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СОДРЖИНА
на предлог проектот за измени и дополнувања на студиската програма по
ФОЛКЛОРИСТИКА од втор циклус студии
Користени законски одредби
1. Карта на високообразовнита установа
1а. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус студии на студиската програма по
Фолклористика
1б. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус студии на студиската програма
по Фолклористика
2. а. Одлука за усвојување на студиската програма од втор циклус по Фолклористика од
Научниот Совет на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје (Прилог 1а)
б. Извештај од Одборот за соработка и доверба со јавноста на ЈНУ Институт за фолклор
„Марко Цепенков“ – Скопје за усвојување на студиската програма (Прилог 1б)
3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или Универзитетскиот
сенат односно Советот на научната установа (Прилог 1в)
4. Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде припаѓа студиската програма
5. Вид на студиската програма (академски или стручни студии)
6. Степен на образование
7. Цел и оправданост за воведување на студиската програма
7.1. Причини за предлагање на студиска програма
7.2. Досегашните искуства на предлагачот во спроведување на еквивалентни или слични
студиски програми
7. 3. Елементи со кои се овозможува мобилност на студентите
8. Години и семестри на траење на студиската програма (структура на студиската програма)
9. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
10. Начин на финансирање
11. Услови на запишување и реализација на студиската програма
12. Информација за продолжување на образованието
13. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на
задолжителни предмети, листа на изборни предмети и дефиниран начин на избор на предметите
14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма
15. Листата на опрема предвидена за реализација на студиската програма
16. Предметни програми со информации согласно со правилникот од Одборот за задолжителни
компоненти (Прилог бр. 3)
17. Список на наставен кадар со податоци согласно со правилникот од Одборот за задолжителни
компоненти (Прилог бр. 4)
18. Изјави од наставници за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени
предмети од студиската програма (Прилог бр. 5)
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19. Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во реализацијата на
студиската програма
20. Информација за бројот на студенти за запишување во прва година на студиската програма
21. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература
22. Информација за веб страница
23. Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на
студиската програма
24. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата
25. Резултати од изведената самоевалуација (Прилог бр. 6)
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КОРИСТЕНИ ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ
Предлог Проектот за измени и дополнувања на студиската програма по ФОЛКЛОРИСТИКА
од втор циклус – магистерски студии, е изработен во согласност со одредбите на:
- Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008,
103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013,
41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 127/16).
-Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за
акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања во
врска со работата на одборот за акредитација и евалуација на високото образование објавен во
Сл. Весник на Р. Македонија број 151 од 30 ноември 2012.
-Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми
од првиот, вториот и третиот циклус на студии објавен во Сл. Весник на Р. Македонија бр.25 од
28.2.2011 година, ;Сл. Весник на Р. Македонија бр.154 од 4.11.2011 година.
- Статутот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј" во Скопје (пречистен текст), (година
XIII, бр. 251, 24 јули 2013), Скопје.
-Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и
втор циклус студии - на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (пречистен текст)
објавен во Универзитетски гласник бр. 245, 2 мај 2013.
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА
1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА
Назив на
високообразовната
установа
Седиште
Веб страница
Вид
високообразовна
установа
Податоци
последната
акредитација

Институт за фолклор „Марко Цепенков“
Рузвелтова 3, 1000 Скопје
www.ifmc.ukim.mk
на Јавна научна институција
за Решение за акредитација на нова студиска програма
„Фолклористика“, втор циклус едногодишни студии, со
два модули: интермедијални студии по фолклористика и
фолклористички истражувања на културата донесено од
Одборот за акредитација и евалуација на високото
образование – бр. 13-130/2 од 20.11.2013.
Фолклористика

Студиски и
научноистражувачки
подрачја за кои е
добиена акредитација
Единици во состав на Научно-истражувачки оддели:
1. Оддел за фолклористика и етнотеатрологија
високообразовната
установа
2. Етнолошки оддел
3. Оддел
за
традиционални
уметности
и
архитектура
4. Оддел за етномузикологија и етнокореологија
5. Оддел за истражување на фолклорот и
етнологијата на другите народи што живеат во Р.
Македонија
6. Оддел за стручна и општа (административна,
правна, сметководствена и техничка) дејност
Студиски
програми Фолклористика
што се реализираат во
единицата која бара
проширување
на
дејноста со воведување
на
нови
студиски
програми
Податоци
за 1.Договор за соработка помеѓу Универзитетот „Адам
меѓународна соработка Мицкјевич“ во Познањ, Полска и Институтот за
на
планот
на фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје.
2.Договор за соработка помеѓу Институт за фолклор
наставата,
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истражувањето
и „Марко Цепенков“ - Скопје, и Институтот за уметност,
мобилноста на студен- фолклористика и етнологија Рилски, при Украинската
Академија на Науките (Киев), Украина.
тите
3. Договор за соработка со Институтот за фолклор и
етнологија во Софија, Бугарија.
4.Договор за соработка помеѓу Институтот за
славистика од Москва, при Руската Академија на
науките (Русија) и Институтот за фолклор „Марко
Цепенков“ – Скопје.
5. Договор помеѓу Етнографскиот Институт од Белград
при САНУ (Србија) и Институтот за Фолклор „Марко
Цепенков“ – Скопје.
6. Договор за соработка со Институтот за етнологија и
фолклористика од Загреб.
7. Соработка со Institut national des langues et civilisations
orientales (INALCO) – Paris, Франција www.inalco.fr . од
каде што еден нивен докторант престојувал во 2013 на
повеќемесечен докторски студиски престој во
Институтот под менторство на Лидија Стојановиќ
Лафазановска.
8. Институтот за фолклор е ставен на листата на Belief
Narrative Network како членка на European Folklore
Archives, во рамките на асоцијацијата ISFNR
(International Society for Folk Narrative Research), да се
види http://isfnr.org/.
9. Покана од Center of the Oral Tradition at the University
of Missouri во САД, кој влегува во International Society
for Studies in Oral Tradition, за промоворање на
импресивната колекција од нашиот архивски фонд,
бидејќи препознатливо за институтските истражувања
се теоријата за изведбата и самата изведба на фолклорот.
Со ова Институтот би влегол во Меѓународното
здружение за проучување на усната традиција. Нивната
веб страна: http://issot.org.; и http://syndicate.missouri.edu.
Податоци за просторот Според документацијата, наставно-истражувачкиот
наменет за изведување простор е со вкупна површина од 460 м2, кои се состојат
на
наставната
и од приземен дел од 320 м2 (17 работни простории,
Библиотека, Архив, ходници, санитарен дел, кујна), со
истражувачката
потребната опрема и училишен инвентар во
дејност
предавалните како и со книжен фонд, потоа подрумски
простории од 140 м2 (4 простории: депо за библиотека, 2
простории за архив и збирки, 1 просторија за изданијата
на Институтот и 1 студио за снимање). Библиотеката на
Институтот за фолклор е снабдена со богат библиотечен
фонд составен од научни книги, научни списанија, а
особено треба да се издвои периодиката од водечките
5

Податоци за опремата
за
изведување
на
наставната
и
истражувачката
дејност
Број на студенти за кој
е добиена акредитација
Број
на
студенти
(првпат запишани)
Број на лица во наставно-научни, научни и
наставни звања
Број на лица во соработнички звања
Однос наставник : студенти (број на студенти
на еден наставник) за
секоја
единица
одделно)
Внатрешни механизми
за
обезбедување
и
контрола
на
квалитетот на студиите
Фрекфенција
на
самоевалуациониот
процес (секоја година,
на две години, на три
години)
Податоци
за
последната спроведена
надворешна
евалуација
на
установата

истражувачки и издавачки центри специјализирани за
студиите од фолклористиката, енциклопедии. Значајни
се и оригиналните изданија од 19-ти и почетокот на 20
век. Архивот располага со над 4000 аудио снимени
ленти и богат фонд на фото-документација, како и
теренските записи од теренот на Македонија, депониран
во Архивот во папки. Покрај теренски записи од
Македонија, треба да се споменат тимските и
поединечните истражувања вршени во САД, Канада,
Германија, Турција, Грција, Бугарија, Косово и
Албанија.
Во поглед на техничките можности студиите се
изведуваат со постојната опрема која служи и за
истражувачки цели: аналогно и дигитално снимање,
преснимување, монтирање и репродуцирање.
10
вкупно до сега 21
9- научни советници; 2 – виши научни соработници; 1 –
научен соработник
4 – асистенти – истражувачи
Прилог бр. 3

Внатрешните механизми за обезбедување и контрола на
квалитетот на студиите се обезбедува преку Научниот
совет на ИФ, Советот на ИФ, самоевалуација.
На две години

Четврта надворешна евалуација од страна на експертски тим
номиниран од Европската асоцијација на универзитети, во
Брисел, април 2015, во состав: проф. д-р Ѓулсун Сагламер од
Истанбул, Турција, претседател на тимот, д-р Рејмонд Смит
од Лондон, Англија, координатор на тимот, проф. д-р Иван
Лебан од Љубљана, Словенија, проф. д-р Ингегерд Палмер од
Маралдален, Шведска и Еразем Бохинк, студент од Нова
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Горица, Словенија.
Според воспоставената процедура на европската
програма за институционална евалуација, е изготвен Извештај за самоевалуацијата на Универзитетот, а надворешната
евалуација беше спроведена во две фази, односно две посети
на Универзитетот од страна на експертскиот тим.
По завршување на втората фаза од посетата, на 4 март
оваа година, пред академската заедница на УКИМ, експертскиот тим на Европската асоцијација на универзитети го презентираше извештајот за четвртата надворешна евалуација на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде повторно се нагласи лидерската позиција и квалитетот на УКИМ
во европски рамки.
Во Извештајот за надворешна евалуација се изнесени
следниве главни оцени:
 Експертскиот тим посебно ја поздравува определбата
на првиот државен, најголем и најдобро рангиран
универзитет во државата - Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, за спроведување континуирана
надворешна евалуација, четврта по ред од 2003 година
до денес, како значаен придонес во развивањето на
културата на квалитетот.
 Единствена е оцената на експертскиот тим дека, од
првичната надворешна евалуација во 2003 година, со
промените на националната законска регулатива, интеграционите процеси на УКИМ успешно се
остварени и продолжуваат да се зајакнуваат и ги
поздравува мотивираноста и заложбите на менаџментот
во спроведувањето на реформите неопходни за обезбедување на функционална интеграција.
 Експертскиот тим ја поздравува позитивната оценка на
студентите за преземените активности на Универзитетот,
нивното вклучување и учество во развојните процеси и
донесувањето одлуки на Универзитетот.
 Експертскиот тим посебно го истакнува високото ниво
на познавање на англискиот јазик на студентите на
УКИМ.
 Експертскиот тим оценува дека организирањето на
докторските студии во Школа за докторски студии на
УКИМ претставува современ европски модел и е важен
предуслов за развивање на истражувачката дејност и за
обновување на кадровскиот потенцијал на УКИМ.
 Во поглед на стратегијата за интернационализација на
УКИМ, експертскиот тим го поздравува акциониот план,
посебно заложбите за вклучување визитинг-професори во
наставно-образовниот процес, проширување на мобилноста
на академскиот кадар и студентите, како и воведувањето студиски програми на англиски јазик.

Во Извештајот, исто така, се содржани препораки за
натамошното дејствување на УКИМ, од кои ги издвојуваме
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следниве:
 натамошни
заложби пред надлежните органи,
пред Министерството за образование и наука за поддршка и вложувања во развојните процеси на Универзитетот, со посебен акцент на: обновување на кадровскиот
потенцијал, продолжување на имплементацијата на
болоњските принципи, развивање на научноистражувачката дејност.
 барање извори и можности за поголемо вклучување на
студентите, посебно на студентите на докторски студии
во истражувачки проекти на Универзитетот;
 продолжување на процесот за развивање на соработката,
организирање заеднички студиски програми помеѓу
единиците на УКИМ и користење на расположливите
ресурси на УКИМ, како и развивање заеднички меѓународни студиски програми;
 натамошно зголемување на бројот на студиски програми
на англиски јазик и организирање повеќе курсеви за
изучување на македонскиот јазик, со цел привлекување
на странски студенти;
 натамошно изнаоѓање можности и средства од државата
и од надворешната бизнис-заедница, како и вклучување
во програми со цел зголемување на мобилноста на
студентите;
 проширување на добрите практики на дел од единиците
за соработка со стопанството кон другите единици на
УКИМ, натамошно развивање на центрите за кариера и
засилување на учеството на бизнис-заедницата во креирањето на студиските програми;
натамошно развивање и јакнење на интегративните функции
и бранење на автономијата наУниверзитетот.
Како заклучок, Тимот им се заблагодарува на сите учесници
во реализацијата на програмите на двете посети на Универзитетот, ги поздравува постигнувањата на УКИМ во изминативе години и ангажманот на сите учесници вклучени во
процесите за промени.
Тимот го поттикнува Универзитетот да продолжи и
натаму да ги развива напредните идеи и ставови, да
продолжи да нуди иновативни решенија во опкружувањето
што се менува и, во рамките на натамошното развивање на
културата на квалитетот, да продолжи да се залага за
постојано подобрување на квалитетот на целокупната
дејност. Комуникацијата со надворешната околина треба да
го истакнува придонесот што го чини Универзитетот за
Македонија и за пошироката регионална заедница.
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1а. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус студии на студиската
програма по Фолклористика на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ –
Скопје
1а. Општи дескриптори Знаење и разбирање:
на квалификации за вто- - Покажува знаење и разбирање од Фолклористиката
риот циклус студии по -Покажува висок степен на компететност во научните
Фолклористика согласно полиња на фолклористиката
со Уредбата за нацио- -Поседува знаење од областите на фолклористиката од
налната рамка на високореномирани меѓународни истражувања
образовните квалификаПримена на знаењето во практиката
ции
-Способност за критичко размислување за фолклорни
теми во пракса
-Поврзување и применување на теориските знаења во
практиката
Способност за проценка
Способност за справување со сложени проблеми,
справување и во сложени ситуации и при непотполни
податоци
Способност на проценка на научната и стручната
литература, методите при истражување на фолклорот
Комуникациски вештини:
Способност за размена на аргументирани заклучоци и
предлози со аргументирање
Способност на изнесување јасни ставови
Способност за јасно писмено изразување
Способност како за самостојна, така и за тимска работа.
Вештини на учење
Покажува интерес за понатамошен личен образовен и
професионален развој
1б. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите
од учењето на студиската програма „Фолклористика“ согласно со Уредбата за
националната рамка на високообразовните квалификации
1б. Специфични дескриптори на квалификацијата
со кои се одредуваат резултатите од учењето за
студиска програма „Фолклористика“ согласно со
Уредбата за националната рамка на високообразовните
квалификации

Знаење и разбирање:
Способност на опишување на идеи и концепти од
фолклористиката
Способност на толкување на теориски пристапи
Примена на знаењето во практиката
Способност за интердисциплинарно поврзување на
фолклористиката со други хуманистички и општествени
подрачја
Способност за вреднување на фолклорните добра
Способност за споредување и анализа на фолклорот од
минатото и сегашноста
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Способност за проценка
Способност за научно аргументирање и критичко
промислување за одредени области од фолклористиката
Способност за одбрана на сопствените ставови со
аргументи, примери од терен
Комуникациски вештини
При усна презентација зазема јасен став во изнесување
на проблемот,
Способност за изразување јасен и аргументиран став
при писмена комуникација
Способност за тимска работа како во потесната област
на фолклористиката, така и со други хуманистички и
општествени подрачја
Вештини на учење
Способност на учење и самостојна работа
Способност за самостоја изработка на научен стручен
труд
Способност за апликативна примена на стекнатите
знаења и вештини
Способност за интердисциплинарно надградување и
интекултурално размислување
2. а. Одлука од Научниот Совет на Институтот за фолклор за студиската програма
по фолклористика –
Одлуката е дадена во Прилог бр. 1а.
б. Извештај од Одборот за соработка и доверба со јавноста на ЈНУ Институт за
фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје за усвојување на студиската програма
Одлуката е дадена во Прилог 1б
3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или
Универзитетскиот сенат односно советот на научната установа
Одлуката е дадена во Прилог бр. 1
4. Научно-истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската програма
Научно-истражувачко подрачје
Научно-истражувачко поле
Научно-истражувачка област

хуманистички науки
етнологија и етногенеза
фолклористиката (Интермедијални студии по
фолкористика, фолклористички истражувања на
културата)

5. Вид на студиската програма
(академски или стручни студии)
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Студиската програма по Фолклористика е од втор циклус - магистерски студии.
6. Степен на образование (прв односно втор циклус)
Студиската програма по Фолклористика е од втор циклус.
7. Цел и оправданост за студиската програма
Студиите по фолклористика се мултидисциплинарни и припаѓаат на
хуманистичкото подрачје, поле етнологија и етногенеза, област - фолклористиката
(интермедијални студии по фолклористика; фолклористички истражувања на културата).
Заради стручно и научно профилирање на кандидатите во поедини потесни области
на фолклористиката, односно потесни специјалности се продоложува со 2-та модула од
досегашната студиска програма, кои се од областа на фолклористичката наука.
Модули:
1. Интермедијални студии по фолклористика
2. Фолклористички истражувања на културата
Примарна цел на студиската програма од втор степен – магистерски студии по
Фолклористика е да им понуди на студентите солидни продлабочени теоретски и
практични знаења од областа на Фолклористиката, следење на нејзиниот развоен пат,
препознавање на фолклорот во медиумската сфера, истражување на сплетеноста на
традицијата (фолклорот) во современите уметнички визуелни медиуми, толкување на
наследството од минатото во сегашноста, со што се отвораат нови истражувачки
перспективи применливи и во истражувањето во други дисциплини.
Студиите од втор циклус по Фолклористика им овозможуваат на студентите
продлабочени академски знаења од оваа област, а преку специјалистичките насоки своите
знаења да ги насочуваат во потесни специјалности на фолклористиката.
-Компетенции кои студентот ги стекнува после завршувањето на вториот циклус –
магистерски студии по Фолклористика
Студентот стекнат со диплома од втор циклус магистерски студии по
Фолклористика е способен за работа во научно-истражувачка дејност и применета дејност
и решавање на сложени задачи на подрачјето на хуманистичките науки, на она поле,
односно насока за која се определил на студиите, но да има увид и на други полиња,
односно насоки застапени на студиите. Студентите можат да продолжат да се усовршуваат
на предложените докторски студии од страна на Инстиутот за фолклор, кој е и базата за
вакви истражувања за наши и надворешни кандидати, доколку бидат прифатени од
Одборот за акредитација, како и на докторски студии во странство, сродни докторски
студии во земјата.

7.1. Причини за предлагање на студиска програма
Студиската програма по фолклористика за втор циклус студии Институтот за
фолклор „Марко Цепенков“ ја организира од 2008 година, врз основа на Решението за
акредитација донесено од Одборот за акредитација на високото образование (бр. Сл. 12 од
26.02. 2008), а по претходно донесена одлука на Советот на Институтот за фолклор за
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утврдување студиска програма за овие студии (бр. 02-150 од 15.05.2007) и по дадена
согласност на студиската програма од Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје (02-464 од 09.07. 2007), а во 2012 година Министерството за
образование и наука на РМ донесува Привремено Решение за почеток со работа на
студиската програма од втор циклус последипломски студии по Фолклористика на ЈНУ
„Марко Цепенков“ во Скопје (бр. 13-1537/4 од 22. 08. 2012).
Ширењето и унапредувањето на научниот интерес на фолклористиката и сродните
научни дисциплини - етнологија, социо-културна антропологија, етномузикологија,
научниот потенцијал што се создаваше и што го има Институтот за фолклор во текот на
своето 67-годишно постоење, неговата научно-истражувачка работа покажана преку
проектите, публикациите и богатиот архивски фонд со кој располага Институтот од
различните области на фолклористиката, како и потребата од поспецијализирани студии за
научните дисциплини, се причини за укинување на старата програма и воведување на нова
студиска програма по фолклористика со нови модули:
1. Интермедијални студии по фолклористика
2. Фолклористички истражувања на културата
Оваа студиска програма по Фолклористика за втор циклус со два модула,
Институтот за фолклор ја реализира врз основа на Решение за акредитација на нова
студиска програма „Фолклористика“, втор циклус едногодишни студии, со два модули:
интермедијални студии по фолклористика и фолклористички истражувања на културата
донесено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование – бр. 13-130/2
од 20.11.2013, а по претходно донесена одлука на Научниот Совет на Институтот за
фолклор за утврдување студиска програма за овие студии (бр. 02-236 од 13.05.2013) и
Одлуката на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (02-671од
26.06.2013).
Досегашните позитивни искуства со оваа студиска програма, постојаната
екипираност на Институтот за фолклор, како и поспецијализираните студии од различните
области на Фолклористиката, каде што од големо значење е мултидисциплинарноста, се
причина и за повторна реакредитација, поточно за измени и дополнувања на студиската
програма по фолклористика, која што и понатака останува со два модула:
1. Интермедијални студии по фолклористика
2. Фолклористички истражувања на културата
Измените се состојат од воведување два нови изборни предмети, вклучување на
наставници од Институтот за фолклор, кои ги исполниле законските услови да можат да
држат предавања, во веќе постоечките предметни содржини, како и ангажирање на
асистенти во студиската програма.
Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје е една од најстарите
институции во Република Македонија, основан на 06.04.1950 година со Уредба број 1183
на Владата на Република Македонија, по предлог на Министерството за наука и култура на
НРМ (Сл. Весник бр. 11/50), како самостојна научна институција со посебен национален
интерес, која ќе ги обработува придобивките од духовното и материјалното културно
наследство на народите што живеат на нејзина територија. Тогашното именување е:
„Фолклорен институт на НРМ“.
Во текот на своето постоење и развиток Институтот претрпел неколку
трансформации. Од првичното негово именување „Фолклорен институт на НРМ“, со
Уредба бр. 3447/1 од 26.12.1962 се продолжува со работа на оваа Институција, со измена
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на името во Институт за фолклор. Во 1963 година од овој Институт се издели во посебна
научна институција сегашниот Институт за македонски јазик „Крсте Петков Мисирков“ во
Скопје, а Институтот за фолклор ги задржа само чисто фолклористичките области од
науката што најдоа одраз во член 9 од Статутот на Институтот (примен од Советот на
Институтот на 27.4.1968 година и потврден од Собранието на СРМ со актот бр. 67 од
19.7.1968 година), со кој Институтот за фолклор во Скопје ја продолжи својата дејност
како научно-истражувачка Институција. Од јуни 1979 година го носи името Институт за
фолклор „Марко Цепенков“ – по најплодниот и познат собирач на македонското
фолклорно и етнолошко богатство од минатото. Со ова именување е регистриран во судот
и другите надлежни установи. На 31. 12. 1996 година Институтот за фолклор „Марко
Цепенков“ – Скопје од Министерството за наука има добиено Решение број 08-4261/1 за
исполнетоста на условите за стекнување на својството: Јавна научна установа. Со донесувањето на Законот за научноистражувачка дејност, Институтот за фолклор „Марко
Цепенков“ од Скопје работи во согласност со одредбите на овој закон како Јавна научна
установа со Статут (арх. бр. 01-344 од 20.10.2010), кој е одобрен од Владата на Република
Македонија.
Дејноста на Институтот за фолклор се обавува во неколку Оддели во кои се проучува
духовната, материјалната и социјалната култура на македонскиот народ и на другите
народи што живеат во Република Македонија:
1. Оддел за народна литература
2. Оддел за истражување на фолклорот и етнологијата на другите народи што живеат
во Република Македонија
3. Етномузиколошки оддел
4. Етнолошки оддел – духовна култура
5. Оддел за истражување на материјалната култура
Со Одлуката бр. 02-352 од 12.07.2016 година на Институтот за фолклор „Марко
Цепенков“ – Скопје, донесена од страна на Советот на Институтот, како и писмената
согласност на Министерството за информатичко општество и администрација бр. 12/3009/2 од 14.07.2016 година се усвоени правилниците за внатрешна организација на ЈНУ
Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, и правилникот за систематизација на
работните места во ЈНУ Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.
Со ова е извршено преименување на Одделите во самата институција.
1. Оддел за фолклористика и етнотеатрологија
2. Етнолошки оддел
3. Оддел за традиционални уметности и архитектура
4. Оддел за етномузикологија и етнокореологија
5. Оддел за истражување на фолклорот и етнологијата на другите народи што живеат
во Р. Македонија
Основните дејности на Институтот за фолклор се одвиваат почнувајќи од
теренските истражувања со што континуирано се бележи и се следи состојбата во сите сегменти на духовната, материјалната и социјалната култура. Материјалите од теренските
истражувања, во интерната институтска научно-стручна обработка се подложни на: регистрирање, чување, заштита, обработка и презентирање. Мултидисциплинарниот карактер
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на истражувањата се: собирањето на производите од народното творештво за време на
теренската работа, нивната обработка и публикување заради афирмирање на културното
наследство кое што се постигнува со нивната презентација, односно дистрибуција во форма на објавени монографии и зборници во Македонија и надвор од неа. Резултатите од
истражувањата се презентираат, освен во наведената макро форма (со објавување на
научно-стручните изданија: монографии и зборници), исто така, и како микро
презентации, со учества на меѓународни научни собири. Мултидисциплинарниот карактер
на истражувањата произлегува од статутарната структура на Институтот за фолклор,
професионалната екипираност на Одделите, степенот на стручност на научниот кадар и
нивните ангажмани што овозможува интерактивност, транспарантност и научна
издржаност. Во таа смисла можеме да кажеме дека од овој Институт произлегоа еминетни
научни имиња во областа на фолклористиката, етнологијата, етномузикологијата, кои
дадоа значајни резултати за оформувањето на овие науки во високото образование, под
нивни менторства се оформија повеќе магистри и доктори на науки. Дел од научниот кадар
на Институтот за фолклор беше и сè уште е ангажиран на предавања од прв и втор циклус
од хуманистички и општествени науки, како при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,
така и во други државни и приватни универзитети (ќе се види подолу во Прилог бр. 4).
Оттаму, студиската програма по „Фолклористика“ со 2 модула – Интермедијални студии
по фолклористика; Фолклористички истражувања на културата; е сосема оправдана, кога
ќе се земе во обзир долгогодишното искуство што го има Институтот за фолклор „Марко
Цепенков“ во контиунираното истражување, учење и создавање научен потенцијал од
областа на фолклористиката и сродните науки.
Научната компетентност на научниот потенцијал што го има Институтот се
одразува и во списанието „Македонски фолклор“, кое е орган на Институтот и излегува
два пати годишно, почнувајќи од 1968 година, а последниот излезен број е 72-ти по ред.
Од издавачката дејност треба да се спомене едицијата Посебни изданија, која до сега има
издадено 83 монографии, Библиографија по повод 50 години од формирањето на
Институтот за фолклор, колективни монографии посветени на регионалното истражување
на фолклорот и етнологијата во Република Македонија; Едициите Песни; Приказни;
Народни верувања и преданија; Орска и инструментална традиција; Фолклорот на
иселениците, Изданија објавени во други земји и др.
Почнувајќи од 1968 година Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ од Скопје го
организира Меѓународниот Симпозиум за балкански фолклор што традиционално се
одржува секоја втора година во Охрид, а последниот симпозиум е 19-ти по ред. Трудовите
се објавуваат во списанието „Македонски фолклор“.
На покана на Институтот за уметност, етнологија и фолклор Рилски од Киев, е
објавен тематски број на Народна творчість та етнографія, №3, 2009 посветен на
македонската фолклористика (Координатор Лидија Стојановиќ). Во 2010 година, истиот
материјал е публикуван во изданието: Сучасна зарубіжна етнологія. Ганна Скрипник
(Ур.). Том 1, Київ: Національна академія наук України Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського.
Во 2012 година на покана на Институтот за славистика при Универзитетот „Адам
Мицкјевич“ во Познањ, Полска, Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ беше
коорганизатор на Втората Меѓународна интердисциплинарна конференција „Балканскиот
фолклор како интеркултурен код“, која се одржа во Познањ, Полска. Од конференцијата
излезе и Зборникот „Балканскиот фолклор како интеркултурен код II, во издание на
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Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје и Институтот за словенска
филологија, Универзитет „Адам Мицкјевич“ – Познањ, 2015 година (уредници: Весна
Петреска, Јоанна Ренкас).
Во 2016 година беше организирана научна конференција помеѓу Институтот за
фолклор „Марко Цепенков“ и Етнографскиот институт од Белград „Традиција и
современост во Македонија и Србија“, (претседател на организационен одбор проф. д-р
Весна Петреска), од која конференција во 2017 година, произлезе и Зборник на трудови.
Дејноста на Институтот за фолклор во 2006 година е сообразена со Законот за
заштита на духовното културно наследство и се одвива во согласност со препораките на
УНЕСКО, инкорпорирани во овој закон. Со Решение од Министерството за култура,
Институтот за фолклор е овластен субјект за заштита на нематеријалното (духовно)
културно наследство, односно за фолклорните добра (песни, приказни, обичаи и др.). Во
оваа смисла до сега Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ има изготвено 45 елаборати
за заштита на нематеријално културно наследство, кои се влезени на Националната листа
за заштита на нематеријално културно наследство, а три се веќе заштитетни од УНЕСКО,
повторно изготвени од Институтот за фолклор. Исто така од Институтот имаме професор –
Велика Стојкова Серафимовска, која има сертификат издаден од УНЕСКО за лиценциран
обучувач за заштита на нематеријално културно наследство, според УНЕСКО-вата
Конвенција за Заштита на нематеријалното културно наследтсво на човештвото (Париз,
2003). Дополнително, тројца професори имаат сертификати за обука за заштита на
нематеријално културно наследство на национално ниво.
Вработените во ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ своите магистерски и
докторски студии ги завршиле на универзитети, факултети и институти од различни
насоки во земјата и странство на кои стекнале дипломи со титули магистер и доктор на
наука од подрачјата валидни и применети во слични или идентични институции во светот
чија област е фолклористиката, а дел од нив биле стипендисти на стански фондации и
престојувале на реномирани Универзитети. Дел од научниот кадар се предавачи и на
катедри на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, како и на други Универзитети
во земјата, што се наведува понатаму во текстот на оваа програма, (како и во прилог бр. 4),
така што потенцијалот на изградени и подготвени научни кадри е докажан со нивните
предавања во земјата и предавања на Универзитети во странство, и воопшто со нивната
верификација преку учество на научни собири во Република Македонија и странство.
Позитивните искуства на вработените во ЈНУ Институт за фолклор „Марко
Цепенков“, здобиени преку досегашните предавања на магистерските студии по Фолклористика, предавањата на факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
во изминатите години, и на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, American college во
Скопје, Државниот Тетовски Универзитет, доведоа до согледба дека за идните студенти од
големо значење е мултидисциплинарноста. Кадровсдкиот потенцијал со кој располага ИФ,
кој ќе биде вклучен во наставата, потоа, изборноста на предметите, отвореноста и флексибилнноста на наставната програма, се доволен показател за успешно изведување на
наставата. Ова е главната причина поради која и во овој Елаборат за студиската програма
со постоечките модули се поаѓа од начелото на мултидисциплинарност, мобилност на
студентите, отвореност, флексибилност, изворност и прилагодливост на студиите кон
индивидуалните интереси, односно професионалните потреби на кандидатот.
Настојувањата на колективот на Институтот одат во насока своите искуства да ги вградат
во нешто што како одржлива инвестиција ќе се развива низ вториот циклус – магистерски
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студии по Фолклористика со два модула, приклучувајќи се со својот придонес кон
пошироката академска заедница, низ која ќе се доквалификуваат неговите изведувачи по
една нова речиси единствена веќе постоечка и дополнета програма.
Ваквата структурна екипираност на Институтот на повеќе оддели и научниот кадар
што се создавал и се создава во Институтот, како и досегашните искуства од студиите од
втор циклус по Фолклорстика, кога определен број магистерски трудови се тесно поврзани
со фолклористиката, се гаранција дека предвидената предложена програма за втор циклус
студии со 2 модули може успешно да функционира, со што им овозможува на студентите
поспецијализирани знаења од различните области на фолклористиката, а со тоа и
тешкотиите што се јавуваа при изработката на овие теми би се надминале.
Веќе се покажа дека оваа програма од втор циклус студии по Фолклористика, по
својата структура е многу поблиску споредлива со интердисциплинарните магистарски
студии по фолклористика, култура на изведбени уметности, ликовни уметности и музички
фолклор пред сè на балтичките и нордиски универзитети (на пример со програмата што се
спроведува на Faculty of Philosophy, University of Tartu, Estonia, која вклучува и насоки во
народната уметност - нешто кон што се стремиме и понатака и со оваа програма), или оваа
програма е споредлива во нешто потесната од нашата: Chair of Estonian and Comparative
Folklore, Универзитетот во Хелсинки и Турку. Ваков тип фолклористички истражувања се
застапени на некои еминентни универзитети во Америка, Државниот Универзитет во
Москва, Ломоносов. Но важно е да се нагласи дека во поширокиот балкански ареал нема
вака сеопфатни постидпломски студии. Во прилог дека Институтот за фолклор успешно
може да ја реализира вака изменетата програма по Фолклористика е и поставувањето на
Архивот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“на листата на Belief Narrative
Network како членка на European Folklore Archives, во рамките на најпознатата
асоцијација ISFNR (International Society for Folk Narrative Research), да се види
http://isfnr.org/, како и неодамнешната Покана од Center of the Oral Tradition at the
University of Missouri во САД, кој влегува во International Society for Studies in Oral
Tradition, за да ја промовира импресивната колекција на Архивот на Институтот за
фолклор „Марко Цепенков“ во светски рамки, бидејќи препознатливо за институтските
истражувања и надвор од нашата средина се теоријата на изведбата и самата изведба на
фолклорот, нешто што е најпрепознатливо својство за фолклористичката наука. Со ова
Институтот би влегол во Меѓунардоното здружение за проучување на усната традиција.
Нивната веб страна: http://issot.org.; и http://syndicate.missouri.edu.
7.2. Досегашните искуства на предлагачот во спроведување на втор циклус –
магистерски студии
Предлагачот ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје, придружна
членка на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ веќе има искуство во организирање и
изведување втор циклус - магистерски студии по Фолклористика. Извесен број наставници
од Институтот со години наназад се ангажирани на неколку факултети и универзитети за
изведување настава од областа на фолклористиката:
1.
Д-р Ермис Лафазановски, научен советник. Во 2003 година учествувал во наставата
на Последипломски студии на Факултетот за драмска уметност во Скопје, како предавач и
носител на предмет од областа на фолклористиката и културологијата. Од 2011/2012
година редовно е вклучен во наставата од додипломски студии, прв степен и
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последиплоски студии од втор степен на American college, на предмети од областа на
методологија на теренско истражување.
2.
Д-р Весна Петреска, научен советник. Од 2003 – 2008/2009 учествувала во
наставата на Последипломски студии на Институтот за етнологија и антропологија на
Природно-математичкиот факултет во Скопје, како предавач и носител на предмет од
областа на фолклористиката и етнологијата.
3.
Д-р Изаим Муртезани, научен советник. Од 2006 – 2012 година редовно е вклучен
во наставата на додипломски студии на Филолошкиот факултет во Скопје, како предавач и
носител на предмет од областа на фолклористиката.
4.
Д-р Зоранчо Малинов, научен советник. Од 2006-2012 година редовно е вклучен во
наставата на додипломски студии на Институтот за етнологија и антропологија на
Природно-математичкиот факултет во Скопје, како предавач и носител на предмет од
областа на етнологијата. Од 2008 година редовно е вклучен во наставата на додипломски
студии на Одделот за етнокореологија на Факултетот за музичка уметност при
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, за група предмети од областа на етнологијата.
5.
Д-р Родна Величковска, научен советник. Од 2009 година редовно е вклучена во
наставата на додипломски студии на Одделот за етнокореологија на Факултетот за музичка
уметност при Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип, за група предмети од областа на
етномузикологијата.
6.
Д-р. Лидија Стојановиќ, научен советник, во 2004 година е вклучена на
постдипломските студии на Евро- Балкан со предметот Фолклористиката како емпириска
културологија.
7.
Д-р. Актан Аго, виш научен соработник, од 2016 е редовно вклучен во наставата на
Додипломските студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и во Државниот
Тетовски Универзитет на студиите од втор циклус од 2013.
8.
Д-р. Велика Стојкова Серафимовска, научен соработник, од 2015 е редовно
вклучена во наставата на Факултет за музичка уметност при УКИМ, Скопје.
9.
Голем дел од наставниот и научен кадар одржал предавања на покана на некои
странски Универзитети како и на Семинарот за македонски јазик, култура и литература.
(Повеќе во Прилог број 4).
10.
Договор за коменторство на Лидија Стојановиќ на докторантот Пјер Андре Овињ
(Париз, Иналко) од областа на социологијата, антропологијата, етнологијата (2015 год).
Соработка со Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) – Paris,
Франција www.inalco.fr од каде што Пјер Андре Овињ во 2013 реализирал повеќемесечен
докторски студиски престој во Институтот за фолклор под менторство на Лидија
Стојановиќ.
Досегашното најголемо искуство во спроведување на еквивалентни или слични
студиски програми од втор циклус е фунционирањето на студиската програма по
Фолклористика од 2008-2012 кои беа двогодишни студии, а од 2013 година, студиска
програма по Фолклористика од втор циклус – магистерски студии, едногодишни студии.
7.3. Елементи со кои се овозможува мобилност на студентите
Студиите се отворени за посетители на втор циклус – магистерски студии од Македонија
и од странство, како и за колегите од нашиот институт и другите сродни институции кај
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нас, со напомена дека со меѓууниверзитетска или некоја друга спогодба треба да се уреди
начинот на плаќање на упис на одделните предмети и/или семестри. Структурата на студиите или ЕКТС бодовите овозможуваат мобилност на студентите како во рамките на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, така и во рамките на Универзитетите во
Републиката.
Можност за вклучување на студиите или нивниот дел во заедничка (здружена)
програма со странски универзитети
Предложената студиска програма од втор циклус – магистерски студии од
подрачјето на фолкористичката наука, со својот развој би ја осмислувал улогата и
функцијата на студиите на другите/странски фолклористики, како и компаративната
фолкористика во македонската академска заедница, па и во контекст на македонската
култура воопшто. Можноста за вклучување на студиите или нивен дел во програмата на
странски универзитети, би можело да се очекува со веќе потпишаните Договори за
соработка меѓу поедини институти во странство и Институтот за фолклор, кои се вклучени
во наставно-образовниот процес. Исто така можност за вклучување на студиите или нивен
дел во програмата на странски универзитети би можело да се очекува и преку странски истражувачи кои биле гости во Институтот, и биле запознаени со нашата работа, главно
преку публикуваните изданија, кои во најголем дел се спој на теоријата и емпирискиот
материјал, т.е. теренот, што е фундаментот на фолклористичките истражувања.
8. Години и семестри на траење на студиската програма
Студиската програма по Фолклористика од втор циклус трае 1 година и 2 семестри.
9. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
Студентот се стекнува со 60 кредити.
10. Начин на финансирање
Студиите ќе се остваруваат со самофинансирање на студентите, кои ќе ја плаќаат
школарината и основните потребни материјали.
11. Услови за запишување
Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со
законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.
Право на запишување имаат кандидати со:
-Завршени четиригодишни студии од хуманистичките или општествените подрачја и
стекнат степен VII/1.
-Завршени студии од прв степен од хуманистичките или општествените науки и освоени
240 кредити.
-Познавање на еден странски јазик.
12. Информација за продолжение на образованието
Студентите можат да продолжат да се усовршуваат на докторски студии во
странство, сродни докторски студии во земјата, да продолжат да се усовршуваат на
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предложените докторски студии од страна на Инстиутот за фолклор, кој е и базата за вакви
истражувања за наши и надворешни кандидати, доколку бидат прифатени од Одборот за
акредитација.
13. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети со листа на
задолжителни, листа на изборни предмети и дефиниран начин на избор на
предметите
Соодносот е даден во Прилог бр. 2 – Студиска програма
14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма
Податоците се во склоп на картата на високообразованата установа
15. Листата на опрема предвидена за реализација на студиската програма
Податоците се во склоп на картата на високообразованата установа
16. Предметни програми со информации согласно со правилникот од Одборот за
задолжителни компоненти (Прилог бр. 3)
Податоците се дадени во Прилог бр. 3 – Предметни програми
17. Список на наставен кадар со податоци согласно со правилникот од Одборот за
задолжителни компоненти (Прилог бр. 4)
Податоците се дадени во Прилог бр. 4 - Наставници
18. Изјави од наставници за давање согласност за учество во изведување на настава по
одредени предмети од студиската програма
Изјавите се дадени во Прилог бр. 5.
19. Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот
реализацијата на студиската програма
Согласностите се дадени во Прилог бр. 6.

во

20. Информација за бројот на студенти за запишување во прва година на студиската
програма
Бројот на студентите е во согласност со кадровскиот, просторниот, техничкиот и друг
потенцијал на Институтот, како и со општествените потреби и изнесува по 5 студенти на секој
од двата модула, односно вкупно 10 студенти во еден уписен рок. Запишувањето на студентите
се врши врз основа на јавен конкурс објавен од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
во дневниот печат. Ако се пријават повеќе кандидати од предвидениот максимален број ќе се
спроведе селективен избор, со кој ќе се провери стручната компетенција и мотивацијата на
кандидатите.
21. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература
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Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ од Скопје располага со сопствена
библиотека со богат библиотечен фонд од научни книги, научни списанија, сопствени изданија
и сопствен архив. Библиотеката редовно настојува да го збогатува својот фонд со релевантна
домашна и странска научна литература од областа на фолклористиката, а кои се застапени во
наставниот план и наставните програми на студентите. Задолжителната и дополнителната
литература наведена во формуларот на предметните програми е обезбедена во библиотеката или
од страна на предметните наставници и истата им е ставена на располагање на студентите.
22. Информација за веб страница
www.ifmc.ukim.mk
23. Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на
студиската програма
-магистер по фолклористика
24. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата
Активностите и механизмите за обезбедување и контрола на квалитетот на студиите се
обезбедува преку Научниот совет на ИФ, Советот на ИФ, самоевалуација и анкети со студенти.
25. Резултати од изведената самоевалуација
Добиените резултати од Извештајот од спроведената самоевалуација на Институтот за
фолклор извршена во декември 2015 година, говорат за високиот степен на компетенција и
професионалност во начинот на презентирање на наставните содржини, поттикнување на
интерактивноста во текот на наставата кај наставниците вклучени во наставниот процес на
Институтот и студентите, што може да се забележи преку предметните содржини, достапноста
на студентите до наставниот кадар и вон наставата, како и начинот на оценување.
Компетентноста на наставниците се гледа и преку нивната меѓународна соработка остварена
преку учествата на научни собири, публикувањето во странски списанија, цитираните дела од
наставниот кадар од Институтот, потпишаните договори за соработка и сл.
Висок степен на вклученост на научно-истражувачката работа во наставата, што се гледа
преку предметните содржини, задолжителната и дополнителната литература, и подготвувањето
на студентите за научна работа што се гледа и преку начинот на оценување, во кое семинарските
работи се дел од оцената, каде што има спој на теорија и практика.
Просторно-техничките услови се на задоволително ниво, пости интернет конекција, а на
располагање на студентите се библиотеката и архивот на Институтот за фолклор „Марко
Цепенков“.
Наставниот кадар од Институтот за фолклор работи на постојано прилагодување на
наставата до студентите, следење на најновите фолклористички достигнувања, кои би
помогнале студентите да покажат подобри резултати.
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Прилог бр. 1
Одлука за усвојување на студиската програма по фолклористика од Научниот совет
на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
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Извештај од Одборот за соработка и доверба со јавноста на ЈНУ Институт за фолклор
„Марко Цепенков“ – Скопје за усвојување на студиската програма
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24

Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или
Универзитетскиот сенат
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Прилог бр. 2.
СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ФОЛКЛОРИСТИКА
Студиската програма по Фолклористика трае 1 година, во траење од 2 семестри,
вкупно 60 кредити, а завршува со одбрана на магистерска работа. Составена е од три (3)
задолжителни предмети во рамките на секој модул, два (2) изборни предмети, распределни
по еден (1) во рамките на избраниот модул и еден (1) по избор на студентот или од модулот
или од листата на изборни предмети од целата студиска програма по фолклористика на ИФ
„Марко Цепенков“ – Скопје, и еден (1) изборен предмет од листата на УКИМ.
Задолжителните предмети носат 6 кредити (3х6=18); изборните по 4 кредити (3х4=12),
вкупно 30 кредити од наставни предмети и 30 кредити од магистерска работа, вкупно 60
кредити. Бројот на кредитите во двата модула на студиската програма е еднаков.
Програмата се реализира преку предавања, семинари, теренска настава. Исто така и
студентите активно учествуваат преку усни презентации, дискусии, коментари, подготвка
на семинарски работи и есеи. Предвидено е исто така наставата да биде што поцврсто
поврзана со научната работа во рамките на идните научни проекти, како што беше и
досегашното искуство и програмите врзани за истражување на фолклорот, етнологијата,
применетата народна уметност, музичкиот фолклор итн.
ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ПО
ФОЛКЛОРИСТИКА (За двата модула)
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

6.
Вкупно

Задолжителни предмети

Кредити Часови

Задолжителен предмет за двата модула
Задолжителен предмет од модулот
Задолжителен предмет од модулот
Изборни предмети
Изборен предмет од модул
Изборен предмет или од модул или од
листата на изборни предмети од целата
студиска програма по фолклористика на
ИФ „Марко Цепенков“
Изборен предмет од листата на УКИМ

6
6
6

30
30
30

4
4

30
30

4
30

30
180

Кредит
и
30
60

Часови

Семестар II
Магистарска
работа
Вкупно

180
360
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МОДУЛ 1:
ИНТЕРМЕДИЈАЛНИ СТУДИИ ПО ФОЛКЛОРИСТИКА
Интермедијалните студии по фолклористика подразбираат истражувања на
облиците кои фолклорот ги манифестира во класичните, но и во современите визуелни
уметнички медиуми. Следствено, тоа подразбира сет на предавања кои ќе ја анализираат
појавата и врската помеѓу фолклорот, како народна уметност и неговиот израз во
книжевноста, театарот, фотографијата,
филмот (документарниот и уметничкиот)
телевизијата и интернетот. Ваквиот пристап кон проучувањето на фолклорот не само во
македонски, туку и во светски рамки внесува една нова перспектива во анализата на
фолклорните структури и елементи кои поради интензивниот развиток на медиумите во 20
век, постепено ја менува својата изразна форма и од чиста усна нарација преминува во
визуелна и дигитализирана. Во тој контекст забележано е дека медиумите претставуваат
само ново изразно средство на „народната комуникација“, а во тие рамки и на фолклорната
комуникација, која го смени начинот на комуницирање но ги сочува длабоките архетипски
структури и карактеристики. Токму затоа, истражувањето на сплетеноста на традицијата
(фолклорот) во современите уметнички визуелни медиуми отвора нови истражувачки
перспективи применливи и во истражувањето во други дисциплини.
Модулот „Интермедијални студии по фолклористика“ е составен од три (3)
задолжителни предмети, два (2) изборни предмети, распределни по еден (1) во рамките на
модулот и еден (1) по избор на студентот или од модулот или од листата на изборни
предмети од целата студиска програма по фолклористика на ИФ „Марко Цепенков“ –
Скопје, и еден (1) изборен предмет од листата на УКИМ.
МОДУЛ 2:
ФОЛКЛОРИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА
Предавањата во рамките на модулот „Фолклористичко истражување на културата“ се
конципирани како продлабочување на знаењата на студентите за фолклористичките
истражувања на културата, при што се земаат предвид различните видови култури. Во
предавањата критички ќе се анализираат теориските поставки околу термините, со
нагласување дека не може да постојат строго одделени култури, на пр. народна и елитна,
ниска и висока, па во таа насока можеме да зборуваме за мноштво култури, дека
традицијата не е статична, туку таа е променлива, што е во зависност од целокупните
промени, а и самите истражувања главно се свртуваат кон истражување на мали групи,
заедници, кои главно секојдневно и усмено комуницираат. При истражувањето на
културата не треба да се занемари сложеноста на социјалната структура, и истражуавањата
не треба да се издвојуваат од културниот, социјалниот и во исто време историскиот
контекст.
Модулот „Фолклористичко истражување на културата“ го следи развојот на
фолклористичката и етнолошката мисла, кои веќе од почетокот на 19 век заземаат значајно
место како науки, со формирањето на различните методолошки и теориски концепци до
најновите пост-структурализмот или пост-модернизмот, што ќе им овозможи на
студентите стекнување знаења потребни за самостојно и групно изведување истражување
и интерпретација на податоците. Студентите се запознаваат со теренската работа, која е
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неопходна во овој вид истражувања, и техниките кои се употребуваат, како на пр. техника
на прашалници, картографирање, техника на набљудување со учествување, техника на
набљудување, потоа техника на усна историја, односно биографски техники (интервјуа,
биографии и автобиографии) и студии на случаи. Внимание ќе биде посветено и на
етиката при истражувањето, како и пишувањето на текстовите. Особено внимание ќе се
обрне при пишувањето и толкувањето на сегментите на фолклорот во културата,
подеднакво да се анализираат текстот и контекстот, со што би се направил спој на двата
сегмента – текстот кој е значаен за фолклорните истражувања, но, истовремено и на –
контекстот.
Во рамките на модулот, во поедини елементи од традиционалната култура –
материјална, духовна и социјална, ќе се прикажат фолклорните елементи, кои ќе бидат
анализирани од фолклористички аспект.
Модулот „Фолклористичко истражување на културата“ особено внимание ќе посвети
на толкувањето на наследството од минатото во сегашноста, а ќе се истражува и самата
сегашност. Во таа смисла дел од предавањата ќе бидат насочени кон проучување на
поедини теми од сегашноста на пр. урбанизација/рурбанизација на села и градови,
современа обредност, урбани митови, а исто така и употребата на фолклорот и традицијата
на пр. во секојдневната култура, во туризмот итн. Преку теориско оспособување на
кандидатите, заедно со методолошките пристапи при емпириските истражувања кои ќе
бидат задолжителни во изготвувањето на семинрските работи, кандидатите се
оспособуваат за длабинско следење на културните и општествените процеси, што
овозможува кандидатите да бидат способни да ги познаваат различните културни
традиции и спецификите на културните вредности на различни етнички и религиски
заедници. Сето ова овозможува нивно вклучување во различни општествени сфери
(институции на државна и локална управа, медиуми, планирање и развој на рурални и
урбани средини, музеи, институции за заштита на културно наследство, туризам,
образование, научни институции, домашно и уметничко производство, искористување на
природни ресурси во согласност со традиционални вредности, итн.).
Модулот „Фолклористичко истражување на културата“ на студиската програма по
Фолклористика е составен од три (3) задолжителни предмети, два (2) изборни предмети,
распределни по еден (1) во рамките на модулот и еден (1) по избор на студентот или од
модулот или од листата на изборни предмети од целата студиска програма по
фолклористика на ИФ „Марко Цепенков“ – Скопје, и еден (1) изборен предмет од листата
на УКИМ.
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ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ПРЕДМЕТИТЕ НА СТУДИСКАТА
ФОЛКЛОРИСТИКА ПО МОДУЛИ:
ВТОР ЦИКЛУС – МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ ПО ФОЛКЛОРИСТИКА

ПРОГРАМА

ПО

Модул 1:
Код
ФИФ/1

Интермедијални студии по фолклористика
Семестар I
Кредити
Задолжителни предмети
Фолклористика - методи на научно 6
истражување

Часови
30

ФИФ/2

Теории на фолклор

6

30

ФИФ/3

Фолклорот и визуелните уметности

6

30

ФИФ/4
ФИФ/5
ФИФ/6

Изборни предмети
Теориите на митот
Балкански фолклор
Фолклорот и популарната култура

4
4
4

30
30
30

ФИФ/7

Урбан фолклор

4

30

ФИФ/8

Изведбата на фолклорот

4

30

ФИФ/9

Фолклорни наративни теории и современи 4
пракси
Изборен предмет од листата на УКИМ
4
Вкупно
30

Модул 1:

Вкупно

30

Наставник
Лидија Стојановиќ–
Лафазановска;
Клеанти Ановска;
Родна Величковска
Лидија Стојановиќ
– Лафазановска;
Изаим Муртезани
Катерина Петровска
– Кузманова; Ермис
Лафазановски
Изаим Муртезани
Изаим Муртезани
Катерина Петровска
–
Кузманова;
Лидија Стојановиќ
– Лафазановска
Ермис
Лафазановски
Катерина Петровска
– Кузманова
Лидија Стојановиќ–
Лафазановска

30
180

Интермедијални студии по фолклористика
Семестар II
Магистарска работа

Кредити Часови
30
180
60
360



За секоја предметна програма се дадени информации во прилог бр. 3, а податоци за наставниот кадар во
прилог бр. 4

Студентот е должен да избере еден изборен предмет од модулот, еден по избор на студентот или од
модулот или од листата на изборни предмети од целата студиска програма по фолклористика на ИФ „Марко
Цепенков“ – Скопје, и еден изборен предмет од листата на УКИМ.
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Модул 2:
Ред.
број
ФИФ/1

Фолклористичко истражување на културата
Семестар I
Кредити
Задолжителни предмети
Фолклористика
истражување

-

методи

на

научно 6

ФИФ/10 Фолклористичко истражување на културата
ФИФ/11 Обреден фолклор

Часови

Наставник

30

Лидија Стојановиќ–
Лафазановска;
Клеанти Ановска;
Родна Величковска
Весна Петреска
Зоранчо Малинов,
Родна Величковска;
Катерина
ПетровскаКузманова

6
6

30
30

Изборни предмети
ФИФ/12 Фолклористички аспекти на материјалната 4
култура

30

ФИФ/13 Фолклористички аспекти на духовната 4
култура
ФИФ/14 Фолклористички аспекти на социјалната 4
култура
ФИФ/15 Фолклорот во секојдневната култура
4

30

ФИФ/16 Културни ареали во Македонија

4

30

ФИФ/17 Фестивализација на фолклор и етно-туризам

4

30

4
30

30
180

Изборен предмет од листата на УКИМ
Вкупно
Модул 2:

Вкупно

30
30

Фолклористичко истражување на културата
Семестар II
Магистарска работа

Јасминка Ристовска
-Пиличкова;
Клеанти Ановска;
Зоранчо Малинов
Зоранчо Малинов;
Родна Величковска
Весна
Петреска;
Клеанти Ановска
Весна
Петреска
Велика
Стојкова
Серафимовска
Зоранчо Малинов;
Родна Величковска
Катерина
Петровска
Кузманова; Клеанти
Ановска;
Велика
Стојкова
Серафимовска

Кредити
30
60

Часови
180
360



За секоја предметна програма се дадени информации во прилог бр. 3, а податоци за наставниот кадар во
прилог бр. 4

Студентот е должен да избере еден изборен предмет од модулот, еден по избор на студентот или од
модулот или од листата на изборни предмети од целата студиска програма по фолклористика на ИФ „Марко
Цепенков“ – Скопје, и еден изборен предмет од листата на УКИМ.

30



ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“

Код:
ФИФ/4
ФИФ/5
ФИФ/6

Изборен предмет
Теориите на митот
Балкански фолклор
Фолклорот и популарната
култура

Кредити
4
4
4

ФИФ/7
ФИФ/8

Урбан фолклор
Изведбата во фолклорот

4
4

ФИФ/9

Фолклорни наративни
теории и современи пракси
Фолклористички аспекти на
материјалната култура

4

Фолклористички аспекти на
духовната култура
Фолклористички аспекти на
социјалната култура
Фолклорот во секојдневната
култура
Културни ареали во
Македонија
Фестивализација на
фолклорот и етно-туризам

4

ФИФ/18

Традиционална орнаментика

4

ФИФ/19

Фолклорот и етнологијата на
Албанците
Фолклорот и етнологијата на
Власите
Фолклорот и етнологијата на
Ромите
Фолклорот и етнологијата на
Турците
Кратките фолклорни
жанрови во современ
контекст
Историја на применетите
декоративни уметности

4

Зоранчо
Малинов;
Родна
Величковска
Катерина Петровска-Кузманова; Велика Стојкова Серафимовска, Клеанти Ановска
Јасминка Ристовска –
Пиличкова
Изаим Муртезани

4

Клеанти Ановска

4

Трајко Петровски

4

Актан Аго

4

Ермис Лафазановски
(Кристина Димовска)

4

Јасминка Ристовска –
Пиличкова

ФИФ/12
ФИФ/13
ФИФ/14
ФИФ/15
ФИФ/16
ФИФ/17

ФИФ/20
ФИФ/21
ФИФ/22
ФИФ/23
ФИФ/24

4

4
4
4
4

Наставник
Изаим Муртезани
Изаим Муртезани
Катерина Петровска – Кузманова, Лидија Стојановиќ –
Лафазановска,
Ермис Лафазановски
Катерина Петровска –
Кузманова
Лидија Стојановиќ –
Лафазановска
Јасминка Ристовска-Пиличкова; Клеанти Ановска; Зоранчо
Малинов
Зоранчо Малинов;
Родна Величковска
Клеанти Ановска; Весна
Петреска
Весна Петреска

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СЛОБОДНИТЕ ПРЕДМЕТИ НА УКИМ
Се избираат предмети од листата на слободни изборни предмети на УКИМ од втор циклус студии
од хуманистичко и општествено подрачје што се вреднувани со 4 кредити.


За секоја предметна програма се дадени информации во прилог бр. 3, а податоци за наставниот кадар во
прилог бр. 4
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Прилог бр. 3
ПРЕДМЕТНИ СОДРЖИНИ
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Прилог бр. 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолкористика - методи на научно истражување
ФИФ/1
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
Втор циклус
I

7.

Број на ЕКТС
6
кредити
Наставник
Д-р Лидија Стојановиќ, научен советник, д-р Клеанти
Ановска, научен советник, д-р Родна Величковска,
научен советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика
Цели на предметната програма (компетенции):
Да се оспособи и усоврши студентот во техниките, методите и воопшто во теренската работа
која претставува основен извор на податоци и базичен метод при научното истражување на
фолклорот.
Содржина на предметната програма:
Предметот е наменет за запознавање со основните својства на научноистражувачката
работа и методите на истражување на фолклорот. Непосредната цел на предметот претставува запознавање со специфичната методологија и најважните теориски концепти во фолклористиката. Оспособеноста за примена на специфичнната фолклористичка методологија и најважните теориски концепти во сопствениот научен труд. По завршувањето на курсот, од студентите се очекува, да совладат основни знаења околу изборот на темата, трагање по документацијата: а) збир на научни информации од кои ќе биде изграден, составен научниот труд;
б) Составување на работна библиографија и сл.;
Во фолклористичките истражувања методологијата претставува динамична и жива
категорија која постојано се менува и се адаптира на актуелните потреби на теренското
истражување. Развојот на методологијата на фолклористичките истражувања во рамките на
светската фолклористикаа. Теренско истражување: суштински и неопходен сегмент при
фолклортсичките истражувања. Видови на теренско истражување: истражување во рамките на
сопствената/друга култура; техники на истражување: теренското истражување треба да биде
што поразновидно и да се базира на комплементарна употреба на разновидни постапки: [индиректен метод (прашалници, архивски материјали, теренски белешки), директен метод (стациониран), набљудување со учество, снимање.] Цел на методолошката постапка: собирање на
објективни, проверливи, систематски и прецизни емпириски податоци за појавата што е
предмет на истражување.
Поим, концепт и реализација на теренот, кој претставува основен извор и матрица во
фолклористиката. Историско поимање и концептуализација на теренот како начин за
разбирање на актуелните истражувачки пристапи: техники, школи и правци (19-21 век). Пристапи при реализација на теренско истражување: индуктивен и дедуктивен, етички принципи
итн. Фази во теренското истражување: научно одредување на темата и пристапот, приготвување на прашалници, снимање, транскрипција, анализа и архивирање на снимениот материјал,
научна обработка на материјалот. Поим, регион, дијалект и снимање на теренски изворен
материјал.
Видови теренско истражување: Видови интервјуа - квантитативно, квалитативно интервју,
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

стандардно, продлабочено, фокусирано и слободно интервју пропратени со методата на
учесниковото набљудување како основни принципи во Grounded Theory. Визуелен фолклор:
фотоанализа, фотоприкаска, супститутивно фото-истражување. Истражување на градот и
истражување во градот преку техниката: набљудување, забележување и водење теренски
белешки. Истражување на мас-медиумите: радио, ТВ, печат, интернетот.
Однос: Теренско истражување – истражување на теренот.
Дигитален запис и дигитализација на фолклорни материјали: Интегрирање на аудио и видео
материјали со пишан текст преку дигиталната технологија. Публикување на монографии
придружени со ДВД, што содржи подвижни или неподвижни слики што даваат пример за клучните истражувачки проблеми. Илустрирање на пишан текст преку видео и аудио материјали на
веб-сајтовите што соодветствуваат на пишаниот текст, истиот да содржи решенија за одредени
веб-страници каде што можат да бидат претставени релевантни илустрирани материјали и
податоци. Со употребата на интернетот како платформа, да се внесуваат текстови, слики,
звучни фајлови и други видови податоци. Употребата на дигиталната технологија при анализите на фолклорниот матерјал и можноста за согледување на разликите меѓу снимањето, анализирањето и презентацијата на конкретниот материјал.
Дигитализирање на архивите. Преод во дигитално архивирање и пребарување на податоците.
Современи облици и перспективи во теренското истражување.
Методи на учење: Предавања, вежби, задолжително одење на терен и изработка на
семинарска работа
Вкупен расположив фонд на време
30 часа
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
15
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
15
аудиториски), семинари,
(вежби, терен и
тимска работа
семинарска
работа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

17.3.

Активност и учество

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка
5 (пет)
6 (шест)
7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)
10 (десет)
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската,
редовноста на предавања и вежби
Македонски јазик; англиски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

S. Gotsch &A. Lehmann
(Hg.)
R. Brednich

Methoden der Volkskunde

3.

Лидија Стојановиќ
Лафазановска (ур,)

4.

Kokjara Ðuzepe,

5.

Lévi-Strauss, Claude.

6.

Prop Vladimir,

7.

Russel, B.,

8.

Хамерсли, М., Аткинсон,
П.,

9.

Симс, М., Стивенс, М.,

10.

Наč, Е.,

11.

Rithman-Auguštin Dunja,

Etnologija naše
svakodnevnice.

12.

Петреска Весна,

Категориите близина и
дистанца: Етнолошкоантрополошко
истражување на

2.
22.1.

Издавач

Година

Reimer.
Berlin
Reimer.
Berlin

2007 (2001)

Методи на истражување
на фолклорот

Скопје:
Институт за
фолклор

2005

Istorija folklorа u Evropi
1,2.
The Structural Study of
Mith, Structural
Anthropology.
Historijski korijeni bajke,

Prosveta,
Beograd.
New York.

1984/85

Sarajevo.

1990

Research Methods in
Anthropology.
Етнографија. Принципи
во практика.

Alta Mira
Press.
Нампрес,
Скопје,

1995

Вовед во проучување на
луѓето и нивните
традиции.
Antropološke teorije 1,2.

Академски
печат,
Скопје
Beogradski
izdavačkografički
zavod,
Školska
kniga,
Zagreb,
Институт за
фолклор
"Марко
Цепенков" –

2010

Grundriss der Volkskunde.
Einführung in die
Forschungsfelder der
Europäischen Ethnologie.

3.издание
2001.

1963

2009

1979

1988

2008.
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народната култура,
4.

Glaser, Barney G. and
Strauss, Anselm L..
Nettl, Bruno

The discovery of grounded
theory: strategies for
qualitative research.
Theory and Method in
Ethnomusicology (избор на
поглавја)

Midhat Šamić

Kako nastaje naučno djelo

Myers, Helen

Ethnomusicology: Historical
and Regional Studies, The
Norton/Grove Handbooks in
Music (избор на поглавја)

Скопје, кн.
72. Скопје
Chicago.:
Aldine

(1967)

The Free
Press of
Glencoe,
CollierMacmillan Lim.
(London)
Svjetlost,
Sarajevo
W. W. Norton
& Company
(New York –
London)

1964.

1988
1993

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Лидија Стојановиќ

22.2.

Наслов
„Аспекти на фолклорот: он
историјата и
перспективите на една
научна дисциплина“, во:
Предавања на XXXVII
меѓународен семинар за
македонски јазик,
литература и култура,
Охрид, 4-22 август 2004.
Handbook of qualitative
research

2.

Denzin, N. K., & Lincoln,
Y. S.

3.

P. Bourdieu,

La distinction. Critique
sociale du judgment..

4.

Frog (Ed.)

Retrospective Methods
Network Newsletter

Aarne Annti, Stith
Thompson.

Издавач

Година

Скопје,
2005
Универзитет
Кирил
и
Методиј. стр.
145-161.

( 2nd ed.).
Thousand
Oaks, CA:
Sage
Publications.
Les Édition de
Minuit, Paris

(2000).

2010-

Мелетински, М.

The Types of the
Folktales, FF
Communications, No
184.
Usmena književnost
nekad i danas.
Поетика на митот.

Acadedia
Scientiarium
Fennica
Helsinki
Academia
Scientiarum
Fennica,
Helsinki.
Prosveta,
Beograd.
Скопје.

Prop Vladimir,

Morfologija bejke,

Prosveta,

Bošković-Stulli, Maja,

1979

1964

1983
2002
1982.
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Beograd.
Ашталковска Ана,

Антропологија на
интимноста во
македонската народна
култура.

Czekanowska, A. & Bielawski,
L.
Величковска, Родна

Ze studiow nad metodami
etnomuzykologii.
Картографирање и
ИФ „М.
ареалните истражувања во Цепенков“,
етномузикологијата
Македонско
народно
творештво,
Народни песни,
Книга 17,
Скопје
Rewiew of the anthropology London
of music. Current
anthropology.

Blacking, J.

Докторска дисертација одбранета на
Институтот за
етнологија и
анропологија,
УКИМ,
Скопје, 2012.
Warszawa

1975.
2008

1966.
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Теории на фолклорот
ФИФ/2
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
Втор циклус
I

Број на ЕКТС
6
кредити
Наставник
Д-р Лидија Стојановиќ – Лафазановска научен советник
Д-р Изаим Муртезани, научен советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика, на студиската насока Интермедиални
студии по фолклористика; и да го има положено испитот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Курсот има за цел преку приложување на содржините кои се предвидени со план-програмата, да им
овозможи на постдипломците да се стекнуваат со знаења во однос на некои основни поими во
фолклористиката, а најмногу да се сконцентрира врз научните теории кои се својствени за оваа
дисциплина.
Преку усвојување на овие знаења, постдипломците ќе ги диагностифицираат некои од најосновните
проблеми поврзани со фолклористиката и истовремено ќе ги откриваат нивните особини кои се
резултат на различни научни пристапи и согледувања.
Содржина на предметната програма:
Фолклор (што е фолклор, историја на проучување на фолклорот, жанрови на фолклорот), групи
(што е фолк-група, групи во семејството, училиште, на работно место и др.), традиција (што е
традицијата, динамични и конзервативни елементи во традицијата, измислување на традицијата),
ритуал (што е ритуал, видови на ритуали), изведба (текст, текстура, контекст), пристапи кон
интерпретација на фолклорот (дијахрони и синхрони методи: финска школа, функционализам,
структурализам, руска семиотичка школа, психоаналитички интерпретации, постструктуралистички
пристапи, нова фолклористика (70 год. 20 век), емпириска културологија, етнолингвистички пристап,
антропологија на родот, урбан фолклор, по новата фолклористика - современи тенденции, нов
конструктивизам, фолклористиката во 21 век. Теренска работа (наоѓање на идеи, поставување на
квалитетни прашања, теренски белешки, набљудување, етика и др.).
Методи на учење: Предавања, читање литература, дискусии и семинарски работи
Вкупен расположив фонд на време
30 часа
Распределба на расположивото време
Предавања, семинарски работи, вежби
Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска
10 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
05 часа
16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

7.

05 часа
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17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

60 бода

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

20 бода

17.3.

Активност и учество

20 бода

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Симс, Марта,
Стивенс, Мартин

Наслов

2.

Georges, A. Robert
Jones, O. Michael

Жив фолклор. Вовед во
проучувањето на луѓето
и нивните традиции
Folkloristics. An
Introduction.

3.

Dundes, Alan

Interpreting folkore

22.1.

4.

Издавач

Година

Академски
печат. Скопје.

2010

Indiana
Universyti
Press.
Bloomington&
Indianapolis
Indiana
Universyti
Press.
Bloomington.

1995

1980

FF Communication, Fabula,
Journal of Folklore
Research, Etymologia, Mifi
narodov mira, itn

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Dundes, Alan

Folklore Matters

2.

Bengt Holbek

Interpretation of Fairy Tales

The University of 1989
Tennessee
Press. Knoxvile.
Helsinki
1987

3.

Đuzepe Kokjara

Istorija folklora, 1, 2

Beograd

1984
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

10.

11.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолклорот и визуелните уметности
ФИФ/3
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
Втор
I

7.

Број на ЕКТС
6
кредити
Д-р Катерина Петровска – Кузманова, научен
Наставник
советник, д-р Ермис Лафазановски, научен
советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика, на студиската насока Интермедиални
студии по фолклористика; и да го има положено
испитот Фолклористика – методи на научно
истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
1. Целта на овој предмет е да се запознаат студентите со можностите за интерпретација на
фолклорот и фолклорните елементи преку визуелните медиуми како што се театарот,
фотографијата филмот и интернетот. Овој курс нуди еден поинаков пристап на читање на
македонскиот фолклор преку репрезентативните претставници на македонските визуелни
уметности но и преку богатата архива на Институтот за фолклор која ќе им стои на
располагање на студентите.
2. Целта на предметот е студентите да се оспособат за аналаиза и создавање на уметничките
продукти со помош на рецентни методолошки пристапи да ги препознаваат фолклорините
елементи и нивното користење како во драмата и театарот, филмот и фотографијата а исто
така низ историски преглед да се укаже на посебноста на развојот на македонската култура од
европскиот културен контекст. Како и за разбирањето на општествениот контекст во кој се
создадени текстовите, како за разбирањето на културниот контекст кој влијае на текстовите
Содржина на предметната програма:
Во рамките на предметот Фолклорот и визуелните уметности, ќе се рализираат следните поглавја: Фолклорот и театарот, Фолклорот и филмот ( играниот и документарниот) и Фолклорната
фотографија.
Во рамките на предметот Фолклор и уметностите, како посебен тематски дел ќе се разгледаат релациите на фолклорот, и театарот. Таа релација несомнено е двонасочна, затоа како
нужно се поставува така и да се проследи. Во тие рамки ќе се отвори прашањето за театрот и
неговото окружување интеракцијата, потоа моделите на заемното условување, како и
сложениот однос меѓу изведувачите и гледачите. Ќе се разгледаат и теориските размислувања
за односот на митот, ритуалот од една и театарот од друга страна. Токму истражувањето на
фолклорното претствување низ призмата на динамично движење како целина му овозможува
на етнотеатрологот да ја разбере историјата и развојот на театрот, тоа значи дека релациите
меѓу театарот и фолклорот ќе се разгледаат низ културноисториска перспектива. Тргнувајќи од
фактот дека увидот во современото проучување на фолклорот е непотполн без ова мошне
значајно подрачје кое во себе содржи мошне изразена интердисциплинарност.
Посебно внимание во ова смисла ќе се посвети на некои преодни форми на театар
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12.
13.
14.
15.

16.

како што се т.н. средновековни драми (миракули, мистерии и сл.). Несомнено е дека во фолклорните избедби се случува она кон што тежнее современиот театар, тргање на кулисите,
рампата и поврзување на актерот и гледачот, од тој аспект тетаролошки ќе се разгледаат
драмските форми кои се продуцираат во современиот театар, со посебен осврт на
македонската драмска продукција, при што особено внимание ќе се посвети на четири вида
релации или превземање на елементи 1. интеракциски начин, 2. мотивски „метонимиски“, 3.
„митолошки“, 4. цитантен начин. Со цел да се разграничат „културните баналности“ во услови
кои се диктирани од другите дискурси и да се упати студентот во разбирањето, консумацијата
и креирањето на новите содржини во современите услови. Разбирањето на врска меѓу
фолклорот и театарот ќе се прави врз примерите од македонската театарска сцена со
проследувањето на настаните и нивно критичко разгледување од аспект на современите
теоретски сознанија.
Во рамките на предметот Фолклорот фотографијата и филмот ќе се презентираат некој од клучните филмски остварувања до кинематографијата на 20 век,
кои во себе го анализираат фолклорниот живот на населениот. Во рамките но овој
циклус посебно внимание ќе се даде на филмовите од руската кинематографија и режисерите како што се раните филмови на Сокуров, но и делови од домашната кинематографија во која е прикажан нашиот традиционален живот. Акцентот ќе биде ставен
на анализата на фолклорните елементи со современата уметничка кинематографија.
Исто така посебен акцент ќе биде ставен на предавањата од областа на фолклорната
фотографија и теориските методолошките концепции на нејзината анализа.
Методи на учење: предавања , вежби, дискусии и семиннарски работи.
30
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
15
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10
аудиториски), семинари,
тимска работа
Семинарски
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
работи-5 часа
16.2. Самостојни задачи
16.3.

17.

18.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

17.3.

Активност и учество

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската,
редовноста на предавања и вежби
Македонски јазик; англиски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов
Performance Theeory

2.

Šekner Ricard,

Ka postmodernom pozorištu,

3.

Lozica, Ivan,

Izvan teatra : teatrabilni
oblici folklora u Hrvatskoj.

4.

Петровска – Кузманова
Катерина

Аспекти на изведбата

5.

Čubelić, Tvrtko.

Usmena narodna retorika i
teatrologija,

6.

Roland Bart

7.

Година

Routledge
London and
New York
FDU, Beograd,

1988

Hrvatsko društvo kazališnih
kritičara i
teatrologa,
Zagreb
Институт за
фолклор
„Марко
Цепенков“Skopje
Zagreb,

1990.

Rhetoric of Image,

New York

1977

Roland Bart

Camera Lucida

New York

1981

8.
Susan Sontag
Дополнителна литература

On Photography,

New York

1973

22.1.

Schechner, Richard,

Издавач

Ред.
Број
1.

Автор
Bonifačić
Sarajevo,

Rožin,

22.2.

2.

Čale Feldman, Lada,

Наслов
Nikola, Scenski elementi u
proljetnim ophodnim
običajima.

Euridikini osvrti,

Издавач

1992

2009

1970

Година

Rad IX-og kon- 1963
gresa Saveza
folklorista Jugoslavije u Mostaru i
Trebinju, 323330.
Naklada MD &
2001
Centar za ženske studije,
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Zagreb
3.

Gofman, Erving,

4.

Jessica Evans and Stuart Hall Visual Culture, the reader
( ed. )
Петровска – Кузманова
Етнотеатар,
Катерина,
Turner Viktor,
Od rituala do teatara

5.
6.

Kako se predstavljamo u
svakodnevnom životu.

Geopoetika,
Beograd

2000

London

2004

Маска, Скопје,

2007,

Avgust Cesarec,
Zagreb,

1989

Останатата литература ќе биде по договор, во зависност од афинитетите на студентот
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Теории на митот
ФИФ/4
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
Втор циклус
I

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
Д-р Изаим Муртезани, Научен советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Курсот има за цел преку приложување на содржините кои се предвидени со план-програмата, да им
овозможи на постдипломците да се стекнуваат со знаења во однос на некои од основните теории
поврзани со митот.
Преку усвојување на овие знаења, постдипломците ќе ги диагностифицираат некои од најосновните
проблеми поврзани со митологијата и истовремено ќе ги откриваат нивните особини кои се составен дел на многу фолклорни творби. Со помош на различни теориски пристапи, ќе се овозможи да
се навлезе подлабоко во суштината на расудување на архаичниот човек во однос на објективната
стварност.
Содржина на предметната програма:
Теории за митот (Историски вовед, ритуализмот и функционализмот, француската социолошка
школа, теории на симболите, аналитичка психологија, структурализам, др.), класични форми на
митот и нивниот одраз во фолклорот (општи својства на митолошкото мислење, функционалната насоченост на митот, митското време и неговите „парадигми“, прапредците – демиурзи – културни јунаци), архаични митови за создавањето, етиологија на социумот, хаос и космос.
Космогонеза. Космички модел. Календарски митови. Космичките циклуси и есхатолошките
митови, јуначките митови и „преодните“ обреди, семантика на митското сиже на системот,
митот, народниот расказ, епот.
Методи на учење: Предавања; читање литература, дискусии и семиннарски работи.
Вкупен расположив фонд на време
30 часа
Распределба на расположивото време
Предавања, семинарски работи, вежби
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
10 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
05 часа
16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

7.

05 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови

60 бода

17.2.

20 бода

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
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17.3.
18.

Активност и учество

20 бода

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

719. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Литература

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

Автор

Наслов

Мелетински, М. Е

Поетика на митот

2.

Чапо, Ерик

Теорије митологије

3.

Armstrong, Karen

Kratka istorija mita

4

Елијаде, Mирчa

Аспекти на митот

Издавач

Година

Табернакул.
Скопје.
Clio. Београд.

2002

Geopolitika.
Beograd.
Култура.
Скопје.

2005

2008

1992

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Dundes, Alan (Ed.)

Sacred Narrative. Readings
in the Theory of Myth

2.

Grevs, Robert

Grčki mitovi, I, II

3.

Kasirer, Ernst

Filozofija simboličkih oblika.
Drugi deo. Mitsko mišljenje.

Издавач

Година

University
of 1984
California Press.
London.
Nolit. Beograd.
1974
NIŠRO
"Dnevnik",
OOUR
Izdavačka
delatnost. Novi
Sad. Književna
zajednica Novog
Sada. Novi Sad.

1985
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Балкански фолклор
ФИФ/5
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
Втор циклус
I

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
Д-р Изаим Муртезани, научен советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на содржините на предметот е да ги запознае последипломците со најсуштествените
проблеми кои произлегуваат од проучувањето на балканскиот фолклор, односно на тие
елементи кои се заеднички во структурата на овие творби. Во овој контекст, се издвојуваат
многу мотиви од народните балади, како и од приказните, но и од други литературни народни
творби. Предметот има особено важно значење за градење на нова лична перспектива за секој
студент која е нужна за негово ориентирање во мултикултурното општество во процес на
драматични светски трансформации.
Содржина на предметната програма:
Во рамките на овој предмет ќе бидат претставени основните параметри на етнокултурното
наследство на балканските народи и неговите современи димензии. Во основата на курсот се
содржат фундаменталните концепти и аналитички фолклористички техники со чија помош
можат да се сфатат процесите кои се одвиваат во одделните етнонационални, етнорелигиозни
и етнокултурни заедници на Балканскиот полуостров. Како основни теми се издвојуваат
проблемите на етничноста, националната и регионалната идентичност на заедниците кои
живеат на балканските простори. Покрај тоа, предметот ги опфаќа религиозните својства на
етнокултурата, семејните и социјалните мрежи, миграциите и мобилноста на балканските
народи, преодот кон модерниот начин на живеење и постмодернизмот, вклучувајќи ја и
глобализацијата. Предавањата се однесуваат и на проблемите на класификација на усната
книжевност, меѓусебните испреплетувања и конгруенции, националните специфики во
интерпретациите, интернационалните мотиви. Главна компонента на предметот ќе бидат
содржините од народната книжевност, како песни, балади, приказни и други прозни творби, но
и останатите поважни сегменти на народните култури на балканските народи.
Методи на учење: Предавања; читање литература, дискусии и семинарски работи преку
теренски истражувања.
Вкупен расположив фонд на време
30 часа
Распределба на расположивото време
Предавања, семинарски работи, вежби
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
15 часа
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
Семинарски
работи преку
теренски
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истражувања – 5
часа

17.

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

60 бода

17.2.

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)

20 бода

17.3.

Активност и учество

20 бода

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската,
редовноста на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.

Автор

Наслов

Муртезани, Изаим

Митски елементи во
албанскиот и
македонскиот јуначки
епос и балади

2.

Holbek, Bengt

Interpretation of Fairy Tales

3.

Anti Aarne
Stith Thompson

The types of folktales

4.

Campbell, Joseph

Издавач

Година

Институт за
фолклор
„Марко
Цепенков“ Скопје
Academia
Scientarium
Fennika.
Helsinki
Helsinki

2006

Junak s tisucu lica

Fabula Nova.
Zagreb.

2007

Наслов

Издавач

Блаканският феномен.
Епос. Етнос. Етос.
Епосът във

Университетско

1987

1961

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Иванова, Радост

Година
1995

издателство
„Св. Климент
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2.

Цивян, В. Т.,

3.

Муртезани, Изаим

фолклорната култура
на славянските и
балканските народи
Лингвистические
основы балканской
модели мира
Семиологија на митскиот
простор (Според примери
од албанскиот и
јужнословенскиот јуначки
епос и балада)

Охридски“,
София.
Наука,
Москва.

1990

Институт за
фаолклор
„Марко
Цепенков“ –
Скопје.

2010

Останатата литература ќе биде по договор, во зависност од афинитетите на студентот
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Фолклорот и популарната култура
ФИФ/6
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ –
Скопје

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

Д-р Катерина Петровска – Кузманова, научен
советник; д-р Лидија Стојановиќ –
Лафазановска, научен советник

9.

Предуслови за запишување на
предметот

Втор
I

7.

Број на ЕКТС
кредити

4

11.

Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа предметна програма е
запознавање на студентот со современите теориски и практични пристапи кои ја
дефинираат современата фолклористика. Според тоа, една од целите претставува
упатувањето на студентите во аналитичкото и критичко согледување на имплицитните
знаци на масовната култура. Културата на читање, поп културата и сл. манифестации
претставуваат современ стил на живеење, а со тоа го дефинираат новото поимање на
народната култура и народот.
Содржина на предметната програма:

12.

Во рамките на разгледувањето на фолклорот преку овој предмет посебен дел ќе
биде посветен на популарната култура. При што студентите ќе се запознаат со
теоретските критички и општетствени предиспозиции на развојот на поимот и
содржината на популарната култура, со причините за нејзината пропулзивност во
глобални рамки во медиумите и со можностите и условите за нивно сместување
во локалните културни анализи на домашниот медиски и популарно културна
содржина. Со цел да се разграничат „културните баналности“ во услови кои се
диктирани од другите дискурси и да се упати студентот во разбирањето, консумацијата и креирањето на фолклорните содржини во современите услови преку медиумите. Разбирањето на врска меѓу фолклорот и популарната култура ќе се прави
врз примерите на телевизиските и печатените медиуми од проследувањето на
настаните, до создавање и креирање на серијали и нивно критичко разгледување
од аспект на современите теоретски сознанија. Во овој контекст ќе се стави
акцентот на топографиите на популарната култура.
Просторот како медијатор помеѓу популарната култура и центрите на моќ
(економски, политички, симболички итд).
- просторни категории во популарните жанрови
- „интернационализација“ на просторот во популарните текстови
- Утописки и дистописки простори
- Хетеротопии и ризоматика
- Јазик и семиотика на просторот и местото
Методи на учење: Предавања; читање литература, дискусии и семиннарски работи

10.
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13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1.

16.2.

30 часа
Предавања, семинарски работи, вежби
Предавања- теоретска
15 часа
настава
Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Семинарски работи
- 5 часа
Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

15.2.
16.

17.

Други форми на активности

16.1.

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик; англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2.
3.

22.2.

Автор

Наслов

Kulturni studiji. Ishodišta
i problemi.
Chomsky Noam
Mediji, propaganda i
sistem.
Miloš Nemanjić, Ivana Nasleđe Pjera Burdijea.
Spasić.
Pouke i nadahnuća.
Duda Dean

Издавач

Година

AGM,
Zagreb.
Zagreb.

2002

Biblioteka
Disput.
Beograd.

2005.

2002

Дополнителна литература

50

Ред.
број
1.

Автор
Storey John

2.

Latour, Bruno

3.

Inglis Fred

Наслов
Cultural Theory and
Popular Culture
Nikada nismo bili
moderni. Ogled iz
simetriène antropologije
Teorija medija

Издавач

Година

Prentice Hall.

2006

Arkzin,
Zagreb.

2005

Barbat; AGM,
Zagreb

1997
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Урбан фолклор

ФИФ/7
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
Втор

I

Број на ЕКТС
4
кредити
Д-р Ермис Лафазановски, научен советник
Наставник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Ова предавање има неколку цели: а) да се проследат трансформациите на руралната култура во
урбан амбиент б) да се дефинираат современите манифестации на урбаниот фолклор в)како краен
резултат истражувањата на урбаниот фолклор да дадат придонес кон подоброто запознавање на
нашата урбана култура од една страна и истите да претставуваат критика на урбаната култура во
(позитивна и негативна смисла) која може да се прошири на една општествена критика на
современото урбано живеење во македонските градови. Овие цели ќе се постигнат со еден
мутидисциплинарен пристап кои во себе опфаќа теории на фолклористиката, етнологијата и
соврременета културна антропологија, но и социологијата и историјата.
Содржина на предметната програма:
Односот на „фолклористиката“ кон градот со децении претставуваше проблематично подрачје.
Целта на овој предмет е опишување на патот од срамежливите почетоци кон постепеното
етаблирање на фолклористичкото проучување на градската култура денес со нејзините
специфични елементи.
1. Уводниот дел од предметот ги опфаќа двата концепта видени како истражување на градот
(историско развивање на еден одреден град, што ја претставува и идејата на градот како фокус)
наспроти идејата за истражување во градот (видено како истражувања на разните културни
збиднувања и активности во градската средина, што ја претставува идејата за истражување во
градот, или градот како локус).
2. Главниот дел од предметот се задржува на истражување на типичните градски моменти кои го
градат урбаниот фолклор: 1. Празници, манифестации, прослави; 2. Урбани легенди (типична таква
легенда е на пр. легендата за Дедо Мраз); 3. Графити (сликовни репрезентации и натписи), инаку
се манифестации кои ја карактеризираат градската народна култура.
Методи на учење: предавања , вежби, дискусии и семиннарски работи.
30
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска
15
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10
аудиториски), семинари,
тимска работа
Семинарски
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
работи-5 часа
16.2. Самостојни задачи
7.
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16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Домашно учење
Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од
двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и
вежби
Македонски јазик; англиски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Fine Gary Alan,

2.

Auges, Marc

3.

Antonijevic Dragana

4

Bennett Gilian

22.1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

. Manufacturing tales: sex
nad money in contemporary
legends
Non-Places: Introduction to
an Anthropology of
Supermodernity,
Ogledi iz antropologije I
semiotike folklore
What is modern about the
modern legend?

Tennessee Pres

1992

New York

1995

Hrvatsko
Beograd
Fabula, 26, 219229

1990 2010
1985

Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач
Journal of
Folklore
Institute 17:222243
Institute of
folklore Skopje

1.

Fine Gary Alan,

The Kentucky Fried Rat.
Legends and modern society

2.

Macedonian Folklore

Rural-Urban Relations in
the Folklore of Balkan
Peoples

22.2.

Година
1992

1991

3.
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Изведбата во фолклорот
ФИФ/8
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
втор
I

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Д-р Катерина Петровска – Кузманова, научен
Наставник
советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):

10.

Целта е студентите да се запознаат со претствувачките форми во фолклорот и
нивните значења кои ги имаат во различните сегменти од различните културни
контексти. Стекнување на вештини со кои основните поими и поставки на
теоријата на изведбата, ќе ги применат при анализа на современата култура.

11.

Содржина на предметната програма:
Во рамките на овој предмет ќе се истражуваат сценските белези во фолклорните жанрови,
односно фолклорот во ситуација на изведба. Несомнен е фaктот дека голем број на
фолклорни жанрови се врзани за изведбата, во тој контекст ќе се разгледува и улогата на
исполнителот во фолклорот од аспект на културноисториска перспектива. Вниманието на
студентите ќе биде насочено кон разликата во значењата што маскирањето го добива во
различните контексти.
Преку предавањата студентите ќе се запознаат со подрачје кое во себе ја содржи:
- Теориската и методолошка подлога што ја дава теоријата на изведбата чиј развој
ќе се проследи хронолошки,
- поимските и суштинските разграничувања меѓу областите во рамките на теоријата
на изведбата, етнотеатрологија, театарска антропологија, општествена драма и
др.,
- театарбилните форми во фолклорот и сценските белези на фолклорните жанрови.
- Вербална и невербална комуникација во изведбата и во фолклорните текстови.
- Маскирањето како дел од фолклорната избедба.
- Со посредсво на родовите студии ќе се разгледуваат начините на конструкција на
фиктивниот хиперболичен роден идентитет,
- Конструкција на идентитетот како интеркултурална и постконилјална изведбена
проблематика.
- Современите интерпретации на претствувачкаите форми во секојдневниот живот.

12.
13.
14.
15.

Методи на учење: предавања , вежби, дискусии и семиннарски работи.
30
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска
настава
15.2. Вежби (лабораториски,

15
10
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16.

17.

Други форми на активности

16.1.

аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Семинарски
работи-5 часа

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.

Автор

Наслов

Schechner, Richard,

Performance Theory

2.

Šekner Ricard,

3.

Lozica, Ivan,

Ka postmodernom
pozorištu,
Izvan teatra : teatrabilni
oblici folklora u
Hrvatskoj.

4.

Петровска – Кузманова
Катерина

Аспекти на изведбата

Издавач
Routledge
London and
New York
FDU,
Beograd,
Hrvatsko
društvo
kazališnih
kritičara i
teatrologa,
Zagreb
Институт за
фолклор
„Марко

Година
1988

1992
1990.

2009
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5.

Čubelić, Tvrtko.

Usmena narodna retorika
i teatrologija,

Цепенков“Skopje
Zagreb,

1970

Дополнителна литература
Ред.
Број
1.

Автор

Наслов

Bonifačić Rožin, Nikola, Scenski elementi u
Sarajevo,
proljetnim ophodnim
običajima.

22.2.

2.

Čale Feldman, Lada,

3.

Gofman, Erving,

Euridikini osvrti,

Kako se predstavljamo u
svakodnevnom životu.
Петровска – Кузманова Етнотеатар,
Катерина,
Turner Viktor,

Od rituala do teatara

Издавач
Rad
IX-og
kongresa
Saveza
folklorista
Jugoslavije u
Mostaru
i
Trebinju, 323330.
Naklada MD
& Centar za
ženske studije,
Zagreb
Geopoetika,
Beograd
Маска,
Скопје,

Avgust
Cesarec,
Zagreb,
Останатата литература ќе биде по договор, во зависност од афинитетите на студентот

Година
1963

2001

2000
2007,

1989
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолклорни наративни теории и современи пракси
ФИФ/9
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
Втор циклус

I

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
Д-р Лидија Стојановиќ Лафазановска , научен советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции): Да се насочи студентот во методите, теориите и
праксата во современата интернационална фолклористика кои претставуваат основа при научното
истражување на фолклорот.
Содржина на предметната програма: Фолклорни наративни теории и нови пракси
Основната идеја на овој предмет претставува согледување на процесуалноста на
книжевната фолклористика, со цел – укажување на историски преглед и развоен пат на
оваа научна дисциплина. Од втората половина на 20 век, фолклорот многу повеќе се
изучува и се согледува како процес одошто како реликт кој се доживува како исчезнување
на традиционалното, претварајќи се во истражување на културата на многуте.
Опфаќајќи го и урбаниот простор, културата на многуте се појави како единствено
решение, произлезено и условено од невозможноста на одредување на предметот на оваа
дисциплина според општествениот критериум.
Ќе се анализира релацијата: фолклор-постфолклор, која се јави во најновиот бран
истражувања, во смисла на тоа дали навистина станува збор за појмовниот пар фолклор –
постфолклор или треба да ја согледаме динамиката на развојот на жанровите, односно,
универзалната потреба на homo narrans за уметничко обликување на нарациите, кои се
секогаш егзистенцијално условени. Ќе бидат анализирани: континуитетот, како и некои
нови фолклорни жанрови (урбани легенди, визуелни шеги, биографски кажувања и сл.).
Кoнтинуитетот на пренесувањето на една нарација е обезбеден онаму каде што постојат
објективни услови за тоа. Континуитетот е одреден преку културната констатност и
фиксација, мегутоа, како многу позначаен мора да се наведе моментот наречен
константност на проценката.
Методи на учење: Предавања, вежби, задолжително одење на терен и изработка на семинарска
30 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска
15
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
15
аудиториски), семинари,
(вежби, терен и
тимска работа
семинарска работа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
16.2.

Самостојни задачи
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16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Домашно учење
Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик; англиски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Regina Bendix and Gisela
Welz

Cultural Brokerage. Forms
of Intelectual Practice in
Society, special issue of
Journal of Folklore Research
vol.36, no.2/3 1999

Frog (Ed.)

Retrospective Methods
Network Newsletter

22.1.
2.

Наслов

Издавач
Indiana
University
Folklore
Institute.
Bloomington,
Indiana.
Acadedia
Scientiarium
Fennica
Helsinki

Година
1999

2010-

3.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
Број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

2.
3.
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолклористичко истражување на културата
ФИФ/10
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
Втор циклус
I

7.

Број на ЕКТС
6
кредити
Наставник
Д-р Весна Петреска, научен советник
Предуслови за запишување на
Да е запишан на втор циклус студии по Фолклористика,
предметот
модул Фолклористичко истражување на културата и да
го има положено предметот Фолклористика – методи на
научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Да се насочи студентот во истражувањата на културата успешно да ги владее методите и теориските пристапи во современата фолклористика, кои се основата за научното истражување и интерпретација на фолклорот.
Содржина на предметната програма:
Предавањата концепциски се насочени кон дефинирање на поимот „култура“, кој во себе
подразбира мноштво култури, или пак може да зборува за култури на многуте. Акцентот ќе биде
ставен на „народната култура“; традиционалната култура, значењето и промена на значењето. Се
пристапува кон критичко преиспитување на теориските поставки околу термините, со нагласок дека
не може да постојат строго одделени култури, на пр. народна и елитна, ниска и висока, па во таа
насока можеме да зборуваме за мноштво култури, дека традицијата не е статична, туку таа е
променлива, што е во зависност од целокупните промени, а и самите истражувања главно се
свртуваат кон истражување на мали групи, заедници, кои главно секојдневно и усмено
комуницираат. При истражувањето на културата не треба да се занемари сложеноста на
социјалната структура, и фолклорните феномени не треба да се издвојуваат од културниот,
социјалниот и во исто време историскиот контекст. Предавањата се систематизирани кон
подрачјата на човековото дејствување кое го опфаќа поимите народна, традиционална култура:
Традиција – поим, дефинирање, значење, промена, изум на традиција, заборавена, повторно
обновена; материјална, духовна, социјална култура и присуството на фолклорот и неговото
фолклористчко истражување во различни културни контексти. Покрај историските облици на
традиционалната култура, денешните истражувања се насочени кон истражување на фолклорни
елементи во современиот начин на живот и култура на човековите општества (на пр. Фолклор во
секојдневна култура; Етнологија на секојдневие, Урбана етнологија, урбан фолклор, етнологија на
градот и др.), толкување на наследството од минатото во сегашноста, современиот живот, Ова
значи дека континуитетот, трансформациите или губењето на фолклорот треба критички да биде
анализирано од фолклористички аспект (без разлика дали се позитивни или негативни критики), да
се набљудува денешната култура, да се анализираат промените, па дури и да се предвидуваат
движењата.
Во таа смисла дел од студиската програма ќе биде насочена кон проучување на поедини теми од
сегашноста на пр. урбанизација/рурбанизација на села и градови, современа обредност, урбани
митови, употреба на фолклор во семејство, субкултури, а исто така и употребата на фолклорот и
традицијата на пр. во општествено – политички контекст, во туризмот, итн.
Методи на учење: Предавања; визуелно и аудио презентирање (фотографии, видео презентација,
магнетофонски ленти и касети), дискусии и семинарски работи преку теренски истражувања.
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13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1.

16.2.

30 часа
Предавања, семинарски работи, вежби
Предавања- теоретска
15 часа
настава
Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Семинарски работи
преку теренски
истражувања – 5
часа
Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

15.2.
16.

17.

Други форми на активности

16.1.

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.
3

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик; англиски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор
Bausinger, Hermann

2.

Bausinger, Hermann

Наслов
“Usmeno”, vo: Narodna
umjetnost 19 : 13-17
.“Heimat (zavičaj,
domovina). O jednoj
mnogoznačnoj vezi”, vo:
Narodna umjetnost 27 : 47-

Издавач

Година

Zagreb

1982

Zagreb

1990.

60

58.
“Novi aspekti empirijske
znanosti o kulturi”, vo:
Narodna umjetnost,
Godišnjak Zavoda za
istraživanje folklora Instituta
za filologiju i folkloristiku, knj.
27, Zagreb, str. 11-19
Problemi narodne culture u
drednjem veku.
Категориите простор и
време во народната
култура на Македонците

Zagreb

1990

Grafos,
Beograd
Матица
МакедонскаСкопје

1987

Bauzinger, Herman

Etnologija. Od proučavanje
starine do kulturologije.

2002

7.
8.

Гертз, Глифорд

Значење на културата

Biblioteka XX
vek, 129,
Beograd.
Магор, Скопје
Београд,

2005

9.

Ivanović, Zorica

Beograd,

2008

10.

Rihtman-Auguštin, Dunja

Zagreb,

1971

11.

Rihtman-Auguštin, Dunja

Zagreb,

1976

12.

Rihtman-Auguštin, Dunja

Zagreb.

1984

13.

Rihtman-Auguštin, Dunja
Rihtman-Auguštin, Dunja

Školska knjiga,
Zagreb.
Zagreb.

1988

14.

„Етнологија и антропологија: стање и перспективе“.
Зборник
Етнографског
института САНУ, 21,
Достапно
на:
http://www.etnoinstitut.co.rs/Zbornik/21_en.
asp
“Pogled na savremene
transformacije antropološke
teorije i prakse”, vo:
Antropologija, 6, 88-116.
“Položaj tradicionalne кulture
u suvremenom društvu”, in:
Narodna umjetnost,
Godišnjak Instituta za
Narodnu umjetnost u
Zagrebu, knj. 8, str. 3-17.
“Pretpostavke suvremenog
etnološkog istraživanja”, in:
Narodna umjetnost, 13, str.
1-25.
Struktura tradiciskog
mišljenja. Školska knjiga
Etnologija naše
svakodnevice.
Etnologija i etnomit.

15.

Stjuard, Džulijan

Teorija kulturne promene.
Metodologija višelinijske
evolucije.
Folkloristička čitankа

Biblioteka XX
1981
vek, 48, BIGZ,
Beograd.
Institut za et- 2010

3.

Bausinger, Herman

4.

Gurevič, Aron.

5.

Ристески, Љупчо

6.

16.

Uredile Marijana Hameršak

2005

2005

2001

61

i Suzana Marjanić

nologiju i folkloristiku,
Zagreb,

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Здравев, Ѓорѓи

Наслов

Издавач

Година

Македонски народни
носии, I.

Матица
Македонска,
Скопје

1996

Институт за
старословенска
култура –
Прилеп,
Матица
Македонска –
Скопје,
СкопјеПрилеп.
Институт за
старословенска
култура –
Прилеп,
Матица
Македонска –
Скопје,
СкопјеПрилеп.
Biblioteka XX
vek, 92,
Beograd.

2001

Институт за
фолклор „Марко
Цепенков“Скопје, Посебни
изданија, кн. 59,
Скопје.
Институт за
фолклор „Марко
Цепенков“,
Посебни
изданија, кн. 70,
Скопје.
Институт за
фолклор „Марко
Цепенков“,
Посебни
изданија, кн. 72,
Скопје.

2005

2.

Обрембски, Јозеф

Фолклорни и етнографски
материјали од Порече, кн.
1

3.

Обрембски, Јозеф

Македонски
етносоциолошки студии,
кн. 2.

4.

Papić, Žarana

5.

Петреска, Весна.

Polnost i kultura. Telo i
znanje u socijalnoj
antropologiji.
Систем на сродство кај
Македонците

6.

Петреска, Весна

7.

Петреска Весна

22.2.

Етнографија на
современиот семеен живот
во македонското семејство.
Традициски и нови културни
модели во обредноста и
семејниот живот.
Категориите близина и
дистанца: Етнолошкоантрополошко истражување
на народната култура.

2001

1997

2008

2008

Останатата литература ќе биде по договор, во зависност од афинитетите на студентот
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Обреден фолклор

ФИФ/11
Фолклористика
Институт за фолклор “Марко Цепенков” - Скопје
втор циклус
2013/14 – I (зимски)

7.

Број на ЕКТС
6
кредити
Наставник
Д-р Зоранчо Малинов, научен советник,. д-р Катерина
Петровска-Кузманова научен советник д-р Родна
Величковска, научен советник
Предуслови за запишување на
Да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика, модул Фолклористичко истражување
на културата и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со карактеристиките на обредниот фолклор кој се практикува во
рамките на спроведувањето на одредени обреди. Овој предмет го третира целиот обреден
комплекс, како на самата обредност, така и на фолклорните содржини што ја придружуваат
обредноста, како од најкратките вербални магиски формули што се кажуваат при разните
обреди, па до народните песни што се интерпретираат при разните свечености организирани,
како на ниво на селската заедница, така и при семејните прослави, како што се семејните
слави (служби), селските собори, свадбите и сл.
Содржина на предметната програма:
Овој предмет ги опфаќа сите елементи на обредниот фолклор, започнувајќи од разните
вербални магиски формули, па сė до народните песни што се интерпретираат при
извршувањето на самите обреди. Ќе бидат третирани поимите обредно време, обреден
простор, обредна улога, како и одразот на сите овие елементи во народната поезија, проза и
обредната пејачка традиција. Значи, ќе бидат опфатени сите форми на обредниот фолклор
што се интерпретира при обредите, како од оние што се поврзани со годишниот (календарски)
циклус: ѓурѓовденски песни, водичарски, лазарски, василичарски/суроварски, велигденски,
трпезарски, додоле и др. обичаи и песни за повикување дожд, така и од оние што ги
придружуваат обредите од животниот циклус - обредноста при раѓањето, стапувањето во брак
и смртта: приспивни, свадбарски, тажачки и сл.
Методи на учење: предавања, вежби, семинарски работи, посета на музеи и храмови
30 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
15 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
Семинарски
работи преку
теренски
истражувања – 5
часа
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17.

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската,
редовноста на предавања и вежби
Македонски јазик; англиски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Мирча Елијаде

Историја на верувањата и
на религиските идеи, I-III

Табернакул,
Скопје

2005

2.

Мирча Елијаде

Свето и профано

Књижевна
заједница,
Нови Сад

1986

3.

Кирил Пенушлиски

Обредни и митолошки
песни

Македонска
книга, Скопје.

1968

22.1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Кирил Пенушлиски

Митот и фолклорот

Зумпрес, Скопје 1998

2.

Dušan Bandić

Beograd

1991

3.

Танас Вражиновски и др.

Narodna religija Srba u 100
pojmova,
Народна митологија на
Македонците, кн. 1 и 2

ИСК - Матица
македонска
Скопје-Прилеп

1996
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4.

Родна Величковска,

5.

Radmila Petrović

6.

Ана Мартиноска

Македонското
традиционално народно
пеење (хрестоматија со
мелопоетска анализа,
Srpska narodna muzika:
Pesma kako izraz narodnog
muzičkog mišljenja

Митот и ритуалот во
македонскиот фолклор –
релации и проникнувања

Маска Скопје,

2012

SANU, Posebna
izdanja, knj.
DXCIII,
Odeljenje
društvenih
nauka, knj. 98,
Beograd,
Институт за
македонска
литература,
Скопје

1989

2008
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолклористички аспекти на материјалната култура
ФИФ/12
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
втор
I (зимски)

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
д-р Зоранчо Малинов, научен советник, д-р Клеанти
Ановска, научен советник и д-р. Јасминка РистовскаПиличкова, виш научен соработник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основните фолклористички теориски определби и современи согледувања за значењето и улогата на материјалната култура во поширок контекст. Проучување на материјалната
култура и нејзина класификација и систематизација од аспект на изразните форми, развојни процеси и карактеристики, како и утврдување на општите и локалните особености и специфики кои се јавуваат во рамките на определена етно-географска целина. Акцентот би се ставил на изучување на
ликовно-естетските форми и традиционалните начини на нивна изработка, карактеристични за
материјалната култура на македонскиот народ. Во тој контекст ќе бидат третирани сите сегменти
на материјалната култура, започнувајќи од културата на домување (живеалишта, покуќнина, двор и
помошни објекти), декоративна пластика (форми на украсување), текстилно народно творештво
(носии, наткит и сл.), традиционалното стопанисување и средствата за производство (земјоделство,
сточарство, занаети), како и традиционалната исхрана.
Содржина на предметната програма:
Култура на домување - народна архитектура: приземни живеалишта, куќи на кат, ентериер на
селската и на градската куќа, покуќнина, помошни стопански објекти, двор.
Култура на облекување - традиционално текстилно творештво: техничко-технолошки постапки на
изработката (текстилни суровини, предење, ткаење, валање, финални текстилни производи);
составни делови на традиционалната облека, (машка и женска носија, регионална класификација
на македонските народни носии), украсување и накит.
Декоративна пластика - традиционални форми на украсување и изработка (резба, камена
пластика, народна керамика, традиционално бојадисување, украсување на јајца, итн.)
Култура на исхрана - традиционална исхрана (балканска, медитеранска и ориентална кујна).
Традиционално стопанисување - земјоделско стопанисување (полјоделство и сточарство),
земјоделски средства за производство (рало, плуг, брана, средства за транспорт и др.), занаетчиско
производство - традиционални занаети: појавата, развојот и изумирањето на занаетчиството во
Македонија, класификација на занаетите според обработуваниот материјал, средства за
производство (алати).
Методи на учење: предавања, вежби, семинарска работа, консултации, посета на музеи
Вкупен расположив фонд на време
30 часа
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска
15 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
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16.

17.

Други форми на активности

16.1.

аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Семинарски работи
преку теренски
истражувања – 5
часа

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.

Автор
Милош Константинов

Наслов
Македонци (поглавјето за
материјална култура)
Македонски народни
носии, I

2.

Ѓорѓи Здравев

3

Ангелина Крстева

Македонски народни
везови

4.

Петар Намичев

Типологија и етнологија на
македонската селска куќа
од 19-от и почетокот на 20от век

5.

Анета Светиева

Резбаните таваници,
долапи и врати во
Македонија

Издавач

Година

МАНУ

1996

Матица
македонска,
Скопје
Матица
Македонска,
Скопје,
ПМФ Институт за
етнологија и
антропологија
(докторска
дисертација)
ИФ „Марко
Цепенков“,
Скопје

1996
2012.
2005

1986
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Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Крум Томовски

2.

Ѓорѓи Здравев

3.

Милош Константинов,
Зорка Делиниколова

5.

Трпа Рогановиќ

Наслов
Народна архитектура, во:
Етнологија на
Македонците
Македонски народни
носии, ткаеници, везови,
плетила, китење и накит
Занаетчиство и
занаетчиски организации,
во: Етнологија на
Македонците,
Ликовните и естетските
особености кај
македонската народна
керамика, во: Зборник
Етнологија, 2

Издавач
МАНУ
Матица
македонска,
Скопје
МАНУ

Годин
а
1996
2005
1996

Музеј
на 2002
Македонија,
Скопје
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолклористички аспекти на духовната култура

ФИФ/13
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје

втор
I (зимски)

Број на ЕКТС
4
кредити
8.
Наставник
д-р Зоранчо Малинов, научен советник
д-р Родна Величковска, научен советник
9.
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со проучувањето на духовната култура од фолклористички аспект, при што акцентот
ќе падне на проучувањето на народната култура. Ќе бидат третирани сите сегменти на духовната
култура, од народната религија со сите свои сегменти: верувања, обичаи, култови итн., преку сите
форми на усното народно творештво: народната поезија (епски и лирски песни), прозата (приказни,
преданија, легенди), до ликовните уметнички изразувања на широките народни маси (народна
уметност) и народната музика со сите свои форми: традиционалното вокално пеење, народните
инструменти и инструменталната музика, народните ора итн.
11. Содржина на предметната програма:
Народна религија: култови, мит, магија, верувања, обичаи, религиски системи (религиско
мислење и религиско однесување, т.е. обредна пракса) .
Усно народно творештво: народна поезија (епски, лирски, балади), народна проза (приказни,
преданија, легенди, пословици, гатанки и др.)
Народна ликовна уметност: украсување и декорирање на разните предмети со разни ликовни
претстави (орнаментика)
Традиционално музичко творештво: традиционално вокално пеење, народни музички инструменти
и инструментална музика, народни ора.
12. Методи на учење: предавања, вежби, семинарска работа, консултации, мелографирање и
мелопоетска анализа на песните, посета на музеи
30 часа
13. Вкупен расположив фонд на време
14. Распределба на расположивото време
,15. Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска
15 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
Семинарски работи
преку теренски
истражувања – 5
часа
16.2. Самостојни задачи
16.3.

7.

Домашно учење
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17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

Автор
Симс, Марта,
Стивенс, Мартин

2.

Dušan Bandić

3.

Величковска Родна

Наслов

Издавач

Година

Жив фолклор. Вовед во
проучувањето на луѓето и
нивните традиции
Tabu u tradicionalnoj kulturi
Srba,
Македонско
традиционално народно
пеење - хрестоматија со
мелопоетска анализа

Академски
печат. Скопје.

2010

Beograd

1980

Маска, Скопје 2012

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Ирина Козлова

Фолклор и уметност, во:
Изузетност и
сапостојање

ФМУ, Београд

1997

2.

Зоранчо Малинов

Институт за
фолклор

2006

3.

Величковска Родна

СГЦ, Београд

2013

4,

Radmila Pešić, Nada
Milošević-Ðorđević

Традицискиот народен
календар во Шопскобрегалничката
етнографска целина
Македонско
традиционално народно
певање –
етномузиколошки огледи
Narodna književnost

Vuk Karadžić,
Beograd

1984
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолклористички аспекти на социјалната култура
ФИФ/14
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје

Втор циклус
I

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
Д-р Клеанти Ановска, научен советник; Д-р Весна
Петреска, научен советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е преку користење на методите и теориите во фолклористиката да се стекнат
студентите со знаења за социјалната структура на локалните заедници што егзистирале до првата
половина на XX век, следејќи го континуитетот и степенот на нивните трансформации во современи
услови.
Содржина на предметната програма:
Проучувањето на социјалната култура, е еден аспект од народната култура, кој овозможува
покомплексно согледување на целокупната социјална структура на определената заедница (село,
локална заедница, град) и нејзино функционирање. Студентите ќе се стекнат со теориски знаења и
ќе се подготвуваат за истражувачка работа. Во предавањата преку фолклористичкиот пристап,
студентите ќе се запознаат и ќе се оспособат да ги детектираат и откриваат феномените на
човековиот живот кои се социокултурни, дека културните знаци и симболи и социо-општествените
односи зависат едни од други, дека културните елементи го одразуваат хиерархиски утврдениот
општествен ред. Преку користење на сите форми на усното народно творештво (песни, приказни,
кратки жанри, обичаи и обреди, итн.), предавањата концепциски ќе се насочуваат на согледување
на најосновните сегменти на социјалната структура на определените заедници кон пошироките,
-семејства и домаќинства, видови домаќинства што постоеле и сè уште постојат на балканските
простори (инокосни семејства, проширени домаќинства од задружен тип; општествено-економски
аспект;
-колективна и приватна семејна сопственост; располагање со семејниот имот
-семејни односи и семејни статуси врз основа на пол, возраст, брачна состојба
-социјална и обредна функција на семејствата
-сродство, сроднички односи, терминологија на сродство
-село
-обредна функција на селата (селски слави, обреди од животен циклус, обреди за колективна
заштита на селото, итн.).
-современи празнувања на ниво на селски заедници и пошироки заедници (повторно
актуелизирање на некои празнувања – Бадник и бадникови огнови, Водици, селски слави, обредни
игри со маски, различни етно-манифестации итн.).
Методи на учење: Предавања; читање литература, дискусии и семинарски работи преку теренски
истражувања.
Вкупен расположив фонд на време
30 часа
Распределба на расположивото време
Предавања, семинарски работи, вежби
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
15 часа
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16.1.

настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

15.2.
16.

17.

Други форми на активности

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

10 часа
Семинарски работи
преку теренски
истражувања – 5
часа

Усно
излагање
на
поминатите
теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата
на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Ановска, Клеанти.

22.1.
2.

Kazer, Karl

3.

Kazer, Karl

Наслов
Социјално-фолклорни
интеракции во
влашкото семејство
Porodica i srodstvo na
Balkanu: Analiza jedne
kulture koja nestaje
Introduction: Household
and Family Contexts in

Издавач

Година

Скопје

2000

Beograd.

2002

The History
1996
of the Family,
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the Balkans"

An
International
Quarterly,
Number 4, ,
JAI PRESS
INC.
Greenwich
Connecticut,
London,
England.

Европеŭското
семеŭство.

София.

2005

Cambridge
University
Press.

1972

The history
of the family.
An
International
Quarterly,
Vol. 1,
Number 4,
Copyright,
JAI Press
Inc,. p. 387406.
Слово,
Скопје

1996

Скопје

2005

4.

Гуди, Джак

5.

Laslett, Peter & Wall, Household and family in
Richard
past time. Comparative
studies in the size
structure of the domestic
group over the last three
centuries in England,
France, Serbia, Japan
and colonial North
America, with further
materials from Western
Europe.
Mitterauer, Michel
"Family contexts: The
Balkans in European
Comparison"

6.

7.

Митерауер, Михаел

8.

Петреска, Весна

9.

Rihtman-Auguštin, Dunja

10.

Rihtman-Auguštin, Dunja

Европското семејство.
Историскоантрополошки огледи.
Систем на сродство кај
Македонците
Struktura tradiciskog
mišljenja.

2005

Školska
1984
knjiga
Zagreb.
“Položaj
tradicionalne Narodna
1971
kulture u suvremenom umjetnost,
društvu”
Godišnjak
Instituta za
Narodnu
umjetnost u
Zagrebu, knj.
8, Zagreb, str.
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3-17.

11.

Todorova, Maria

Филиповић, С. Миленко

Balkan family structure
and the European pattern.
Demographic
Developments
in
Ottoman Bulgaria.
Човек међу људима,

The
1993
American
University
Press,
Washington.
Српска
1991
Књижевна
задруга,
коло
LXXXIV,
књ.
553,
Београд.

Дополнителна литература
Ред.
Број
1.

Автор
Burić, Olivera

2.

Golubović, Z.

3.

Eritje, Fransoaz,

22.2.

Erlich, St. Vera
Ивановић, Зорица

Ивановић, Зорица

Лиманоски, Нијази

Наслов
"Porodična zadruga i
savremena jugoslovenska
porodica"
Porodica kao ljudska
zajednica
Dve sestre i njihova mati.
Antropologija incestа
Jugoslovenska porodica u
transformaciji. Studija u
tri stotina sela.
„Градска породица у
систему сродничких
односа – прилог
проучавању“,
„О забрани склапања
брака са афиналним
сродницима“,

„Кумството и
побратимството кај
Македонците
муслимани во западна
Македонија“,

Издавач

Година

Sociologija
sela, 40-42,
Beograd.
Zagreb.

1973

Biblioteka XX
vek, 133,
Beograd.
Liber, Zagreb.

2003

Етнолопке
свеске IX ,
Београд, стр.
155-167.
Посебна
издања
Етнографско
г института,
САНУ, 42,
Београд, стр.
117-134.
Историја,
фолклор и
етнологија на
исламизирани
те
Македонци.
Републичка
заедница на
културно
научните
манифестаци
и на

1988

1981

1971
(1964)

1997

1987
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Маринов, Димитър
Маринов, Димитър

Петреска, Весна

Петреска, Весна

Segalen, Martine

Segalen, Martine

Македонците
муслимани,
Скопје, стр.
293-303.
„Народно карателно
Жива
(углавно) обичайно
старина, кн.
право“,
6, София.
Българско обичайно
Академично
право.
издателство
„Марин Дринов“, София.
„Семејството како
Институт за
социјална и обредна
фолклор
заедница“, во: Методи
„Марко Цена истражување на
пенков“ –
фолклорот, Лидија
Скопје,
СтојановиќПосебни издаЛафазановска (ур.),
нија, кн. 60,
Скопје, 81130.
„Социјални аспекти на Предавања на
сродничките односи кај XLI МеѓунароМакедонците: традиција ден семинар
за македонски
и современост“,
јазик, литература и култура, Охрид, 1128 VIII 2008,
Универзитет
„Св. Кирил и
Методиј“ –
Скопје, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура,
Скопје, 191209.
"Srodstveni odnosi u
Etnološka
zapadnim
tribina, 20,
(zapadnoeuropskim)
Zagreb, str. 29društvima. Povijesne i
47.
suvremene perspektive",
“Family and kinship in
MESS, vol. II,
Europe”,
Piran/Pirano,
Slovenia 1996,
Inštitut za
multikulturne
raziskave,

1907

1995

2005

2009

1997

1998
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Тодорова, Мария.

Балканското
семейство.
Историческа
демография на
българското общество
през османския период

Ljubljana, str.
21-32.
София.

2002

Останатата литература ќе биде по договор, во зависност од афинитетите на студентот
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолклорот во секојдневната култура
ФИФ/15
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
Втор циклус

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
Д-р Весна Петреска, научен советник; д-р Велика
Стојкова Серафимовска, научен соработник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е да се запознаат студентите со развојот на фолклористичката, етнолошката и
антрополошката мисла во светски рамки и нивните нови полиња на истражување, на пр. урбан
фолклор, урбана етнологија, етнографија на секојдневие, поранешните студии за другите се
насочени кон истражување на сличните, итн.
Оспособување на студентите за истражување во секојдневието, преку предавања на конкретни
теми, како и вршење на теренски истражувања.
Содржина на предметната програма:
Предметот го следи развојот на фолклористичката мисла, со оглед на тоа што од втората половина
на XX век во фолклористиката, како и во етнологијата и антропологијата во светски рамки се
пристапува кон критичко преиспитување на нивните теориски поставки. Тие настојуваат науката да
ја насочат кон современите токови на општеството и културата и да ја оспособат нив да ги
интерпретира и да учествува во нив. Затоа, секојдневното живеење е една од најексплоатираните
теми на современите проучувања. Предавањата ќе се насочат кон критичко разгледување на
поимот народна култура; односот кон историјата; примена на теоријата на функционална
еквивалентност. После следењето на развојот на оваа дисциплина, на конкретни примери од
секојдневието за минатото и сегашноста на наш терен, ќе се организираат предавања за посебни
теми (на пр. статусни улоги во семејството во минатото и сега, земајќи го предвид целокупниот
историски, општествено-економски, политички контекст; прославувањето на современи обреди во
урбани средини; истражување на животот во градски населби, истражување на субкултури – деца,
младинци, пензионери, организирање на слободно време, употребата на различните форми на
фолклор во секојдневната култура, итн.). Во зависност од афинитетите на студентите кон поедини
области, преку теренски истражувања, ќе подготвуваат и семинарски работи.
Методи на учење: Предавања; визуелно и аудио презентирање (фотографии, видео презентација,
магнетофонски ленти и касети), читање литература, дискусии и семиннарски работи преку теренски
истражувања.
Вкупен расположив фонд на време
30 часа
Распределба на расположивото време
Предавања, семинарски работи, вежби
Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска
15 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа

I

7.

77

16.

17.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

Семинарски работи
преку теренски
истражувања – 5
часа

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик; англиски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Самоевалуација - Активност во наставата, семинарска
работа.

22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

2.

Автор

Наслов

Издавач

Bausinger, Herman

“Novi aspekti empirijske
znanosti o kulturi”,

Bauzinger, Herman

Etnologija. Od

Narodna
umjetnost,
Godišnjak
Zavoda za
istraživanje
folklora
Instituta za
filologiju i
folkloristiku,
knj. 27,
Zagreb, str.
11-19.
Biblioteka

22.1.

Година
1990:

2002

78

3.

Segalen, Martine

4.

Петреска, Весна

5.

Rihtman-Auguštin, Dunja

6

Rihtman-Auguštin, Dunja

7

Rihtman-Auguštin, Dunja

8

Sulima, Roh

9

Rihtman-Auguštin, Dunja

proučavanje starine do
kulturologije.
Drugi i sličan. Pogledi na
etnologiju suvremenih
društava.
Етнографија на
современиот семеен
живот во
македонското
семејство. Традициски и
нови културни модели
во обредноста и
семејниот живот.
Struktura tradiciskog
mišljenja.
Etnologija naše
svakodnevice.
Ulice moga grada.
Antropologija domaćeg
terena.
Antropologija
svakodnevice
Etnologija i etnomit

XX vek, 129,
Beograd.
Zagreb.
Институт за
фолклор
„Марко
Цепенков“ –
Скопје,
Посебни
изданија, кн.
70, Скопје.
Školska
knjiga
Zagreb.
Školska
knjiga,
Zagreb.
Biblioteka
XX vek, 108,
Beograd
Biblioteka
XX vek, 148,
Beograd
Zagreb

2002
2008

1984

1988

2000

2005

2001

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

22.2.

Автор
Ur. Lada Čale Feldman i
Ines Prica

2.

Ur. Jasna Čapo Žmegac,
Valentina Gulin Zrnić i
Goran Pavel Šantek,

3.

Ковачевиħ, Иван

4.

Ковачевиħ, Иван

Наслов
Devijacie i promašaji.
Etnografija domaćeg
socijalizma.

Издавач

Institut za
etnologiju i
folkloristiku,
Biblioteka
Nova
Etnografija,
Zagreb
Etnologija bliskoga: Poe- Institut za ettika i politika suvremenih nologiju i folterenskih istraživanja.
kloristiku, Biblioteka Nova
Etnografija,
Zagreb.
Семиологија мита и
Етнолошка
ритуала, II, Савремено
библиотека
друштво.
књ. 4,
Београд.
Семиологија мита и
Етнолошка
ритуала, III, Политика. библиотека
књ. 5,
Београд.

Година
2006

2006

2001

2001

79

5.

Rihtman-Auguštin, Dunja

6.

Rihtman-Auguštin, Dunja

7.
8.

“Položaj
tradicionalne Narodna umje- 1971
culture u suvremenom tnost, Godišdruštvu”
njak Instituta
za
Narodnu
umjetnost
u
Zagrebu, knj.
8, Zagreb, str.
3-17.
“Pretpostavke
Narodna
1976
suvremenog etnološkog
umjetnost, 13,
istraživanja”
Zagreb, str. 125.
“Urban Life – Urban
Ethnologia
2005.
Culture”
Balkanica,
vol.9-10,

http://ceel.psc.isr.umich Center for the
.edu/projects/pregnancy Ethnography
.html.
of Everyday
Life and the
Department
of Anthropology at the
University of
Michigan.

9.

Čolović, Ivan

Divlja književnost

10.

Čolović, Ivan

Politika simbola. Ogledi
o političkoj antropologiji.

Nolit,
Beograd.
Biblioteka XX
vek, 110,
Beograd.

1986
2000

80

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Културни ареали во Македонија
ФИФ/16
Фолклористика
Институт за фолклор “Марко Цепенков” – Скопје
втор циклус
I (зимски)

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
д-р Зоранчо Малинов, научен советник
д-р Родна Величковска научен советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Здобивање со знаења за различните културни ареали на етнографскиот простор на Македонците
(етнографски целини, предели, потпредели, етнографски групи). Запознавање со најважните етнокултурни карактеристики на македонскиот народ од аспект на регионалните културни специфики
(обичаи, фолклор, дијалекти, носии и сл.).
Содржина на предметната програма:
Културните ареали се претставени преку регионалната класификација на македонскиот
етнографски простор, поделен на неколку етнографски целини (6-8), во зависност од етнографските
критериуми (носии, обичаи, фолклор, дијалекти итн.), според кои е извршена етно-регионалната
класификација. Се изучуваат етнографските целини: Горновардарска, Дебарско-мијачка, Брсјачка,
Средновардарска, Шопско-брегалничка, Струмско-местанска, Долновардарска (Јужномакедонска) и
Југозападна. Во рамките на овој предмет, покрај запознавањето со етно-регионалните поими, како
што се етнички (етнографски) предел и потпредел, етнографска целина и етнографска (етничка)
група, се обработуваат и етно-регионалните карактеристики на македонскиот народ преку
најзначајните етно-културни карактеристики на една заедница, како што се носијата, обредната
култура, односно обичајната традиција, потоа фолклорот, говорот итн.
1. Теориско-методолошки пристап на проучувањето на културните ареали; 2. Етничката територија
на Македонците; 3. Горновардарска етнографска целина; 4. Дебарско-мијачка етнографска целина
(Мијаци, Торбеши); 5. Брсјачка етнографска целина; 6. Средновардарска етнографска целина;
7. Шопско-брегалничка етнографска целина (македонски Шопи); 8. Струмско-местанска
етнографска целина (Мрваци); 9. Долновардарска етнографска целина; 10. Југозападна
етнографска целина.
Во рамките на овој предмет студентите ќе се стекнат и со знаења околу теоретските и
методолошките проблеми при проучувањето на музичко-фолклорните ареали во македонското
традиционално народно пеење, односно обредно-пеачката традиција. Студентите ќе се запознаат
со музичките дијалекти (поим и дефиниција) во македонското традиционално народно пеење
(обредно пеење), со карактеристиките на песните по жанрови, со определувањето на музичките
дијалекти во македонското традиционално народно пеење - регионална класификација со
поделбата на: 1. Западни музички дијалекти (Централна група); 2. Западни музички дијалекти
(Периферна група); 3. Југоисточни музички дијалекти; 4. Северни музички дијалекти.
Методи на учење: предавања, вежби, семинарска работа, консултации, мелографирање и
мелопоетска анализа на песните, картографирање, посета на музеи
30 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време

81

15.

Форми на наставните активности

15.1.

16.1.

Предавања- теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

15.2.
16.

17.

Други форми на активности

10 часа
Семинарски работи
преку теренски
истражувања – 5
часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

15 часа

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

Автор
Зоранчо Малинов

2.

Анета Светиева

3.

Родна Величковска

Наслов
Етно-културни ареали на
Македонците (ракопис)
Етнографските предели и
целини во Македонија
Музички дијалекти во
македонското
традиционално народно
пеење (обредно пеење)

Издавач

Година

скрипта

2008

Семос
Мултимедиа,
Скопје
Институт за
фолклор “М.
Цепенков“,
Скопје

2005

2008

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Милош Константинов

Наслов
Македонци

Издавач
Магор, Скопје

Година
1992

82

2.

Родна Величковска

3.

Ѓорѓи Здравев

Картографирање и
Институт за
ареалните истражувања во фолклор “М.
етномузикологијата
Цепенков“,
Скопје
Типологизација и
МАНУ, Скопје
класификација на
македонските народни
носии (во кн.: Етнологија
на Македонците)

2008

1996

83

Прилог бр. 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фестивализација на фолклорот и етно-туризам
ФИФ/17
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
Втор

I

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
д-р Катерина Петровска –Кузманова, научен советник, д-р
Родна Величковска, научен советник и д-р Велика Стојкова
Серафимовска, научен соработник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот Фолклористика
– методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Проучување и анализа на фестивалите во рамките на системот на фолклорот. Здобивање со знаења од
областа на фестивализација на фолклорот. Проучување на фестивалските настани во културно историските и литературно-теорискиот контекст. Проучување на другите манифестации поврзани со
традиционалната култура, како што се разните приредби на кулинарски вештини: пастрмалијада,
смоквијада, костенијада, празијада, ѓомлезијада и сл. Запознавање со поимите културно наследство и
етно-туризам и оспособување на кандидатите за развој на етно-туризмот, како во урбаните, така и во
руралните средини.
Содржина на предметната програма:
Во рамките на овој предмет на студентите ќе им се предочат процесите на фестивализација на
фолкорот, и нивното проучување во минатото и денес. Тие би се здобиле со увид во процесите на
фестивализација на традиционалните изведбени форми во дваесеттиот век и придвижувањето на овие
изведби од аматерски, локални непрофесионални, непосредувани и несценски контексти на изведба. Во
овој констекст тие се разгледуваат како ритуали, но и како носители на процесот на ритуализација,
односно прикажување на локалната регионална и националната традиција.
Во рамките на предметот ќе се разгледа и терминиот културно наследство, како и создавањето и
комуницирањето на традиција по пат на фестивали и современата употреба на минатото и историјата.
Исто така овие традиционални претствувачки концепти ќе се споредат со претставувањата што се
присутни во современата култура. Ќе бидат разгледани темите кои се поврзани со ползувањето на
традицијата во фестивалите на локалните заедници, создавање и комуницирање со минатото преку
фестивалите. Местото на фестивалите во рамките на културошките истражувања, со посебен осврт на
фестивалските манифестации што се одржуваат во Р. Македонија, како што се: Фестивал на балкански
фолклор – Охрид, Илинденски денови – Битола, Фестивал за народни инструменти и песни – Долнени,
Тодорица – Свети Николе, Гајда - Ињево и др.
Типологија на етнокултурните манифестации: ревии на народни носии, карневали, селски и
манастирски слави, манифестации со локални гастрономски специјалитети (смоквијада, пастрмајлијада,
ѓомлезијада, празијада и сл.), етнокултурни манифестации поврзани со традиционалното стопанисување,
колективни селски свадби, етно-фестивали, религиозен туризам, рурален (селски) туризам. Етно-села и
етно-паркови. Методи на туристичка валоризација на етнокултурните вредности. Конвенции за културен
туризам. Културно-туристичка политика. Презентација на етно-културно наследство: ревија на народни
носии во Струга, карневалите во Вевчани, Струмица, Прилеп и др., Галичка свадба, Водици во Охрид,
Тиквешки гроздобер, Денови на оризот во Кочани итн.
Методи на учење: предавања, вежби, дискусии и семиннарски работи.
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13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1.

16.1.

Предавања- теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

15.2.
16.

17.

Други форми на активности

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

30
15
10

Семинарски работи - 5
часа

Усно излагање на поминатите
теми кај професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на семинарската
работа ќе биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 бодови од
двата колоквиуми, семинарската, редовноста на предавања и
вежби
Македонски јазик; англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

Автор
Kurin, R. Smithsonian:

2.

Сашо Коруновски

3.

Lozica Ivan

Наслов

Издавач

Folklife Festival : Culture Of,
By, and For the People.
Културно наследство

Smithsonian
Institution, Washington
ФТУ,
Охрид
Hrvatsko društvo
kazališnih kritièara i
teatrologa, Zagreb

1998.

Издавач

Година

Izvan teatra : teatrabilni
oblici folklora u Hrvatskoj.

Година

2006
1990.

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број

Автор

Наслов
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1.

Stoeltje, B.

Festival. // Folklore : Cultural
Performances and Popular
Entertainments : a
communications-centered
Abeceda kulturnog turizma

2.

Daniela Angelina Jelinčić

3.

Петровска- Кузманова
Катерина,

Аспекти на изведбата,

4.

Vesna Ðukić-Dojčinović

5.

Ирина Козлова

Kulturni turizam:
menadžment i razvojne
strategije
Фолклор и уметност, во:
Изузетност и
сапостојање

Handbook / ur.
Richard Bauman.
New York : Oxford
University Press,
Meandarmedia
Zagreb
Институт за
фолклор „Марко
Цепенков“ Скопје,
Clio,
Beograd

1992

Факултет музичке
уметности, Београд

1997

2008
2009
2005
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Традиционална орнаментика
ФИФ/18
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
Втор циклус
I (зимски)

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
Д-р- Јасминка Ристовска Пиличкова виш научен
соработник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со опшите аспекти на традиционалната орнаментика и неговата
визуелна перцепција.
Историски развој на орнаментите и нивното егзистирање и
трансформација низ време и простор и нивна транмисија од една во друга култура.
Запознавање со основните орнаментални структури и мотиви, карактеристични за
македонската традиционанална култура и нивна манифестација во различни ликовни медиуми
( везови, ткаеници, пластична орнаментика и сл.).
Содржина на предметната програма:
Изучувањето на традиционалната орнаметика и нејзиниот културно -историски развој.
Предвидено е запознавање на науките и методите на изучување на орнаментот – неговите
структурни и естетски особености. Класификација на орнаментите според нивната форма,
функција и намена и нивната затапеност во македонските носии – социјални , како и во
предметите со улитарна и ритуална намена. Посебен акцент е ставен на типологијата и
семиотика на ликовните елементи и нивното проучување, започнувајќи од основните видови
на геометриски мотиви: точка, круг, линија, триаголник, ромб, крст, ѕвезда... Како посебни
целини ке бидат опфатени фитоморфните, зооморфните и антропоморфните мотиви
анализирани од аспект на нивната функционална и ликовно-семиотичка содржина. Завршниот
дел од програмата ги опфаќа космолошките концепти застапени во ликовните обрасци дел од
македонската традиционалната орнаментика и нивни паралели со сличните од тој тип
застапени во некој други култири. Анализата на целокупниот материјал ќе биде поткрепено со
слични и аналогни примери, застапени во поширокот словенски и индоевропски-ареал, и нивно
компаративно истражување.
Методи на учење: предавање, вежби, презентација на визуелен и аудио материјал (етнолошки
филмови, теренски снимки и сл.), семинарска работа, консултација , посета на музеи.
Вкупен расположив фонд на време
30
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
15
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
Семинарски
работи
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17.

18.

19.
20.
21.

22.

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

Теренски
истражувања – 5
часа

Начин на оценување
17.1. Тестови

Усно излагање на темите,
презентирани од
професорот – 60 % од
вкупната оценка
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
Изработка и презентација
усна)
на семинарска работа –
25 % од вкупната оценка
17.3. Активност и учество
Собирање и
презентација на теренски
материјал 15% од
вкупната оценка
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода 5 (пет)
оценка)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
Услов за потпис и полагање на
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
завршен испит
бодови од двата колоквиуми, семинарската,
редовноста на предавања и вежби
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата

Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

Автор

Наслов

А. Крстева,

Македонски народни
везови

2.

R. Arnhajm

Vizuelno misljenje,

3.

Ѓ. Здравев,

Македонски народни
носии, I,

4.

Крстева А.,

5.

Крстева А.,

6.

Ангелина Крстева,

Народната носија од
Скопска Блатија,
Ликовно - естетските
карактеристики на
мариовската носија,
Македонски народни

Издавач

Година

Матица
Македонска,
Скопје,
Beograd

2012.

Матица
македонска,
Скопје,
Музеј на
град Скопје,
Скопје,

1991.

Институт за

1975

1995

1998.
2007.
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везови,
7.

8.

Н. Чаусидис

Космолошки слики –
Симболизација и
митологизација на
космосот во ликовниот
медиум, том 1 -2,
Јасминка
Ристовска– Македонската
Пиличкова
традиционална
текстилна орнаментика
–
класификација,
типологија и семиотика
на ликовните елементи

фолклор,
Скопје
Скопје,

2005.

Докторска
2012
дисертација
(ракопис),
одбранета во
Институтот
за фолклор,
Скопје.

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

22.2.

2.

3.

4

5

6.
7.

Автор

Наслов

Свадбата како обред на
премин кај
Македонците од
брсјачката етнографска
целина,
Ромбични елементи као
Чаусидис Н., Кодови
средства транспозиције
словенских култура, ,
плодности измеѓу
човека и природе, бр.5
Ј.Ристовска Пиличкова
Македонските
традиционални женски
украси за глава функција и значење,
Ј.Ристовска Пиличкова
Носијата во Струшки
Дримкол и Струшко
Поле, Фолклорот во
Охридско-Струшкиот
регион,
Ј.Ристовска Пиличкова
Традиционалната
носијата во Охридско
Поле, Фолклорот во
Охридско-Струшкиот
регион,
Б. А. Рыбаков,
Язычество древних
Славян
J.
Chevalier
A. Rječnik simbola
Greerbrant, ,
Петреска В.

Издавач

Година

Институт за
Фолклор
Скопје,

2002.

Београд,

2000

Спектар,
Институт за
литература,
Скопје,
ИФ Марко
Цепенков,
Скопје,

2007;

ИФ Марко
Цепенков,
Скопје,

2006

Наука,
Москва,
Matica
Hrvatske,
Zagreb,

1981.

2006

1983.

89

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолклор и етнологија на Албанците

ФИФ/19
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
Втор циклус
I

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
Д-р Изаим Муртезани, научен советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
1. Стекнување на знаења за албанскиот фолклор и етнологија;
2. Оспособување за интерпретација на фолклорните и етнолошките вредности;
3. Развивање вештини за разбирање, анализирање и синтетизирање;

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Содржина на предметната програма:
Фолклор и фолклористика. Албанскиот фолклор во европски контекст. Потеклото на фолклорот.
Фолклористички школи. Класификација и основните карактеристики на фолклорот (анонимниот,
колективниот, синкретскиот, спектакуларниот, импровизацискиот карактер). Албанската фолклористика од нејзините почетоци до денес. Домашни и странски собирачи, издавачи и истражувачи на
албанскиот фолклор. Барди, Де Рада, Јубани, Митко, Дине, Курти, Палај, Кутели, Чабеј, Соколи, А.
Бериша, Л. Антони, А. Чета и др. Лирска и епска поезија (етнокарактеристики и класификација).
Народна проза (специфичности и класификација). Етнологија и нејзиниот предмет на проучување.
Историја на албанската етнологија. Етничка историја на денешните Албанци. Миграцијски
движења. Средини на живеење и општествено-политичкиот живот (селски и градски заедници,
живеалишта, носии, исхрана). Традиционално семејство. Обреди и обичаи од животниот циклус.
Обреди и обичаи од календарскиот циклус. Обичајното право на Албанците (Канонот на Лек
Дукаѓини). Митологија и народни верувања. Етнопсихолошки карактеристики (народен морал, беса,
гостопримство). Народна уметност.
Методи на учење: Предавања; читање литература, дискусии и семиннарски работи преку теренски
истражувања.
Вкупен расположив фонд на време
30 часа
Распределба на расположивото време
Предавања, семинарски работи, вежби
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
15 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
Семинарски работи
преку теренски
истражувања – 5
часа
16.2. Самостојни задачи

90

16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

60 бода

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

20 бода

17.3.

Активност и учество

20 бода

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Домашно учење

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Xhagolli, Agron

Klasifikimi i prozës popullore

2.

Murtezani, Izaim

Rite dhe praktika magjike të
ciklit jetësor

3.

Shala, Demush

Letërsia popullore

4.

Tirta, Mark

Etnologjia e shqiptarëve

22.1.

Наслов

Издавач

Година

“Dudaj”.
Tiranë.
“Logos 5”.
Shkup

2001

Enti i Mjeteve
dhe Teksteve
Mësimore.
Prishtinë.
GEER, Tiranë

1981

2008

2003

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Mustafa, Myzafere

Përralla shqiptare. Poetika
dhe mitikja. Prishtinë.

2.

Fetiu, Sadri

Poetika e baladës popullore
shqiptare

3.

Statovci, Drita

Etnologjia flet

Издавач
Instituti
Albanologjik.
Prishtinë.
Instituti
Albanologjik.
Prishtinë.
Instituti
Albanologjik.
Prishtinë.

Година
2003

1987
1998
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолколорот и етнoлогијата на Власите

ФИФ/20
Фолклористика
Институт за фолклор "Марко Цепенков" – Скопје
Втор

I

Број на ЕКТС
4
кредити
Д-р Клеанти Ановска, научен советник
Наставник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е запознавање на студентите со спецификите на влашкиот
фолклор и етнолигија како и нивните интерфернции со фолклорот и етнологијата
на другите балкански народи.
Содржина на предметната програма:
Предавањата што ќе бидат застапени во овој предмет ќе се однесуваат на: Етногенезата на
Власите; Социокултурни карактеристики на Власите; Собирачи на влашкото народно
творештво; Влашки фолклор: жанрови, видови, континуитет и промени; Начин на чување,
негување и развивање на фолклорот; Основни елементи и фактори кои придонесуваат за
појавата на нараторите/пеачите на народните приказни/песни; Традицискиот народен календар
кај Власите: религиски, економски и социјален аспект; ќе бидат опфатени позначајни сегменти
од народните празници при што анализата на етнографскиот материјал ќе биде насочена кон
оние податоци кои ќе овозможат согледување на дејствувањата во оние области од обичајниот
живот за кои не постојат пишани извори кај Власите; Обичаите од животниот циклус на
Власите: обичаи поврзани со раѓање, свадба и смрт; Трансформирање или нови облици и
содржини на обичаите и обредите од животниот иклус; Улогата на влашкото семејство како
еден од најважните чинители на пренесување на традицијата; Местото и улогата на
фолклорот и етнологијата во комплексот на културата поврзани со современите процеси.
Методи на учење:
30 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
15 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
Семинарски
работи преку
теренски
истражувања – 5
часа
16.2. Самостојни задачи
16.3.

7.

Домашно учење
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17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската,
редовноста на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Weigand G.,

Die Aromunen I,II,
Etnographischphilologisch-historische
untersuchungen über das
Volk der sogenanten
Makedo-Romanen oder
Zinzaren.

Johann
1894/95
Ambrosius
Barth (Arthur
Meiner).
Leipzig.

2.

Papahagi P.,

Din literatura

Bucureºti.

1900

Basme Aromâne și

Ediţiunea

1905

glosar.

Academiei
Romăne.
Inst. de arte
grafice
“Carol
Göbl”.

22.1.

Наслов

Издавач

Година

poporanã a
aromânilor.
3.

Papahagi P.,

Bucureºti.

93

3.

Papahagi P.,

Basme Aromâne și

Ediţiunea

glosar.

Academiei
Romăne.
Inst. de arte
grafice
“Carol
Göbl”.

1905

Bucureºti.
4.

Wase A.J.-Thomson M.S.,

The Nomades of the
Balkans.

London:
Methuen &
Co Ltd.
New York:
Biblo &
Tannen.

First
Published
1914.
Reissued
1972.

5.

Поповић, Д.

О Цинцарима, Прилози
питању постанка нашег
грађанског друштва..

Штампарија
Драг.
Грегорића.

1937

Београд.

22.2.

6.

Попвасилева, А.

Двојазичното раскажување
на народни приказни,
(влашко-македонски и
македонско-влашки
релации).

7.

Ановска, К.

8.

Ановска, К.

Социјалната припадност
на народните раскажувачи
Власи.
Социјално-фолклорни
интеракции во
влашкото семејство.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Aarne Annti, Stith
Thompson,
2.

Антонијевић, Д.

Институт за
фолклор
"Марко
Цепенков" –
Скопје. Кн.
12
Скопје.
Современост,
Скопје.

1987

Институт за
фолклор
"Марко
Цепенков" –
Скопје. Кн.
33.
Скопје.

2000

1995

Наслов

Издавач

Година

The Types of the
Folktales, FF
Communications, No
184.
Обреди и обичаји
балканских сточара.

Academia
Scientiarum
Fennica,
Helsinki.
САНУ,
Балканолошки

1964

1982
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институт, књ.
16, Београд.
3.

Влаховић, П.

Етнос и етногенеза у
етнологији.

4.

Deroko A.,

5.

Трифуноски, Ј.

Narodna arhitektura II,
Folklorna arhitektura u
Jugoslaviji.
Цинцари у Овчепољској
котлини.

6.

Трајановски, T.,

Влашките родови во
Струшко.

7.

Ановска, K.,

Влашките народни
приказнии од Крушево.3

8.

Ановска, K.,

Влашките народни
приказни од Струшко.

9.

Ановска, K.,

Влашките народни
приказни од Источна
Македонија.

Гласник
Етнографског
Института,
САНУ, књ.XLI,
Београд.
Beograd.

1992

Етнолошки
преглед I,
Београд.

1959

НИО
„Просветен
работник“
Скопје.
Институт за
фолклор
"Марко
Цепенков" –
Скопје. Кн. 46
Скопје.
Институт за
фолклор
"Марко
Цепенков" –
Скопје. Кн. 54
Скопје.
Институт за
фолклор
"Марко
Цепенков" –
Скопје. Кн. 69
Скопје.

1979

1964

2002

2004

2007
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолклор и етнологија на Ромите

ФИФ/21
Фолклористика
Институт за фолклор “Марко Цепенков” – Скопје
втор циклус
I (зимски)

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
д-р Трајко Петровски, научен советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на интеркултурна и мултикултурна компетенција на ромскиот фолклор и
етнологија, со цел, теориски да се разберат етничките и културните карактеристики на Ромите,
како незаобиколен етнички и културолошки фактор на нашиот простор, односно во Р.
Македонија и пошироко во балкански рамки.
Содржина на предметната програма:
Етногенезата на Ромите, демографските и културните обележја, нивните занимања, носијата,
социјалниот статус, секојдневниот живот, културата на домување, јазикот со дијалектите,
фолклорот и обичаите се во фокусот на разгледување во нивната општествена положба, не
само во Р. Македонија, туку во останатите балкансаки земји.
Во рамките на овој предмет ќе бидат разгледани следните теми:
1. Етничка историја на Ромите
2. Доселувањето на Ромите во Македонија и на Балканот
3. Јазикот и дијалектите на Ромите
4. Населби и живеалишта
5. Традиционалната носија на Ромите
6. Занимања (занаети) кај Ромите
7. Социјалната култура на Ромите (семејни заедници)
8. Ромски етнографски групи (Ерлии, Топанлии, Џамбази, Ковачи и др.)
9. Народната книжевност (песни, приказни, легенди и др.) на Ромите
10. Музичкиот фолклор на Ромите
11. Религиите кај Ромите (традиционални култови, ислам, христијанство, секти)
12. Обредите од животниот циклус (обичаите при раѓање, стапување во брак - свадба, смрт)
13. Календарска обредност (обичаите од годишниот цилус)
1.Методи на учење: предавања, вежби, семинарски работи
30 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
15 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
Семинарски
работи преку
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теренски
истражувања – 5
часа

17.

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската,
редовноста на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

J. Kochanowski
.

Gypsy Studies,

2.

J.P. Clebert,

Cigani

3.

Трајко Петровски

Етничките и културните
карактеристики на Ромите
во Македонија

22.1.

Издавач
International
Academy of
Indian Culture
New Delhi,
Stvarnost,
Zagreb,
Институт за
фолклор,
Скопје

Година
1963

1967
2013

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Трајко Петровски

Наслов
Ромски фолклор

Издавач
ИФМЦ, Скопје

Година
2002
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2.

Trajko Petrovski

Romske narodne priče,
pesme, legende, anegdote i
poslovice iz Srbije i
Makedonije

3.

Татомир Вукановић

Роми (Цигани) у
Југославији

Centar za
edukacija,
istraživanje i
socijalne brige
Roma “Romani
emancipacija”,
Beograd,
Штампарија
“Нова
Југославија”,
Врање

2012

1983
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Фолклор и етнологија на Турците

ФИФ/22
Фолклористика
Институт за фолклор “Марко Цепенков” - Скопје
Втор циклус
I (зимски)

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
Д-р Актан Аго – виш научен соработник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
Да се запознаат студентите со карактеристиките на турскиот фолклор и етнологија, каде што
главни носечки елементи на турскиот фолклор се видови и жанрови, современи варијанти на
манифестација овозможено низ увид во изворни фолклорни материјали; Теоретски
согледувања за некогашната побогата форма според текстовите од стари ракописни збирки;
Народна поезија: епско-лирски со специфичности на изведба, потекло на товрбите; Народна
проза: приказни за животни, волшебни приказни и новели, анегдоти, реалистични приказни;
Карактеристики на етнологијата на турскиот народ: Потекло на митските елементи во
обредната практика; Теми и мотиви во обичаите, народните верувања и обредите со нивните
обележја пред и по исламскиот период; Методологија на проучување; Континуитет на
традиционални форми во современи услови на изведба: причини за адаптации, контаминации
и други промени. Особен акцент ќе се посвети на развојот на етнологијата на турскиот народ
во Македонија и во соседните балкански земји.
Содржина на предметната програма:
Предметот се однесува на класификацијата на творбите и нивната поделба на видови
интерпретатори: современа форма на естетски карактеристики; Обележја на поетиката;
Потекло на митските елементи во творбите; Теми и мотиви и нивните обележја пред и по
исламскиот период; Кратки жанри: пословици, поговорки, клетви и благослови;
Посебно ќе се третира сегментот во кој верувањата и обредите кои се испреплетуваат: на
сфаќањето на светот и културата на живеење како целина на народната религија составена од
религиско мислење во кое е содржано согледувањето на претставите за овој и оној свет и
обележјата на обредната практика во секојдневието кај турскиот народ.
Методи на учење: предавања, вежби, семинарски работи, посета на музеи и храмови
Вкупен расположив фонд на време
30 часа
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
15 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
Семинарски
работи преку
теренски
истражувања – 5
часа
7.
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17.

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската,
редовноста на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор
Boratav, Pertev Naili

2.

Kalafat, Yaşar

3.

Tanju, Hikmet

Наслов
100 Soruda Türk Halk
Edebiyatı
Makedonya Türkleri Arasında
Yaşayan Türk Halk İnançları
İslamiyetten Önce Türklerde
Tek Tanrı İnancı

Издавач

Година

Gerçek Yayınevi
İstanbul
İstanbul

1969

İstanbul

1986

1994

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Пиличкова, Севим

Насрадин Оџа и Итар Пејо –
Духовни близнаци-

2.

Пиличкова, Севим

Симболиката на наративните
елементи,

3.

Eberhard, Wolfram - Pertev N.
Boratav,

Typen Türkischer
Volksmärchen,

22.2.

Наслов

Издавач
Институт за
фолклор Марко
Цепенков, Скопје
Институт за
фолклор Марко
Цепенков, Скопје
Wiesbaden,

Година
1996
2006
1953;
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Прилог бр.3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.
10.

Кратките фолклорни жанрови во современ
контекст
ФИФ/23
Фолклористика
Институт за фолклор “Марко Цепенков” - Скопје
Втор циклус
I (зимски)

Број на ЕКТС
4
кредити
Наставник
Д-р Ермис Лафазановски, научен советник
Предуслови за запишување на
Кандидатот да е запишан на втор циклус студии по
предметот
Фолклористика и да го има положено предметот
Фолклористика – методи на научно истражување
Цели на предметната програма (компетенции):
7.

Предметот има за цел да ги истражи кратките фолклорни жанрови односно
паремиолошки форми (поговорка, пословица, клетва, благослов, завет,
здравица, гатанка/загатка, енигма, максима/гнома, гесло, сентенција и ним
блиските хибридни видови) во традиционалното дефинирање на овие
жанрови, но уште повеќе, во контекстот на нивното дефинирање, сфаќање и
примена во современите медиуми, научни дисциплини и дискурзивни
практики (филмот, видео-играта, рекламата, бестселерот, стрипот, визуелната
новела, политичкиот говор). Предметот, истовремено, ги опфаќа и оние кратки
жанрови кои вообичаено припаѓаат на доменот на т.н. „детски фолклор“
(брзозборки, залагалки, детски игри), со што студентот ќе добие широк распон
на сознанија, сфаќања и теориска наобразба од областа на кратките усмени и
пишани фолклорни жанрови.
11.

Содржина на предметната програма:

Предметот ги опфаќа и се однесува на традиционалните, класични
дефиниции и сфаќања на кратките жанрови, како што се поговорката и
пословицата, а понатаму, и клетвата, благословот, лажните клетви и лажните
благослови, завети, заклетви, здравици и совети во усната книжевност и
македонскиот и светскиот фолклор, како нужна основа да се согледаат,
совладаат и толкуваат кратките фолклорни жанрови во современ и применлив
контекст во говорната практика, но и во книжевно-уметничкиот дискурс.
Студентот ќе биде упатен кон стекнување на соодветни сознанија за
терминолошките разлики меѓу различните кратки жанрови, за понатаму да ги
користи и да ги примени теориските сфаќања и ново усвоените термини врз
конкретни примери од сферата на традиционалните и современите фолклорни
и културни практики во компаративен контекст. Со здобивањето на соодветен
теориски вокабулар, студентот ќе биде обучен да ги примени здобиените
сознанија надвор од примарниот истражувачки интерес, односно, да понуди
нови, оригинални и самостојни интелектуални и лични придонеси во сферата
на академските истражувања на кратките жанрови.
Предметот ги ползува, но не се ограничува, на примените на
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интертекстуалниот, интермедијалниот и компаративниот метод, како
специфични, потесни методи на истражување на проблематиката на кратките
жанри, со цел студентот да ги согледа релациите меѓу класично дефинираните
кратки фолклорни жанрови, во корелација со нивните паралели во ненужно
сродни медиуми и книжевно-уметнички практики (епот, епската песна,
народните приказни, народните преданија, бајките, сказните, расказот,
романот). Понудените насоки треба да му овозможат на студентот да се
оспособи научно да ги дефинира и да ги образложи трансформациите,
прилагодувањата и потенцијалните структурни, лингвистички, формални и
суштински модификации на кратките жанрови во современите текови во
фолклористиката на 21-от век, усната книжевност, фолклористиката и
теоријата на книжевноста. Предметот ќе му овозможи на студентот да ја усвои
и да ја применува терминологијата што ги исцртува нијансите меѓу кратките
жанрови, со цел тој/таа да се подготви на примена на стекнатите сознанија на
полето на фолклористичките истражувања во современата реторика во
Македонија, но и во поширок социјален, културен и уметнички контекст.
12.
13.
14.
15.

16.

Методи на учење: предавања, вежби, семинарски работи, посета на музеи и храмови
Вкупен расположив фонд на време
30 часа
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
15 часа
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
Семинарски
работи преку
теренски
истражувања – 5
часа
16.2. Самостојни задачи
16.3.

17.

18.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

17.3.

Активност и учество

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка
5 (пет)
6 (шест)
7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)
10 (десет)
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19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската,
редовноста на предавања и вежби
Македонски јазик; англиски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Gurevič, Aron.

2.

Krikmann, Arvo

3.

Mieder, Wolfgang.

4.

Алексоски, Тодор.

5.

Аристотел.

Зборовите се забораваат, напишаното останува: македонски поговорки, мудрости и
изреки. Том I.
За поетиката.

6.

Аристотел.

Реторика.

7.

Величковски, Боне.

8.

Жигулев, А. М.

Заемните влијанија
меѓу македонските
народни пословици и
поговорки и
пословиците и
поговорките на другите
балкански народи.
Докторска дисертација.
Сходство славянских
пословиц. Славяанский
и балканский фольклор.

9.

Пенушлиски, Кирил и
Харалампие
Поленаковиќ.
Петровић, Тања.

10.

Автор

Наслов

Издавач

Problemi narodne kulture
u srednjem veku.
Proverb semantics: studies in structure, logic, and
metaphor. Ed. Wolfgang
Mieder.
Proverbs – a handbook.

Beograd:
Grafos.
The
University of
Vermont.

1987.

London:
Greenwood
Press.
Прилеп:
Друштво за
наука и
уметност.

2004.

Македонски народни
умотворби, Пословици.
Том IV, кн. 1.
Здравица код
балканских Словена.

Година

2009.

2010.

Скопје:
1990.
Култура.
Скопје:Ма2002.
кедонска
книга
Скопје:
1999
Универзитет
„Св. Кирил
и Методиј“

Москва:
1971.
Издатеьство
Наука, 236–
251.
Скопје:
1954.
„Кочо
Рацин“.
Београд:
2006.
САНУ, Балканолошки
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институт.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.
2.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Живковиќ, Драгиша
(ур.).

Rečnik književnih
termina.

Бања Лука: 1991.
Романов.

Ќулавкова, Катица
(прир.)

Поимник на
книжевната теорија.

Скопје:
МАНУ.

3.
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

10.

Историја на применетите декоративни уметности
ФИФ/24
Фолклористика
Институт за фолклор „Марко Цепенков“ - Скопје
втор
I

7.

Број на ЕКТС
4
кредити
Д-р Јасминка Ристовска Пиличкова, виш научен
советник
нема

Целта е студентите да се запознаат со исторскиот развој на основните стилски
изрази и декоративни форми застапени во применетата декоративна уметност. При
истражувањето на дадената област ќе бидат опфатени најзначајните ликовноестетските обрасци и декоративни форми карактеристични за дадени историски
епохи и културни средини, започнувајчи од најраните фази на развојот на
човештвото, па се до современите текови на применетиот дизајн, мода и
предметите со улититарна намена. Во тој контекст посебен акцент ќа биде ставен
на прегледот и анализата на историските културно-социјални процеси кои
директно или индиректно влијаеле врз целокупниот развој на оваа гранка од
приментите уметности.
11.

Содржина на предметната програма:
Во рамките на овој предмет ќе се истражуваат ликовните обележја на предметите кои по
својот карактер спаѓаат во групата на декоративната уметност. Студентите ќе можат да се
запознаат со основните изразни форми, стилски обејежја и специфични ликовни белези,
карактерстични за дадените историски епохи и културни средини. Притоа ќе бидат
опфатени најзначајниете форми од применетите декоративни уметности, анализирани од
аспект на нивниот историски развој, стилски обележја, техники на изведба, материјали на
изработка и финкционални обележја. Вниманието на студентите ќе биде насочено кон
синкретизација на дадените ликовно- естетските форми и обележја пројавени во даден
културно -историски контекст и нивно проследување во однос на можните влијанија од
некои други културни средини, социјални појави и процеси. Преку предавањата
студентите ќе се запознаат со подрачје кое во себе ја содржи:
- Теориската историско-методолошка подлога која што дава вовед и увид на
историјата на применетите декоративни уметности
- Поимските и суштинските разграничувања меѓу областите во рамките на
применетите уметности, од аспект на нивната функција, начин на изработка,
ликовно-естетски карактеристики.стилски обележја и сл.
- Преглед на основните стилски изрази и форми пројавени во историјата на
примените декоративни уметности
- Увид во современите артистички творби и идејни решенија во современиот
дизајн, мода, костимографија и други форми, дел од примените уметности .
- Развивање на концептот на културни и креативни индустрии и можностите за
нивно симбиотичко поврзување со други креативни области кои спаѓаат во
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12.
13.
14.
15.

16.

доменот на применетите уметности, културното наследство, адевертајзинг и сл.
Методи на учење: предавања , вежби, дискусии и семиннарски работи.
30
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска
15
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
10
аудиториски), семинари,
тимска работа
Семинарски
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
работи-5 часа
16.2. Самостојни задачи
16.3.

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.2.

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Домашно учење
Усно излагање на
поминатите теми кај
професорот - 60% од
вкупната оценка
Презентацијата на
семинарската работа ќе
биде писмена и усна –
25% од вкупната оценка
15% од вкупната оценка

до 50 бода 5 (пет)
од 51 до 60 бода 6 (шест)
од 61 до 70 бода 7 (седум)
од 71 до 80 бода 8 (осум)
од 81 до 90 бода 9 (девет)
од 91 до 100 бода 10 (десет)
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42
бодови од двата колоквиуми, семинарската, редовноста
на предавања и вежби
Македонски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2.

Автор

G. Pitschel
Jane Bingham; Philip
Steele;Kathy Elgine; Paige
Weber; Peter Shribs; Anne
Roony; Clare and Adam
Hilbbert,

Наслов

Opca povjest
umjetnosti T. 1-3
A history of fashion and
costume , vol. 1- 8

Издавач

Mladost,
Zagreb
Baily
published
association,
New York

Година

1969
2005
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3.

Arnold Hauser

Sociologija umjetnosti

4.

Група автори

Opsta istorija umetnosti

Skolska
1986
knjiga,
Zagreb
Alfa -Narodna 1998
knjiga –
Zebra
Beograd

5.

Анри де Моран

Истори декоративноприкладного искусства

Искусство,
Москва

1982

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
Број
1.

Автор

Наслов

Arnold Hauser

Filozofija povjesti
umetnosti

2.

Rachael H. Kemper

A History of costume

3

Harold Osborn

Aesthetic and art theory,
an historical introduction

4.

5.

Louis Gottschalk,
L.C. Mackinney,
E.H. Pritchard
Celal Esad Arseven

6.

Katerina Oto – Dorn

Islamska Umetnost

7

Група автори

Stilovi namestaja dekor,
T.1-2

8.

L`art textille

9.

Thomas M., Maingay C,
Pommier S.
Ковачевич Јован

10.

Борис Петковски

11

Група автори

Историја примењене
умјетности код Срба

12.

Јасминка Ристовска
Пиличкова

Современа македонска
таписерија

Издавач

Година

Matica
hrvatska
Zagreb
Newsweek
book, Verona
A Dutton
paperback,
New York

1963

Temelji Modernog sveta
1300-1775

Naprjed,
Zagreb

1974

Les arts Decoratifs Turcs

Hachette,
Istanbul
Bratstvo
Jedinstvo,
Novi Sad
Vuk Karadzic,
Larousse
Beograd
SKIRA ,
Geneve
САН, кн. 4,
Београд
Македонска
книга, Скопје

1950

Музеј
примењене
уметности,
Београд

1977

Средновековна ношња
балканских Словена
Димче Коцо:
монографија

Инст. за
фолклор
МаркоЦепенк
ов, Скопје
Останатата литература ќе биде по договор, во зависност од афинитетите на студентот

1977
1968

1971

1972

1985
1953
1994

2002
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Прилог бр. 4
НАСТАВНИЦИ
Во изведувањето на студиите ќе учествуваат наставници и соработници од Институтот за
фолклор од горе наведените оддели (Да се види Карта на високообразовна институција).
Детален прилог е даден за секој наставник.
НАСТАВНИЦИ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“
Д-р Зоранчо Малинов, научен советник
Д-р Лидија Стојановиќ – Лафазановска, научен советник
Д-р Изаим Муртезани, научен советник
Д-р Катерина Петровска – Кузманова, научен советник
Д-р Ермис Лафазановски, научен советник
Д-р Весна Петреска, научен советник
Д-р Клеанти Ановска, научен советник
Д-р Трајко Петровски, научен советник
Д-р Родна Величковска, научен советник
Д-р Јасминка Ристовска – Пиличкова, виш научен соработник
Д-р Актан Аго, виш научен соработник
Д-р Велика Стојкова – Серафимовска, научен соработник
М-р Кристина Димовска, асистент
М-р Александра Кузман, асистент
М-р Стојанче Костов, асистент
М-р Емилија Апостолова – Чаловска, асистент
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Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв, втор и трет циклус на студии и
за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Лидија Стојановиќ
Дата на раѓање
9.12.1965
Степен на образование
VIII - Доктор по филолошки науки
Наслов на научниот степен Редовен професор
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се Општа и
1989
УКИМ,
стекнал со научен степен
компаративна
Филолошки
книжевност
факултет –
Скопје
Постдипломски
1993
Филолошки
студии, филологија,
факултет,
Наука за книжевност
Универзитет у
Београду,
Докторат ,
1999
Филолошки
Филологија, народна
факултет „Блаже
книжевност
Конески“ УКИМ,
Постдокторски
2003
Univversitaet
студиски престој ,
Hamburg, Institut
(DAAD Stipendium)
fuer Volkskunde
Етнологија,
фолклористика –
наративен фолклор
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер Народна книжевност Наука за
Филологија
книжевноста
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Народна книжевност Наука за
Филологија
книжевност
Доколку е во работен
Институција
Звање во кое е избран и
однос да се наведе
Област
институцијата каде работи
Институт за фолклор „Марко
Редовен професор,
и звањето во кое е избран
Цепенков“ – УКИМ, Скопје
научен советник,
и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
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3.
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Фолклористика – методи на научно Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
истражување
2.
Теории на фолклор
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
3.
Фолклорот и популарната култура
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
4.
Фолклорни наративни теории и
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
современи пракси
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Лидија
Визуелен фолклор: однос меѓу
Poznań 2012.
Стојановиќ
усното и визуелно сеќавање.
Adam Mickiewicz
„Poznańskie Studia Slawistyczne”2. University Press,
Poznań 2012. Adam Mickiewicz
pp. 279-312.
University Press, pp. 279-312. ISBN ISBN 978-83978-83-232-2409-9. ISSN 2084232-2409-9. ISSN
3011.
2084-3011.
http://www.pss.a
mu.edu.pl/
2.
Лидија
Фолклорни наративни теории и
Филолошки
Стојановиќ
нови пракси. Филолошки студии
студии 2012, 10,
2012, 10, т. 2, Скопје, Перм,
т. 2, Скопје,
Љубљана, Загреб.
Перм, Љубљана,
www.philologicalstudies.org
Загреб.
(списание со меѓународен
www.philological
уредувачки одбор)
studies.org
3.

Lidija Stojanovic

Interpretation of the Poem “The Sick
Dojčin”. Etymology of Dojčin. In:
Zeitschrift fuer Balkanologie, 2014,
50 (2). S.258-268. www.zeitschriftfuer-balkanologie.de

Zeitschrift fuer
Balkanologie
Universitaet
Friedrich Schiller
– Jena,
Deutschland
www.zeitschriftfuerbalkanologie.de
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4.

Лидија
Стојановиќ

Урбани светови, во: Македонски Македонски
фолклор, 2014, XXXVI, бр.69, стр. фолклор, 2014,
93-103.
XXXVI, бр.69 ,
Институт за
фолклор „Марко
Цепенков“ –
Скопје

5.

Lidija Stojanovic

The Black Arab in Macedonian Folk
Literature and Parallels in the
Mediterranean Folklore, (2015)
поставено на страната на CNRS –
Centre Nationale de la Recherche
Scientifice - http:/

6.

Lidija Stojanovic

Ontološka stvarnost, In: Narodna
umjetnost : Croatian journal of
ethnology and folklore research, 2016.
Vol. 53, No. 2. Pp. 47- 59.

7.

Lidija Stojanovic

8.

Лидија
Стојановиќ

CNRS – Centre
Nationale de la
Recherche
Scientifice
http://cat.inist.fr/

Zagreb, Institut za
etnologiju
i
folkloristiku,
www.ief.hr

A Holy Beverage. History of Wine. Скопје,
Перм,
In: Filoloski studii, 2016, XIV, T. 2
Љубљана,
Загреб.
www.philological
studies.org
Симболизмот на ТИЕСТ и Balkanistica 30
МОЛОХ во македонската култура, (2), 2017, The
Vo: Balkanistica 30 (2), pp. , 2017 University of Mississippi
Printing Services of
Oxford, Mississippi.
ISSN: 03602206

10.2.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1. Lidija Stojanovic
Courage – cultural opposition
Horizon 2020
(истражувач)
(2016-2019)
2. .Lidija Stojanovic
Naracije straha: od starih zapisa do
2017-2018
Consultant
nove usmenosti , Projekat Instituta
za etnologiju i folkloristiku u
Zagrebu
3. Лидија
.
Стојановиќ
(учесник)

Јазикот како говор на културата
Билатерален проект МАНУ –
Истражувачки центар за ареална
лингвистика и САНУ – Институт
за књижевност и уметност ,
Београд (раководител Зузана

2014-2016
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4. Лидија
.
Стојановиќ

5.

6.

7.

10.4.

Лидија
Стојановиќ
(раководител на
национален
проект)
Лидија
Стојановиќ
(Учесник во
националниот
проект)

„Помеѓу
традицијата
и 2009современоста:
етнолошкофолклористички истражувања“,
(раковод. Весна Петреска). (20092011 -во тек).

Лидија
„Фолкорно
наследство.
Сгојановиќ
Истражување и дигитализација“
(Учесник во
(рак.
на
проект.
Катерина
националниот
Петровска), (2009-2011 -во тек).
проект )
Печатени книги во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Лидија
Фолклористички релации
Стојановиќ
2.
3.
4.
Печатени стручни трудови во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
број
1.
8.

10.3.

Лидија
Стојановиќ
(раководител на
проектот)

Тополинска)
Liber Monstrorum Balcanorum ,
2016-2017
Odjel za etnologiju i antropologiju, I
Odjel za kroatistiku I slavistiku,
Sveučilište u Zadru (rakovoditeli:
Miranda Levenat i Tomislav Oroz)
ucesnik so tema
Arhivi melankolije I smijeha.
„Фолклорот и народната култура
2013
на македонската Горанска
заедница во Македонија, Косово и
Албанија“ , финансиран од
Министерство за култура за 2013
год., како Проект од национален
интерес во културата од областа
на меѓународната соработка за
2013 година (Договор бр. 205960/95 од 2013 год.).
Фолклорни наративни теории и 2009нови пракси
Министерство за Образование и
наука

2009-

Издавач / година
Скопје, Маски
2014

Издавач / година
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2.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
Марко Петрушевски 2014
11.3. Докторски дисертации
1. 2015 е востановено коменторство на докторска
теза на Универзитетот ИНАЛКО, Париз (Inalco,
Paris) на кандидатот Пјер Андре Овињ
Pierre-André Ovigne « Le héros malade dans la
tradition orale sud-slave :
fonctions mytho-rituelles ».
Sous la direction d'Eva Toulouze (Inalco) et de Lidija
Stojanovic
(Université Saints-Cyrille-et-Méthode de
Skopje) (Domaines : Sociologie,
ethnologie,
anthropologie)
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет
12. години
Во периодот од 1.02.2013-30.06.2013 реализиран е успешен докторски студиски престој
на Пјер-Андре Овињ (ИНАЛКО, Париз) во Институтот за фолклор „Марко Цепенков“
под менторство на Лидија Стојановиќ
Во 2014 е публикуван трудот „ ’ во Македонски фолклор.
На 3.06.2015 е одбранет успешно првиот дел од докторатот на Иналко, Париз. (во прилог
се сите докази).
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле во последните
пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Лидија
Одбрамбени системи, во:
Скопје: Институт
Стојановиќ
Балканската култура низ
за фолклор
призмата на фолклористичко„Марко
етнолошките истражувања,
Цепенков“,
Скопје: Институт за фолклор
2015., стр. 67-76.
„Марко Цепенков“, 2015., стр. 6776.
2.

Лидија
Стојановиќ

The Arab in Macedonian Folk
Literature and his Parallels on the
Balkan, In: Vesna Petreska and
Joanna Rekas (eds.) Baklan Folklore
as an intercultural Code, Vol. II,
Skopje – Poznan 2015, pp. 131-152.

Vesna Petreska
and Joanna Rekas
(eds.)
Baklan
Folklore as an
intercultural
Code, Vol. II,
Skopje – Poznan
2015, pp. 131113

152.

12.2.

3.
4.
5.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Лидија
Симболизмот на ТИЕСТ и
Balkanistica 30
Стојановиќ
МОЛОХ во македонската култура (2), 2017, The
University of Mississippi
Printing Services of
Oxford, Mississippi.
ISSN: 03602206

12.3.

2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир / Година
број
конференција
28-29
1.
Лидија
Теорија и
II
Стојановиќ
методологија на
Интердисциплинар март
2012,
фолклорот
на меѓународна
Познањ,
научна
во
конференција
организ
ација на
„Балканскиот
Институ
фолклор како
тот за
интеркултурен
славист
код“,
ика Универз
итет
„Адам
Мицкјев
ич“ во
Познањ
и
Институ
тот за
фолклор
„Марко
Цепенко
в“ од
Скопје

2.

Lidija Stojanović

Relationship:
Memory legends –
life history – une
ethnologie du soi

Usmena
predaja:folkloristički
aspekti i
interdisciplinarna
vizura,
Međunarodni

13.11. –
14.11.
2014
Zagreb
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znanstveni skup
www.ief.hr/.../program

3.

Lidija Stojanović

Interpretation of
Ritual Feast in the
Balkan Folk Songs

4.

Лидија
Стојановиќ

Одбрамбени
системи

5.

Lidija Stojanovic

The Szmbolism of
Moloch in the Ballad
of Sign Hero,

6.

Архиви на молкот:
структурна амнезија

Eva Pocs (), Sacrifice,
Ordeal, Divination,
Proceedings of the
International
Conference
Vernacular religion on
the boundary of
Eastern and Western
Christianity:
continuity, changes
and interactions (ERC
project № 324214) in
co-operation with the
Belief Narrative
Network of ISFNR,
Pecs, HUNGARY
Меѓународен
Симпозиум за
балкански фолклор
„М. Цпенков“
9th Macedonian –
North-American
Conference on
Macedonian Studies,
The Center for
EastEuropean and
Russian/Eurasian
Studies at the
UNIVERSITY OF
CHICAGO,
https://ceeres.uchicago
.edu
35 години од ИМЛ

1014.12.
2014

2014

11-15.
11.
2015.
https://c
eeres.uc
hicago.
edu

7-8.
11.
2016

Останати меѓународни ангажмани:
1. Член на интернационалниот научен одбор во рамките на International conference on
Mythology and Folklore, University of Bucurest, Department of Foreign Languages and
Literatures, Department of Classical Philology and Neogreek Institute of Classical
Studies, First (2014) and Second Edition, 17-18 October 2015. Bucharest, Romania.
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2. Од 2011 – член на научната редакција на меѓународното списание Poznańskie Studia
Slawistyczne Adam Mickiewicz University Press, pp. 279-312. ISBN 978-83-232-24099. ISSN 2084-3011. http://www.pss.amu.edu.pl/
3. Национален координатор на билатералната соработка помеѓу Институтот за
фолклор „М. Цепенков“ – Скопје и Институтот за уметност, фолклористика и
етнологија, Киев Украинска Академија на Науките. (2010-2015).
ОДРЖАНИ ПРЕДАВАЊА
1. Migration and Habitus. Предавање одржано на Универзитетот во Торуњ, 27.03.2012
Institute of Slavonic Philology, Nicolaus Copernicus, Torun,
2. Revolution of their own: Exodus of Macedonians from Greece and Women’s personal
narratives about WWII. Предавање одржано на 01.10.2013 во рамките на студиската
академска 2013-2014 на Friedrich-Schiller-Universität Jena, Германија, (во рамките на DFGGRADUIERTENKOLLEG 1412 „Kulturelle Orientierungen und gesellschaftliche
Ordnungsstrukturen in Südosteuropa“
(P R O G R A M M Z U R S T U D I E N A K A D E M I E - 2 0 1 3-2014).
3. Митските представи за Базилискот, Предавање одржано на 48 Семинар за македонски
јазик, книжевност и култура, Охрид 2015, јуни.
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Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и трет
циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Катерина Петровска-Кузманова
13.08.1964
VIII
Доктор на филолошки науки
Образование
Година
дипломирала
1986

Институција
Филолошки факултет „Блаже
Конески“ -Скопје
Филолошки факултет „Блаже
Конески“ -Скопје
Филолошки факултет „Блаже
Конески“ -Скопје

магистрирала

1994

докторирала

2000

Подрачје
Хуманистички
науки
Подрачје
Хуманистички
науки
Институција

Поле
Област
Наука за
Македонска книжевност
книжевност
Поле
Област
Наука за
Македонска книжевност
книжевност
Звање во кое е избран и област

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос
Институт за
Проф д-р (научен советник), фолклористика
да се наведе институцијата
фолклор
„Марко
каде работи и звањето во кое
Цепенков“
е избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фолклорот и визуелните уметности Фолклористика- Институт за фолклор „Марко
Цепенков“-Скопје
2.
Обреден фолклор
Фолклористика- Институт за фолклор „Марко
Цепенков“-Скопје
3.
Изведбата во фолклорот
Фолклористика- Институт за фолклор „Марко
Цепенков“-Скопје
4.
Фолклорот и популарната култура
Фолклористика- Институт за фолклор „Марко

9.
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5.

10.

Фестивализација и етно-туризам

Цепенков“-Скопје
Фолклористика- Институт за фолклор „Марко
Цепенков“-Скопје

6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Katerina Petrovska “The Theatrical Ideas
Cambridge Scholars Publishing,
Kuzmanova
of August Strindberg
Cambridge, 2014
Reflected in His
Plays”, Strindberg on
International
Stages/Strindberg in
Translation, Edited by
Roland Lysell, 11-21
2.
Катерина Петровска„Народната драма – Institut Filologii Słowiańskiej UAM-,
Кузманова
вертеп“, Słowiańskie Институт за старословенска култура,
teksty
kultury, Poznań- Прилеп, 2015,
Samokowskie
kontynuacije II, 45-53
3.
Катерина Петровска„Аспекти
од Институт за фолклор „Марко
Кузманова
истражувањето
на Цепенков”, Институт за словенска
машките
поворки филологија УАМ Скопје – Познањ,
Русалии“
Зборник 2015
Балканскиот фолклор
како интеркултурен
код -2, 183-191
4.
Катерина Петровска„Обредите со маски и МИ-АН, Скопје, 2014
Кузманова
популарната
култура“, Cultural
Memory/Културна
меморија Культурная
память, 109-117
5.
Катерина Петровска„Традиција во
Издателство на БАН „Проф. Марин
Кузманова
современ контекст,
Дринов“, Софија, 2017
фолклорни
манифестации и
118

10.2

10.3

фестивали“,
Проекции на
културните
традиции: България –
Македония , 180 -195
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Катерина ПетровскаФолклористички
ИФМЦ, Министерството за
Кузманова
истражувања во
образование и наука на РМ, 2002(раководител)
интеркултурен
2004
контекст
2.
Катерина ПетровскаФолклорно
ИФМЦ, Министерството за
Кузманова
наследство:
образование и наука на РМ, 2009(раководител)
истражување и
дигитализавија
3.
Боне Величковски
Жива фолклорна
ИФМЦ, Министерството за
(раководител)
традиција
образование и наука на РМ, 2006Катерина Петровска2006
Кузманова
(истражувач)
4.
Лидија СтојановиќФолклорни наративи ИФМЦ, Министерството за
Лафазановска
теории и современи
образование и наука на РМ, 2009(раководител)
пракси
Катерина ПетровскаКузманова
(истражувач)
5.
Блаже Ристевски
Современи проекции Меѓународен научно-истражувачки
(раководител)
на културните
проект финансиран од МАНУ и
Катерина Петровскатрадиции во европска БАН, 2014-2016
Кузманова
перспектива:
(истражувач)
етнолошки,
фолклористички и
етномузиколошки
аспекти
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Катерина ПетровскаТеатролошки студии Маска, Скопје, 2012
Кузманова
2.
Катерина ПетровскаСтудии
за Маска, Скопје, 2013
Кузманова
перформативната
уметност
3.
4.
5.
119

10.4

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Катерина Петровска„Улогата на Димитар Универзитет „Гоце Делчев“,
Кузманова
и Константин
Филолошки факултет, Штип, 2017,
Миладиновци во
развојот Нa
македонската
фолклористика“,

Палимпсест бр. 3
2.

Катерина ПетровскаКузманова

3.

Катерина ПетровскаКузманова

4.

Катерина ПетровскаКузманова

5.

Катерина ПетровскаКузманова

161-168
„Интеркултурално
читање на Травничка
хроника” Zbornik
radova, Prva
međunarodna
znanstvena
konferencija u oblasti
književnosti i jezika,
Travnik, 8. – 9.
novembar/studeni
2012. (Edisa Gazetić,
Dženan Kos), 77-85
„Еросот и танатосот
во
обредите
со
маски“, Зборник на
трудови За љубовта,
179-187
„Обредите со маски
во Македонија и
Словачка“ ,
Македонско словачки
книжевни и културни
врски II, 115-121
Истражувањата на
народната драма и
театар во руската и
македонската
фолклористика
Славянские Языки и
культуры в
многоязычном мире
Сборник научных
трудов, VI
международной
российско-

Edukacijski fakultet, Travnik, 2013

ЗККМ, Антика, Скопје, 2016

Институт за македонска литература,
Скопје, 2016

Издательский центр Пермского
государственного национального
исследовательского университета,
Пермь, 2016,

120

11.

12.

македонской
конференции (г.
Пермь, 9–12 сентября
2014 г.); 240-250
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
Вербалните формули во обредите со маским-р Лилјана Маркоска
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Катерина Петровска„Интермедијалноста
Adam Mickiewicz University Press
Кузманова
во македонскиот
Poznań 2012
театар“, Poznańskie
Studia Slawistcne, 2,
251-261
2.
Катерина Петровска„Фолклористичките
Универзитет „Св.Кирил и Методиј“,
Кузманова
погледи на Костантин Пермски государствен национальни
Миладнинов“
исследовательски университет,
Филолошки студии,
Univerza v Ljubljani, Sveučilište u
бр. 10, т.1, 107-115
Zagrebu, Перм, Скопје, Љубљана,
Загреб, 2012
3.
Катерина Петровска„Велигденски игри – Институт за македонска литература,
Кузманова
етнотеатролошки
Скопје, 2012
осврт“, Спектар, бр
60, 111-119
4.
Катерина Петровска„Театарот во времето МИ-АН, Скопје 2015
Кузманова
на телевизијата,
компјутерите и
интернетот“
Култура, бр.12, 93103
5.
Катерина Петровска„A Research of
Институт
за
македонска
Кузманова
Carnivals as Cultural
литература, Скопје, 2016,
Performances and their
Place in the Popular
Culture”, Popular
Culture: reading from
Below, 508-519
6.
Катерина Петровска„Регионалните
Институт за македонска литература,
Кузманова
истражувања во
Скопјe, 2016
македонија врз
примерот на
121

12.2

12.3

русалиските обредни
поворки“ Спектар,
бр 68, 191-198
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
Конференција/година
1.
Катерина Петровска„Аспекти
од Bałkański folklor jako kod
Кузманова
истражувањето
на interkulturowy, Univerzitet Adama
машките
поворки Мickiewicza w Poznanu, Poznań, 2012
Русалии“
2.
Катерина Петровска„Народная
Международной научной
Кузманова
инструментальная
конференции Гиппиусовские чтения
музыка в
—, Региональные исследования в
маскарадных
музыкальной фольклористике ,
ритуалах Македонии“ Москва, 2015
3.
Катерина Петровска„ A research of
Interdisciplinary Conference Market
Кузманова
carnivals as cultural
Territoriality and Culture, University of
and tourist
Zadar, Zadar, 2017
manifestations “
4.
Катерина Петровска„ A retrospective
Retrospectives and Perspectives of
Кузманова
research of the role of
Ethnology and Anthropology –
Rusalian processions in International scientific conference to
folk tradition “
mark the 70th anniversary of the
Institute of Ethnography SASA,
Sirogojno, 2017
5.
Katerina Petrovska
“Research of Carnivals Popular Culture: reading from Below,
Kuzmanova
as Cultural
Ss. Cyril and Metodius University in
Performances and their Skopje, Institute of Macedonian
Place in the Popular
Literature, Skopje, 2014
Culture”
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Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и ментори на докторски трудови
Име и презиме
ЕРМИС ЛАФАЗАНОВСКИ
Дата на раѓање
8.12.1961
Степен на образование
VIII
Наслов на научниот степен
Доктор на филолошки науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година Институција
образованието односно се стекнал Дипломирал
1989
Универзитет „Кирил и
со научен степен
Методиј“ -Скопје
Магистрирал
1993
Универзитет Загреб
Докторирал
1997
Универзитет „Кирил и
Методиј“ -Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
филологија
Книжевност
Народна литература
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
филолгија
Книжевност
Народна литература
Доколку е во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран и
наведе институцијата каде работи
област
и звањето во кое е избран и во која
област
Институт за фолклор
Научен советник, професор
„Марко
Цепенков“ - Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1.

9.2.

9.3.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
бр.
1.
Фолклорот и визуелните уметности
Институт за фолклор - Скопје
2.
Урбан фолклор
Институт за фолклор - Скопје
3.
4.
5.
6.
7.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
123

бр.
1.

10.

Институт за фолклор - Скопје

2.

Реторика на традиционалните
симболи
Етнографија на литературата

3

Визуелен и аудио фолклор

Институт за фолклор – Скопје

Институт за фолклор – Скопје

Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Бр.
Типолошката и мотивска
1.
Ермис Лафазановски

класификација на преданијата
за Св. Климент Охридски,

2.

10.2.

10.3.

Ермис Лафазановски

Издавач / година
Иконоликкот на
Свети Климент
Охридски, Национална
и универзитетска
билиотека „Св.
Климент Охридски“Скопје, 2011, стр.6375

Етнографија на
литературата, ,

Семинар за
македонски јазик,
литература и
култура, Охрид
2012, Списание на
Семинарот за
македонски јази
литература и
култура, Скопје
2012
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
Ермис Лафазановски
2007-2009 „New national
Freie Universität of
building processes in South
Berlin
Eastern Europe“
2.
2009-2011 „Антропоморфни Институт за фолклор
елементи во македонската
народна орнаментика и
прозниот фолклор“
3.
Институт за фолклор
2009-2011 „Фолкорно
наследство: истражување и
дигитализација“, Институт
за фолклор
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
124

бр.
1.
2.

11.

12.

Ермис лафазановски (
уредник)

Македонската преродба

Магор, Скопје 2016

Светите Климент и Наум
Охридски
Светите Кирил и Методиј
Македонските војводи 1,

Магор, Скопје 2016

3.
Магор, Скопје 2016
4.
Магор, Скопје 2016
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
Смртта и вечноста во приказните од САД и
Македонија ( Универзитет Свети Кирил и
Методиј“ 2009 (кандидат –Марија
Кукубајска
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните шет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
Ермис Аафазановски
The Aegean issue and its
Faculty of Artes
influence on Forming
Liberales Warsawm,
Contemporary Macedonian
2013, p, 365-387
national identity ( 1948-2010)
2.
The intellectual as Place of
The Ambiguous
Memory, Krste Petkov
Nation Oldenbourg
Misirkov role in the
VErlag, Munchen,
Macedonian and Moldavian
2013, p 179-195
National Movement
3.
4.
5.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
2.
125

12.3.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
бр.
1.
Ермис Лафазановски
“Rebuilding the institutional
, 6th InASEA
ruins:”Attacks”,
conference “Southeast
“Resistance”, and post
European (Post)
socialist institutional changes Modernities”, Regens
in nation building processes
burg, Germany, April
in Republic of Macedonia
28—May 1, 2011
“The Aegean Issue and Its
“Institute of
2.
Influence on forming
Contemporaru Macedonian
National Identity ( 1948-2010),

interdisciplinary studies”
Artes Liberales, Warsawa,
Poland, 2012 14-17
.10.2012

“Macedonia, land, borderland”,

3.

Институционализацијата на
фолклористиката во
Македонија

4.

Визуелната реторика во
македонскиот фолклор

Меѓународен
симпозиум на
Институтот за
фолклор ( 12-20
Декември, 2014)
Скопје
XIX Меѓународен
симпозиум на
Институтот за
фолклор ( 24-25
ноември, 2017)
Скопје

126

Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот
степен
Каде и кога го завршил
образованието односно
се стекнал со научен
степен

Д-р Изаим Муртезани
03.04.1965
Доктор по Филолошки науки
Научен советник
Образование
Филолошки факултет
– Албански јазик и
книжевност
Магистер по
филолошки науки
Доктор по филолошки
науки
Подрачје
Хуманистички науки

Година
1988

Институција
Филолошки
факултет - Скопје

1998

Филолошки
факултет - Скопје
Филолошки
факултет - Скопје
Област
Лингвистика

Подрачје, поле и област
Поле
на научниот степен
Филолошки науки
магистер
Подрачје, поле и област Подрачје
Поле
Област
на научниот степен
Хуманистички науки
Филолошки науки
Книжевност
доктор
Доколку е во работен
Институција
Звање во кое е избран и
однос да се наведе
области
институцијата каде
Институт за фолклор „Марко
Научен советник
работи и звањето во кое
Цепенков“ - Скопје
е избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
3.
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Теории на фолклорот
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
2.
Балкански фолклор
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
3.
Теории на митот
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
4.
Фолклорот и етнологијата на
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
Албанците
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
број
1.
Интерпретативна
фолклористика
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2.

Балканска имагологија

Семиотика на традиционална
култура
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Izaim Murtezani
Karnavali i Bozovcës (Sprovë për të
depërtuar në hermeneutikën e tij)
(Карневалот на с. Бозовце – Обид да се
проникне во неговата херменевтика).
Gjurmime albanologjike. Folklor dhe
etnologji. Nr. 43/2013. (Албанолошки
истражувања. Фолклор и етнологија - Бр.
43/2013). Prishtinë (Приштина), 2014.
2.
Izaim Murtezani
Institucioni i vëllamërisë në traditën
popullore.
(Институцијата
на
побратимството во народната албанска
традиција). Studime albanologjike, 8
(Албанолошки
студии).
Instituti
i
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të
Shqiptarëve (Институт за духовно и
културно наследство на Албанците).
Shkup (Скопје), 2013.
3.

10.

Издавач / година
Албанолошки
Институт.
Приштина

Instituti i
Trashëgimisë
Shpirtërore e
Kulturore të
Shqiptarëve
(Институт за
духовно и културно
наследство на
Албанците). Shkup
(Скопје), 2013.
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10.2.

10.3.

3.

Изаим
Муртезани

4.

Izaim Murtezani

Поетика на патувањето или средба со
другиот (Според примери од некои
албански и јужнословенски епски народни
песни).
Балканската
култура
низ
призмата
на
фолклористичкоетнолошките истражувања (Прилози од
Меѓународниот симпозиум одржан на 1920 декември 2014 година во Скопје).

Институт за
фолклор „Марко
Цепенков“ –
Скопје, 2015.

Simbolika e Verores ne kremten pagane të
Ditës së Verës te shqiptarët e Maqeedonisë.
Skupi. (Симболиката на Мартинката во
празникот Летник кај Албанците од
Македонија). Vëllimi 15, 2016 (Бр. 15,
2016). Seria e botimeve të veçanta të
ITSHKSHM (Серија на посебна едиција на
ИДКНА – Скопје)

Instituti i
Trashëgimisë
Shpirtërore e
Kulturore të
Shqiptarëve –
Shkup. (Институт за
духовно и културно
наследство на
Албанците Скопје), 2016.

Албанолошки
Gjurmë të hierogamisë kozmike në институт –
strukturën përmbajtësore të disa përrallave Приштина. 2015.
Izaim Murtezani
5.
(Траги од козмичката хиерогамија во
некои албански приказни). Gjurmime
albanologjike. Folklor dhe etnologji. Nr.
45/2015. (Албанолошки истражувања.
Фолклор и етнологија - Бр. 45/2015).
Prishtinë (Приштина), 2015.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Изаим
Етнологија на традиционалниот празник
Во тек
Муртезани
2.
Изаим
Фолклорното наследство: истражување и Во тек
Муртезани
дигитализација – Институт за фолклор
(2009-2011-во тек) –
3.
Изаим
Албанските народни носиии во Р.
Необјавено
Муртезани
Македонија. Институт за духовно и
културно наследство на Албанците (20112013)
4.
Изаим
Идентификација и класификација на
Во тек
Муртезани
архивскиот материјал на ЈНУ „Институт
за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
(2015) –
5.
Изаим
Промовирање на културното наследство Необјавено
Муртезани
пред младите. Институт за духовно и
културно наследство на Албанците (2015)
Печатени книги во последните пет години (до пет)
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10.4.

Ред.
број
1.

Автори

Наслов

Издавач / година

Изаим
Муртезани

2.

Izaim Murtezani

Институт за
фолклор „Марко
Цепенков“ –
Скопје. 2010
Скопје. 2012

3.

Izaim Murtezani

Семиологија на митскиот простор
(според некои примери од албанскиот
и јужнословенскиот јуначки епос и
балада). (книга)
Varietete folklorike (Фолклорни
вариетети) (книга)
Refleksione etnokulturore (Етнокултурни
рефлексии), Shkup (Скопје), 2014. (книга)

4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Изаим
Магија на плодноста (Семантиката на
Муртезани
свадбениот обреден леб кај Албанците од
Р. Македонија). Македонски фолклор.
Година XXXVI, број, 69. Skopje, 2014.

2.

Izaim Murtezani

Arratisje nga realiteti: Psikanaliza dhe
folklori.
(Бегство
од
реалноста:
Психоанализа и фолклор). Albanologji, 4.
(Албанологија, 4).

3.

Izaim Murtezani

Konceptimi i kohës në poezinë popullore
rituale. (Концептирањето на времето во
ритуалната народна поезија). Studime
albanologjike, 10. (Албанолошки студии,
10).

4.

Изаим
Муртезани

Поетика на патувањето или средба со
другиот (Според примери од некои
албански и јужнословенски епски народни
песни).
Балканската
култура
низ
призмата
на
фолклористичкоетнолошките истражувања (Прилози од
Меѓународниот симпозиум одржан на 1920 декември 2014 година во Скопје).

Скопје, 2014.

Издавач / година
Институт за
фолклор „Марко
Цепенков“ –
Скопје. 2014.

Instituti
Albanologjik
i
Prishtinës
(Албанолошки
институт
во
Приштина).
Prishtinë
(Приштина), 2014.
Instituti
i
Trashëgimisë
Shpirtërore
e
Kulturore
të
Shqiptarëve
(Институт
за
духовно и културно
наследство
на
Албанците). Shkup
(Скопје), 2014.
Институт
за
фолклор
„Марко
Цепенков“
–
Скопје. 2015.
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5.

11.

12.

Izaim Murtezani

Motivi i trekëndëshit si trajtë me prapavijë
gjeometrike në veshjet popullore shqiptare të
Republikës së Maqedonisë (Мотивот на
триаголникот како облик со геометриска
позадина во народните албански носии во
Р. Македонија). Seminari VI ndërkombëtar i
Albanologjisë (VI – Меѓународен семинар
по Албанологија).

Universiteti
Shtetëror i Tetovës
(Државен Тетовски
Универзитет).
Tetovë-Shkup
(Тетово-Скопје),
2012.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
1
11.3. Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Izaim Murtezani
Aspekte narratologjike të përrallës: Universiteti “Fan
Kordha, Ylli dhe Deti (Наратолошки Noli” – Korçë, 2015
аспекти на приказната: Јатаганот, (Универзитет “Фан
Звездата и Морето). Konferencë Нољи“ – Корча,
shkencore ndërkombëtare kushtuar jetës 2015).
dhe veprës së Thimi Mitkos në 195vjetorin
e
lindjes.
(Përmbledhje
materialesh) (Научна меѓународна
конференција посветена на животот и
делото на преродбеникот Јани Врето
во 195–та година од неговото раѓање).
Korçë (Корча), 2015.
2.
Izaim Murtezani
Baladat popullore shqiptare me tematikë Aktet. Vol. IV, Nr. 5.
të flijimit (Алабанските народни
2011. Journal of
балади со тематика на вградената
Institute Alb –
невеста)
Shkenca. Tiranë –
Prishtinë – Shkup.
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12.2.

12.3.

3.

Izaim Murtezani

4.

Izaim Murtezani

5.

Изаим Муртезани

Karnavali i Bozovcës (Sprovë për të Албанолошки
depërtuar në hermeneutikën e tij) Институт.
(Карневалот на с. Бозовце – Обид да Приштина. 2014.
се
проникне
во
неговата
херменевтика). Gjurmime albanologjike.
Folklor dhe etnologji. Nr. 43/2013.
(Албанолошки истражувања. Фолклор
и етнологија - Бр. 43/2013). Prishtinë
(Приштина), 2014.
Pema e botës (Sipas disa shembujve të
përrallave tona fantastike) (Дрвото на Албанолошки
светото – Според примери од Институт.
волшебните
албански
приказни). Приштина. 2016.
Gjurmime albanologjike. Folklor dhe
etnologji. Nr. 43/2013. (Албанолошки
истражувања. Фолклор и етнологија Бр. 46/2016). Prishtinë (Приштина),
2016.
Положбата
на
институционализираната
албанска
фолклористика и етнологија во Р.
Македонија. Македонски фолклор.
Година, XXXVII, број 71. Скопје.

Институт
за
фолклор
„Марко
Цепенков“
–
Скопје. 2016

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
Година
број
конференција
1.
Изаим
Положбата на
Теорија и емпирија:
2015
Муртезани
институционализираната
Институционализиран
албанска фолклористика и
а фолклористика и
етнологија во Р. Македонија. етнологија во
Македонија и на
Балканот (Меѓународен
симпозиум одржан во
Скопје во текот на
2015 година).
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2.

Изаим
Муртезани

Поетика на патувањето или
средба со другиот (Според
примери од некои албански
и јужнословенски епски
народни песни).

Балканската култура 2014
низ
призмата
на
фолклористичкоетнолошките
истражувања (Прилози
од
Меѓународниот
симпозиум одржан на
19-20 декември 2014
година во Скопје).

3.

Izaim Murtezani

Mbijetoja
të
eposit
të
kreshnikëve në Derven të
Shkupit (Остатоци од епосот
со легендарна тематика во
Скопски Дервен).

Меѓународна
научна 2014
конференција
во
Приштина со тема: The
Albanian
Epos
of
Legendary Songs in Five
Balkan
Countrie:
Albania,
Kosovo,
Macedonia, Sebia and
Montenegro.
Pristina,
2014.

4.

Изаим
Муртезани

Кон семантиката на еден XIX
Меѓународен 2017
орнамантален мотив
со симпозиум
на
митска позадина

Институтот
фолклор
(
ноември,
Скопје

за
24-25
2017)
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Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и трет
циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Весна Петреска

15.09.1965
VIII
Доктор на етнолошки науки
Образование
Година
Диплoмиран
1989
етнолог VII/1
VII/2 магистер на
етнолошки науки
Доктор на
етнолошки науки
VIII

1994
2000

Институција
ПМФ-етнологија УКИМ Скопје
Филозофски фак., Универзитет во
Белград, Србија
ПМФ- Институт за географија –
Завод за етнологија

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје

Поле

Област

Хуманистички
науки

Етнологија

духовна култура, етнологија на
Македонија

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје

Поле

Област

Хуманистички
науки

Етнологија

духовна култура, етнологија на
Македонија

Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
Институт за
Научен советник – етнологија
се наведе институцијата каде
фолклор
„Марко
работи и звањето во кое е
Цепенков“ - Скопје
избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фолклористичко истражување на
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
културата
2.
Фолклористички аспекти на
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
социјалната култура
3.
Фолклорот во секојдневната
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
култура
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10.

4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie
1.
Весна Петреска
Религискиот аспект
kontynuacje II. Insstytut Filologii
на кумството во
Słowiańskiej UAM, Институт за
македонката
старословенска култура – Прилеп,
традициска култура
Poznań-Prilep, 2015, 33-44.

2.

Весна Петреска

3.

Весна Петреска

4.

Vesna Petreska

Деловите на
човечкото тело како
обредни граници“,
во:

Балканскиот фолклор како
интеркултурен код ІІ. Институт за
фолклор “Марко Цепенков” и
Институт за словенска филологија,
Универзитет „Адам Мицкјевич“,
Скопје-Познањ, 2015, стр. 171-181.
Бракот и сродството
105 години од раѓањето на Јозеф
во Порече во времето Обрембски. Институт за
на проучувањето на
старословенска култура – Прилеп,
Јозеф Обрембски до Институт за словенска филологија
денес
УАМ – Познањ, Прилеп-Познањ,
2013, 33-46.
Spiritual Kinship In
Stoica Lascu (ed.), Balkan History.
Balkan Context With
Contributions to the Culture and
Special Emphasis On
Civilization. Foreword by Richard C.
Tradition And
Hall, Ovidius University Press,
Modernity Of
Constantza 2013. (obtained for 2013:
Macedonian Families“ ISBN 978-973-614-790-6. )
во: Thematic Volume:
“Balkan.
Contributions to the
history, culture and
civilization”,
“Ovidius” –
University of
Constantza –
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5.

10.2

Весна Петреска

Romanija
Близина/далечина
при средбата од
„онаа страна“

Poznańskie studia Slawistyczne,
Intersemiotyczność, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Pozaniu, Poznań, Instytut
Filologii Słowiańskiej, Numer 2, 2012,
Poznań, p. 231-249.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Aкад. Блаже
Современи проекции МАНУ и БАН, 2014-2016
Ристовски –
на културните
раководител од
традиции во
македонска страна,
европска
проф. д-р Лозанка
перспектива:
Пејчева, раководител етнолошки,
од бугарска страна
фолклористички и
Координатори на
етномузиколошки
проектот
аспекти
Проф. д-р Танас
(Меѓународен
Вражиновски
научно-истражувачки
гл.ас. д-р Григор
проект финансиран
Григоров
од МАНУ и БАН,
2014-16,
истражувач).
2.
Акад. Катица
Културна
МАНУ и БАН, 2014-2016
Ќулафкова,
интеграција и
раководител од
стабилност на
македонска страна
Балканот
проф. Милена
Божикова,
раководител од
бугарска страна
3.
Лидија Стојановиќ
„Фолклорот и
финансиран од Министерство за
(раководител на
народната култура на култура за 2013 год., како Проект од
проектот) 2013
македонската
национален интерес во културата од
Горанска заедница во областа на меѓународната соработка
Македонија, Косово
за 2013, година (Договор бр. 20и Албанија“
5960/95 од 2013 год.).
4.
Весна Петреска
Помеѓу традицијата
Институт за фолклор (2009-2011) – во
(раководител)
и современоста:
тек
етнолошкофолклористичко
истражување
5.
Лидија СтојановиќФолклорни
Институт за фолклор (2009-2011) – во
Лафазановска
наративни теориии и тек
(раководител)
современи пракси
136

10.3

10.4

6.

Зоранчо Малинов
(раководител)

Промените во
календарската
обредност по
општественополитичките
промени
Етнокултурните
процеси во Украина
и Македонија,
истражувач).

7.

Лидија Стојановиќ –
Лафазановска
(раководител)

8.

Катерина Петровска - Фолклорното
Кузманова
наследство:
истражување и
дигитизација,
истражувач).

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Весна Петрреска и
Балканскиот фолклор
Јоанна Ренкас
како интеркултурен
(уредници)
код ІІ

Институт за фолклор (2011-2012) – во
тек

2010-2015

(ИФМЦ, МОН, 2009-

Издавач/година
Институт за фолклор “Марко
Цепенков” и Институт за словенска
филологија, Универзитет „Адам
Мицкјевич“, Скопје-Познањ, 2015

2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Весна Петреска
Љубовна магија и
„За љубовта“. Зборник на трудови од
Меѓународната научна конференција „За
брак

љубовта“ Здружение за компаративна
книжевност на Македонија (ЗККМ)
Здружение на класични филолози
„Антика“, Скопје, 2016, 168-178.
Македонците со исламска религија во
историски и современ контекст. Комисија
за односи со верските заедници и
религиозни групи, Сојуз на Македонците
со исламска вероисповест, МАНУ,
Институт за национална историја, МАНУ
29 јуни 2015, Скопје, Скопје, 2016, 165178.

2.

Весна Петреска

Статусот „невеста“
во обредноста и
делови од носијата
кај Македонците со
исламска религија

3.

Весна Петреска

Традиционалните
Славишки зборник, бр. 2, Општина
правила за стапување Крива Паланка „Градски музеј“ –
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11.

12.

во брак во
Крива Паланка Крива Паланка, 2013,
Кривопаланечко
стр. 190-202
4.
Весна Петреска
Традиционални
Етнолог, бр. 15, Скопје, 2013, стр. 16календарски
28.
прослави за време на
социјалистичкиот
период
5.
Весна Петреска
Популаризација на
Етнолог, бр. 14, Скопје, 2012, стр. 26традиционални
35.
колективни
прослави: на
примерот на палење
коледарски огнови
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
1 – во тек на изработка
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
Број
1.
Весна Петреска
Мотивот „предење“
Фолклористика. 2/1 (2017), стр. 63‒80
во балканските
folkloristika.ufs@gmail.com; ISSN
народни култури со
2560-3191 (Online)
посебен осврт на
https://doi.org./10.18485/folk.2017.2.1.4
македонската
УДК: 392.17/.18(=163.3)
народна култура
398.332.1(=163.3)
2.
Deaf Wedding': The
Гласник Етнографског Института,
Vesna Petreska
Time in the Beliefs
2017, бр. 1, CIP 39(05); три пута
and Ritual Practices of годишње. - Друго издање на другом
the Female Folk
медијуму: Гласник Етнографског
Healers / Wizards
института САНУ (Online) = ISSN
2334-8259 ISSN 0350-0861 = Гласник
Етнографског института
COBISS. SR-ID 15882242
3.
Vesna Petreska
Day and night in the
Slavica
beliefs and ritual
Collana di studi slavi diretta da
practices of the
Giovanna Brogi Bercoff e Mario
female folk healers /
Enrietti, 14, Volume pubblicato con il
wizards,
contributo di: – Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Moderne
dell’Università degli Studi «G.
d’Annunzio» Chieti-Pescara (Fondo di
Ricerca d’Ateneo) – Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere e Culture
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4.

Весна Петреска

Претставување на
традицијата преку
свадбените културни
манифестации
Современи семејни
празнувања – некои
компаративни
споредувања во
Македонија и
Бугарија

5.

Весна Петреска

6.

Весна Петреска

7.

Весна Петреска

8.

Весна Петреска

Сродување со
другиот/блискиот:
етнолошкофолклористичко
истражување во
балкански рамки

9.

Vesna Petreska

Family photography
and Naration

10.

Vesna Petreska

Family memory and

Обредните личности
кум и старосват во
свадбата:
стрктуралнофункционален и
комуникациски
приод,
Љубов, сексуалност
и казна во
македонската
традиционална
култура

Moderne dell’Università degli Studi di
Torino (Fondo per la Ricerca Locale) –
Ministero dell’Istruzione, dell’Universit
e della Ricerca., Il SoleLuna presso gli
slavi meridionali, I, a cura di Ljiljana
Banjanin Persida Lazarević Di Giacomo
Sanja Roić Svetlana Šeatović. Edizioni
dell’Orso Alessandria.© 2017 Copyright
by Edizioni dell’Orso s.r.l., 67-82.
Традиција и современост во
Македонија и Србија. Институт за
фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје,
2017, стр. 71-89.
Проекции на културните традиции:
България-Македония. Българска
Академия на науките, Институт за
етнология и фолклористика
сетнографски музей, София, 2017,
Издателство на БАН „Проф. Марин
Дринов, стр. 83-103.
Македонски фолклор, бр. 71, Скопје,
2016, 39-54.

Poznanskie studia Slawistyczne PSS,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Pozaniu, Poznań, Instytut Filologii
Słowiańskiej, Instytut Filologii
Słowiańskiej, NR 9/2015 ISSN 20843011), Poznań, 2015,p. 353-368).
Балканската култура низ призмата на
фолклористичко-етнолошките
истражувања (Прилози од
Меѓународниот симпозиум одржан на
19-20 декември 2014 година во Скопје
уредник: д-р Катерина ПетровскаКузманова), Институт за фолклор
“Марко Цепенков”, Скопје, 2015, стр.
153-168.
EthnoAnthropoZoom, Journal of the
Institute of Ethnology and
Antrhropology, Skopje, 2015, pp. 38-53
Cultural memory. Conference
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photography

11.

12.3

Весна Петреска

Културно сеќавање и
презентација на
минатото преку
религиско-обредната
пракса
Клетвата во
македонската
народна култура

Poznańskie studia Slawistyczne,
Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie.
Magiczna moc słów w folklorze słowiań
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Pozaniu, Poznań, Instytut Filologii
Słowiańskiej, Numer 3, 2012, Poznań, p
129-143.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
Конференција/година
Употреба на
XIX Меѓународен симпозиум за
1.
Весна Петреска
12.

12.2

Весна Петреска

Proceedings, vol. 1, Skopje, 5-7
September 2013, Skopje, 2014, pp. 1726.
Македонски фолклор, год. XXXVI, бр
69, Скопје, 2014, 105-116.

2.

Весна Петреска

3.

Vesna Petreska

4.

Весна Петреска

ритуалното сродство во
современ контекст
Предењето и
предилките во
балканските народни
култури и некои
паралели со
европските култури“
„Spiritual/Ritual Kinship
in the Present Times –
on the Cases of some
Celebrations
and
Cultural Manifestations
in Macedonia”.

Современи семејни
празнувања – некои
компаративни
споредувања
во
Македонија
и

балкански фолклор, 24-25 ноември 2017,
Скопје
Процеси на културна интерференција.
Балканот помеѓу истокот и западот“, во
организација на ЈНУ Институт за
старословенска култура – Прилеп и
Универзитетот Адам Мицкјиевиќ –
Познан, Неготино, 10-12 09. 2017.

„Ретроспективе и перспективе
етнологије и антропологије“, во
организација на Етнографскиот
институт и Музејот на отворено
„Старо село“- Сирогојно, во периодот
од 8-10.09.2017 г. што се одржа во
Сирогојно
Меѓународна научна конференција:
„Современи проекции на културните
традиции во европска перспектива:
етнолошки, фолклористички и
етномузиколошки аспекти“ – МАНУ140

Бугарија

БАН, Институт за фолклор „Марко
Цепенков“ – Скопје, Институт за
старословенска култура – Прилеп,
Институт за етнологија и
фолклористика со етнографски музеј
– БАН, Софија, - 27.09. 2016.
International Scientific Conference
Rewriting, diversity and cultural
interference – the Slavic Tower of Babel
Translations, interactions and mutual
influences, University Adam
Mickijevich, Poznan, Poland, 26-28
October 2016

5.

Vesna Petreska

Holiday and culture
memory: the example
of St. Elias’ Day in the
collective
memory
among
the
Macedonians

6.

Vesna Petreska

Cultural Memory and
Presentation of the
Past Through
Religious-Ritual
Practice: Examples
from
Macedonia

Institute of Western and Southern Slavic
Studies University of Warsaw, the
Faculty of Polish Studies at Universiity
of Warsaw and the German Historical
Institute in Warsaw, со наслов “Memory
in Southern and Western Slavic Cultures
27-28 November 2015, Warsaw Poland

7.

Весна Петреска

Demonological
tradition: fiction or
reality. Review of the
contemporary fields
researches”.
(пленарно
предавање)

Usmena predaja: folkloristički aspekti i
interdisciplinarna vizura. Institut za
etnologiju i folkloristiku, Zagreb 1314.11.2014
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Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и трет
циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Зоранчо Малинов
23.10.1964 година
VIII
Доктор на етнолошки науки

Образование
Доктор на
етнолошки науки
Магистер на
етнолошки науки
Дипломиран
етнолог

Година
2005

Институција

1999

Филозофски факултет,
Универзитет во Белград
ПМФ-УКИМ Скопје

1988

ПМФ-УКИМ Скопје

Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
Хуманистички
Етнологија
Етнологија на Македонија
научниот степен магистер
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
Хуманистички
Етнологија
Етнологија на Македонија
научниот степен доктор
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
Институт за
Научен советник (Редовен професор),
се наведе институцијата каде
фолклор
„Марко
истражувач на народниот календар
работи и звањето во кое е
Цепенков“ - Скопје
избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
Регионална етнологија
Етнокореологија - Музичка академија УГД, Штип
1.
Етнокореологија - Музичка академија УГД, Штип
2.
Народна носија
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
Обреден фолклор
Фолклористика – ИФМЦ УКИМ (дел)
1.
Фолклористички аспекти на
Фолклористика – ИФМЦ УКИМ
2.
духовната култура

9.3

Културни ареали во Македонија
Фолклористика – ИФМЦ УКИМ
3.
4.
5.
6.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција

142

10.

број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Zoranco Malinov
The role of the Institute of
Institute for Socio-Cultural
Folklore „Marko Cepenkov“ –
Anthropology of Macedonia,
Skopje in the safeguard and
Skopje, 2015, p-p. 171-177
presentation on the Macedonian
intangible cultural heritage. In: 2nd
International Conference on
Cultural Heritage, Media and
Tourism, Conference Proceedings,
Ohrid, Macedonia, 18-19.01. 2014
2.
Zoranco Malinov
Comparative research on calendar Institute of ethnology and
rites on both sides of the
folklore study whit
Macedonian-Bulgarian border. In: ethnographical museum,
Contextualizing Changes:
Bulgarian Academy of
Migrations, Shifting Borders and
Sciences, Sofia, Bulgaria,
New Identities in Eastern Europe. 2015, p-p. 552-560
International Conference, October
8-10, 2014, Sofia
3.
Зоранчо Малинов
Глушчов празник / Глувчев ден
Институт за фолклор
(Празник на глувците) - култот
„Марко Цепенков“, Скопје,
кон глувците кај
2015, стр. 223-234
јужнословенските народи. Во:
Балканската култура низ
призмата на фолклористичкоетнолошките истражувања
4.
Зоранчо Малинов
Обредниот календар на
Македонски фолклор, бр.
Македонците низ призмата на
71, Институт за фолклор
теоријата на обновувањето на
„Марко Цепенков“, Скопје,
времето на Мирча Елијаде
2016, стр. 55-71.
5.
Зоранчо Малинов
Современи државни празници
Издателство на БАН
во Македонија и Бугарија. Во:
„Проф. Марин Дринов“ Проекции на културните
София, 2017, стр. 7-26.
традиции: България –
Македония
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
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раководител:
Промените во календарската
МОН на РМ (2010)
д-р Зоранчо Малинов обредност по општественополитичките настани од 90-ите
години на XX век
2.
раководител:
Помеѓу традицијата и
МОН на РМ (2010)
д-р Весна Петреска
современоста: етнолошкофолклористичко истражување
на народната култура
3.
раководител:
Улогата на жената во обредите
МОН на РМ (2010)
д-р Родна
Величковска
4.
Раководители: акад.
Современи проекции на
МАНУ и БАН (2014)
Блаже Ристовски и д- културните традиции во
р Лозанка Пејчева,
европска перспектива:
координатор: д-р
етнолошки, фолклористички и
Танас Вражиновски
етномузиколошки аспекти
5.
Раководители: акад.
Образованието, духовната и
МАНУ и БАН (2014)
Блаже Ристовски и д- материјалната култура во XVIIр Румјана Дамјанова XX век - процеси, личности,
модели
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Зоранчо Малинов
Васуљица - мечкина
Етнолог, бр. 15, Македонско
повојница (Култот на
Етнолошко Друштво, Скопје,
мечката во Кумановско во
2013, стр. 103-118
контекст на балканословенските релации).
2.
Зоранчо Малинов
Мартинките како симбол на Balcanoslavica, 40-44, Институт
доаѓањето на пролетта
за старо-словенска култура,
Прилеп, 2015, стр. 109-119.
3.
Зоранчо Малинов
Обредниот календар на
Македонски фолклор, бр. 71,
Македонците низ призмата
Институт за фолклор „Марко
на теоријата на
Цепенков“, Скопје, 2016, стр.
обновувањето на времето на 55-71.
Мирча Елијаде
4.
Зоранчо Малинов
Штип, „чет’рсе“ и УНЕСКО Прва меѓународна научна
– како да се искористи
конферен-ција ФИЛКО –
1.

10.3

10.4

144

5.

11.

12.

Зоранчо Малинов

впишување-то на
штипскиот обичај на репрезентативната листа на
нематери-јалното културно
наследство
Пчињските лазарки
(лазарице) - културен мост
меѓу Македонија и Србија

филологија, култура и
образование, Филолошки
факултет, Универзитет „Гоце
Делчев“, Штип, 2016, стр. 515523.
Афирмацја, продлабочување и
проширување на вековните
културни врски меѓу Р.
Македонија и Р. Србија
(Зборник на трудови од
Меѓународ-ниот научен собир,
одржан на 30-ти и 31-ви
октомври 2015 год. во Битола),
Конзулат на Р. Србија во Р.
Македо-нија Битола, 2016, стр.
239-250.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
Број
1.
Zoranco Malinov
The role of the Institute of
Institute for Socio-Cultural
Folklore „Marko Cepenkov“ –
Anthropology of Macedonia,
Skopje in the safeguard and
Skopje, 2015, p-p. 171-177
presentation on the Macedonian
intangible cultural heritage. In:
2nd International Conference on
Cultural Heritage, Media and
Tourism, Conference
Proceedings, Ohrid,
Macedonia, 18-19.01. 2014.
2.
Зоранчо Малинов
Глушчов празник / Глувчев
Институт за фолклор „Марко
ден (Празник на глувците) Цепенков“, Скопје, 2015, стр.
култот кон глувците кај
223-234
јужнословенските народи. Во:
Балканската култура низ
призмата на
фолклористичкоетнолошките истражувања,
3.
Zoranco Malinov
Comparative research on
International Conference
calendar rites on both sides of
Contextualizing Changes:
the Macedonian-Bulgarian
Migrations, Shifting Borders
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border

12.2

12.3

4.

Зоранчо Малинов

5.

Зоранчо Малинов

6.

Зоранчо Малинов

and New Identities in Eastern
Europe. October 8-10, 2014,
Sofia, Bulgaria
Мартинките како симбол на
Институт за старословенска
доаѓањето на пролетта. Во:
култура, Прилеп, 2015, стр.
Balcanoslavica, 40-44.
109-119.
Штип, „чет’рсе“ и УНЕСКО – Универзитет „Гоце Делчев“,
како да се искористи
Штип, 2016, стр. 515-523.
впишувањето на штипскиот
обичај на репрезента-тивната
листа на нематеријалното
културно наследство. Во:
Прва меѓународна научна
конференција ФИЛКО филологија, култура и
образование.
Обредниот календар на
Македонски фолклор, бр. 71,
Македон-ците низ призмата
Институт за фолклор „Марко
на теоријата на обновувањето Цепенков“, Скопје, 2016, стр.
на времето на Мирча Елијаде 55-71.

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
Конференција/година
1.
Zoranco Malinov
The role of the Institute of
2 International Conference on
Folklore „Marko Cepenkov“ –
Cultural Heritage, Tourism and
Skopje in the safeguard and
Media, 17-19 January, 2014,
presentation on the Macedonian Ohrid, Macedonia
intangible cultural heritage
2.
Zoranco Malinov
Comparative research on
International Conference
calendar rites on both sides of
Contextualizing Changes:
the Macedonian-Bulgarian
Migrations, Shifting Borders
border
and New Identities in Eastern
Europe. October 8-10, 2014,
Sofia, Bulgaria
3.
Зоранчо Малинов
Штипската пастрмалија(да) – Етнотуризмот и етнолошкото
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храна, забава, бизнис
4.

Зоранчо Малинов

5.

Зоранчо Малинов

6

Зоранчо Малинов

7

Зоранчо Малинов

8

Зоранчо Малинов

9

Зоранчо Малинов

10

Зоранчо Малинов

културно наследство, Скопје,
12.9.2014
Глушчов празник - култот
Балканската култура низ
кон глувците кај
призмата на фолклојужнословенските народи
ристичко-етнолошките
истражувања, Скопје, 19-20.
2014
Обредниот календар на
XVIII Меѓународен
Македонците низ призмата на симпозиум за балкански
теоријата на обновувањето на фолклор, „Теорија и
времето на Мирча Елиаде
емпирија: институционализирана фолклористика во
Македонија и на Балканот“,
Скопје, 20-21.11.2015
Штип, „чет’рсе“ и УНЕСКО – First International Scientific
како да се искористи
Conference „FILKO“ –
впишувањето на штипскиот
Philology, Culture and
обичај на репрезентативната
Education, 18-19 March, Stip
листа на нематеријалното
културно наследство
Државните празници во
Современи проекции на
Македонија и во Бугарија
културните традиции во
европска перспектива:
етнолошки, фолклористички
и етномузиколошки аспекти,
Скопје, 27.9.2016
Државните празнични
Традиција и современост во
календари во Македонија и
Македонија и Србија, Скопје,
Србија за време на
25.11.2016
југословенската федерација и
по нејзиниот распад
Влијанието на српската
Ретроспективе и перспективе
етнолошка научна мисла на
етнологије и антропологије,
развојот на македонската
Сирогојно, Србија,
етнологија
8-10.9.2017
Обредноста на Ѓурѓовден
Процеси на културна
/Hidirellez како мост и јаз
интерференција: Балканот
помеѓу балканските народи
помеѓу истокот и западот,
Неготино,
10-12.9.2017
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Прилог
бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Клеанти Ановска
03.03.1954
VIII
Доктор на социолошки науки

Образование

Година

Институција

VII-1

1977

VII-2

1991

VIII

1997

Историја на уметност со
археологија, Филозофски.
факултет, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“, Скопје.
Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања, Универзитет „С
Кирил и Методиј“, Скопје.
Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања, Универзитет „С
Кирил и Методиј“, Скопје.

Подрачје

Поле

Област

Општествени науки

511.Социологија

51111. Социологија на
културата

Подрачје
Општествени
науки
Институција

Поле
511.Социологија

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос
Институт за фолклор Ред.проф. (научен советник)
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое "Марко Цепенков" –
Скопје
е избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
Број
1.
Фолклористика – методи на
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје

9.

Област
51111. Социологија на
културата
Звање во кое е избран и област
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2.
3.
4.

10.

научно истражување
Фолклористички аспекти на
социјалната култура
Фолклорот и етнологијата на
Власите
Фестивализација на фолклорот и
етно-туризам

Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје
Фолклористика - ИФМЦ– Скопје

5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
Клеанти Ановска
1.
Влашките народни приказни Институт за фолклор “Мар
во Македонија и нивните
Цепенков” - Скопје, Македонс
наратори.
фолклор, год. XXXVI, бр.
Скопје, 2014, 253-262.
Клеанти Ановска
2.
Social aspects in Vlach
Институт за фолклор “Мар
ballads.
Цепенков” - Скопје, Македонс
фолклор, год. XXXVII, бр. 7
Скопје, 2015, 181-191.
Клеанти
Ановска
3.
Институционализирана
Институт за фолклор “Мар
фолклористика и
Цепенков” - Скопје, Македонс
етнологија на Власите во
фолклор, год. XXXVIII, бр. 7
Македонија.
Скопје, 2016, 107-114.
Клеанти
Ановска
4.
Formulas in Turkish folk tales VI International Turkish art, histo
and their influence in the
and folklore congress/art activit
Vlach prose tradition in
Konya, 2016, 351-357.
Macedonia.
Клеанти Ановска
5.
Влашките песни од
Институт за фолклор “Мар
репертоарот на еден
Цепенков” - Скопје, Македонс
народен пеач од Kрушево.
фолклор, год. XXXIX, бр. 7
Скопје, 2017.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
Клеанти Ановска
Традиционална нарација во
2010 1.
(раководител)

современи социокултурни
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10.3

10.4

интеракции
Фолклорно наследство:
истражување и дигитализација
Етнологија на
традиционалниот празик

2.

Учесник

3.

Учесник

4.

Учесник

Intangible Cultural Heritage.
Friedrich Schiller University,
Jena. Germany.
/Маѓународен проект /

2017

5.

Учесник

Vanishing Languages and
Cultural Heritage (VLACH )
Vienna. Austrian Academy of
Sciences
/Маѓународен проект /

2017

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Ред.

број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
Клеанти Ановска
1.
Влашките народни приказни
во Македонија и нивните
наратори.
2.

Клеанти Ановска

Social aspects in Vlach
ballads.

3.

Клеанти Ановска

4.

Клеанти Ановска

5.

Клеанти Ановска

Институционализирана
фолклористика и
етнологија на Власите во
Македонија.
Formulas in Turkish folk tales
and their influence in the
Vlach prose tradition in
Macedonia.
Влашките песни од
репертоарот на еден
народен пеач од Kрушево.

2009 2010 -

Издавач/година

Издавач/година

Институт за фолклор “Мар
Цепенков” - Скопје, Македонс
фолклор, год. XXXVI, бр.
Скопје, 2014, 253-262.
Институт за фолклор “Мар
Цепенков” - Скопје, Македонс
фолклор, год. XXXVII, бр. 7
Скопје, 2015, 181-191.
Институт за фолклор “Мар
Цепенков” - Скопје, Македонс
фолклор, год. XXXVIII, бр. 7
Скопје, 2016, 107-114.
VI International Turkish art, histo
and folklore congress/art activit
Konya, 2016, 351-357.

Институт за фолклор “Мар
Цепенков” - Скопје, Македонс
фолклор, год. XXXIX, бр. 7
Скопје, 2017.
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11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
Број
Клеанти Ановска
1.
Formulas in Turkish folk tales VI International Turkish art, histo
and their influence in the
and folklore congress/art activit
Vlach prose tradition in
Konya, 2016, 351-357.
Macedonia.
2.
3.
4.
5.
6.

12.2

12.3

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
Конференција/година
Клеанти Ановска
1.
Мотивот на судбинската
Балканската култура низ призмат
предодреденост (според
на фолклористичко-етнолошките
примери на една влашка
истражувања.
приказна и една епска песна /2015/
од Зборникот на
Миладиновци.
Клеанти
Ановска
2.
Институционализирана
Теорија и емпирија:
фолклористика и
Институционализирана
етнологија на Власите во
фолклористика и етнологија во
Македонија.
Македонија и на Балканот.
/2016/
Клеанти Ановска
3.
Research of Vlach folklore
Oral cultural heritage in Southester
and etnology in the Republic
Europe.
of Macedonia
/2017/
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Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,
бр.4
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1. Име и презиме
Родна Величковска
2. Дата на раѓање
20.02.1955
3. Степен на
докторат
образование
4. Наслов на научниот Научен советник
степен
5. Каде и кога го
Образование
Година
Институција
завршил
Доктор музичких
2006
Факултет музичких у
образованието
наука
Белград
односно се стекнал
со научен степен
6. Подрачје, поле и
Подрачје
Поле
Област
област на научниот Хуманистички науки Фолклористика
Етномузикологија
степен магистер
7. Подрачје, поле и
Подрачје
Поле
Област
област на научниот Музички
Етномузикологија
Обредна пејачка трад
степен доктор
науки
8. Доколку е во
Институција
Звање во кое е избран и област
работен однос да се ИФ„Марко
Научен советник
наведе
Цепенков“
институцијата каде
работи и звањето во
кое е избран и во
која област
9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Етномузикологија 1 и 2
Етнокореологија, етномузикологија и народни инструмен
2.
Музички фолклор 1 и 2
Теорија на музика и музичка педагогија
Џез студии - УГД, Штип
3.
Етноорганологија
Етнокореологија, етномузикологија и народни инструмен
4.
Чалгиска музика
Етнокореологија, етномузикологија и народни инструмен
Теорија на музика и музичка педагогија
Џез студии - УГД, Штип
5.
Мелографија
Етнокореологија, етномузикологија и народни инструмен
Теорија на музика и музичка педагогија - УГД, Штип
6.
7.
8.
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
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1.
2.
3.
4.

Фолклористика - методи на
научно истражување
Обреден фолклор
Фолклористички аспекти на
духовната култура
Културни ареали во
Македонија

Фолклористика, ИФ „Марко Цепенков“, Скопје
Фолклористика, ИФ „Марко Цепенков“, Скопје
Фолклористика, ИФ „Марко Цепенков“, Скопје
Фолклористика, ИФ „Марко Цепенков“, Скопје

5.
6.
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фолклористика
Фолклористика - I модул Рефлексивна фолклористика ИФ
Скопје
2.
Наративни светови
Фолклористика - I модул Рефлексивна фолклористика, ИФ
Скопје
3.
Фолклористика
Фолклористика - II модул Апликативна фолклористика, И
Скопје
4.
Обреден фолклор: теорија и
Фолклористика - II модул Апликативна фолклористика, И
емпирија
Скопје
5.
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Родна
Македонско-руското
традиционално Универзитет „Св Кирил и Мето
Величковска народно пеење во контекст на факултет „Блаже Конески”, Ско
структурно
типолошките 364.
истражувања,
Руско-македонски
јазични, литературни и културни врски,
2.

Родна
Величковска

Македонското традиционално народно МИ-АН, Скопје, 2014, стр.117-1
пеење од баладен тип. Зборник на
трудови „Културна меморија”, в.1, т.1,

3.

Родна
Величковска

Картографирањето како метода ва
означување на музичко-дијалектната
граница
во
македонското
традиционално народно пеење (Обредно
пеење), Балканскиот фолклор како
интеркултурен код II,

4.

Родна
Величковска

Значењето на современите медиуми во Култура, год. V, бр.12, Скопје, 2
собирањето
и
проучувањето
на
македонските традиционални пејачки
форми по примерот на видеозаписот

Институт за фолклор Марко Це
Instytut filologii slovanskiej uniw
Mickiewicza w Poznaniu, Скопје
43-64.
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„Свадбарски обичаи во Осоговието”,
5.

Родна
Величковска

Структурно-композициските
НУ Центар за култура, Битола,
законитости
во
македонското
традиционално народно пеење Зборник
на
трудови
IX,
Семинар
за
традиционална музика и игра, стр. 2934;

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Родна
Улогата
на
жената
во (ИФМЦ, МОН, 2010-),
Величковска традиционалната обредна култура,
раководител.
2.

Родна
Величковска

Обредите на постсоцијалистичкиот (ИФМЦ, МОН, 2010транзициски период истражувач).

3.

Родна
Величковска

Фолклорното
истражување
истражувач).

4.

Родна
Величковска

Современи проекции на културните (Меѓународен научно-истражув
традиции во европска перспектива: финансиран од МАНУ и БАН, 2
етнолошки,
фолклористички
и
етномузиколошки аспекти

5.

Родна
Величковска

Етнокултурните процеси во Украина и
Македонија, истражувач).

и

наследство: (ИФМЦ, МОН, 2009дигитизација,

2010-2015

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Родна
Македонско традиционално народно Српски генеалошки центар, Бео
Величковска певање
(етномузиколошки
огледи),
Етнолошка библиотека, Посебна издања,
књига 8,
2.

Родна
Величковска

3.

Родна
Величковска

Монографија ТАНЕЦ - Душата на
Македонија, Танец, Скопје 2015, 185
стр.(во коавторство со Марко Китевски)
Обредната пејачка традиција во
Кратовскиот регион

НУ Ансамбл за народни игри и
Скопје, 2015, 187 стр.

Музеј на град кратово, 2016, 20

4.
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5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Родна
,,Копачка“- традиционално оро од НУ Центар за култура, Битола,
Величковска Пијанечкиот регион, Зборник на трудови
V, Семинар за традиционална музика и
игра, стр. 29-34;

Обредната
пејачка
традиција
во НУ Центар за култура, Битола,
Малешевско-пијанечкиот
регион
Зборник на трудови V, Семинар за
традиционална музика и игра, стр. 35-50.
3.
Родна
Жената како стожер на обредната пејачка Конзулска Битола и историскит,
Величковска традиција во Македонија и Србија,
идните култури и уметнички фр
Зборник на трудови„, стр.335-342
Македонија и Република Србија
4.
Родна
Специфика на музичкиот фолклор НУ Центар за култура, Битола,
Величковска Зборник на трудови VII, Семинар за
традиционална музика и игра, стр. 35-50.
5.
Родна
Културна соработка меѓу Русија и
First International Scientific Conf
Величковска Македонија изразена преку запознавање PHILOLOGY, CULTURE AND E
на културните вредности на обредно2016 http://js.ugd.edu.mk/index.p
пејачките жанрови
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
Тимко Чичаковски, “ЧАЛГИСКАТА ТРАДИЦИЈА ВО БЕРОВО
година;
Сашо Митев, „НАРОДНИТЕ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И ИН
ТРАДИЦИЈА ВО СТРУМИЧКО - РАДОВИШКИОТ РЕГИОН
година;
Зоран Џорлев „ОРОВОДНИТЕ ПЕСНИ КАКО ДЕЛ ОД МАКЕДО
ПЕЈАЧКА ТРАДИЦИЈА“– одбранет во 2015 година;
Мелита Ивановска „ОБРЕДНАТА ПЕЈАЧКА ТРАДИЦИЈА КАЈ
ИСЛАМСКА РЕЛИГИЈА ВО ДОЛНА РЕКА“–одбранет во 2016 г
11.3 Докторски дисертации
Велика Стојкова-Серафимовска, „Македонската вокална му
процесот на општествената транзиција од 80-тите години на ми
одбранета во 2014 година
2.

Родна
Величковска

Гоце Гавриловски, „Фолклорот и неговата уметничка транспозици
симфониското творештво как македонските композитори “– одбра
Владимир Јаневски, „ЕТНОКОРЕОЛОШКА КЛАСИФИКАЦИЈА
МАКЕДОНИЈА“одбранет во 2017 година
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународ
публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
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број
1.
Родна
Величковска

Македонско-руското
традиционално Универзитет „Св Кирил и Мето
народно пеење во контекст на факултет „Блаже Конески”, Ско
структурно
типолошките 364.
истражувања,
Руско-македонски
јазични, литературни и културни врски,

2.

Родна
Величковска

Македонското традиционално народно МИ-АН, Скопје, 2014, стр.117-1
пеење од баладен тип. Зборник на
трудови „Културна меморија”, в.1, т.1,

3.

Родна
Величковска

Картографирањето како метода ва
означување на музичко-дијалектната
граница
во
македонското
традиционално народно пеење (Обредно
пеење), Балканскиот фолклор како
интеркултурен код II,

4.

Родна
Величковска

Значењето на современите медиуми во Култура, год. V, бр.12, Скопје, 2
собирањето
и
проучувањето
на
македонските традиционални пејачки
форми по примерот на видеозаписот
„Свадбарски обичаи во Осоговието”,

5.

Родна
Величковска

Обредната
пејачка
традиција
во Институт за фолклор „Марко Ц
Кумановско,
Македонски
фолклор,
Година XXXVII, Број 70, стр. 41-56.

6.

Родна
Величковска

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КАК МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИАЛЕКТОВ В
МАКЕДОНСКОМ ОБРЯДОВОМ
НАРОДНОМ ПЕНИИ

Институт за фолклор Марко Це
Instytut filologii slovanskiej uniw
Mickiewicza w Poznaniu, Скопје
43-64.

УГД „Гоце Делчев, Штип 2017

(http://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/about)
Меѓународното научно списание
„Палимпсест“ год. II. бр.3,
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија с
даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
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број
1.
Величковска
Родна

Културна соработка меѓу Русуја и
Македонија изразена преку запознавање
на културните врдности на обреднопејачките жанрови, стр. 101-111

2.

Величковска Жатвенное пение в Македонии
Родна

3.

Величковска Обрядова певческа традиција в Пиянец
Родна

Конференција/година
Универзитет „Гоце Делчев“ – Ш
дрѓавен универзитет, Русија ФИ
трудови
http://js.ugd.edu.mk/public/dokum

Международная научно-практи
„Народная музыка сквозь века и
изучение, исполнение“,
Фольлорно-этнографиќеского ц
Мехнецова Санкт - Петербургск
консерватории имени Н.А.Римс
Санкт - Петербург, 2016
Международная научно-практи
"Гиппиусовские чтения-2017"

4.
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Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и трет
циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Проф.д-р Трајко Петровски
18.05. 1952 година во Скопје
Високо
Доктор на науки
Образование
Година

Институција

Дипл. професор по
историја
М-р на етнолошки
науки
Д-р на
хуманистички
науки – етнологија

1979

Филозофски фак. УКИМ - Скопје

1989

Филозофски фак. Београд, Србија

1997 г

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје

Поле
Етнологија

Универзитет во Загреб,
Филозофски факултет,
отсек-етнологија
Област

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје

Хуманистички

Хуманистички

Поле
етнологија

духовна култура, етнологија на
Македонија

Област
духовна култура, етнологија на
Македонија

Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
Институт за
Научен советник-истражувач на ромскиот
работи и звањето во кое е
фолклор “Марко фолклор и етнологија
избран и во која област
Цепенков “Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фолклорот и етнологијата на
Фолклористика - Институт за фолклор “ Марко
Ромите
Цепенков “ Скопје
2.
3.
4.
5.
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10.

6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фолклорот и етнологијата на
Ромите
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Д-р Трајко
Етничките и
Институт за фолклор” Марко
Петровски
културните
Цепенков” Скопје
карактеристики на
Ромите во
Македонија (2013)
2.
Д-р Трајко
Ромски народни
Институт за фолклор” Марко
Петровски
приказни од
Цепенков” Скопје
Македонија (2017)
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
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11.

12.

2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
Број
1.
Трајко Петровски
Придонесот на
Балканската култура низ призмата на
академик от Тихомир фолклористичко-етнолошките
Ѓорѓевиќ во
истражувања (Прилози од
проучувањето на
Меѓународниот симпозиум одржан на
Ромите
19-20 декември 2014 година во Скопје
Институт за фолклор „Марко
Цепенков“ Скопје, 2015.
2.
Трајко Петровски
Проучувањето на
Македонски фолклор, бр. 71, Скопје,
ромскиот фолклор и
2016.
ромската култура
3.
4.
5.
6.

12.2

12.3

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
Конференција/година
1.
Трајко Петровски
Придонесот на
Меѓународен симпозиум „Балканскат
академик от Тихомир култура низ призмата на
Ѓорѓевиќ во
фолклористичко-етнолошките
проучувањето на
истражувања, 19-20 декември, Скопје
160

2.

Трајко Петровски

3.

Трајко Петровски

Ромите
Проучувањето на
ромскиот фолклор и
ромската култура

Занимањата и
начинот на
стекнување средства
за живот кај Ромите
во Скопје

2014.
XVIII Симпозиум за балкански
фолклор, тема: „Теорија и емпирија:
институционализирана
фолклористика и етнологија во
Македонија и на Балканот“, Скопје,
2017.
XIX Меѓународен симпозиум за
балкански фолклор, тема: „Традиција
и современост во фолклорот на
балканските народи“, Скопје, 24-25
ноември 2017.
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Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Јасминка Ристовска Пиличкова
Дата на раѓање
23.03.1970
Степен на образование
VIII
Наслов на научниот степен
Д-р по фолклористика
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Дипломиран
1994
Украинска Академија на
стекнал со научен степен
сликар уметностите - Киев, Украина
специјализација:
театрална
декорација
Магистер по
2001
Филозофски факултет,
историја на
Институт за историја на
уметност
уметност со археологија ,
УКИМ, Скопје
Доктор по
2012
Инстутут за фолклор Марко
фолклористика
Цепенков, УКИМ Скопје
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Историја на
Ликовна
Современа ликовна уметност,
уметност
уметност
традиционален текстил
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Фоклористика
Етнологија,
семилогија, традиционална
текстил, обреден фолклор
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
Инстутут за
Виш научен соработник- истражувач на
каде работи и звањето во кое фолклор Марко
народната носија и текстилна орнаментика
е избран и во која област
Цепенков, УКИМ
Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Фолклористички аспекти на
Фолклористика - Институт за фолклор „Марко
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2.

3.

10.

материјалната култура
Традиционална орнаментика
Историја на декоративни применети
уметности

Цепенков“-Скопје

Фолклористика - Институт за фолклор „Марко
Цепенков“-Скопје
Изборен предмет при УКИМ
Фолклористика - Институт за фолклор „Марко
Цепенков“-Скопје Изборен предмет при УКИМ

4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Д-р Јасминка
Појавата на паунот „Етнолог – Еthnologist“, бр. 17,
Ристовска Пиличкова
и пауновото перо во Сkopje , 2015, 72-87
оформувањето
на
македонските
народни носии
2.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

Семантиката
на „Македонски фолклор“, ИФ, год.
желката и жабата XXXVI, бр. 69, Скопје, 2014, 153во
македонскиот 164
традиционален
текстил

3.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

4.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

Војните во
Македонија во
првата половина на
20 век, нивно влијание
и промените кои
настанале врз
макеодонскио
традицинален
костум
Женската
обредна
практика
на

Меѓународна научна конфренција Балканот: луѓе, војни, мир, ИНИ,
2015, Скопје, стр. 481-488

Македонски фолклор, год. XXXVII,
бр. 70, Скопје, 2015, стр. 231-244
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повикување на дожд
и мотивот куклите и
желките застапени
во
македонските
традиционални
везови – сематички
паралели и сродности
5.

10.2

Традиционалното
„Етнолог – Еthnologist“, бр.16,
текстилно
Скопје, 2014, стр. 103-111.
творештво
и
можностите
за
негова афирмација

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Д-р
Јасминка Митските представи ИФМЦ,
Министерството
за
Ристовска Пиличкова во народното
образование и наука на РМ, 2009(раководител)
творештво
2.

3.

4.

Д-р Ермис Лафазанов
(раководител)
Јасминка Ристовска
Пиличкова
(истражувач)
Академик
Катица
Ќулафкова
(раководител)
Јасминка Ристовска
Пиличкова
(истражувач)
Д-р Никос Чаусидис
(раководител)
Јасминка Ристовска
Пиличкова
(истражувач)

Антропоморфните
елементи во
македонската
народна орнаментика
и прозен фолклор
Културната
интеграција и
стабилноста на
Балканот – Културна
интеграци и
устоичивост на
Балканите
Структури на
архаичната духовна
култура во Словенија
и Македонија и
нивните реалации

Д-р Актан Аго
Споредбени
(раководител)
фолклористички
Јасминка Ристовска
истражувања
Пиличкова
(истражувач)
Печатени книги во последните пет години (до пет)
5.

10.3

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

ИФМЦ, Министерството за
образование и наука на РМ, 2009-

Меѓународен научно-истражувачки
проект финансиран од МАНУ и
БАН, 2014-2016

Филозофски факултет (Институт за
археологија и историја на уметноста,
Македонија Знанственоразисковални центар
САЗУ - Институт за археологија,
Љубљана, Словенија, 2004-2007
ИФМЦ, Министерството за
образование и наука на РМ, 2009-
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Ред.
број
1.

10.4

Автори

Наслов

Издавач/година

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова,
M-р Емилија
Апостолова Чаловска

Компаративна
анализа на фасадите
од средновековните
цркви во периодот на
13-14 век со мотиви
од народното
текстилно
творештво

Женска акција, Скопје, 2015

2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Д-р Јасминка
За семантиката на „Спектар“, Институт за македонска
Ристовска Пиличкова
некои
обредни литература, год. 31, бр. 62, Скопје,
дејствија поврзани со 2013, 172-184.
изработката
на
носијата
и
традиционалниот
текстил
во
Македонија
2.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

3.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

4.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

5.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

Функционалносемиолошките
особености на
македонските
народни носии
Идентитскиот код
на народниот костум
кај Македонците со
исламска вероисповед
од областа на Долна
Река

Македонски фолклор, год. XXXVIII,
бр. 71, Скопје, 2016, 73-84

За некои особености
на везовите од
Криворечкиот регион
– со посебен осврт на
мотивите полке,
девојке и узкукњак
Семантиката
на
прекршената линија

„Славишки зборник“, ЛУ Градски
Музеј – Крива Паланка 2016

„Македонците со исламска религија
во историски и современ контекст“,
МАНУ- Комисија за односи со
верски заедници , 29.06. 2015,
Скопје, 191-200

„Музејски гласник“, бр. 7, Музеј на
град Кратово – Општинска установа,
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во орнаментиката на Кратово, 2014,
везовите
од
Североисточна
Македонија, 80-97
11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
Антонија Гугинска со тема: Традиционалната
текстилан орнаментика во Скопска Блатија
11.3 Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

Точкестите
елементи и нивниот
небесен карактер низ
примери
од
македонската
текстилна
орнаментика

„Патримониум.МК“, Списание за
културното наследство - споменици,
реставрација, музеи, год. 8, бр. 13,
Скопје, 2015, 345-354

2.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

Симболиката на
кружните мотиви во
македонската
традиционална
култура – генеза и
развој

Патримониум MК. - Списание за
културното наследство - споменици,
реставрација, музеи, година 6, бр. 11,
Скопје, 2013, 61-73.

3.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

Лазарските обредни
форми и дејствија,
израз на женската
пубертетска
иницијација на
премин - низ примери
од македонскиот
фолкор

4.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

Универзитет Св. Кирил и Методија Скопје, Филологические заметки –
Пермски государствении
Универзитет – Перм, Русија;
Filoloske pripombe - Univerza v
Ljubljani – Ljubljana, Filoloske studija
- Sveuciliste u Zagrebu, Филолошки
студии, Philological studies,
Филозофско-културолошки
проблеми, 2015, том 1, XIII, бр. 1,
стр. 35-50
Мотивот саан –
Универзитет Св. Кирил и Методија можна манифестација Скопје, Фолологические заметки –
на митска птица
Пермски государствении
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Семеург – Симург

Птицата - гласник
на
боговите
низ
примери на петелот
и кокошката
во
македопнскаат
текстилна
орнаментика

5.

12.2

12.3

Универзитет – Перм, Русија;
Filoloske pripombe - Univerza v
Ljubljani – Ljubljana, Filoloske studija
- Sveuciliste u Zagrebu, 2013
Филолошки студии, Philological
studies, Филозофско-културолошки
проблеми, том 1, 2013, 94-99, УДК:
391:746(497.7)
„Балканската култура низ призмата
на
фолклористичко-етнолошките
истражувања“,
Меѓународен
симпозиум ИФ Марко Цепенков,
Скопје 19-20.12.2014 ,277-292

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
Конференција/година
1.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

2.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова

Култот на мечката
во
балканскиот
фолклор – траги,
интеракции
и
ритуални комплекси

„Балкански
идентитет/и“,
Приредувачи: Катица Ќулафкова и
Милена Божикова,
Прилози од
научно
истражувачкиот
проект
„Културната
интеграција
и
стабилноста на Балканот“, МАНУБАН, Скопје / София, 2016, Скопје,
157-175
The celestial character Зборник на трудови “Rethinking the
of dot elements in Frame work of Interdisciplinary
Macedonian
textile cooperation between Cultural heritage,
ornaments
local economic development, truism
and media”, 3-th International
conference “Ohrid- Vodici 2015”,
Institute for socio-cultural anthropolgy
of Macedonia, Ohrid, R. Macedonia,
17-19.01.2015, Institute for sociocultural anthropolgy of Macedonia,
Ohrid, R. Macedonia, 17-19.01.2015,
167

53-65
Зборник на трудови: „Тероризмот,
миграциите, бегалците- современи
предизвици на културниот
идентитет, наследство, економија,
туризам и медиуми“, „Меѓународна
конференција „Охрид-Водици 2016“,
Охрид, 17-19.01.2016, Institute for
socio-cultural anthropolgy of
Macedonia, Ohrid, R. Macedonia, 1719.01.2016, 19-33

3.

Д-р Јасминка
Ристовска Пиличкова
М-р Емилија
Апостоловска
Чаловска

Елементите
на
керамопластичната
декорација, камената
пластика
и
фрескиживописот од
црквата Св. Софија
во
Охрид
и
македонскиот
традиционален
текстил:
иконографски
обележја и паралели

4.

Jasminka Ristovska
Pilichkova, PhD

Makedonya
Yörük Меѓународен симпозиум за Турска
Türklerinin Geleneksel култура, Скопје, 7-8.05.2015
Kostümlerinde
(Giysilerinde) Kullanılan
Fitomorfik
Motiflerin
Karşılaştırmalı Analizi ve
MakedonGeleneksel
Nakış Dekorasyonu

168

Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Актан Аго
10.04.1976
VIII степен (Доктор на науки)
Доктор на филолошки науки
Образование
Година
Дипл. филолог
М-р на
филолошки науки
Д-р на филолошки
науки
Подрачје
Хуманистички
Подрачје
Хуманистички
Институција

2004
2010

Институција
Филолошки факултет УКИМ,
Скопје
Филолошки факултет УКИМ,
Скопје
Филолошки факултет УКИМ,
Скопје

Подрачје, поле и област на
Поле
Област
научниот степен магистер
Филологија
Турски јазик и книжевност
Подрачје, поле и област на
Поле
Област
научниот степен доктор
филологија
Турски јазик и книжевност
Доколку е во работен однос
Звање во кое е избран и област
Институт за
да се наведе институцијата
Научен соработник -истражувач на турскиот
фолклор „Марко
каде работи и звањето во кое
фолклор и етнологија во РМ
Цепенков” - Скопје
е избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студи
9.1
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Турска народна книжевност 1 и 2
Ориентална филологија – Филозофски факулт
ДУТ
2.
Дијалектологија на турскиот јазик Ориентална филологија – Филозофски факулт
1и2
ДУТ
3.
Техники на превод 1 и 2
Универзитет „Гоце Делчев” - Штип
4.
Фонологија и фонетика на
Универзитет „Гоце Делчев” - Штип
турскиот јазик 1 и 2
5.
Дијалектологија на турскиот јазик Универзитет „Гоце Делчев” - Штип
1и2
6.
7.
8.
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
Дијалектологија со историја на
Ориентална филологија – Филозофски факулт
турскиот јазик
ДУТ
2.
Граматика на турскиот јазик
Ориентална филологија – Филозофски факулт
ДУТ
3.
Фолклорот и етнологијата на
Фолклористика – Институт за фолклор „Марк
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Турците

10.

Цепенков“ - Скопје

4.
5.
6.
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Актан Аго
Турските народни
Зборник на трудови од
песни во охридскоМеѓународниот симпозиум на тем
струшкиот регион
Балканската култура низ призма
фолклористичко-етнолошките
истражувања, Скопје, 2015
2.
Актан Аго
Институционализирано Македонски фолклор, бр. 71, 2016
истражување на
турскиот фолклор во
Република Македонија
3.
Актан Аго
Фонетски особености
International Jurnal, Scientific pape
на Охридско турскиот
Knowledge, Vol 15.1
говор
4.
5.
10.2
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Главен истражувач:
Споредбени
2013
Д-р Актан Аго
фолклористички
истражувања
2.
3.
4.
5.
10.3
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Актан Аго
Турските јазични
Скопје, 2014
елементи во
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македонските драмски
творби од XX век,
Логос-А, ISBN: 9789989-58-544-9

11.

12.

2.
3.
4.
5.
10.4
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Актан Аго
Учебник по турски
МОН, Скопје, 2016
јазик за 9. oдделение за
деветгодишно основно
образование
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Дипломски работи
7
11.2
Магистерски работи
2
11.3
Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1
Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
Број
1.
Актан Аго
Güneybatı
19. Uluslararası Türk Kültürü
Makedonya’daki Çocuk Sempozyumu, Bildiri Kitabı, Üsküp
Folkloruna Genel Bir
ISBN: 978-9944-5264-5-6, 2014
Bakış
2.
Актан Аго
Makedonya’daki Türk
III. Uluslararası Dil ve Edebiyat
Kültürünün
Konferansı “Avrupa’da Türkçe”
Gelişmesinde Türkçe
Bildiriler kitabı, Tiran, Arnavutluk,
Basın Araçlarının Katkısı 2014, ISBN: 978-9928-194-00-08
3.
Актан Аго
Makedonya Türk Çocuk II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik
Edebiyatının Gelişimi ve Edebiyatı Sempozyumu Bildiri Kita
Necati Zekeriya’nın
İstanbul, 2015, ISBN: 978-9928-418
Önemi
9-0
4.
Актан Аго
XIX. ve XX. Yüzyılda
20. Uluslararası Türk Kültürü Kong
Makedon Dram
Bildiri kitabı, Üsküp, 2015, ISBN:9
Yazarlarının Eserlerinde 9944-5263-3-3
Türkçe kelimelerin
Anlam Değişmeleri
5.
Актан Аго
Makedonya’da Türkçe
IV. Uluslararası Dil ve Edebiyat
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6.

12.2

12.3

Актан Аго

Bilim ve Yüksek Eğitim
Kurumların Kuruluş ve
Çalışmaları
Güneybatı
Makedonya’daki
Çocuk Folkloruna
Genel Bakış

Konferansı “Sami Fraşeri Anısına”
Bildiri kitabı, Tiran, Arnavutluk, 20
ISBN: 978 9928 156 17 4
II. Uluslararası Türk Sanatları, Ta
ve Folkloru Kongresinin Bildiri
kitabı, Saraybosna, Bosna, 2015

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
2.
3.
4.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
број
Конференција/година
1.
Aktan Ago
Makedonya’daki Türk
III. Uluslararası Dil ve Edebiyat
Kültürünün
Konferansı: “Avrupa’da Türkçe”, Ti
Gelişmesinde Türkçe
Arnavultuk, 2014
Basın Araçlarının
Katkısı
2.
Актан Аго, Велика
Türk Kültürünün
„ Uluslararası “Türkiye ve Balkanla
СтојковаMakedon Halk Müziğine Konferansı, Uluslararası Saraybosna
Серафимовска
Etkisi
Üniversitesi, Saraybosna, Bosna, 20
3.
Актан Аго
Makedonya’da Türkçe
IV. Uluslararası Dil ve Edebiyat
Bilim ve Yüksek Eğitim
Konferansı “Sami Fraşeri Anısına”,
Kurumların Kuruluş ve
Tiran, Arnavultuk, 2015
Çalışmaları
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Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови од прв циклус на
студии
Велика Стојкова Серафимовска
Име и презиме
18.04.1973
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот
Доктор на науки
степен
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се Дипломиран
1997
УКИМ, Факултет за музичка
стекнал со научен степен
етномузиколог
уметност – Скопје
Магистер по
2006
Универзитет на уметности,
Етномузикологија
Факултет за музичка уметност –
Белград, Србија
Доктор по
2014
УКИМ, Институт за фолклор
фолклористика
„Марко Цепенков“ – Скопје
Подрачје, поле и област
Подрачје
Поле
Област
на научниот степен
Хуманистички
Музикологија Етномузикологија
магистер
науки
Подрачје, поле и област
Подрачје
Поле
Област
на научниот степен
Хуманистички
Етнологија
Фолклористика
доктор
науки
Доколку е во работен
Институција
Звање во кое е избран и област
однос да се наведе
Доцент/научен соработник
ЈНУ Институт за
институцијата каде
фолклор „Марко
работи и звањето во кое е Цепенков“ – Скопје
избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
бр.
Светски музички фолклор
Музичка теорија и педагогија
1.
УКИМ, Факултет за музичка уметност – Скопје

2.

Традиционално пеење

Музичка теорија и педагогија
УКИМ, Факултет за музичка уметност – Скопје

9.2.

9.3.

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Фестивализација на фолклорот
Фолклористички истражувања на културата
1.
и етно-туризам
ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
Фолклорот во секојдневната
Фолклористички истражувања на културата
2.
култура
ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
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1.
2.
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
Velika Stojkova Safeguarding intangible cultural
1.
Serafimovska,
heritage in Republic of Macedonia
Dave Wilson,
Ivona
Opetcheska
Tatarchevska
Velika Stojkova The reflection of social transition
2.
Serafimovska
in traditional music –
case study of Republic of
Macedonia
3.

Velika Stojkova
Serafimovska

4.

Velika Stojkova
Serafimovska

5.

Velika Stojkova
Serafimovska

The term, “voice” – social and/or
music expression in ritual tradition
(Macedonian case)
The role of professionals in
building the music repertoire in the
State ensemble for folk dances and
songs of Macedonia - Tanec
Rituals and context – changes and
continuity in two winter rituals
in the Republic of Macedonia

Издавач / година
“Yearbook of Traditional Music”,
International Council for Traditional
Music, University of Ljubljana, 2016,
pg. 1-25. H index 7
“Bulgarian Musicology Quarterly”,
Bulgarian Academy of Science,
Institute for Art studies, Sofia, 2016

International Council for traditional
music, National committee for
Macedonia, Skopje, 2014
University of performing Arts,
Faculty of Music Art, Belgrade, 2015

Faculty of Arts, South-West
University “Neofit Rilski”,
Blagoevgrad, Bulgaria, 2016

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Институт за фолклор „Марко
ЈНУ Институт за фолклор „Марко
1.
Цепенков“ – Скопје - Општ
Цепенков“ – Скопје
проект за заштита на архивата
2.
Меѓународен проект – МАНУ- Бугарска Академија на Науките
Македонска Академија на Науките
БАН
Современи проекции на
и Уметностите
културните традиции во
Институт за етнология и
европска перспектива:
фолклористика с етнографски
етнолошки, фолклористички и
музей –
етномузиколошки аспекти
БАН, София,
Институт за фолклор “Марко
Цепенков“, Скопје
Институт за старословенска
култура, Прилеп
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10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Velika Stojkova Safeguarding intangible cultural
1.
Yearbook for Traditional Music Vol.
Serafimovska,
heritage in Republic of Macedonia 48. ed. Kati Szego, Timothy Rice,
Dave Wilson,
Razia Sultanova. International
Ivona
Council for Traditional Music.
Opetcheska
Ljubljana. pg. 1-25. 2016. ISSN
Tatarchevska
0740-1558. ISSN 2304-3857 H
Index 7
Велика
За промените во
Македонски фолклор, год. XXXVII,
2.
Стојкова
традиционалната музика
бр. 70, Институт за фолклор
Серафимовска
„Марко Цепенков“ – Скопје, 2015
3.
Velika Stojkova The reflection of social transition Bulgarian Musicology 3/2016.
Serafimovska
in traditional music –
Bulgarian academy of science,
case study of Republic of
Institute of Art. Sofia. 2016. ISSN
Macedonia.
0204-823X
Велика
Лазарските песни во процес на
Институт за фолклор „Марко
4.
Стојкова
трансформација
Цепенков“ – Скопје, 2015
Серафимовска
5.
Velika Stojkova The role of professionals in
International Council for
Serafimovska.
building the music repertoire in
Traditional Music, STG on Music
the State Ensemble of folk dances and Dance in Southeastern Europe.
and songs of Macedonia – Tanec.
Symposium 4, Petnica. ed, Liz
Mellish, Nick Green, Mirjana Zakic.
Faculty of Music Art. Belgrade.
pg.241-249. 2016. ISBN 978-8688619-71-4
6.
Velika Stojkova The term “voice” – social and/or
International Council for
Serafimovska
music espression in ritualistic
Traditional Music, National
traditions (Macedonian case).
Committee for Macedonia. STG on
Music and Dance in Southeastern
Europe. Symposium 3, Berovo. ed.
Elsie Ivanchic Dunin, Liz Mellish,
Ivona Opetcheska Tatarchevska.
Skopje. pg. 50-57. 2014. ISBN 978608-65721-0-5
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7.

Велика
Сцената како нов културен
Стојкова
простор за трансмисија и
Серафимовска транзиција на
традиционалната музика.

8.

Velika Stojkova
Serafimovska.

Multipart Singing in Macedonia –
Some Basic Characteristics.

The origin of the enlarged second
in the Macedonian folk singing –
Byzantine or Ottoman influence?
Velika Stojkova Music life in Macedonia, United
10.
Serafimovska
Europe – United Music?
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни
9.

Velika Stojkova
Serafimovska

Македонски фолклор Год.
XXXVIII, број 71. Институт за
фолклор „Mарко Цепенков“ –
Скопје. стр. 263-275. 2016. ISSN
0542-2108
The Sixth International Symposium
of Traditional Polyphony,
International research Center for
Traditional Polyphony of Tbilisi,
vano Sarajishvili State
Conservatory. ed. Rusudan
Tsurtsumia and Joseph Jordania.
pg.319-327. 2014. ISBN 978-99419308-9-8
“Documentation and Communication
Center for Regional Music”, Tirana,
Albania, 2006
University of Performing Arts,
Vienna, 2001

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Наслов
Издавач / година
Ред. Автори

број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со импакт
фактор во даденото поле во последните пет години
Наслов
Ред. Автори

Издавач / година

број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Наслов на трудот
Меѓународен собир/
Ред. Автори
конференција
број
1.
2.
3.

Година
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