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Основни биографски податоци и работно искуство:  

Роден 23.10.1964 година во Штип. Во Институтот за фолклор е вработен од август 1995 

година. Во периодот 2006-2012 на Институтот за етнологија и антропологија при 

ПМФ, УКИМ, хонорарно е ангажиран како наставник (насловен доцент и насловен 

вонреден професор) по група етнолошки предмети. Од 2007 година на Универзитетот 

„Гоце Делчев“ во Штип е ангажиран како хонорарен наставник по група етнолошки 

предмети, и тоа на студиската програма по етнокореологија на Музичката академија 

(2007- ), како и на студиските програми по историја и археологија на Факултетот за 

образовни науки (2011-). Од 16-ти февруари 2011 година ја извршува функцијата 

Директор на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“.  

 

Образование:  

Дипломиран етнолог – Природно-математички факултет / етнологија, УКИМ – Скопје 

(1988). Магистер на етнолошки науки – Филозофски факултет / етнологија, 

Универзитет во Белград, Србија (1999). Доктор на етнолошки науки - Природно-

математички факултет / етнологија, УКИМ – Скопје (2005).  

 

Области на истражувања:  

етнологија, народен календар, празници, обреди, обичаи, верувања, култови, народна 

религија, обреден фолклор, традиционална култура, културни ареали, етнографски 

групи, акултурација.  

 

Научно-истражувачки проекти:  

Прозен фолклор од крајот на 60-тите до крајот на 80-тите години од нашиот век 

(Институт за фолклор „Марко Цепенков“, финансиран од Министерство за наука на 

РМ, 1996-98, истражувач). Структурата и симболите во обичаите, обредите, 

архитектурата и текстилот (ИФМЦ, МНРМ, 1998-2000, истражувач). Современата 

состојба на фолклорот во Охридско-струшкиот регион (ИФМЦ, МНРМ, 1997-2002). 

Пирајхме - археолошки, историски и етнолошки истражувања на обредната култура на 

Тракијците, Дарданците и Пеонците (Народен музеј во Куманово, Министерството за 

култура на РМ, 2001-03, истражувач). Вербална и невербална комуникација во сферата 

на социјалната и духовната култура - обичаите, обредите и верувањата 

(Министерството за образование и наука на РМ, 2001- 03, истражувач). Традиција во 

секојдневие (ИФМЦ, МОН, 2004-06, истражувач). Миграции на работна сила на 

Балканот (Меѓународен научно-истражувачки проект на Институтот за национална 

историја – Скопје и Институтот за етнологија при БАН, Софија, финансиран од МОН 

на Р. Македонија и МОН на Р. Бугарија, 2008-09, истражувач). Помеѓу традицијата и 

современоста: етнолошко-фолклористичко истражување на народната култура 

(ИФМЦ, МОН, 2009- , истражувач). Фолклорно наследство: истражување и 

дигитализавија (ИФМЦ, МОН, 2009- , истражувач). Промените во календарската 

обредност по општествено-политичките настани од’90- ите години на XX век (ИФМЦ, 

МОН, 2010- , раководител). Улогата на жената во обредите (ИФМЦ, МОН, 2010- , 

истражувач). Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: 



етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти (Меѓународен научно-

истражувачки проект финансиран од МАНУ и БАН, 2014-16, истражувач). 

 
Монографски трудови: 

Посмртните обичаи во Брегалничката област, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, 

посебни изданија, кн. 36, Скопје, 2001, 180 стр. 

Традицискиот народен календар на Шопско-брегалничката етнографска целина, Институт за 

фолклор „Марко Цепенков“, посебни изданија, кн. 68, Скопје, 2006, 354 стр. 

Етнолошка монографија на Зрново (Драмско), Егејска Македонија, „Камелеон“, Скопје, 2009, 

152 стр. 

 

 Делови од монографски трудови: 

Ѓурѓовден во Република Македонија, од група автори, уредник: д-р Зоранчо Малинов, Институт 

за фолклор „Марко Цепенков“, посебни изданија, кн. 84, Скопје, 2018, 164 стр. 

70 години Институт за фолклор „Марко Цепенков“ (1950-2020), редакција: д-р Зоранчо 

Малинов и д-р Катерина Петровска-Кузманова, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, 

Скопје, 2020, 156 стр. 

 

Статии: 

Обичајната традиција одразена во македонското прозно народно творештво, „Македонски 

фолклор“, бр. 55, Скопје, 2000, стр. 139-154. 

Раскопување на мртовецот и повторен погреб, „Македонски фолклор“, бр. 56-57, Скопје, 

2001, стр. 115-132. 

Традиционалниот однос кон староста и старите лица изразен преку обичаите, Зборник на 

трудови од симпозиумот: Староста и стареењето во Република Македонија (декември 1999), 

Завод за социјални дејности, Скопје, 2001, стр. 313-325. 

Некои промени во велигденскиот обреден комплекс (Воскресение Христово) на примерот на 

Штип и некои околни места, „Македонски фолклор“, бр. 58-59, Скопје, 2001, 193-206.  

The Soul’s days („Zadushnitsi“) in the religious system among the orthodox balkan slav peoples. In: - 

Ethnoses and cultures on the Balkans, International Conference, Bulgaria, Trojan, 23-26.08.2000, vol. 

1, Sofia, 2000, p. 216-228.  

Задушниците во религискиот систем на православните балкански словенски народи, 
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51-66. 

Симболиката во погребниот обред кај Македонците, „Спектар“, бр. 39-40, Скопје, 2002, стр. 

279-296. 

Заемното учество во некои обреди на Македонците и Турците во с. Суво Грло, Штипско, 

„Македонски фолклор“ бр. 68, Скопје, 2009, стр. 87-94. 

Јужната и западната граница на Шопите во Република Македонија, International Conference, 

Bulgaria, Stakevci, 29-30.08.2001, vol. 1, Sofia, 2001, p. 21-39. 

Некрстени денови, Македонски фолклор, бр. 61, Скопје, 2002, стр. 71-95. 

Народниот обреден календар во Штипско (Прв дел), „Спектар“, бр. 43-44, Скопје, 2004, 203-

217. 

Народниот обреден календар во Штипско (Втор дел), „Спектар“, бр. 45-46, Скопје, 2005, 221-

234.  

Новогодишниот обреден комплекс во Охридско-струшкиот регион. Во: Фолклорот во 

Охридско-струшкиот регион, Институт за фолклор „Марко Цепенков“, посебни изданија кн. 

63, Скопје, 2006, стр. 205-224. 

Новогодишните празнувања денес - континуитет и промени, „Македонски фолклор“, бр, 63, 

Скопје, 2006, стр. 249-262. 

Празникот Тодорица (Тодоровден) во Шопско-брегалничката етнографска целина, „Етнолог“ 

бр. 11, Скопје, 2005, стр. 109-120. 

Макавеи, „Спектар“, бр. 48, Скопје, 2006, стр. 145-156. 



Света Неделя (Мирянина църква) - ново светилище в района на Щип. Во: “Завръщане” на 

религиозността (съставител: Маргарита Карамихова), „Academica Balcanica“, 3, Sofia, 2007, p-p. 

41-49. 

Влашкото влијание кај некои обичаи на Македонците од Источна Македонија, „Македонски 

фолклор“, бр, 64, Скопје, 2007, стр. 205-214. 

Современата состојба на календарскиот обреден комплекс во брегалничките предели - 

континуитет и промени. Во: Транзициите во историјата и културата (Прилози од 

Меѓународната научна конференција одржана во Скопје на 30-31 октомври 2006 година), 

Институт за национална историја, Скопје, 2008, стр. 327-337. 

The Macedonian Shops (Shopi): Borders, Identity and, Perspectives. In: Dynamics of National 

Identity and Transnational Identities in the Process of European Integration (Edited by Elena 

Marushyakova), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2008, p. 424-436. 

Македонските шопи - граници, идентичност и перспективи. Во: Динамика на националната 

идентичност и транснационалните идентичности в процеса на европейска интеграция, Сборник 

с доклади от международна конференция 7-9 юни 2007, София, (съставител: Мирелла Дечева), 

Academica Balcanica, 4, Sofia, 2008, p-p. 557-570. 

Македонські шопи - кордони, ідентичність и перспективи. Во: Народна творчість та 

етнография - Македонска фольклористика, (головний редактор: Ганна Скрипник), 

Национальна Академія Наук України, Íнститут мистецтвознанства, фольклористики та 

етнологиї ім М. Т. Рильського, Київ, 2009, с. 17-21. 

Обичаите од новогодишниот обреден комплекс во современата урбана средина, „Спектар“, бр. 

50, Скопје, 2007, стр. 197-209. 

Шопската миграциска струја во Брегалничко. Во: Историја, историографија и настава по 

историја (Прилози од Меѓународната конференција „Историја, историографија и настава по 

историја“, одржана на 21-23 ноември 2007 година во Скопје, Сојуз на историчарите на 

Македонија, Скопје, 2007, с. 303-315. 

Култот на волкот во Кратовско - празници, верувања, обреди, усно народно творештво, 

„Музејски гласник“, бр. 4, Музеј на град Кратово, Кратово, 2008, стр. 191-210. 

Популаризацијата на македонската традиционална култура во Република Македонија и во 

светот. Во: Социјални и духовни аспекти на материјалната култура (Прилози од 

Меѓународната конференција: „Социјални и духовни аспекти на материјалната култура“, во 

организација на Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ, Скопје, одржана на 20-22 
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Грчкото влијание на обредниот календар на с. Зрново, Драмско (Егејска Македонија), во 

периодот меѓу двете светски војни, „Македонски фолклор“, бр, 66, Скопје, 2008, 231-250. 

Идентитетот на македонските Шопи. Во: Македонскиот идентитет низ историјата 
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Кратово, Кратово, 2009, стр. 85-107. 

Етничките процеси во североисточниот дел на македонскиот етнографски простор - прв дел 

(Краток преглед на етногенетските процеси од нелитот до падот на Самоиловото 

Царство), Годишен зборник на Институтот за историја и археологија, Универзитет Гоце 

Делчев - Штип, бр. 1, Штип, 2010, стр. 27-37.  

Етничките процеси во североисточниот дел на македонскиот етнографски простор (XI-XX 
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Компаративно проучување на акултурацијата на мигрантите од Шоплукот (на примери од 

Источна Македонија и Североисточна Бугарија). Во: Балканската миграционна култура: 

исторически и съвремени примери от България и Македония. Съставител: Петко Христов, 
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Comparative study of the acculturation of the migrants from the Shopluk (on exemplars from Eastern 
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cases from Bulgaria and Macedonia. Edited by: Petko Hristov, BAS, EIM, Sofia, 2010, p-p. 133-154.  
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Comparative research of the calendar rites on both sides of the Macedonian-Bulgarian border. In: 

Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe, 

(Editors: Petko Hristov and others), IEFSEM, BAS, Sofia, 2015, pp. 552-560.  
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