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ОБРАЌАЊЕ НА ПРОФ. Д-Р КАТЕРИНА ПЕТРОВСКА-
КУЗМАНОВА, ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА ОРГАНИЗАЦИСКИОТ 

ОДБОР НА НАУЧНИОТ СИМПОЗИУМ 
 
Почитувани колешки и колеги, 
 
Имам чест, од името на Организацискиот одбор, да ве поздравам 

и да ви се заблагодарам на вашето присуство и интересот што го 
изразивте за учество на научниот собир „Современата состојба на 
фолклорот низ призмата на истражувањата на младите фолклористи“. 
Ова е прв собир наменет за младите истражувачи и за студентите на 
втор и на трет циклус студии, во организација на ЈНУ Институтот за 
фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје. 

Иницијалната замисла на научниот собир е на истражувачите, 
кои ги прават своите исчекорувања во областа на фолклористиката, да 
им се понуди можност да ги искажат своите теоретски и емпириски 
знаења. Целта на организаторите е новите теориски достигнувања, 
теренските и независните истражувања што ги спроведуваат младите 
фолклористи, да најдат своја примена во рамките на  
научнообразовната дејност во Институтот за фолклор. Исто така, една 
од целите на овој собир е и неговата реализација како форум на кој 
преку размена на искуствата и преку конструктивен дијалог да се дојде 
до одредени теориски ставови и нивна примена врз конкретни 
прашања од различните области во народната култура. На овој начин 
се придонесува за проширување на знаењата кај студентите од втор и 
од трет циклус по фолклористика и тие се насочуваат кон разбирањата 
за фолклорот во една поширока смисла. Значи, во прашање е 
вклучувањето на интердисциплинарен пристап од повеќе 
хуманистички и општествени дисциплини, преку кои, студентите на 
втор и на трет циклус студии се насочуваат кон развивање на 
сопствените академски вештини во различните области на 
истражувањето на народната традиција.  

Во наредниве два дена ќе слушнеме триесетина реферати од 
различни области, вклучувајќи разни жанри на народната книжевност 
(приказни, митови, легенди, поезија итн.). Тука се, се разбира, и 
останатите форми на нематеријалната/духовната култура, како што се: 
обичаите, народните песни, ората и инструменталните изведби, 
културното наследство, туризмот и образованието. Свое место на овој 
форум ќе има и презентацијата на различните форми на материјалната 
култура, како на пример, народната архитектура и сл. 

Со сите овие активности се оправдува и се легитимира 
постоењето на високобразовната дејност во ЈНУ Институт за фолклор 
„Марко Цепенков“. На тој начин се одвива процесот на оспособување 
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на кадар, кој ќе истражува на полето на фолклористиката следејќи ги 
современите методи. На собирот се вклучени и истражувачи со 
различни теми од областа на фолклористиката, а кои се веќе 
етаблирани во своите научни области. 

Вашето присуство на научниот собир „Современата состојба на 
фолклорот низ призмата на истражувањата на младите фолклористи“ 
го докажува интересот за развој на истражувањата во сферата на 
фолклористиката, а соработката меѓу вработените на Институтот за 
фолклор „Марко Цепенков“ и младите истражувачи, треба да доведе до 
критичка опсервација на сите засегнати сегменти и чинители во оваа 
научна дисциплина.  

На крајот ви посакувам успешна и плодотворна работа во 
истражувањето на фолклорот и на традиционалната култура.  

Потсетувам дека трудовите од овој собир ќе бидат публикувани 
во списанието „Македонски фолклор“. 

 
Ви благодарам на вниманието. 


