФМЦ, МНРМ, 2006-2009).   
Традиции, идеологии консеквенци - аспекти на материјалната култура во Македонија, со 
тема: “Помеѓу јазикот и знакот - семантички трансформации и концептуализација на 
традициите во текстилната орнаментика”. Раководител на проектот д-р Кокан Грчев, 
(ИФМЦ, МНРМ, 2004-2006, истражувач).  
Структури на архаичната духовна култура во Словенија и Македонија и нивните 
реалации, раководител на проектот Д-р Никос Чаусидис, Филозофски факултет (Институт 
за археологија и историја на уметноста, Македонија - Знанственоразисковални центар 
САЗУ - Институт за археологија, Љубљана, Словенија, 2004-2007, истражувач)  
 Фолклорно наследство: истражување и дигитализација, со тема: „Дигитализација на 
архивската збирка „Колор цртежи  од текстилното народно творештво од 
Македонија“ од И.Ф. „Марко Цепенков“ - Скопје. Раководител на проектот д-р 
Катерина Петровска Кузманова (ИФМЦ, МОН, 2009- , истражувач). 
Антропоморфните елементи во македонската народна орнаментика и прозен фолклор, 
со тема: „Антропоморфните елементи во македонската народна орнаментика и 
прозен фолклор”. Раководител на проектот д-р Ермис Лафазанов, период: (ИФМЦ, МОН, 
2009-2011 , истражувач). 
Улогата на жената во традиционалната обредна култура, со тема: „Текстилното 
народно творештво и женската обредна практика“, Раководител на проектот Д-р Родна 
Величковска ( ИФМЦ, МОН, 2008- 2010, истражувач). 
Митските представи во народното творештво, со тема: „Помеѓу митот и реалноста – 
комперативно проучување на обредните постапки и митски елементи интегрален дел 
на македонската традиционална носија“. Раководител на проектот Д-р Јасминка 
Ристовска Пиличкова ,(ИФМЦ, МОН, 2011- , раководител). 
Споредбени фолклористички истражувања од Р. Македонија. Раководител на проектот: 
д-р Актан Аго (ИФМЦ, МОН, 2011- , раководител) 
Културната интеграција  и стабилноста на Балканот (Меѓународен научно-
истражувачки проект финансиран од МАНУ и БАН, 2014-16, истражувач). 
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Копелија, Бах (сценографија и костимографија 1995), Волшебникот од Оз (костимографија и 
сфенографија 1996) Корсар ( асистен - сценограф и костимограф – 1997) Волшебникот од Оз 
(сценографија и костимографија – МНТ, 1996); Цинцо и Маринко - во режија на Димитар 
Станковски (сценографија и костимографија  - Драмски театар, 2004).  
Студиски престој во научните и образовните институции во: Ленинград (Сант Петербург, Русија) 
1989, 1991; Софија (Бугарија), 2004, 2005; Љубљана (Словенија) 2004 
Член на редакцијата на списанието „Македонски Фолклор“, кои го издава Институт за 
фолклор „Марко Цепенков“, Скопје 
Член е на Македонското етнолошко друштво (МЕД), струковата организација на етнолозите во 
земјава. 
 
 
 


