
 

Вон проф. д–р Кристина Димовска (Скопје, 1987) е виш научен 

соработник/вонреден професор на Одделот за фолклористика и етнотеатрологија на ЈНУ 

Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“. 

Магистерските студии (2011/2012 г.) и докторските студии (2014/2017 г.), ги 

завршила на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на катедрата за Општа и 

компаративна книжевност. По магистрирањето се стекнала со титулата Магистер по 

филолошки науки, а по докторирањето со титулата Доктор по хуманистички науки од 

научната област Наука за книжевноста. 

Во Институтот за фолклор се вработила во 2013 г. како помлад асистент на 

работното место: истражувач на детскиот фолклор и кратките жанрови. Во 2015 г. е 

избрана во соработничкото звање асистент–истражувач, во 2018 г. во научен соработник, а 

во 2022 г. во виш научен соработник на истоименото работно место.   

Учествувала во неколку истражувачки проекти и работилници: Меѓународна 

работилница за есеј „Новиот имиџ на Балканот“ во организација на „Поетики“ – 

Колекција на поезија, фикција и есеј на Меѓународниот ПЕН (2010–2011, проектен 

асистент); „Критичко издание за прозата на Блаже Конески“ во издание на МАНУ (2010–

2012, помлад соработник); „Културна интеграција и стабилност на Балканот“, во 

коорганизација на МАНУ и БАН (2014–2016, истражувач); „Интерпретативни стратегии 

(Методи на книжевната херменевтика)“ во организација на МАНУ (2015–2017, 

истражувач); „Меморија и екокосмос“, во организација на ЈНУ Институт за фолклор 



„Марко Цепенков“ – Скопје (2021–2023, истражувач). 

Во рамките на наставно-научната дејност на Институтот, таа е дел од втор циклус на 

студии и од трет циклус на студии на двете студиски програми по Фолклористика. Според 

Предлог-елаборатот за повторна акредитација на студиската програма по Фолклористика 

за 2023/2024 г., таа, заедно со уште неколку други колеги од Институтот, ги држи 

предметите: Урбан фолклор; Фолклорот и популарната култура; и Теориите на митот. На 

трет циклус студии го држи предметот: Академско пишување. 

Од 2018 г. е член на Наставно-научниот совет, а од 2022 г. е и член на Советот на 

Институтот. Од 2020 г. па до денес, таа е главен и одговорен уредник на списанието 

„Македонски фолклор“. 

Објавува научни и стручни трудови во домашни и меѓународни списанија, а исто 

така учествува на бројни домашни и меѓународни симпозиуми, научни собири и 

конференции. Нејзините полиња на академски интерес ги опфаќаат: кратките жанрови 

(како дел од паремиолошките истражувања), но и видео-игрите во мултидисциплинарен 

контекст (како дел од истражувањата на детскиот фолклор).  
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Kristina Dimovska (Skopje, 1987) is a Senior Research Associate/Associate Professor 

at the Department of Folkloristics and Ethnotheatrology at the “Marko Cepenkov” Institute of 

Folklore, “St. Cyril and Methodius” University in Skopje. Her primary field of work are short 

genres/paremiological forms and children’s folklore, so her academic interests include 

proverbs and proverbial utterances in folklore and literature, but also video-games in 

comparative, interdisciplinary and intermediary context. 

She has completed both her Master studies (2011/2012) and her Doctoral studies 

(2014/2017) at the Department of General and Comparative Literature at the “Blazhe Koneski” 

Faculty of Philology in Skopje. Her Master thesis: “The categories of hero and chronotope in 

three medieval epics (The Song of Roland, The Tale of Igor’s Campaign and the epic songs of 

Prince Marko/Marko Krale)” treated the hero as a driving force of the heroic epic and the 

category of the battlefield as essential in heroic epic poetry. Her doctoral thesis: 

“Paremiological forms in heroic epics (with examples from Beowulf, The Saga of the Volsungs, 

The Song of the Nibelungs and the epic songs for Prince Marko/Marko Krale)” was a 

continuation of her interest of the epic hero but in a slightly different context and her goal was 

to portray the his unique profile through various paremiological forms such as proverbs, 

curses, blessings, and other hybrid, in-between, short forms, like proverbial utterances, false 

blessings or false curses.  

She has been a part of few workshops and national projects: The International Workshop 

on Essay: “The New Image of the Balkans” organized by “Poetiki” – The Collection of Poetry, 

Fiction and Essay of PEN International (2010–2011, Project Assistant); “Critical Edition 

Blazhe Koneski’s prose”, published by the Macedonian Academy of Sciences and Arts 

(MASA) (2010–2012, Associate Researcher); “Cultural Integration and Balkan Stability”, 

organized by MASA and the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) (2014–2016, Researcher); 

“Interpretative Strategies (Methods of Literary Hermeneutics)” organized by MASA (2015–

2017, Researcher); “Memory and Ecocosmos”, organized by the “Marko Cepenkov” Institute 

of Folklore in Skopje (2021–2023). 

She is part both of Master studies (MS) and Doctoral studies (DS) at the Institute and 

teaches Short genres in comparative context (MS) and Academic Writing (DS). According to 

the proposed Elaborate for Master studies that she herself wrote in 2022, she also teaches 

(together with other colleagues from the Institute): Urban Folklore; Folklore and Popular 

Culture; and The Theories of Myth.  

Since 2020 until today, she is the Editor-in-chief of the Journal “Makedonski folklor”. 

Since 2018 and 2022 respectively, she is part of both Councils of the Institute.  

She wrote the Preface to vol. 2: Epics, of the Anthology of world poetry translated in 

Macedonian (Ars Lamina, 2016). 

She translates both theory and prose from English to Macedonian. Several of her 

translations include: Literary Theory – a Very Short Introduction (2012, Poetiki) by Jonathan 

Culler; Liquid Times: Living in and Age of Uncertainty (2016); Liquid Fear (2018) and 

Strangers at Our Door (2020, all editions of Slovo Publishing House) by Zygmunt Bauman; 

Billy Budd, Sailor (An Inside Narrative) (2019, Slovo) by Herman Melville, and short stories 

from the Black Sheep Anthology of short stories (2014, Poetiki). 

She has participated and continues to participate in numerous national and international 

symposiums and conferences in the Republic of North Macedonia. Her papers have been 

published in Macedonian and some of them in English in various publications in the country 

and abroad. 


