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ВОВЕД 

 

Усогласеност со законската регулатива 

 

Предлог-проектот за воведување студиски програми за трет циклус студии –СТУДИСКА 

ПРОГРАМА – НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТ е усогласен со Законот за високото образование 

(„Сл. весник на РМ“ бр. 35/08, 103/08 и 26/09) и Законот за научноистражувачката дејност („Сл. 

весник на РМ“ бр.  46/08 и 103/08). Предлогот е усогласен и со критериумите произлезени од 

Болоњската декларација за заеднички европски систем за високото образование, чиј потписник е 

и Република Македонија, како и со актите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ што ја 

регулираат оваа материја, особено со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на УКИМ во Скопје 

(„Универзитетски гласник“ бр.150/2010). 

Предлогот е усогласен и со критериумите произлезени од Болоњската декларација, чиј 

потписник е и Република Македонија и со регулативата од оваа област на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје. 

Дефинирање на потребата за акредитација на студиската програма 

 

 Измените и дополнувањата на студиската програма Наука за книжевност произлегуваат од 

потребата за:  

- следење на новите законски одредби во високото образование во врска со задолжителните 

компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми; 

- вградување на постојното искуство од досегашното изведување на наставата; 

- воведување на нови предмети и проширување на постојните предметни програми согласно 

интересот на запишаните студенти во првите две години;  

- развивање и надоградување на постојната програма со нови научни сознанија. 

  Овие студии, од една страна, значат стекнување специјализирани знаења и 

оспособување на кадрите за самостојна научна работа во областа, но и дополнување на 

постоечките програми на студирање со примена на актуелните научни достигнувања во светот од 

областа на книжевоста. Студиите се организираат врз принципите на: современите тенденции во 

високото образование во Европа; сфаќањето на потребата од воведување нови профили и 

дополнување на постоечките програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и 

задоволување на потребата за образување кадри кои ќе го заокружат профилот со највисок 

научен степен. 

ОПШТ ДЕЛ 

 

     Носител на проектот 

Носител на докторските студии е Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, односно 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ 

 

     Назив на студиската програма 

 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје предлага студиски програми од трет циклус 

студии под наслов –НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТ . 
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД ТРЕТИОТ ЦИКЛУС 

СТУДИИ 

1.  

Карта на високообразовната 

институција 

Карта на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во 

Скопје  

Прилог бр. 1  

1а.  

Општи дескриптори на 

квалификацијата за третиот 

циклус - докторски студии 

согласно со Уредбата за 

националната рамка на 

високообразовните 

квалификации 

 

Прилог бр. 2 

1б. 

Специфични дескриптори на 

квалификацијата со кои се 

одредуваат резултатите од 

учењето за студиската програма 

Наука за книжевност на третиот 

циклус - докторски студии, 

согласно со Уредбата за 

националната рамка на 

високообразовните 

квалификации 

 

 

Прилог бр. 3 

2.  

Одлука за усвојување на 

студиската програма од 

Наставно-научниот совет на 

Филолошкиот факултет „Блаже 

Конески“ во Скопје  

 

Прилог бр. 4 Одлука бр. 02-993/2  

3.  

Одлука за усвојување на 

студиската програма од 

Ректорската управа на УКИМ 

од Универзитетскиот сенат, 

односно од сенатот на научната 

установа 

 

Прилог бр. 5 Одлука бр. 

4.  

Научноистражувачко подрачје, 

поле и област каде што припаѓа 

студиската програма 

Студиската програма Наука за книжевност за трет циклус 

студии припаѓа на: 

- научноистражувачкото подрачје: 
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6.Хуманистички науки 

- научноистражувачкото поле: 

612. Наука за книжевност  

- научноистражувачката област: 

64001 Албанологија 

64002 Туркологија 

64003 Славистика 

64004 Англистика 

64005 Германистика 

64006 Романистика 

64025 Општа и компаративна литература 

 

5.  
Степен на образование  Трет циклус студии 

6.  

Цели и оправданост за 

акредитирање на студиската 

програма 

Измените и дополнувањата на студиската програма наука 

за книжевности произлегуваат од потребата за:  

- следење на новите законски одредби во високото 

образование во врска со задолжителните 

компоненти кои треба да ги поседуваат 

студиските програми; 

- вградување на постојното искуство од 

досегашното изведување на наставата; 

- воведување на нови предмети и проширување на 

постојните предметни програми согласно 

интересот на запишаните студенти во првите две 

години;  

- развивање и надоградување на постојната 

програма со нови научни сознанија. 

 

 

 

7.  

Години и семестри на траење на 

студиската програма 

Студиската програма трае 3 години, односно 6 семестри. 

 

Докторските студии ќе се изведуваат во текот на три 

академски години. Наставата ќе се одвива во текот на 

два семестри во кои се стекнуваат знаења во Школата 

за докторски студии на УКИМ и од наставата по 

стручните предмети. Во рамките на овие два семестри 

предвидена е и менторска работа. Третиот семестар е 

предвиден за пријава на докторската дисертација, а 

наредните три (четврти, петти и шести семестар) за 

истражување и нејзина изработка. Менторската работа 

ќе биде во тесна корелација со изработката на 



 7 

докторската дисертација, односно ќе ги воведе 

кандидатите во специфичната методологија на 

научноистражувачката работа поврзана со темата на 

дисертацијата и ќе ги подготви за нејзино 

пријавување. Во сите три години се предвидени 

полугодишни и годишни конференции, а во втората и 

третата година и по една научна работилница.  

 

8.  

ЕКТС-кредити со кои се 

стекнува студентот 
180 кредити  

9.  
Начин на финансирање 

Студиите ќе се остваруваат со самофинансирање на 

студентите. 

10.  
Услови за запишување 

Запишувањето и напредувањето на студентите во 

третиот циклус на студии се спроведува согласно 

Статутот на УКИМ и Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на 

трет циклус студии. 

Услов за стекнување на правото кандидатот да се 

запише на докторските студии: 

 завршени постдипломски студии/студии од втор 

циклус, односно освоени вкупно 300 кредити на 

студиите од прв и втор циклус (додипломски и 

магистерски студии). 

11.  

Структура на студиската 

програма согласно со 

Правилникот за организирање 

на докторски студии на 

единицата, број на предвидени 

предмети и стекнати кредити, 

како и број на кредити стекнати 

со изработката на докторскиот 

труд  

 

Прилог бр.6  

12.  

Податоци за просторот 

предвиден за реализација на 

студискта програма  

 Филолошкиот Факултет – „Блаже Конески“ во 

Скопје располага со еден голем амфитетар (со капацитет 

од 500 места), два мали амфитеатри (со капацитет од 150 

места), повеќе предавални, лаборатории и компјутерски 

лаборатории. Факултетот има 10 библиотеки со читални 

и располага со преку 500.000 наслови на книги и 

списанија. Ова високообразовна институција има 

солидни техничко-информатички услови за работа, 

односно сите кабинети, библиотеки и други служби се 

поврзани со Интернет-приклучок, поврзани се во 

интерна и универзитетска мрежа, како и со неопходните 

персонални сметачи, печатари и друг вид на потребна 
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опрема. Инсталирана е и соодветна опрема во шест 

преведувачки лаборатории за изведување на настава.  

13.  

Листа на опрема предвидена за 

реализација на студиската 

програма 

Библиотеките редовно се збогатуваат со 

релевантна домашна и странска научна литература од 

научните подрачја застапени со наставниот план и 

наставните програми на студиите. 

Факултетот располага со соодветна опрема 

(постојана интернет-конекција, компјутерска опрема, 

фотокопири, скенери, микрочитач) и ќе овозможат 

презентација на наставните содржини со современи 

технички средства (ЛЦД проектори, видео бим, ЛЦД 

телевизор, ДВД и сл.). 

14.  

Предметни програми со 

информации согласно со 

Правилникот на Одборот за 

задолжителни компоненти  

Прилог бр. 7  

15.  

Список на наставен кадар со 

податоци согласно со 

Правилникот на Одборот за 

задолжителни компоненти 

Прилог бр. 8  

16.  

Изјава од наставникот за 

давање согласност за учество во 

изведување на настава по 

одредени предмети од 

студиската програма 

Прилог бр. 11 

17.  

Согласност од 

високообразовната установа за 

учество на наставникот во 

реализација на студиската 

програма 

/ 

18.  
Информација за бројот на 

ментори 

Вкупниот број на ментори е 13, и тоа:  

- вкупниот број на ментори вклучени во изведување на 

студиската потпрограма Општа и компаративна 

книжевност е 5;  

-вкупниот број на ментори вклучени во изведување на 

студиската потпрограма Албанска книжевност е 1;  

-вкупниот број на ментори вклучени во изведување на 

студиската потпрограма Романистика е 2;  

- вкупниот број на ментори вклучени во изведување на 

студиската потпрограма Англиска книжевност е 1; 

- вкупниот број на ментори вклучени во изведување на 
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студиската потпрограма Турска книжевност е 1; 

   - вкупниот број на ментори вклучени во изведување на 

студиската потпрограма Германска книжевност е 2; 

- вкупниот број на ментори вклучени во изведување на 

студиската потпрограма Славистика е 1. 

Прилог бр. 9 Листа на ментори 

19.  

Информација за бројот на 

студенти за запишување во 

првата година на студиската 

програма  

Вкупниот број на запишани студенти на програмата 

Наука за книжевност се предвидува да изнесува 33 

студенти.  

- Општа и компаративна книжевност - 15;  

- Албанска книжевност - 3;  

- Романистика - 4;  

- Англиска книжевност - 1; 

- Турска книжевност - 3; 

 - Германска книжевност - 5; 

- Славистика - 3. 

20.  

Информација за бројот на 

наставници во полето, односно 

областа од 

научноистражувачкото 

подрачје неопходни за 

организирање на докторските 

студии  

Наставниот кадар го сочинуваат научните 

истражувачи и професори од Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ со научен степен доктор на науки. 

Вкупниот број на наставници е 26, и тоа:  

- вкупниот број на наставници вклучени во изведување 

на студиската потпрограма Општа и компаративна 

книжевност е 7;  

-вкупниот број на наставници вклучени во изведување на 

студиската потпрограма Албанска книжевност е 4;  

-вкупниот број на наставници вклучени во изведување на 

студиската потпрограма Романистика е 4;  

- вкупниот број на наставници вклучени во изведување 

на студиската потпрограма Англиска книжевност е 3; 

- вкупниот број на наставници вклучени во изведување 

на студиската потпрограма Турска книжевност е 2; 

   - вкупниот број на наставници вклучени во изведување 

на студиската потпрограма Германска книжевност е 3; 

- вкупниот број на наставници вклучени во изведување 

на студиската потпрограма Славистика е 3. 
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Прилог бр. 10 

21.  

Информација за обезбедена 

задолжителна и дополнителна 

литература 

Согласно најновите законски измени прегледот за 

задолжителна и дополнителна литература, за секој 

предмет поединечно, се објавува на интернет-страниците 

на организаторите. Во соодветните библиотеки се 

застапени примероци од потребната литература за 

посетување на наставата на студиската програма.     

22.  
Информација за веб-страницата 

 Веб-страницата на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ е http://ukim.edu.mk 

            Веб-страницата на Школата за докторски 

студии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ е 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=8&glavno=

8 

Веб-страницата на Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ е http://flf.ukim.edu.mk 

23.  

Информација за реализација на 

научноистражувачки проекти 

со кои се опфатени најмалку 

20% од наставниот кадар 

- Проект на Министерството за образование и 

наука: Македонско-италијански јазични и 

книжевни врски, 2010/13; 

- Проект на Министерството за култура: 

„Нобеловци“ на македонски јазик, 2010/2013. 

- Проект на Министерството за култура: „135 дела 

на македонски автори“ во превод на странски 

јазици, 2010/2013. 

- Проект на Министерството за култура: „Бисери 

на светската литература на македонски јазик, 

2010/2013. 

24.  

Научниот назив со кој се 

стекнува студентот по 

завршување на студиската 

програма 

По успешната одбрана на докторската 

дисертација, кандидатот се стекнува со научен степен 

доктор по хуманистички науки. Во продолжение се 

наведува соодветната научна област: 
-доктор по хуманистички науки; 

-научно поле: наука за книжевност; 

-научна област: англистика / германистика / славистика / 

романистика / албанологија/ туркологија/ општа и 

компаративна литература (скратено: д-р или PhD) 

25.  
Обезбедена меѓународна 

мобилност на студентите 

 Програмата на овие докторски студии во 

потполност е приспособена кон стандардите и духот на 

мобилност кои се вградени во темелите на Болоњскиот 

процес (Лисабонската декларација и др.). Структурата на 

студиите и EКTС бодовите создаваат услови за 

мобилност на студентите како во рамките на 

http://ukim.edu.mk/
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=8&glavno=8
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=8&glavno=8
http://flf.ukim.edu.mk/
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Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, така и во рамките 

на универзитетите во Републиката,  а потенцијално и на 

универзитетите во светот.  

На Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - 

Скопје меѓународната мобилност на студентите се 

обезбедува со програмите за студентска мобилност преку 

МОН и Агенцијата за европски образовни програми и 

мобилност (ЕРАЗМУС, БАЗИЛЕУС) во повеќе европски 

центри. 

Повеќе информации на:  

УКИМ – Одделение за меѓународна соработка 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=42&glavno

=42 

Филолошки факултет „Блаже Конески“–  

http://www.flf.ukim.edu.mk/ (Меѓународна соработка) 

 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=42&glavno=42
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=42&glavno=42
http://www.flf.ukim.edu.mk/
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26.  

Активност и механизми преку 

кои се развива и се одржува 

квалитетот на наставата  

          За проценка на квалитетот на својата 

високообразовна дејност, организаторите на оваа 

студиска програма вршат самоевалуација, која ја 

спроведува комисија за самоевалуација. 

Самоевалуацијата се врши во согласност со Статутот на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и 

Упатството за самоевалуација на Универзитетскиот 

сенат. 

Во рамките на овој процес, за следење и 

подобрување на квалитетот на наставата се спроведуваат 

периодични анонимни анкети. Цел на овие анкети е 

собирање на мислења и ставови за квалитетот на 

наставниот процес и преземање корективни мерки. При 

тоа се евалуираат предметите и предавачите, односно 

квалитет на наставната работа, квалитетот и актуелноста 

на наставните содржини, интеракцијата меѓу студентите 

и наставниот кадар, примената на современите помагала 

во наставата и сл.  

Поттикнати од позитивното искуство на вториот 

циклус студии, се предвидува фреквенцијата на 

самоевалуациониот процес на оваа студиска програма на 

третиот циклус, да биде исто така на две години.   
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ПРИЛОГ БР. 1  

 

 

 

КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
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Прилог бр. 1 КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА 

1. Назив на високообразовната институција ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ 

КОНЕСКИ“ – СКОПЈЕ  ПРИ 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 

2. Седиште СКОПЈЕ 

3. Вид на високообразовната институција ДРЖАВНА ВИСОКООБРАЗОВНА 

ИНСТИТУЦИЈА 

4. Податоци за основачот (на приватна 

високообразовна институција) 

/ 

5. Податоци за последната акредитација  

За студиските програми од прв циклус студии 

Одборот за акредитација на својата 18. седница 

одржана на 26.03.2013 година донесе решение за 

акредитација на студиските програми на 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“-Скопје, и 

тоа: Решение бр. 12-39/3 од 05.04.2013 година;  

Решение за почеток со работа од МОН бр. 13-

8500/4 од 02.07.2013 г. 

 

За студиските програми од втор циклус студии 

Одборот за акредитација на својата 18. Седница 

одржана на 26.3.2013 г. донесе решение за 

акредитација на студиските програми од втор 

циклус студии; македонски јазик , македонска 

книжевност, наука за јазик, наука за книжевност и 

конференциско толкување.  

Решение за почеток со работа од МОН бр.13-9088/4 

од 19.07.2013 г. 

 

За студиските програми од втор циклус студии 

Одборот за акредитација на својата 22. Седница 

одржана на 30.09.2013 г. донесе решение за 

акредитација на студиските програми од втор 

циклус студии „Студии по јазици, бизнис и 

меѓународна трговија“ организирани во соработка 

со Универзитетот во Орлеан бр.12-112/5 од 

20.12.2013 г.. 

Решение за почеток со работа од МОН бр.13-878/4 

од 03.02.2014 г. 
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За студиските програми од трет циклус студии, 

Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование на својата 2. седница одржана на 

29.09.2011  ги донесе следниве решенија за 

акредитација 12-115/5, 12 -115/6, 12 -115/7, 12 -

115/8, 12 -115/9, 12 -115/10, 12 -115/11 12 -115/12, 

12 -115/ 13, 12 -115/14, 12-115/4 од 19.10.2011 г. На 

4. Редовна седница одржана на 27.11.2011г. 

Решение бр. 12-115/15 од 31.01.2012 г. 

 

Претходното привремено Решение бр. Сл. 12  за 

акредитација на студиските програми на 

Филолошкиот факултет е донесено на 05.07.2005 

година. 

6. Студиски и научноистражувачки подрачја 

за кои е добиена акредитацијата 

- Подрачје 

6.00 Хуманистички науки 

- Полиња и области 

604 Наука за јазикот (лингвистика) 

612 Наука за книжевноста 

61200 Македонска книжевност и јужнословенски 

книжевности во средниот век 

61201 Македонска книжевност и јужнословенски 

книжевности  15-18 век 

61202 Македонска книжевност 14 и Македонска 

книжевност 20 век 

61203 Историја на јужнословенските книжевности 

61204 Нова хрватска, словенечка и српска 

книжевност 

61205 Современи јужнословенски книжевности 

61206 Народна книжевност 

61207 Теорија на книжевноста 

61208 Историја на албанската книжевност 

61209 Историја на турската книжевност 

61210 Историја на книжевностите на словенските 

народи 

61211 Историја на книжевностите на словенските 
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народи 

61212 Историја на книжевностите на германските 

народи 

61221 Историја на општата книжевност 

61224 Историја на книжевност на стариот исток 

61225 Методика на литературата 

61226 Друго 

6400 Македонистика 

64001 Албанологија 

64002 Туркологија 

64003 Славистика 

64004 Англистика 

64005 Германистика 

64006 Романистика 

64008 Ориентални и други филологии 

64009 Фонетика 

64010 Општа лингвистика 

64011 Применета лингвистика 

64012 Компаративна лингвистика 

64013 Фонетика 

64014 Фонологија 

64015 Социолингвистика 

64016 Психолингвистика 

64017 Невролингвистика 

64018 Граматика, семантика, семиотика, синтакса 

64019 лексикологија 

64020 Историја на јазикот 

64021 Учење на странски јазици 

64022 Преведување 

64023 Ономастика 
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64024 Теорија на литературата 

64025 Општа и компаративна литература 

64026 Литературна критика 

64027 Дијалектологија 

64028 Методика на јазик 

64029 Друго  

7. Единици во состав на високообразовната 

институција 

Катедра за македонски јазик и јужнословенски 

јазици 

Катедра за македонска книжевност и 

јужнословенски книжевности 

Катедра за албански јазик и книжевност 

Катедра за турски јазик и книжевност 

Катедра за славистика 

Катедра за англиски јазик и книжевност 

Катедра за романски јазици и книжевности 

Катедра за италијански јазик и книжевност 

Катедра за германски јазик и книжевност 

Катедра за преведување и толкување 

Катедра за општа и компаративна книжевност 

Центар за тестирање и сертифицирање на 

македонскиот јазик како странски јазик 

8. Студиски програми што се реализираат во 

единицата која бара проширување на 

дејноста со нови студиски програми 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

македонски јазик 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

српски јазик и книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

хрватски јазик 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

словенечки јазик 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

македонска книжевност и јужнословенски 

книжевности 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

албански јазик и книжевност 
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Студиска програма за прв циклус на студии по 

преведување и толкување од македонски на 

албански јазик и обратно (мајчин) 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

преведување и толкување од албански на 

македонски јазик и обратно (немајчин) 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

турски јазик и книжевност (мајчин) 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

турски јазик и книжевност (немајчин) 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

руски јазик и книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

полски јазик и книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

чешки јазик и книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

англиски јазик и книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

француски јазик и книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

романски јазик и книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

шпански јазик и книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

италијански јазик и книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

германски јазик и книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

општа и компаративна книжевност 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

преведување и толкување: англиски 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

преведување и толкување: француски 

Студиска програма за прв циклус на студии по 

преведување и толкување: германски 

Студиска програма за втор циклус на студии по 

македонски јазик 
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Студиска програма за втор циклус на студии по 

македонска книжевност  

Студиска програма за втор циклус на студии по 

наука за јазик 

Студиска програма за втор циклус на студии по 

наука за книжевност 

Студиска програма за втор циклус на студии по 

конференциско толкување 

Студиска програма за втор циклус на студии по 

јазици, бизнис и меѓународна трговија насока 

„Книжевност, јазици и лингвистика“ 

Студиска програма за трет циклус студии – наука 

за јазик 

Студиска програма за трет циклус студии – наука 

за книжевност 

Студиска програма за трет циклус студии – 

македонистика 

9. Податоци за просторот наменет  за 

изведување на наставната и истражувачката 

дејност 

1.  Вкупна површина (бруто простор) 

(простор за изведување настава и дворна 

површина 18557,32  m
2
 

2.  Вкупна површина на просторот за изведување 
настава (нето простор)  3.214,00 m

2
 

3.  Број на амфитеатри 3 со вкупен број на 

седишта 529 

4.  Број на предавални 24 со вкупен број на 

седишта 917 (наставата се изведува во 2 смени) 

Ред. 

Бр. 

 

Видови 

дидактички 

простор 

 

Број на 

Простории 

 

Површина 

во m
2 

 

Вкупен 

капацитет 

На 

Седишта 

 

3. Амфитетари 3 510 519 

 

АМФ 1 

АМФ 2 

1 

1 

110 

115 

113 

113 

 АМФ 3 1 285 293 

4. Предавални 24 1150 917 
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 П 1 1 59 48 

 П 2 1 58 48 

 П 3 1 73 59 

 П 4 1 103 83 

 П 5 1 46 38 

 П 6 1 42 35 

 П 7 1 76 61 

 П 8 1 39 32 

 П 9 1 58 47 

 П 10 1 61 50 

 

П 11 

 П 12 

П 13 

1 

1 

1 

58 

21 

28 

47 

19 

25 

 

П 14 

П 15 

 П 16 

П 17 

П 18 

П 19 

П 20 

П 21 

П 22 

П 23 

П 24 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

29 

30 

22 

22 

22 

22 

30 

29 

95 

63 

64 

 

25 

27 

17 

17 

17 

17 

28 

27 

80 

35 

35 

 

 

10. Податоци за опремата за изведување на 

наставната и истражувачката дејност 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ има 

солидни техничко-информатички услови за работа, 

односно сите кабинети, библиотеки и други служби 

се поврзани со Интернет-приклучок, поврзани се во 

интерна и универзитетска мрежа, како и со 

неопходните персонални сметачи, печатари и друг 

вид на потребна опрема. Инсталирана е и соодветна 

опрема во шест преведувачки лаборатории  за 

изведување на вежби. Единаесетте библиотеки со 

кои располагаат катедрите на Факултетот се 

опремени со богат фонд на домашна и странска 

литература (над 500.000 наслови). 
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1.Број на библиотеки 11 со вкупен број на седишта 

331. 

 

Ред. 

Бр. 

Видови 

дидактички 

простор 

Број на 

простории 

Површина 

во m
2 

 

Вкупен 

капацитет 

На 

седишта 

1. Библиотеки    

 -Македонски јазик 1 130 46 

 

-Македонска 

книжевност 1 130 46 

 -Романски јазици 1 163 25 

 -Славистика 1 127 20 

 -Англиски јазик 1 196 48 

 

-Германски јазик 

-Турски јазик 

-Албански јазик 

-ОКК 

-Превод и 

толкување 

-Италијански јазик 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

113 

53 

60 

18 

 

88 

43 

 

20 

19 

25 

5 

 

32 

45 

 

 

1. Број на лаборатории за изведување 

парктична настава 10 

 

Ред. 

Бр. 

 

Видови 

лабораториски 

простор 

Број на 

Простории 

 

Површина 

во m
2 

 

Вкупен 

капацитет 

на 

седишта 

1. Лаборатории 

 

10 510 386 

 

Лабораторија по 

италијански јазик 

ТЕмпус 

 

1 37 32 

 

- Лабораторија 

славистика 1 44 39 
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-Лабораторија   

роминистика 

 1 47 38 

 

-Лабораторија 

англистика 1 53 44 

 -Лабораториja  УСАИД 1 28 25 

 -Лабораторија  МОН 1 1 88 40 

           

-Лабораторија превод и 

тулкување МОН 2  -

Темпус 1 77 36 

             -Лабораторија  МОН 2   1 31 27 

 

-Лабораторија ТЕМПУС 

Цетис Мак 1 28 25 

           МИМЕЦ 1 80 90 

 

11. Број на студенти за кои е добиена 

акредитација 

2024 

12. Број на студенти (првпат запишани) Вкупно запишани студенти на Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески“ - Скопје во учебната 

2013/2014 год 

       -  на прв циклус на студии: 629 

      -   на втор циклус на судии: 56 

13. Број на лица во наставно-научни, научни и 

наставни звања 

44 редовни професори; 24 вонредни професори; 17 

доценти; 11 виши лектори и 13 лектори. Вкупно 

109 (еден редовен професор и еден вонреден 

професор користан неплатено отсуство) 

14. Број на лица со соработнички звања 9 асистенти 

15. Внатрешни механизми за обезбедување и 

контрола на квалитетот на студиите 

Самоевалуација (последната самоевалуација е 

извршена во 2012)  

16. Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација на установата 

(последна евалуација на УКИМ во 2008 година) Во 

периодот од 2 до 4 март 2008 година, 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје го 

посетил експертскиот тим од Европската 

асоцијација на универзитети во состав: проф. 

Хенрик-Тофт Јансен, Универзитет Роскилд, Данска, 

проф. Виргилио Меира Соарес, Совет за евалуација 

на португалските државни универзитети, 

Португалија и г-ѓа Џеклин Смит, Секретаријат на 

ЕУА, Брисел. Генерален заклучок е дека се 

направени голем број позитивни промени и 

трансформации во сите области од дејноста на 

УКИМ.  
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ПРИЛОГ БР. 2  

 

 

 

 

ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА ЗА ТРЕТИОТ 

ЦИКЛУС - ДОКТОРСКИ СТУДИИ СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА 

НАЦИОНАЛНАТА РАМКА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
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Прилог бр. 2  

ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА ЗА ТРЕТИОТ ЦИКЛУС - ДОКТОРСКИ СТУДИИ СОГЛАСНО СО 

УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

знаење и 

разбирање  

 Покажува систематско разбирање на хуманистичкото подрачје и на 

науката за книжевност како негова област и стручно 

профилирано познавање на методи и вештини за истражување во 

рамките на тоа подрачје согласно највисоките меѓународни 

стандарди. 

 

примена на 

знаењето и 

разбирањето  

 Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и адаптира 

суштински предмет на истражување со научен интегритет. 

 Преку оригинални истражувања кои ги поместуваат постојните 

граници на знаење, придонесува за развивање нови знаења, 

вреднувани на ниво на национални и интернационални 

рецензирани публикации. 

 

способност за 

проценка 

 Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и 

сложени идеи, имајќи компетенции за проценка. 

 Способност за независно иницирање на истражувачки и развојни 

проекти, преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на 

истражувачкото поле.  

 

комуникациски 

вештини 

 Способност за комуникација со своите колеги, пошироката 

академска заедница и со општеството во целина во рамките на 

својата област на експертиза. 

 

вештини на 

учење 

 Способност за интегративно промислување на појавите и 

процесите во македонската литература  и себепромоција во 

академски и професионални рамки во културниот развој во 

општеството базирано на знаење. 
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ПРИЛОГ БР. 3  

 

 

 

 

 
СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА СО 

КОИ СЕ ОДРЕДУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ЗА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТ НА 

ТРЕТИОТ ЦИКЛУС - ДОКТОРСКИ СТУДИИ, СОГЛАСНО СО 

УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА НА 

ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Прилог бр. 3 СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА СО КОИ СЕ 

ОДРЕДУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НАУКА ЗА 

КНИЖЕВНОСТ НА ТРЕТИОТ ЦИКЛУС - ДОКТОРСКИ СТУДИИ, СОГЛАСНО СО 

УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА РАМКА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

знаење и 

разбирање  

 Покажува високо ниво на генеричко и систематско знаење за 

научно автономно истражување во науката за книжевност. 

 Покажува продлабочено познавање на методи и современи 

теории за проучување на книжевноста. 

 Покажува вештини за примена на проширени и продлабочени 

знаења во потесното поле. 

 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето  

 Способност за подготвување, примена и приспособување на 

истражувачкиот процес во хуманистичкото подрачје во рамките 

на науката за книжевност. 

 Способност за оригинален пристап кон истражувања што 

резултираат со  проширени знаење, вреднувани на ниво на 

рецензирани научни трудови (национални и во публикации од 

меѓународно значење). 

 Способност за компаративно и контрастивно проследување на  

книжевноста во соодветните полиња во однос на глобалните 

историски или современи книжевно-творечки процеси. 

 

Способност за 

проценка 

 Способност за независно идентификување на научни прашања и 

теми. 

 Способност за критичка анализа, развој и синтеза на нови идеи 

во хуманистичкото подрачје на науката за книжевност. 

Способност за проценка на научни ставови преку почитување на 

етичките начела. 

 Способност за критичка и научна оценка на творештвото на 

авторите од областа на книжевноста.  

 Способност да иницира и да учествува во значајни настани од 

национално и меѓународно значење, независно и со научен 

интегритет. 

 Способност за иницирање истражувачки развојни проекти кои ќе 

генерираат нови знаења за развој во хуманистичкото подрачје на 

науката за книжевност. 
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ПРИЛОГ БР. 4  

 

 

 

 

 

ОДЛУКА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 

„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВО СКОПЈЕ 
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ПРИЛОГ БР. 5  

 

 

 

 

 

 

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

РЕКТОРСКАТА УПРАВА НА УКИМ ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ 

СЕНАТ, ОДНОСНО ОД СЕНАТОТ НА НАУЧНАТА УСТАНОВА 
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ПРИЛОГ БР. 6  

 

 

 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СОГЛАСНО СО 

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ 

НА ЕДИНИЦАТА, БРОЈ НА ПРЕДВИДЕНИ ПРЕДМЕТИ И 

СТЕКНАТИ КРЕДИТИ, КАКО И БРОЈ НА КРЕДИТИ СТЕКНАТИ 

СО ИЗРАБОТКАТА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД 
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Прилог бр. 6  

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СОГЛАСНО СО ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОКТОРСКИ 

СТУДИИ НА ЕДИНИЦАТА, БРОЈ НА ПРЕДВИДЕНИ ПРЕДМЕТИ И СТЕКНАТИ КРЕДИТИ, КАКО И БРОЈ НА 

КРЕДИТИ СТЕКНАТИ СО ИЗРАБОТКАТА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД 

Прв семестар ЕКТС 

кредити 

1.  задолжителен предмет за стекнување општи генерички знаења и вештини за 

истражување - Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето на 

хуманистичките науки- Наука за книжевност 

4  

2.  главен предмет од полето, областа и потесната област на истражување  12 

3.  изборен (помошен) предмет од полето, областа и потесната област на 

истражување 
6 

4.  изборен (помошен) предмет од полето, областа и потесната област на 

истражување 
6  

 ВКУПНО  28 кредити 

Втор семестар ЕКТС 

кредити 

1. изборен предмет за стекнување општи генерички знаења и вештини за 

истражување -Методологија на истражувањето со примена и примери во подрачјето на 

хуманистичките науки- Наука за книжевност 

4  

2. изборен предмет за стекнување општи генерички знаења и вештини за 

истражување (предмет од понудената листа на други предмети од потпрограмите на 

ФЛФ или од листата предмети на УКИМ) 

4  

3. изборен (помошен) предмет од полето, областа и потесната област на 

истражување 
6 

4. докторски семинар и годишна конференција со презентација 4  

5. истражување за подготовка на тема за докторска дисертација  14  

 ВКУПНО 32 кредити 

Трет семестар ЕКТС 

кредити 

1.  пријавување на тема за докторска дисертација 28  

2.  докторски семинар 2  

 ВКУПНО 30 кредити 

Четврти семестар ЕКТС 

кредити 

1. работилница 3  

2. истражување 25 

4. годишна конференција со презентација на рецензираниот труд 2  

 ВКУПНО 30 кредити 

Петти семестар ЕКТС 

кредити 

1. истражување 28  

2. докторски семинар (пишан труд, кој треба да се рецензира) 2  

 ВКУПНО 30 кредити 

Шести семестар ЕКТС 

кредити 

1. работилница 3  

2. истражување и пишување на теза 25  

3. годишна конференција со презентација на рецензираниот труд 2  

 ВКУПНО 30  

  180 кредити 
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Студиската програма предвидува вкупно180 EКTС-кредити.  

Со положување на предвидените испити кандидатот се стекнува со 42 ЕКТС-кредити. Од нив: 

 12 ЕКТС-кредити се за стекнување општи генерички знаења и вештини за истражување по 

трите предмети: 

1. научноистражувачка етика 

2. предмет од групата предмети Методологија на истражувањето 

3. предмет од понудената листа на предмети 

 30-ЕКТС-кредити се за едукација, кои  се стекнуваат со положување на испити по 

предметите од полето, областа и потесната област на истражување. 

 18 ЕКТС-кредити за докторски семинари, конференции и работилници од истражувачката 

практика.  

 120 ЕКТС-кредити за пријавување, изработка и одбрана на  докторската дисертација 

 Услов за да пристапи кон пријавување за изработка на докторската дисертација е кандидатот 

да освои 42 ЕКТС-кредити од избраните предмети и најмалку 4 ЕКТС-кредити од докторски 

семинари и годишни конференции.  

 Односот на кредитите е усогласен со најновите Измени во Законот за високо образование и се 

реализира во следните проценти: 60% задолжителни предмети, 30% изборни предмети (од 

соодветната стручна област) и 10% предмети по слободен избор на кандидатот од студиски 

програми од трет циклус од други високообразовни институции. 

 

 

 

НАСТАВА – општообразовни (задолжителни) предмети 

Име на предметот, активности и 

индивидуална работа за кои се 

доделуваат кредити 

Фонд на 

часови 

ЕКТС 

Кредити 

Семестри 

Научноистражувачка етика со примена и 

примери во подрачјето на хуманистичките 

науки- Наука за јазик* 

10 4 I/II  

20 

Методологија на истражувањето со примена 

и примери во подрачјето на хуманистичките 

науки- Наука за јазик * 

10 4 I/II 

20 

Еден предмет од понудената листа на 

други предмети од потпрограмите на ФЛФ 

или од листата предмети на УКИМ 

30 4 II 

Докторски семинари, годишни 

конференции   

 

20 12 II III/V IV/VI 

Работилница за истражувачка практика 

 
10 6 IV 

 

VI 

В к у п н о ЕКТС кредити 30 
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*Според Одлука на Ректоратот на УКИМ, предметите за стекнување општи и генерички знаења 

и вештини за истражување ги изведуваат наставници од Школата за докторски студии на 

УКИМ, и тоа: 30% од вкупниот фонд, односно 10 часови, а 70% (20 часа) ги изведуваат 

наставници од соодветната програма 

**Од понудените кандидатот бира три предмети 

 

 

 

НАСТАВА - специјалистички предмети  

 статус на 

предметот 

назив на предметот Семестар фонд  ЕКТС 

кредити 

1. изборен  главен предмет за 

изработка на дисертацијата  

I 2+0 12 

2. изборен помошен предмет I 2+0 6 

3. изборен помошен предмет I 2+0 6 

4. изборен помошен предмет II 0+4 6 

ВКУПНО: 30 

 

Кандидатот самостојно или во договор со менторот ги избира предметите од листата 

понудени предмети од определена потпрограма и го определува статусот на еден предмет како 

главен (носечки) за изработка на дисертацијата, кој мора да биде од избраната потпрограма (12 

ЕКТС-кредити) и 3 помошни предмети најсоодветни за дисертацијата (по 6 ЕКТС-кредити).  

 

Структура на студиската програма 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКТА ПРОГРАМА ЕКТС-кредити 

општообразовни (задолжителни) предмети 30 

специјалистички предмети 30 

докторска дисертација* 120 

ВКУПНО  180 

 

 

*Според чл. 59 од ЗВО докторската дисертација се пишува на македонски јазик. 

Доколку студиската програма се реализира на еден од светските јазици (англиски, германски, 

француски и руски) докторската дисертација се пишува на соодветниот јазик со превод на 

македонски јазик. 
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ПРИЛОГ БР. 7  

 

 

 

 

 

ЛИСТА НА ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ 
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Структура на студиските програми (потпрограми)  

            Студиска програма – НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТ 

Потпрограми: АЛБАНСКА КНИЖЕВНОСТ, ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ, АНГЛИСКА 

КНИЖЕВНОСТ, ГЕРМАНСКА КНИЖЕВНОСТ, РОМАНИСТИКА, СЛАВИСТИКА, 

ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ 

 

ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ И ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА 

СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ 

Назив на предметот фонд на 

часови 

реализатор ектс 

кредити 

Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето 

на хуманистичките науки-Наука за книжевност 

 

10   

4 

20 проф. д-р 

Екатерина 

Бабамова 

Методологија на истражувањето со примена и примери во 

подрачјето на хуманистичките науки-Наука за книжевност* 

10  

4 20 проф. д-р 

Зоран 

Анчевски 

*Формуларите за наставниците што ја изведуваат наставата се наоѓаат во Прилог бр. 8 – 

потпрограма Англистика 

 

 

  ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ И ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ 
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СТУДИСКА ПРОГРАМА - НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТ 

 

ПОТПРОГРАМА - АЛБАНСКА КНИЖЕВНОСТ 

бр. Код назив на предметот фонд 

  Жанровскиот систем во албанската книжевност 2+0 

  Албанска чиста лирика 2+0 

  Интертекстуални проучувања на албанската книжевност 2+0 

  Книжевни теории и методи 2+0 

  Албанска книжевност на преродбата 2+0 

  Поетика на албанскиот роман 2+0 

  Албански јуначки епос 2+0 

  Албанска книжевност на модерна 2+0 

  Албанско културно наследство 2+0 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА – ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 

бр. Код назив на предметот фонд 

  Поетиката на турската класична поезија 2+0 

  Методичко – дидактички проучувања на наставата по турска 

литература  

2+0 

  Поетика на турската суфиска-мистична поезија  2+0 

  Турската  литература за деца и наставата 2+0 

  Турскиот роман и класификација според содржини 2+0 

  Стилските фигури во современата турска поезија 2+0 

 

ПОТПРОГРАМА - АНГЛИСКА КНИЖЕВНОСТ 

бр. код назив на предметот фонд 

  Средновековна англиска литература 2+0 

  Ренесанса и неокласицизам 2+0 

  Романтизам и викторијанска епоха 2+0 

  Шекспир: критика и современи критички теории 2+0 

  Англоамериканската и македонската литература и култура во 

контакт  

2+0 

  Модерна англо-американска проза 

 

2+0 

  Постмодерни тенденции во англамериканската проза и критика 2+0 

  Модерна англо-американска поезија 2+0 

  Поезија на романтизмот и викторијанската епоха 2+0 

  Постмодерна англо-американска поезија и критика 2+0 

 

 

ПОТПРОГРАМА – СЛАВИСТИКА 
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бр. Код назив на предметот фонд 

  Руско-македонски врски и влијанија 2+0 

  Руски постмодернистички роман 2+0 

  Историја на славистиката 2+0 

 

 

ПОТПРОГРАМА - РОМАНИСТИКА 

бр. код назив на предметот фонд 

  Филозофија на Новата критика 2+0 

  Автофикцијата во современата француска литература 2+0 

  Францускиот книжевен барок 2+0 

  Италијанскиот постмодерен роман 2+0 

 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА – ГЕРМАНСКА КНИЖЕВНОСТ 

бр. Код назив на предметот фонд 

  Браколомството како романескна концепција (на примери од 

германската, од руската и од македонската книжевност)  

2+0 

  Интеркултурно проучување на  германскојазичната 

книжевност 

2+0 

  Насоките на културологијата и нејзината германистичко-

литерарнонаучна примена 

2+0 

 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА – ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ 

бр. код назив на предметот фонд 

  Мит, литература, култура 2+0 

  Аспекти на времето, просторот и нарацијата 2+0 

  Интеркултурни поетики: Исток и Запад 2+0 

  Поезија меѓу убавото и грдото, убавина 2+0 

  Книжевни идентитети и стилови (наративни, драмски и поетски) 2+0 

  Пародијата во контекст на постмодернистичките книжевни и 

уметнички постапки 

2+0 

  Интермедијални теории и практики 2+0 

  Компаратистиката и современите книжевни текови 2+0 

  Род и жанр 2+0 

  Културна херменевтика 2+0 

  Поетика на градот 2+0 

  Идеологија, книжевност, медиуми и култура 2+0 
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ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ 

СТУДИСКА ПРОГРАМА - НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТ 

 

ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ И ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА 

СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ 

Назив на предметот фонд на 

часови 

реализатор ектс 

кредити 

Научноистражувачка етика со примена и примери во 

подрачјето на хуманистичките науки-Наука за книжевност 

 

10   

4 

20 проф. д-р 

Екатерина 

Бабамова 

Методологија на истражувањето со примена и примери во 

подрачјето на хуманистичките науки-Наука за книжевност* 

10  

4 20 проф. д-р 

Зоран 

Анчевски 

*Формуларите за наставниците што ја изведуваат наставата се наоѓаат во Прилог бр. 8 – 

потпрограма Англистика 

Наслов на наставниот предмет НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ЕТИКА СО ПРИМЕНА И ПРИМЕРИ 

ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ХУМАНИСТИЧКИТЕ НАУКИ 

Код  

Студиска програма Сите насоки на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - 

Скопје 
Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2013/2014 Број на ЕКТС кредити 4 

Наставник д-р Екатерина Бабамова, редовен професор 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):   

-продлабочување на теоретските и практичните сознанија од областа на научно-истражувачката етика во 

доменот на хуманистичките науки, со посебен осврт на импликациите врз теоретските истражувања и 

практичната инплементација во науката и наставата по јазик 

-Оспособување на кандидатите за успешна реализација на воспитната, образовната и особено медијаторската 

функција на наставниците по јазик (мајчин и странски), како и за препознавање на проблемите од тој домен и за 
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успешно формулирање и спроведување на истражувачки проекти базирани на оваа проблематика. 

 

Содржина на предметната програма:  

-дефинирање на проблематиката од областа на научно-истражувачката етика во подрачјето на хуманистичките 

науки 

-конкретизација на теоретските и практичните аспекти поврзани со научно-истражувачката работа, како и со 

најновите компетенции кои се бараат од современиот кадар вклучен во образованието по јазик, кои покрај 

воспитната и образовната функција, посебен акцент ставаат на медијаторската функција во инклузивното и 

мултикултурното образование, особено изразено во наставата по мајчин и странски јазик и во применетата 

лингвистика воопшто. 

-проучување на современата релевантна литература и сублимирање на состојбите преку примери од актуелното 

секојдневие. 

Методи на учење: предавања, дискусии, презентација на семинарски трудови 

Вкупен расположив фонд на време ??? часа 

Распределба на расположивото време 140 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 20 часа 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

20 часа 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

100  

(30+30+40) 

 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 60 бода 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 бода 

Активност и учество 10 бода 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на предадена семинарска работа 
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завршен испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bruce Macfarlane Teaching with integrity: The 

Ethics of Higher Education 

Practice 

RoutledgeFalmer  

 

2004 

2. Michael Davis Ethics and the University Routledge 1999 

3. Aline Gohard, 

Denise Lussier et 

al. 

Cultural Mediation in 

Language Learning and 

Teaching 

Council of Europe 2004 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Elizabeth Campbell 

 

The Ethical Teacher OUP 2003 

2. Ekaterina Babamova, 

Meta Grosman, 

Anthony Licari  

Cultural awareness in curricula 

and learning materials (in 

Cultural Mediation in LLT) 

Council of Europe 2004 

3. Grupa avtori Code of Ethics - NEA www.nea.org.aae-code-

of-ethics  

2014 

Наслов на наставниот предмет МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО СО ПРИМЕНА 

И ПРИМЕРИ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ХУМАНИСТИЧКИТЕ 

НАУКИ – НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТ 

Код  

Студиска програма Наука за книжевност 

 
Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2013/2014 Број на ЕКТС кредити 4 
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Наставник д-р Зоран Анчевски, ред. проф. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

завршени постдипломски студии, соодветни квалификации на 

предметите од областа на книжевноста, книжевната теорија и 

книжевната критика 

Цели на предметната програма (компетенции):   Студентите се запознаваат со современите  

методи/пристапи за осмислување и спроведување на научно истражување од областа на книжевноста, како 

и техниките за пишување на докторскиот труд. 

 

Содржина на предметната програма:  

 

1. Вовед: видови на научно истражување 

2. Подготвителна фаза на научно-истражувачкиот процес: 

анализа на сопствените интереси и постоечките ресурси, избор на областа на истражување, преглед на 

досегашните истражувања за областа во земјата и во светот, стеснување на областа и одредување на 

конкретна тема/проблем за  истражување, формулирање на истражувачките прашања (основна хипотеза и 

потхипотези) со кои ќе се занимава трудот, одредување на варијабли на истражувањето. 

3. Истражувачка фаза (research design): 

испитаници, инструменти за прибирање на податоци (квантитативни, квалитативни и експериментални 

методи), процедура (фази на истражувањето), одредување на примерок и креирање база на податоци, 

анализа на податоците (статистичка анализа на квантитативни податоци и интерпретација на податоци од 

квалитативна природа), етички аспекти на истражувањето, методолошки ограничувања. 

4. Пишување на докторскиот труд: 

Структура на докторски труд: содржина, апстракт, список на табели/графички прикази, вовед, поделба на 

трудот на поглавја (детален опис на проблемот, теориски рамки и преглед на досегашните истражувања, 

методологија на истражување, презентирање и анализа на резултати, коментар и заклучоци, релевантност 

на трудот, ограничувања на трудот), користена литература, прилози. Составување библиографија (книги, 

статии, прилози во зборници, страници од интернет). Парафразирање на поголем текст и начин на цитирање 

во текстот. Преземање на целосни цитати. 

 

Методи на учење: предавања, дискусии, презентација на семинарски трудови 

Вкупен расположив фонд на време 20 часови 

Распределба на расположивото време  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 10 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 
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Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

10 часови 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит  

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)  

Активност и учество  

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Предаден самостоен истражувачки труд 

Јазик на кој се изведува наставата македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gibaldi, J. MLA Handbook for Writers and 

Research Papers, 6th edition 

MLA      2003 

2. Gibaldi, J. The MLA Style Manual and 

Guide to Scholarly Publishing 

MLA      1985 

3. Kate L. Turabian, 

Wayne C. Booth  

A Manual for Writers of 

Research Papers, Theses, and 

Dissertations, Eighth 

Edition: Chicago Style for 

Students and Researchers, 

16th edition 

Chicago Uni. Press 2010 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кениг, Н. Квалитативни методи на Филозофски факултет 2008 
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ПОТПРОГРАМА - АЛБАНСКА КНИЖЕВНОСТ 

 

бр. код назив на предметот фонд 

  Жанровскиот систем во албанската книжевност 2+0 

  Албанска чиста лирика 2+0 

  Интертекстуални проучувања на албанската книжевност 2+0 

  Книжевни теории и методи 2+0 

  Албанска книжевност на преродбата 2+0 

  Поетика на албанскиот роман 2+0 

  Албански јуначки епос 2+0 

  Албанска книжевност на модерна 2+0 

  Албанско културно наследство 2+0 

 

 

истражување 

2.  Manual for Writing Literature and 

Culture Studies 

University of Basel 1995 

Наслов на наставниот предмет ЖАНРОВСКИОТ СИСТЕМ ВО АЛБАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

Потпрограма Албанска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Зекирја Незири 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): осознавање на животот на книжевните жанри во историски 

контекст; запознавање и разбирање на појавата, особеностите и грлавните карактеристики на книжевните 

жанри; истражување и анализирање на книжевни дела на одредени книжевни жанри; проучување и 

толкување на досегашната албанска книжевно-критичка и теориска мисла за книжевните жанри; 

поттикнување на самостојни истражувања од теорија на книжевните жанри. 

 

Содржина на предметната програма: 1.Предметот на историјата на книжевноста. Периодизација и историјата 

на книжевните родови низ векови. Проблеми на историјата на албанската книжевност. Теориски принципи за 

периодизација на албанската книжевност;  

2. Периодизација на албанската книжевност: макропериодизацијa и микропериодизација: (а) периодизација 

на албанската книжевност до почетокот на XIX век; (б) Периодизација на албанскта книжевност од XIX и XX 
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век; (в) Согледувања за периодизацијата на современата албанска книжевност до 1945 до 1990 година;  

3. Жанровскиот систем во албанската книжевност: реципрочноста, посебнсотите и заедничките позиции на 

дијахронен и синхронен план: начинот на пренесување на книжевните жанри. Поетската мотивираност за 

укинување на старите и потребата за нови жанри. Историскиот реципроцитет на книжевните жанри;  

4. Соодносот на книжевните жанри и албанскиот книжевен барок и илуминизам: утилитарно-религиозните и 

институционалните особености; тематските и стилските особености: градбата на содржината, фабулата и 

мотивацијата на ликовите; принципот на книжевните родови и видови; стилските фигури и структурата на 

стихот; описниот стил и односот кон јазикот;  

5. Албанската книжевна Преродба: романтизмот кај Арберешите и на Балканот; односот кон книжевните 

родови и видови; односот кон усната книжевност: Јероним де Рада и Гаврил Дара-Младиот, Антон Сантори и 

Зеф Скиро. 

 

Методи на учење:  дискусија во часови; проектирање на една тема (задача) за прашања на албанската 

книжевност пред Преродбата. 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 30 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 20 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

10 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 0 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 0 

Активност и учество 0 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата албански 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Rexhep Qosja Nga tipologjia deri te periodizimi Rilindja 1979 
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2. Hans Robert Jaus Estetika recepcije Nolit 1978 

3. Zeqirja Neziri Vjershërimi i Varibobbës Logos-5 2008 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Rexhep Ismajli Shkrime të vjetra Dukagjini 2000 

2. Robert Elsie Historia e letërsisë shqiptare Dukagjini 1999 

3. Ali Xhiku Romantizmi arbëresh Dituria 2001 

4. Voren-Velek Teoria e letërsisë Rilindja 1982 

5. Gjergj Zheji Bazat e vargëzimit shqip Rilindja 1990 

6. Zejnullah Rrahmani Teoria e letërsisë shqipe Faik Konica 2005 

Наслов на наставниот предмет АЛБАНСКА ЧИСТА ЛИРИКА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Албанска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д - р Нехас Сопај 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

• запознавање на проблемот на чистата лирика, 

• запознавање на чистата лирика во рамка на светската книжвност и посебно во албанската 

книжевност, 

• запознавање и разбирање на главните карактеристики на чистата лирика, долгото патешествие на 

една национална литература до чистата лирика;  

• запознавање, изучување и анализирање на чистата лирика - допирните точки и разликите на 

албанската чиста лирика со другите национални книжевности 

- практично конкретизирање на теоретските, методските и методичките прашања на феноменот на чиста 

лирика.  

 

Содржина на предметната програма:   

1.Теоретските толкувања на чистата лирика во светско равниште од Е. А. По, Ш. Бодлер, А. Бретон па се до Х. 

Бремон 

2. Албанската чиста лирика, рефликси од француската, италијанската и румунската лирика во албанската 

кневност (fr. la poesie pure, angl. pure poetry). Кратката поезија. Лирска поема. Типови други поезии (Л. 

Порадеци, З. Зорба, М. Цамај, Т. Дервиши, Б. Муслиу идр.); 

3. Идентификација, читање и интерпретација. Музикалната поезија и проблемот на преводот на поезијата,  

4. Поезијата слика и нејзиното интерпретирање. (Примероци: Ф. Решпја, М. Рамадани, М. Зеќо идр). 

5. Поезијата над сите други вредности - политичките, религиозните, тривијалните и др.. 

 

Методи на учење: Аналитична, дијалошка 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 
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Вкупен расположив фонд на време 15 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 15 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

0 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 0 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 0 

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата Албански 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Bremond H.  “La poesie pure”,  Ed. Bernard Grasset,  Paris, 1926;   

2. Fridrich H.  “Struktura moderne lirike”  Stvarnost,  Zagreb, 1992; 

3. Sopaj, N..  "Purolirika shqipe",  bot. Stili ’99,.  1999 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Grupa avtora  Umetnost tumacenja poezije,  NOLIT,  Beograd, 1979 

2. Hegel, G. “Estetika”  “Estetika” III,  BIGZ  Beograd, 1986 

3. Velek, R. Voren, Os.  “Tetoria e letërsisë”,  Rilindja,  Prishtinë, 1982 

4. Solar, M.  “Teoria e letërsisë”,  Rilindja,  Prishtinë, 1978 

5. Hamiti, S.  “Arti i leximit”,  NGBG Rilindja,  Prishtinë, 1983 

6.                         
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Наслов на наставниот предмет ИНТЕРТЕКСТУАЛНИ ПРОУЧУВАЊА НА АЛБАНСКАТА 

КНИЖЕВНОСТ 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Албанска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник  проф. д-р Мирлинда Крифца - Беќири 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- сознанија за аналогиите и дијалогот на албанската книжевност со другите книжевности, особено на тие од 

запандоевропскиот ареал; 

- да ги расветлат заеднчките точки на главните претставници на албанската книжевна традиција со делата на 

авторите од европската книжевност; 

-да ги објасни соодносите со албанската книжевност со европските книжевности од приод на реципрочното 

перцептирање; 

- практично да ги конкретизира теоретските, методските и методичните прашања на компаративното проучу-

вање; 

 

Содржина на предметната програма: Предметот се организира со овие големи тематски блокови: 

• Книжевниот текст како интертекст 

• Библијата како хипотекст: Ф. Ноли, Е. Колиќи, Ѓ. Фишта итн. 

• Дијалогот на албанската книжевност со другите европски книжевности 

• Книжевниот дијалог во албанската книжевност на 2-30 години на 20-иот век 

             -Албанско-италијанските книжевни релации; Ј. де Рада и другите автори  арбереши, Н. Мједа, П.         

               Васа, Е. Колиќи, итн.; 

              -Албанско-ориенталните книжевни релации: Н. Фрашери, С. Фрашери, книжевноста на аламијадата 

              -Албанско-француските книжевни релации; Ф. Коница, Ф. Ноли, Л.Порадеци итн.; 

              -Книжевните релации на албанската книжевност со другите балкански книжевности 

                а) Албанско-романските книжевни релации: Асдрени, Л. Порадеци,  М. Кутели итн. 

                б) Албанско-словенските книжевни релации: М. Ѓ. Н. Миѓени, Ѓ. Фишта итн. 

 

Методи на учење:  

1. Дискусии околу темите 

2. Подготовка и реализиција на усна презентација 

3. Подготовка на една семинарска работа  

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 
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Вкупен расположив фонд на време 30 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 20 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

10 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 60 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 20 

Активност и учество 20 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

една семинарска работа 

Јазик на кој се изведува наставата албански 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Graham Alen 

 

Intertextuality Routledge, London an 

New york 

2000 

2. Blum, Harold Anteteticka kritika Slovo Ljubve 1980 

3. Ќулафкова, Катица Теорија на интертекстуалноста 

(хрестомација)  

Култура 2003 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Vinca Agim Fije te pakeputura Pro Kultura 2004 

2. Aliu, Ali Don Kishoti te shqiptaret Serembe 2005 

3. Eliot, Tomas Ese te zgjedhura Rilindja 1982 

4. Cakoli Femi Kodi biblik ne letersine shqiptare  Tenda 2003 

5. Plasari, Aurel Don Kishoti zbret ne Shqiperi Naim Frasheri 1990 

6. Kodra Klara Romantizmi shqiptar dhe romantizmi 

rumun 

UP, FF Prishtine 2001 
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Наслов на наставниот предмет КНИЖЕВНИ ТЕОРИИ И МЕТОДИ 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Албанска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Агим Лека 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): кандидатот од поодблиску да се запознае со методите на 

проучување на книжевното дело посебно и на книжевноста воопшто, како систем, низ даден преглед од 

антиката па се до современите книжевни теории и методи.  

 

Содржина на предметната програма:  

         - методологија на проучување на книжевноста како дисциплина 

         - предмет на проучување на книжевноста 

         -   можности на проучување на книжевноста 

         - надворешно проучување на книжевноста 

         - внатрешно проучување на книжевноста 

         - краток преглед на проучување на книжевноста 

        антика/среден век/ренесанса/барок/класицизам/романтизам/позитивизам/епоха на плурализам 

 

Методи на учење: предавања, дискусии, презентација на семинарски трудови, проектни активности, 

консултации и краен испит. 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 30 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 20 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

10 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 60 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 20 

Активност и учество 20 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

една истражувачка работа и презентација 

Јазик на кој се изведува наставата албански 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Beker, Miroslav   Suvremene književne teorije SNL, Zagreb 1986 

2. Rrahmani, Zejnulla  Teoria e letërsisë Faik Konica,  Prishtinë 2008 

3. Милосавлевиќ, 

Петар 

Методологија проучавања 

књижевности 

Књижевна заедница 

Новога Сада 

1985 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Todorov, Cvetan & 

Dykro, Osvald 

Fjalor enciklopedik i shkencave të 

ligjërimit 

Rilindja,  Prishtinë  1984 

2. Yzeiri, Ilir Poetika nga Aristoteli teNatali Sarot  Toena, Tiranë 2000 

3. Velek, Rene & 

Uoren, Ostin 

Teoria e letërsisë Rilindja, Prishtinë 1982 

4. Tace, Durim Fjalor i kritikës moderne Toena, Tiranë 2000 

5. Jeferson, Ann & 

Robey, David 

Modern Literary Theory Batsford Academic, 

London 

1982 

6. Eagleton, Terry Literary Theory Basil Blackwell, Oxford 1983 
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Наслов на наставниот предмет АЛБАНСКА КНИЖЕВНОСТ НА ПРЕРОДБАТА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Албанска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Агим Лека  

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- сознанија за особеностите на албанската книжевност на Преродбата, 

- сознанија за стилистичките посебности на овој пероид 

-сознанија за жанровсниот систем на албанската книжевност на Преродбата: поезијата, прозата , драмата 

-сознанија за развојот на книжевно-теоретската мисла во времето на Преродбата 

-практично да се конкретизират теоретските, методските и методичните прашања - сознанија за аналогиите и 

дијалогот на албанската книжевност со другите книжевности. 

 

Содржина на предметната програма:  

Предметот се организира со овие големи тематски блокови: 

          -Културната и интелектуалната атмосфера во албанската книжевност во пероидот на Преродбата 

          - Албанската книжевност на Преродбата во балканските простори- нејзините каркактеристики и  

             посебности 

           - Албанскиот реализам и неговите посебности 

              -Периодизација на албанската книжевност од 19-иот и почетокот на 20-иот век 

              -Жанровскиот систем на албанската книжевност на Преродбата 

                      а) Албанската поезија на Преродбата-нејзините тематски и стилски преокупации 

                      б) Албанската проза на Преродбата-видовите проза и нејзините посебности 

                      ц) Албанската драма на Преродбата-нејзините видови и преокупации 

         -Развојот на книжевно-теоретската мисла во Албанската книжевност од овој период 

         -Книжевните личности, носители на новини во развојот на албанската книжевност од овој период 

         -Отвореноста на албанската книжевност на овој период кон другите развиени европски книжевности. 

 

Методи на учење:  

1. Дискусии околу темите 

2. Подготовка и реализиција на усна презентација 

3. Подготовка на една семинарска работа 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 30 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 20 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 10 часа 



 53 

 

 

 

 

 

 

 

задачи, домашно учење 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 60 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 20 

Активност и учество 20 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

една семинарска работа 

Јазик на кој се изведува наставата албански 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Xhiku, Ali Letersia shqipe si polifoni Dituria 2004 

2. Qosja, Rexhep Historia e letersise shqiptare I, II, III Rilindja 1990 

3. Bulo, Jorgo Magjia dhe magjistaret e fjales Dituria 1998 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Aliu, Ali Vepra te zgjedhura Serembe 2005 

2. Pavliciq Pavel Knizevna genealogija Liber 1983 

3. Ciraku, Ymer Ne zberthim te kodeve letrare Toena 1998 

4. Bulo, Jorgo Tradita dhe risi letrare Naim Frasheri 1998 

5. Klosi Arijan Quo vadis, Shqiperi Botime Albania, 1993 

6. Kotorel, Artur Recnik svetske mitologije Nolit 1998 
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Наслов на наставниот предмет ПОЕТИКА НА АЛБАНСКИОТ РОМАН 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Албанска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д - р Нехас Сопај 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): -• запознавање на потиката на албанскиот модерен 

роман; 

• запознавање на разни теории за почетоките на албанскиот роман, 

• од првиот роман Марцја објавер во 1889 се до денес - едно историско толкување на неговата 

поетика;  

• романот помеѓу друштвениот раслојеност и ангажман на романописците 

• разните типови романи од фолклористичките па се до модерните и постмодерните, разни можности 

за толкување на поетиката на романот во целост. 

 

Содржина на предметната програма:  - Исаторија на албанскиот роман, разни тези за почетокоците;  

- Ненаучните тези - Песните на Милосао на Де Рада, Проклетата ќерка на А. Сантори;  

- Научните тези (Х. Лацај, Г. Луботени, Б. Красниќи и други) романзите на Н. Никај (Marcja, Berbuqja, 

Bukurusha, Rrethimi i Shkodres) или на Вапо Паша  (Bardha e Temalit) идр.. 

- Албанскиот сентиментален роман (Foqion Postoli, Mustafa Grebleshi, Haki Stermili, Sterio Spasse и др.) 

- Албанскиот реалистички роман (P. Marko, J. Xoxa, Gj. Yheji, R. Kelmendi, M. Isaku, V. Koreshi, N. Rahmani,  и др. 

- Албанскиот соц-реалистички роман (F. Gjata, A. Abdihoxa, V. Kokona  

 

Методи на учење: Аналитична, дијалошка 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 15 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 15 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

0 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 0 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 0 

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата Албански 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Bahtin, M.   “Problemi poetike Dostojevskog”,  NOLIT,  Beograd, 1967; 

 

2. Booth, W.  “Retorika proze”,  NOLIT,  Beograd,  

3. Zherar, Zh.  “Figura”,  Rilindja,  Prishtinë, 1985 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Kajzer, V.  “Tko pripovijeda roman”,  Rev. Umjet¬nost Rijeçi,  Zagreb, 1957; 

 

2. Lasiq, S.  “Problemi narativne strukture”,  LIB¬ER,  Zag¬reb 1977; 

 

3.  Millosheviq, N.  “Heroi negativ”,  Rilindja,  Prish¬ti¬në, 

1982; 

4. Solar, M.  “Teoria e letërsisë”,  Rilindja,  Prishtinë, 1978 

5. Hamiti, S.  “Arti i leximit”,  NGBG Rilindja,  Prishtinë, 1983 

6. R. Voren, Os.  “Tetoria e letërsisë”,  Rilindja,  Prishtinë, 1982 

Наслов на наставниот предмет АЛБАНСКИ ЈУНАЧКИ ЕПОС     

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Албанска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Зекирја Незири 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): да се добијат осознанија за албанскииот јуначки епос: 

тематскиот свет, ликовите, функциите, класификацијата, аналогните односи со другите народи, да знаат да ги 

разликуваат специфичностите со општите особености на епското усно песништво. 
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Содржина на предметната програма:  

1. Контекстот: тематскиот свет, општи структурно композициони особености: (1) поимот, теориите, генезата 

на раѓањето и временското постоење; (2) заедничките мотивкси, структурни и поетски точки; (3) мотивско 

тематските и композиционите посебни особености;  

2. теориите на проучувањето на епското усно творештво;  

3. првите записи, објавувања и истражувања;  

4. содржината и ликовите;  

5. композиционо рамниште според: (а) моделирање на сижетот, (б) соодносите помеѓу ликовите, (в) 

диференцирање на ликовите, (г) решавање на конфликтот, (д) моделирање на стихот, (ѓ) внатрешната 

композиција;  

6. соодносот со другите родови и жанри, со: (а) митологијата, (б) епиката на Албанците во Италија, (в) 

јуначката албанска епика, (г) народната проза, (д) лириката, (ѓ) театрологијата, (е) паремиологијата, (з) 

енигматиката;  

7. географската распространетост и местото на дејствувањето на јунаците;  

8. територијалната распространетост на песните: научното толкување на местото на развитокот на настаните 

(историски, археолошки, етнографски, етномузиколошки и јазични), како и општествените и семејните 

односи и митолошките податоци;  

9. историската аргументираност и времето на постанокот: времето на создавањето, на дооформувањето и на 

формирањето како стабилна поетска творба;  

10. соодносите со другите балкански и светски епови во ниво на: композицијата, поетиката, мотивиката, 

тематиката и на градбата на стихот;  

11. уметничките и структурните особености:  (1) формата на песните, (2) структурата на стихот, (3) градбата на 

дејствието;  

12. местото и историско-уметничкото значење за проучувањето на јуначкиот епос за албанската, балканската 

и светската усна епика.  

Методи на учење: дискусии на час и изработк на еден семинарски труд. 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 30 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 20 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

10 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 0 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 0 

Активност и учество 0 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
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Јазик на кој се изведува наставата албански 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. NEZIRI, Zeqirja Epika gojore shqiptare Sak-Stil, Skopje 2010 

2. NEZIRI, Zymer U. Studime për folklorin I IAP,  Prishtinë 2006 

3. NEZIRI, Zymer U. Studime për folklorin II IAP,  Prishtinë 2008 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. BUTUROVIĆ, Đenana Studija o Hormannovoj zbirci 

muslimanskih narodnih pjesama 

«Svjetlost», Sarajevo 1976 

2. DESNICKAJA, Agnia Mbi lidhjet boshnjake – shqiptare në 

lëmin e poezisë epike«, Gjurmime 

albanologjike – Folklor dhe etnologji  

(GjA-FE) V/1975, 

Prishtinë: 41-61 

1977 

3. GJERGJI, Andromaqi «Etnosi ynë në epikën legjendare»: 

Çështje të folk. shqiptar, 2: 103-119 

AShSh, IKP, Tiranë 1986 

4. LAMBERC, 

Maksimilian  

Epika popullore e shqiptarëve«, ÇFSh  

6: 4 – 95.  

AShSH, IKP, Tiranë  1998 

5. LORD, Albert The Singer Resumes the Tale. Myth 

and poetics.  

Edited by Mary Louise 

Lord. Coronell University 

Press, New Haven & 

London.  

1995 

6. MURTEZANI, Izaim Митските елементи во албанскиот 

и македонскиот јуначки епос и 

балада 

ИФ, Скопје.  2006 

Наслов на наставниот предмет  АЛБАНСКА КНИЖЕВНОСТ НА МОДЕРНА  

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Албанска книжевност 

 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Мирлинда Крифца Беќири 
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Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): - Запознавање на проблемот на книжевната феноменологија 

- надреализмот измеѓу авангардизмот, симболизмот и херметизмот 

- албанскиот надреализам - едно можно феноменолошко толкување 

- меѓу друштвениот ангажман на писателот и тенденцијата за чистиот артизам 

- практично конкретизирање на теоретските, методските и методичките прашања за феноменологијата на 

книжевноста 

 

Содржина на предметната програма:  - главните карактеристике на албанската книжевната феноменологија,  

- надреализмот, авангардизмот, симболизмот и херметизмот - едно можно толкување 

- паралела помеѓу албанската книжевност на 30 год. со 70 год., допирни и различни точки, едно 

феноменолошко толкување 

- метапоезија, антироман и романот на апсурдот (А. Пашку, Т. Дервиши, Б. Муслиу) 

- типичната и атипичната албанска книжевност, дисидентна албанска книжевност. 

 

Методи на учење: Аналитична, дијалошка 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 15 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 15 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

0 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 0 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 0 

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата Албански 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 
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Наслов на наставниот предмет АЛБАНСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Албански ј азик 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС  

Наставник проф. д-р Мируше Хоџа 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): З 

наследство. Продлабочување на знаењата за алб за 

истражувачка работа во областа на албанскот 

апознавање и проучување на албанското културно анското 

културно наследство. Оспособување на кандидатот о културно 

наследство. 

Содржина на предметната програма: Прединдоевропскиот субстрат во албанскиот јазик и во албанската култура. 

Пелазги. Културата на Коман. Научни докази за континуитетот Илири - Арбри - Албанци. Антички театри на илирите. 

Албанското духовно наследство. Албанските нобелисти. 

Методи на учење: 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време часа 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава часа 

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 40 

1.  

R. Ingarden,  

O saznavanju književnog umetničkog 

dela (uvodno poglavlje),  

      Beograd, 1971. 

 

2. 2. D. Stojanović,  Fenomenologija i višeznačnost 

književnog dela  

 

BIGZ Beograd,  1986 

3. 3.. E.D. Hirš,  Načela tumačenja ("Objektivno 

tumačenje" i "Gadamerova teorija 

tumačenja"),  

      Beograd, 1983. 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Eagleton, Terry.  Književna teorija.  Liber,  Zagreb, 1987. 

2. Fridrich H.  Struktura moderne lirike”  Stvarnost 1992 

3. Ingarden, Roman.  Literarna umetnina.  ŠKUC; Znanstveni inštitut 

Filozofske fakultete,  

Ljubljana,1990.  

4. Bremond H.  “La poesie pure”,  Ed. Bernard Grasset,  Paris, 1926 

5.                         

6.                         
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Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 40 

Активност и учество 20 

Критериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (Р) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Б) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (В) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Писмена и усна презентација на проект 

Јазик на кој се изведува наставата Албански 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот предмет и 

споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. СЕКА, №п!ап Аро11оша, И1ѕ1ог1а Ље шопишеп^е! М1дјеш, Ткапа 2005 

2. СЕКА, №п!ап Шке1т пе кеѕИ1је11а1 Шге М1дјеп1, Т1гапа 2006 

3. КОККИТ1, Мгуаѓег Ре11аг§е1, Шге1, АЉеп{, Ѕ^р{аге1  2000 

Дополнителна литература 
 

 

 

ПОТПРОГРАМА – ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 

бр. код назив на предметот фонд 

  Поетиката на турската класична поезија 2+0 

  Методичко – дидактички проучувања на наставата по турска 

литература  

2+0 

  Поетика на турската суфиска-мистична поезија  2+0 

  Турската  литература за деца и наставата 2+0 

  Турскиот роман и класификација според содржини 2+0 

  Стилските фигури во современата турска поезија 2+0 

 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Шупсиш Ѕасгиш - Епс1к1ореЉа 

ѕ^раѓге 300 ује^аге 

-  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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Наслов на наставниот предмет ПОЕТИКА НА ТУРСКАТА КЛАСИЧНА ПОЕЗИЈА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Турска книжевност 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС 

кредити 

 

Наставник доц. д-р Фадил Хоџа 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): начини на запознавање, владеење како и за 

разликување на различните форми и фигури во ориенталните поезии во компарација со 

сличните карактеристики во поетиката на турската класична-диванска поезија. 

 

Содржина на предметната програма: да се изучува употребата на поетските форми и фигури 

како и митските елементи во класичната-диванска (дворска поезија). Претставници и 

карактеристики на локалистичката струја. Себки - хинди книжевна струја и нивни 

претставници. Жени поети во класичната турска поезија. Односот сакан-сакана во корелација 

со Ракиб (конкурент). Влијанието и отсјајот на општествено-историските прилики и услови врз 

развојот на класичната-диванска турска поезија. Компарација помеѓу поетските форми во 

турската класична поезија и во другите ориентални (арапско-персиски) поезии.  

 

Методи на учење: Редовно следење на настава, семинарска работа 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска 

настава 

      часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, 

самостојни задачи, 

домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 2 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

2 

Активност и учество       

Kритериуми за оценување 

(оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 
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Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

да 

Јазик на кој се изведува наставата турски и македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира 

предметот на однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по 

дадениот предмет и споредување со предложените теми 

вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна 

евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. E.J.W.Vilkinson 

Gibb 

A History of Ottoman Poetry        1910 

2. Hüsein Güfta Divan Şiirinde Ilim       2004 

3. Ozgen Oztekin Divanlardan Yansiyan 

Gorütüler  

      2003 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Agah Sirri Levent Divan Edebiyat Enderun Kitabevi-

Istanbul 

1971 

2. Ahmet Kartal Klasik Türk Şiirinde Lale Akçag - Ankara 1998 

3. Yekta Saraç Klasik Divan Edebiyat  Enderun Kitabevi-

Istanbul 

1994 

4.       Divan Şiirinin Dünyasi Giriş   MEB - Ankara 2003 

5.       Ahmet Paşa'nin  Şiir Dünyasi  Akçag - Ankara 2001 

6. Ahmet T. Onay Eski Türk Edebiyatinda  

Mazmunlar 

TDV - Abkara 1993 
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Наслов на наставниот предмет МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКИ ПРОУЧУВАЊА НА НАСТАВАТА 

ПО ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА  

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Турска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Проф.  д-р Севин Алил 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): студентите да се оспособат да ги вреднуваат сите методички 

страни на наставата по турска литература преку примна на современите наставни технологијии. Способност 

за вреднување: според формата, содржината, средствата и методите. 

 

Содржина на предметната програма: Значањето и местото на литeратурата во воспитно - образовниот 

процес:Методиката на наставата по литература; литературата како наставно подрачје; структурата на 

програмското подрачје литература; Јазично уметничко подрачје; литературно теоретски поими (во 

наставните програми), лектирата како дел од програмското подраче. Вреднувањето на литературниот текст 

како дидактички материјал: современ учебник, типови читанки и лектири во наставата по литература. Јазикот 

и стилот во литературно- уметничкиот текст, идејна тематска насоченост на литературниот текст, педагошко-

психолошкиот пристап во литературните текстови и сл. Вреднување на литературните дела од аспект на 

критичкото мислење. Анализа на литературниот текст (жанровска анализа и тематска и структурна анализа на 

литературно уметничките текстови).Примена на современите наставни технологии и др.  

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)       

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата       

Метод на следење на квалитетот на - По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 
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наставата однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Grisebach, Manon 

Maren (Çev: Ünal, 

Arif),  

Edebiyat Biliminin Yöntemleri,  Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı  

1995 

2. Rosandić, Dragutin.  Metodika književnog odgoja i 

obrazovanja,  

Školska Knjiga,  1988 

3.  Muhsin, Macit ve 

Uğur Soldan 

Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı Grafiker Yayınları 2 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Uçan, Hilmi Dilbilim, Göstergebilim ve Edebiyat 

Eğitimi 

Hece Yayınları 2009 

2. Moran, Berna Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Sena Ofset 2010 

3. Мoretti, Franco 

(Çev: Ebru Kılıç vb.) 

Edebi Teoriye Soyud Modeller, 

Grafikler, Haritalar, Ağaçlar  

Agora Kitaplığı 2006 

4. Stefanović, Marko.  Modeli  kreativne  nastave R&S Tuzla 2000 

5. Димова, Виолета  Литературното дело и 

реципиентот 

Македонска реч  2007 

6. Sönmez, Prof. Dr. 

Veysel 

Öğretim İlke ve Yöntemleri Anı Yayıncılık 2009 

Наслов на наставниот предмет ПОЕТИКА НА ТУРСКАТА МИСТИЧНА (СУФИСКА) ПОЕЗИЈА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Турска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Доц. Д-р  Фадил Хоџа 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Оваа дисциплина има за цел да ги запознае студентите со 
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особеностите на поетиката на турската мистична (суфиска) поезија како и со нејзините карактеристични 

историски преставници 

 

Содржина на предметната програма: Ќе се изучува историскиот след на турската мистична (суфиска) поезија 

од XII до XV век. Мистичната поезија од овој период се изучува во историски развој и континуитет со 

изучување на посебностите на турско мистичната (суфиска) поезија како:  илахии, нефеси, шатхијје и др 

песни. Во овој контекст подробно ќе се изучува и научната дисциплина Суфизам (појавата, развојот, 

разграничувањето и самото влијание врз развојот на турската поезија). Поетиката на мистичната (суфиска) 

поезија ќе се изучува посебно низ столетијата осврнувајки се на карактеристиките на секое столетие посебно 

и анализирајки ги главните особености и преставници од XII до XV век и нивните посебни одлики. 

 

Методи на учење: Редовно следење на настава, семинарска работа  

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 2 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 2 

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Да 
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Јазик на кој се изведува наставата Турски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Prof. Dr Fuat Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar DİB Yayınları - Ankara 1993 

2. Prof. Dr Cavit Sunar Ana Hatlarıyla İslam Tasavvufu Tarihi DİB Yayınları - Ankara 1978 

3. Reynold Nicholson The Mystics of İslam (İslam Sufileri) DİB Yayınları - Ankara  1978 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Dr. Süleyman Uludağ Tasavvuf Terimleri Sözlüğü Yaylacılık Matbaası - 

İstanbul 

1991 

2. Prof. Dr. 

Abdurrahman Güzel 

Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı Akçağ Yayınları - Ankara 2009 

3. Prof. Dr Kaya Bilgegil Edebiyat Bilgi ve Teorileri (Belagat) Enderun Kitabevi - 

İstanbul 

1989 

4. Darko Tanaskoviç-

İvan Şop 

Sufizam Prosveta - Beograd 1981 

5. Ahmet A.Şentürk Anadolu Sahası Mesnevilerinde 

Edebi Tasvirler 

KİTABEVİ - İstanbul 2002 

6. Метин Изети Тековите на Тесавуфот Инџи - Тетово 2005 
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Наслов на наставниот предмет ТУРСКАТА  ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И НАСТАВАТА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Турска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Проф.  д-р Севин Алил 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): кандидатите да се оспособат за литературна анализа на 

делата наменети за деца, да стекнат знаења и навики за поврзаноста и применувањето на литературата за 

деца во наставата; упатување кон професионална и педагошка одговорност; способност за критичка анализа 

како и следење на најновиот развој на теоријата како и барање на нови извори на знаења на стручното 

подрачје и нивна примена во наставата.  

 

Содржина на предметната програма: Курсот опфаќа содржини од теоријата на литературата, литературата за 

деца и критичкото мислење.  Литературата за деца во воспитно образовниот систем. Вреднување на 

литературните текстови како дидактички материјал. Критички пристап во однос на нивото на застапеноста на 

литературата за деца и сите видови, жанрови и типови на литературни дела за деца во наставните програми; 

илустрација, поезија, проза, драма; тематиката и јазикот во литературните дела наменети за деца; хуморот. 

Фигурацијата и ликот; литературата за деца во светски рамки и сл. 

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)       

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на       
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завршен испит 

Јазик на кој се изведува наставата       

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Алил, д-р Севин Дидактички-методски осврт на 

литературата за деца во основните 

училишта 

Ватра 2009 

2. Мицкович, Натка Детето и литературата за деца Македонска книга 1985 

3. Güleryüz Hasan Yaratıcı Çocuk Edebiyatı Pegam yayıncılık 2006 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитријевић, 

Радмило 

Теорија књижевности: са 

примерима: лирска и епска 

поезија,  

Савремена школа 1964 

2. Kavçar, Cahit Edebiyat ve Eğitim Engin Yayınevi 1999 

3. Crnković, Milan Dečja književnost Školska Knjiga 1971 

4. Čalenič, Momir Književnost za decu Novinsko Izdavačka 

Ustanova Interpres 

1975 

5. Димова, Виолета Литературното дело и 

реципиентот 

Македонски реч 2007 

6. Turjaćinin, Dr. 

Zorica,  

Metodički pristup romanu za djecu,  IGKRO SVJETLOST, OOUR 

Zavod za udžbenike 

1979 

Наслов на наставниот предмет ТУРСКИОТ РОМАН И КЛАСИФИКАЦИЈА СПОРЕД 

СОДРЖИНИ 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Турска Книжевност 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС 

кредити 
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Наставник проф. д-р Севин Алил 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е продлабочување на познавањата на 

студентот од областа на модерната турска книжевност и на турскиот роман. Изучување на репрезентативен 

избор на автори и на дела, со можност за фокусирање врз одреден автор-роман и во согласност со интересот 

на кандидатите за потесната и дадена област.  

 

Содржина на предметната програма: Предметот ќе се занимава со задлабочено проучување на 

цивилизацискиот, книжевниот и на културолошкиот контекст на турскиот роман од 19 и 20 век. Преку 

проучување на најпознатите книжевни имиња на турскиот роман и на нивните дела, како и класификација на 

истите според содржините на делата кои ќе бидат опфатени и анализирани. Влијанието на западно 

европскиот роман. Анализа и компарација на личности во слични и во различни романи од ист и од различен 

период. 

 

Методи на учење: Редовно следење на настава, семинарска работа 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска 

настава 

      часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, 

самостојни задачи, 

домашно учење 

часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

15 

Активност и учество 10 

Kритериуми за оценување 

(оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата Турски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот предмет и 

споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  
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Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Prof. Ahmet 

Hamdi Tanpınar 

19uncu Asır Türk Edebiyatı 

Tarihi 

Çağlayan Kitabevi, 

İstanbul 

1988 

2. J. C. Carlaui – J. C. 

Fillox 

Edebi Eleştiri (Çev. Ayşe 

Hümeyra Çakmaklı) 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 

1985 

3. İnci Enginün Yeni Türk Edebiyatı 

Araştırmaları 

Dergah Yayınları, 

İstanbul 

1991 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Prof. Dr. Şerif 

Aktaş 

Roman Sanatı ve Roman 

İncelemesine Giriş 

Akçağ Yayınları, Ankara 1991 

2. Doç. Dr. Hüseyin 

Gümüş 

Roman Dünyası ve İncelemesi Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara 

1989 

3. Berna Moran Türk Romanına Eleştirel Bir 

Bakış 

İletişim Yayınları, 

İstanbul 

1983 

4. Doç. Dr. Durali 

Yılmaz 

Roman Kavramı ve Türk 

Romanının Doğuşu 

Kültür Bakanlığı 

Yayınları, Ankara 

1990 

5. Dr. Abdülkadir 

Hayber 

Halide Edip, Yakup Kadri ve 

Reşat Nuri’nin Romanlarında 

Nesil Çatışmaları 

MEB Yayınları, İstanbul 1993 

6. Doç. Dr. Cahit 

Kavcar  

Batılılaşma Açısından Servet-i 

Fünun Romanı 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yay., Ankara 

1985 
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Наслов на наставниот предмет СТИЛСКИТЕ ФИГУРИ ВО СОВРЕМЕНАТА ТУРСКА 

ПОЕЗИЈА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Турска Книжевност 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС 

кредити 

 

Наставник Доц. д-р Фадил Хоџа 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е продлабочување на познавањата на 

студентот од областа на современата турска поезија како и на употребата и на присуството на стилските 

фигури во современата турска поезија. Пронаоѓање и класификација на сличнте и на различните стилски 

фигури употребени во различни периоди на развојот на современата турска поезија.   

 

Содржина на предметната програма: Предметот ќе се занимава со задлабочено проучување на 

цивилизацискиот, книжевниот и на културолошкиот контекст на современата турска поезија од 20 век. 

Проучување на најпознатите поетски имиња на современата турска поезија, како и класификација на истите 

според употребата и содржините на стилските фигури во самите песни. Современата поезија ќе биде 

опфатена и анализирана според нивната содржина како и според начинот на употреба како и врз основа на 

бројот на употребените стилски фигури во самите песни. Влијанието на западно европската поезија. Анализа 

и компарација на стилските фигури во слични и во различни песни од ист и од различен период. 

 

Методи на учење: Редовно следење на настава, семинарска работа 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска 

настава 

      часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, 

самостојни задачи, 

домашно учење 

часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

15 

Активност и учество 10 

Kритериуми за оценување 

(оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Турски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот предмет и 

споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Cem Dilçin Örneklerle Türk Şiiri Bilgisi Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara 

1983 

2. Seyit Kemal 

Karaalioğlu 

Türk Şiir Sanatı İnkılap ve Aka 

Kitabevleri, İstanbul 

1980 

3. Ahmet Kabaklı Şiir İncelemeleri Türk Edebiyatı Vakfı 

Yayınları, İstanbul 

2007 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Prof. Dr. İsmail 

Çetişli 

Metin Tahlillerine Giriş/1, Şiir Akçağ Yayınları, 

Ankara 

2004 

2. Mehmet Kaplan Şiir Tahlilleri, Cilt I,II Dergah Yayınları, 

İstanbul 

1978 

3. İlhan Geçer Cumhuriyet Döneminde  

Türk Şiiri 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 

1987 

4. İnci Enginün Yeni Türk Edebiyatı 

Araştırmaları 

Dergah Yayınları, 

İstanbul 

1991 

5. Ahmet Kabaklı Türk Edebiyatı 20. Yüzyıl Türk 

Edebiyatı Tarihi, Şiir, Cilt IV 

Türk Edebiyatı Vakfı 

Yayınları, İstanbul 

1991 

6. Kenan Akyüz  Modern Türk Edebiyatının 

Ana Çizgileri 

MEB Yayınları, Ankara 1999 
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ПОТПРОГРАМА - АНГЛИСКА КНИЖЕВНОСТ 

бр. код назив на предметот фонд 

  Средновековна англиска литература 2+0 

  Ренесанса и неокласицизам 2+0 

  Романтизам и викторијанска епоха 2+0 

  Шекспир: критика и современи критички теории 2+0 

  Англоамериканската и македонската литература и култура во 

контакт  

2+0 

  Модерна англо-американска проза 

 

2+0 

  Постмодерни тенденции во англамериканската проза и критика 2+0 

  Модерна англо-американска поезија 2+0 

  Поезија на романтизмот и викторијанската епоха 2+0 

  Постмодерна англо-американска поезија и критика 2+0 

 

Наслов на наставниот предмет СРЕДНОВЕКОВНА АНГЛИСКА ЛИТЕРАТУРА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Англиска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Зоран Анчевски 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е продлабочување на познавањата на 

студентот од областа на средновековната англиска литература преку изучување на репрезентативен избор 

автори од поезијата, драмата и прозата, со можност за фокусирање врз одредени автори според интересот 

на кандидатите.  

 

Содржина на предметната програма: Изучувањето на средновековната англиска литература е поврзана со 

проучување на временскиот, цивилизациски и културолошки контекст во кој се појавуваат првите книжевни 

дела пишувани на англо-саксонски и средновековен англиски јазик. Во согласност со интересот на 

кандидатите, фокусот на проучувањето и истражувањето ќе биде насочен кон англо-саксонскиот еп 

„Беовулф“ и други покуси поетски форми, а потоа на авторите како што се: Џефри Чосер, Вилијам Лангланд, 

Џон Гауер, поетот на „Бисерка“, Томас Малори и легендите за кралот Артур, како и на подемот на народната 

драма и поезија, итн. се до појавата на раната ренесанса. 

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 20 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 
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Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 

Активност и учество 10 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Emile Legui A Short History of English Literature Oxford 1982 

2. Andrew Sanders The Short Oxford History of English 

Literature 

Oxford 1996 

3.                         

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Aнонимен Beowulf W.W. Norton 2000 

2. Aнонимен Sir Gawain and the Green Knight Norton Anthology of 

English Literature 

2005 

3. T. Malory Morte d'Arthur Modern Library 2004 

4. William Langland Pierce Plowman Norton Critical Editiona 2006 

5. Geoffrey Chaucer Canterbury Tales Oxford 2008 

6.       The Norton Anthology of English 

Literature 

W.W. Norton 2005 
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Наслов на наставниот предмет РЕНЕСАНСА И НЕОКЛАСИЦИЗАМ 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Англиска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Зоран Анчевски 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е продлабочување на познавањата на 

студентот од областа на ренесансната и неокласичната англиска литература преку изучување на 

репрезентативен избор автори од поезијата, драмата и прозата, со можност за фокусирање врз одредени 

автори во согласност со интересот на кандидатите.  

 

Содржина на предметната програма: Предметот ќе се занимава со проучување на цивилизацискиот, 

книжевниот и културолошкиот контекст во Англија за време на ренесансата и пост-ренесансниот период, 

преку проучување на најпознатите книжевни имиња и нивните дела од овие два периода, како што се: Џ. 

Лили, Ф. Сидни, Е. Спенсер, В. Шекспир, К. Марлоу, Б. Џонсон, Џ. Дан, Џ. Милтон, Џ. Драјден, А. Поуп и други. 

Исто така, во зависност од интересот и потребата на кандидатите, ќе се проучуваат и спецификите на 

доминантните жанрови од наведените периоди, како што се поезијата и драмата.  

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 20 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 

Активност и учество 10 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата англиски 

Метод на следење на квалитетот на - По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 
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наставата однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Emile Legui A Short History of English Literature Oxford      1982 

2. Andrew Sanders The Short Oxford History of English 

Literature 

Oxford 1996 

3.                         

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. ќе се утврди 

дополнително во 

зависност од 

интересот на 

кандидатите 

                  

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         
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Наслов на наставниот предмет РОМАНТИЗАМ И ВИКТОРИЈАНСКА ЕПОХА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Англиска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Соња Витанова-Стрезова 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е поврзување на викторијанскиот роман со 

модерната и постмодерната британска проза преку феминистичката критика и лесно стекнување на 

апликативни знаења за современата феминистичка и друга книжевна теорија и критика преку изучување на 

репрезентативен избор како од викторијансиот роман така и од британската модерна и постмодерна проза 

во која се присутни викторијанските стереотипи за жената 

 

Содржина на предметната програма: Изборот од викторијансикот роман и од британската модерна и 

постмодерна проза во која се присутни викторијанските стереотипи за жената што ќе биде понуден во текот 

на курсот ќе опфати повеќе репрезентативни британски автори во рамките на период од речиси два века во 

британската проза. Во фокус на проучувањето на изборот од прозата се жената во викторијанскиот роман и 

викторијанските стереотипи за жената во модерната и постмодерна проза кои во делата ќе бидат 

идентификувани и  и анализирани со помош на повеќе интерпретативни постапки на современата книжевна 

теорија и критика. Феминистичките студии, психоанализата и културната теорија ке послужат како главни 

интерпретативни постапки преку кои ке се истражуваат викторијанскиот роман и модерната и постмодерна 

проза.   

 

Методи на учење: Покрај предавањата, курсот вклучува и интерактивна настава. Студентите учествуваат во 

наставата преку изведување презентации и практично аплицирање на различни современи интерпретативни 

теории врз избор од викторијанската, модерната и постмодерната проза. Студентите вон наставата ќе вршат 

индивидуална истражувачка работа на однапред зададени задачи. Покрај тоа, активностите на студентите 

вон наставата вклучуваат и пишување есеи и друго. 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 20 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 

Активност и учество 15 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно посетување на наставата и исполнување на сите зададени 

задачи во текот на курсот 

Јазик на кој се изведува наставата англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. O'Gorman, Francis, 

ed. 

Concise Companion to the Victorian 

Novel 

Wiley Blackwell 2004 

2. O'Gorman, Francis, 

ed. 

The Victorian Novel: A Guide to 

Criticism 

Wiley Blackwell 2002 

3. Tucker, Herbert, ed. A Companion to Vicitorian Literature 

and Culture 

Blackwell publiahers, LTD. 1999 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Chopin, Kate The Awakening Bedford/St. Martin's 1999 

2. Gilbert, K. Pamela Disease, Desire and the Body in 

Victoria Women's Popular Novels 

Disease, Desire and the 

Body in Victoria Women's 

Popular Novels 

1997 

3. King, Jeannette The Victorian Woman Question in 

Contemporary Feminist Fiction 

Palgrave Macmillan 2005 

4. Marcus, Sheron Between Women: Friendship, Desire 

and Marriage in Victorian Egland 

Princeton University 

Press 

2007 

5. Miller, J. Hillis Victorian Subjects Duke University Press 1991 

6. Thompson, D. Nicola Victorian Women Writers and the 

Woman Question 

Cambridge University 

Press 

1999 
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Наслов на наставниот предмет ШЕКСПИР: КРИТИКА И СОВРЕМЕНИ КРИТИЧКИ ТЕОРИИ 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Англиска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Проф.д-р Рајна Кошка Хот 

Предуслови за запишување на предметот  

Цели на предметната програма (компетенции):  

-здобивање со литературно-теоретски компетенции  на високо ниво; 

-способност за воспоставување корелација и интеграција со предметните содржини од претходно 

проучуваната материја од областа на книжевноста и културолошкиот контекст на дадениот период 

-способност за  анализа, синтеза и парафраза на корпусот текстови  

 

 

-усвојување на  постулатите на одредени релевантни современи критички теории и развивање на 

способноста за нивната примена во анализата и експликацијата на корпусот критички и драмски текстови 

поврзани со  Вилијам Шекспир 

 

Содржина на предметната програма: презентација, анализа и експликација на релевантен избор на 

критичките текстови поврзани со делото на Вилијам Шекспир преку еден хронолошки преглед на критиката 

за Шекспир, од почетоците до најновото време (16. - 21. век), како и преку апликација на современи 

критички теории врз избран корпус драмски текстови.  На овој начин, се овозможува увид во исклучително 

големиот интерес на современите книжевни теории и теоретичари токму за овој автор, како и за периодот на 

англиската ренесанса како културолошки, социолошки и историски феномен. 

 

Методи на учење: Предавања, дискусии, презентации 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните Предавања- теоретска настава 20 часа  
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активности (2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 80 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 

Активност и учество 10 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

учество и презентации 

Јазик на кој се изведува наставата англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Russ Mc Donald,ed. Shakespeare:  An Anthology of 

Criticism and Theory  1945-2000 

Blackwell 2004 

2. P. Parker & G. 

Hartman' eds 

Shakespeare and the Question of 

Theory 

Methuen 1990 
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3. John Drakakis, ed. Shakespearean Tragedy Longman 1996 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Stanley Wells, ed. The Cambridge Companion to 

Shakespeare Studies 

Cambridge University 

Press 

1994 

2. John Drakakis, ed. Alternative Shakespeares Routledge 2002 

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

 

 

 

Наслов на наставниот предмет АНГЛОАМЕРИКАНСКАТА И МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И 

КУЛТУРА ВО КОНТАКТ  

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за јазик 

потпрограма Англиска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Зоран Анчевски  

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е продлабочување на познавањата на 

студентот од областа на книжевните релации помеѓу англо-американска и македонската литература што 

настанала преку преводната дејност и други контакти меѓу нив 

 

Содржина на предметната програма: Предметот ќе се занимава со проучување на директните и 

индиректните книжевни контакти настанати во текот на втората половина од 20. век  помеѓу македонската 

литература и литературите на В. Британија и САД. Програмата во себе ќе вклучи книжевни текстови во превод 

на македонски и на англиски јазик, а ќе се фокусира и врз проучување на можните влијанија настанати од тој 

контакт. Покрај преводната литература, предметот ќе ги вклучи и директните книжевни контакти како што е 

приусуството на англо-американски автори и критичари на фестивалот „Струшки вечери на поезијата“ и 

неговите изданија и сл. 

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 
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Вкупен расположив фонд на време 20 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 

Активност и учество 10 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Литературата ќе 

биде 

дополнитечлно 

одредена во 

зависност од 

интересот на 

кандидатите 

                  

2.                         

3.                         

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         
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5.                         

6.                         

Наслов на наставниот предмет МОДЕРНА АНГЛОАМЕРИКАНСКА ПРОЗА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Англиска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Соња Витанова-Стрезова 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е лесно стекнување на апликативни знаења 

за модерната книжевна теорија и критика преку изучување на британската модерна проза врз 

репрезентативен избор на автори. 

 

Содржина на предметната програма: Изборот од модерната проза што ќе биде понуден во текот на курсот ќе  

опфати повеќе автори кои се најзначајните претставници на британската модерна прозна книжевност. Во 

фокус на проучувањето на изборот од модерната британска проза се модерните теории кои ќе бидат 

аплицирани врз книжевните текстови. Изборот од модерната проза (романите и расказите) ќе бидат 

анализирани со помош на повеќе интерпретативни постапки на модерната книжевна теорија и критика. Во 

рамките на курсот прозните текстови ќе бидат истражувани осврнувјќи се на феминизмот, психоанализата, 

наратологијата и друго.  

 

Методи на учење: Покрај предавањата, курсот вклучува и интерактивна настава. Студентите учествуваат во 

наставата преку изведување презентации и практично аплицирање на различни модерни интерпретативни 

теории врз избор од прозното творештво од модерни  британски автори. Студентите вон наставата ќе вршат 

индивидуална истражувачка работа на однапред зададени задачи. Покрај тоа, активностите на студентите 

вон наставата вклучуваат и пишување есеи и друго. 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 20 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 

Активност и учество 15 



 84 

 

 

 

 

 

 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно посетување на наставата и исполнување на сите зададени 

задачи во текот на курсот 

Јазик на кој се изведува наставата англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.             Bradbury, 

Malcolm, ed. 

        Modern British Short 

Stories      

 Penguin Books 1988 

2.             Bradbury, 

Malcolm,  

The Modern British Novel Penguin 1995 

3. Groden, Michael and 

Martin Kreiswirth, 

eds. 

The Johns Hopkins Guide to Literary 

Theory and Criticism 

The Johns Hopkins 

University Press 

1994 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Bakhtin, M. M. The Dialogic Imagination University of Texas Press 1981 

2. Felman, Shosana Literature and Psychoanalysis The Johns Hopkins 

University Press 

1982 

3. Matz, Jesse The Modern Novel:A Short 

Introduction 

Wiley Blackwel 2004 

4. Rice, Philip & Patricia 

Waugh 

Modern Literary Theory Edward Arnold 1989 

5. Showalter, Elaine, 

ed. 

Women, Literature Theory Pantheon Books 1985 

6. Walder, Dennis Literature in the Modern World Oxford University Press 1990 
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Наслов на наставниот предмет ПОСТМОДЕРНИ ТЕНДЕНЦИИ ВО 

АНГЛОАМЕРИКАНСКАТА ПРОЗА И КРИТИКА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Англиска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Соња Витанова-Стрезова 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е лесно стекнување на апликативни знаења 

за современата книжевна теорија и критика преку изучување на најновите текови во британската 

постмодерна проза врз репрезентативен избор на современи автори. 

 

Содржина на предметната програма: Изборот од постмодерната проза што ќе биде понуден во текот на 

курсот ќе  опфати повеќе современи автори кои се најзначајните претставници на британската постмодерна 

прозна книжевност. Во фокус на проучувањето на изборот од современата британска проза се 

постмодерните тенденции кои во делата ќе бидат идентификувани и  и анализирани со помош на повеќе 

интерпретативни постапки на современата книжевна теорија и критика. Во рамките на курсот прозните 

текстови ќе бидат анализирани осврнувајќи се на дестабилизацијата на субјектот во книжевниот текст, 

наративната дезинтеграција, прашањата кои задираат во сферата на метафикцијата. Ќе бидат проучувани и 

прашањата од феминистичката критика како и разните современи дискурси во британската постмодерна 

проза.   

 

Методи на учење: Покрај предавањата, курсот вклучува и интерактивна настава. Студентите учествуваат во 

наставата преку изведување презентации и практично аплицирање на различни современи интерпретативни 

теории врз избор од прозното творештво од постмодерни  британски автори. Студентите вон наставата ќе 

вршат индивидуална истражувачка работа на однапред зададени задачи. Покрај тоа, активностите на 

студентите вон наставата вклучуваат и пишување есеи и друго. 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 20 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 

Активност и учество 15 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно посетување на наставата и исполнување на сите зададени 

задачи во текот на курсот 

Јазик на кој се изведува наставата англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Bradbury, M. and 

Palmer, D., eds. 

The Contemporary British Novel    Edward Arnold 1980  

2.  

Byatt, A. S. ed. 

The Oxford Book of English Short 

Stories 

 Oxford University Press 2003 

3. Kristeva, Julia  Desire in Language; A Semiotic 

Approach to Literature and Art 

Columbia University 

Press      

          1980      

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Dolley Cristopher. 

ed. 

English Short Stories Penguin Books 1967 

2. Groden, Michael and 

Martin Kreiswirth, 

eds. 

The Johns Hopkins Guide to Literary 

Theory and Criticism 

The Johns Hopkins 

University Press 

1994 

3. Kristeva, Julia Revolution in Poetic Language, trans. 

Margaret Waller 

Columbia University Press 1984 

4.             Morrow, 

Laura 

Contemporary Literary Theory University of 

Massachusetts Press 

1989 

5. Selden, R. and 

Widdowson, P  

Reader’s Guide to Contemporary 

Literary Theory  

University Press of 

Kentucky 

1997 

6. McHale, B. Postmodernist Fiction Penguin Books 1987 
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Наслов на наставниот предмет МОДЕРНА АНГЛО-АМЕРИКАНСКА ПОЕЗИЈА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Англиска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Зоран Анчевски 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е продлабочување на познавањата на 

студентот од областа на модерната англо-американска поезија преку изучување на репрезентативен избор 

автори и дела, со можност за фокусирање врз одреден автор/и во согласност со интересот на кандидатите.  

 

Содржина на предметната програма: Предметот ќе се занимава со задлабочено проучување на 

цивилизацискиот, книжевниот и културолошкиот контекст на 20 в. во Англија и САД, преку проучување на 

најпознатите книжевни имиња и нивните дела, како што се: В. Б. Јејтс, Т. С. Елиот, Е. Паунд, В. Стивенс, В. К. 

Вилијамс,  Е. Е. Камингз, В. Х. Одн и др. 

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 20 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 

Активност и учество 10 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата англиски 

Метод на следење на квалитетот на - По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 
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наставата однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Bradbury, Malcolm 

&McFarlane, James 

Modernism Penguin 1987 

2. Abrams, M.H. et all Norton Anthology of English 

Literature, vol. 2 

Norton 1999 

3. Calstone, David, et 

all 

Norton Anthology of American 

Literature, vol. 2 

Norton 1999 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. ќе се утврди 

дополнително во 

зависност од 

интересот на 

кандидатите 

                  

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         
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Наслов на наставниот предмет ПОЕЗИЈАТА НА РОМАНТИЗМОТ И ВИКТОРИЈАНСКАТА 

ЕПОХА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Англиска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Зоран Анчевски 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е продлабочување на познавањата на 

студентот од областа на романтичарската и викторијанската англиска поезија преку изучување на 

репрезентативен избор автори со можност за фокусирање врз делата на одреден автор/и во согласност со 

интересот на кандидатите. Проучувањето ќе се врши од аспект на современите теоретски и критичко-

аналитички концепти. 

 

Содржина на предметната програма: Предметот ќе се занимава со задлабочено проучување на 

цивилизацискиот, книжевниот и културолошкиот контекст во Англија за време на романтизмот и 

викторијанскиот период во англиското општество (од крајот на 18 в., до крајот на 19 в.), преку проучување на 

најпознатите книжевни имиња и нивните дела од овие два периода, како што се: В. Блејк, В. Вордзворт, С. Т. 

Колриџ, Џ. Г. Бајрон, П. Б. Шели, Џ. Китс, В. Браунинг, А. Тенисон, М. Арнолд, Д. Г. Розети, Џ. М. Хопкинз, итн.  

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 20 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 

Активност и учество 10 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  Sanders, Andrew The Short Oxford History of English 

Literature 

Oxford 1996 

2. Abrams, Meyer H.  The Mirror and the Lamp London: O. U. P.  1971  

3. Lim, Cwisfa,  Romanticism – The dawn of a new 

era 

Oxford 2002 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Dawson, Carl Victorian High Noon: English 

Literature in 1850 

Baltimore: Johns Hopkins 

U. Press 

1979 

2. Brantlinger, Patrick Victorian Literature and 

Poastcolonial Studies 

Columbia U. Press 2009 

3. Gilmour, Robin The Victorian Period: The Intellectual 

and Cultural Context of English 

Literature, 1830-1890 

O.U.P 1993 

4. Berlin, Isaiah  The Roots of Romanticism London: Chatto & Windus 1999 

5. Bloom, Harold The Visionary Company Cornell U. Press 1971 

6. etc.                   
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Наслов на наставниот предмет ПОСТМОДЕРНА АНГЛО-МЕРИКАНСКА ПОЕЗИЈА И КРИТИКА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

Потпрограма Англиска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Зоран Анчевски 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е продлабочување на познавањата на 

студентот од областа на постмодерната англо-американска поезија преку изучување на репрезентативен 

избор автори и дела, со можност за фокусирање врз одреден автор/и во согласност со интересот на 

кандидатите.  

 

Содржина на предметната програма: Предметот ќе се занимава со задлабочено проучување на 

цивилизацискиот, книжевниот и културолошкиот контекст во текот на втората половина од 20 в. во Англија и 

САД, преку проучување на најпознатите книжевни имиња и нивните дела, како што се: поетите од т.н. 

„Движење“, во В. Британија, како и „Бит“ поетите, „конфесионалните“ поети, „проективистичката“ школа и 

др. во САД. Покрај нив програмата на предметот ќе ги вклучи и најактуелните поетски имиња во В. Британија 

и САД во денешниот миг. 

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 20 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 75 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 

Активност и учество 10 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на       
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завршен испит 

Јазик на кој се изведува наставата       

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Abrams, M.H. et all Norton Anthology of English 

Literature, vol. 2 

Norton 1999 

2. Calstone, David, et 

all 

Norton Anthology of American 

Literature, vol. 2 

Norton 1999 

3.                         

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Hulse, Michael  The New Poetry Bloodaxe Books 1993 

2. Allen, Donald M. The New American Poetry Evergreen 1961 

 

3. Allen, Donald M. the Poetics of the New American 

Poetry 

Grove Press 1973 

4. други ќе се утврдат 

дополнително во 

зависност од 

интересот на 

кандидатите 

                  

5.                         

6.                         
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ПОТПРОГРАМА – СЛАВИСТИКА 

бр. Код назив на предметот фонд 

  Руско-македонски врски и влијанија 2+0 

  Руски постмодернистички роман 2+0 

  Историја на славистиката 2+0 

 

Наслов на наставниот предмет РУСКО-МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИ ВРСКИ И ВЛИЈАНИЈА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Руска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Димитрија Ристески 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Да ги запознае докторантите со повеќевековните книжевни 

врски и влијанија межу макеонската и руската книжевност  

 

Содржина на предметната програма: Ги проследува конкретните книжевни врски и влијанија на 

македонската и руската книжевност од средновековната книжевност до најново време со посебен осврт кон 

книжевните врски и влијанива кај конктетни автори и дела 

 

Методи на учење: предавања, проектни задачи и дискусии 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 20 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 1 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 1 

Активност и учество 1 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Милан Ѓурчинов Компаративни студии МАНУ,Скопје 2003 

2. Милан Ѓурчинов Хармонија во хаосот МАНУ, Скопје 2005 

3. Димитрија Рис-

тески 

Македонско-руски книжевни 

релации 

Маринг,Скопје 2001 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Гане Тодоровски Проникнувања/ Прикосновенија Штрк, Скопје 2006 

2. Гане Тодоровски Решки и шарки Штрк, Скопје 2008 

3. Меѓународен 

семинар за маке-

донски јазик лите-

ратура и култура 

Зборници на трудови од 

македонско-руските научни 

конференции 

Универзитет Св.Кирил  и 

Методиј 

      

4. МГУ,Филолошки 

факултет 

Руско-македонскки, јазични, 

литературни и културни врски 

(зборници на руски) 

МГУ, Филолошки 

факултет, Москва 

2005 

5. МАНУ и РАН Зборници од руско македонските 

собири на ниво на акадении на 

науки 

МАНУ и РАМ 2004,2007... 

6.                         

Наслов на наставниот предмет РУСКИОТ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКИ РОМАН 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Руска книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Ружица Јанчулева 

Предуслови за запишување на предметот нема 
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Цели на предметната програма (компетенции): Способност за самостојна научно-истражувачка работа, 

креативно мислење и критичко расудување, анализирање, синтетизирање и разбирање. 

 

Содржина на предметната програма: Карактеристиките на постмодернизмот: фрагментарност, 

деканонизација, карневализација, иманентност. Генезата на рускиот постмодернизам. Жанровските 

специфики. Делата на В. Ерофеев, Л. Петрушевска, В. Пелевин, В. Сорокин, Ј. Пољаков. Западен 

постмодернизам = авангарда + попкултура. Руски постмодернизам = авангарда + соцреализам (А. Генис). 

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 20 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) има 

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата руски и македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Скоропанова, И.    

      

Русская постмодернистская 

литература 

Флинта, Москва 1999 

2. Кнабе, Г. Знак. Истина. Круг. (Ю. Лотман и 

проблема постмодерна) 

Лотмановский сборник Т.М. 

Из-Гарант, Москва 1995 

3. Эпштейн, М. Просто-или конец  „Знамя“ 3 1996 
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постмодернизма  

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Липовецкий, М. Руский постмодернизам. Очерки 

исторической поэтики. 

      1997 

2. Генис, А. „Чузнь и жидо“ В. Сорокин.   „Звезда“, 10. 1997 

3. Затонский, Д. „А был ли Франсуа Рабле 

ренесансным гуманистом?“ (Опыт 

постмодернистской 

интерпретации „Гаргантюа и 

Пантагруэля“.   

„Вопросы литературы, 5. 2000 

4. Нефагина, Г. „Постмодернизм“. В. „Русская 

проза второй половины 80-х, 

начала 90-х годов XX века 

      1998 

5.                         

6.                         

Наслов на наставниот предмет ИСТОРИЈА НА СЛАВИСТИКАТА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Славистика 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Максим Каранфиловски 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Усвојување на теориски знаења од областа на славистиката 

од нејзините почетоци до 21 в. 

 

Содржина на предметната програма: Почетоци на науката за славистика. Извори за Словените. 

Балтословенски јазични контексти. Словенските јазици (од прасловенски до современите словенски јазици). 

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 15 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 
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Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 0 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) има 

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. А. Е. Супрун Введение в славянскую филологию Висшая школа, Минск 1989 

2. Franceska Fici Le lingue slave moderne Unipress, Padova 2001 

3. Б. А. Рибаков Исходишта словенске културе Београд 1992 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Предраг Пипер Увод у славистику Београд 2008 

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         
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ПОТПРОГРАМА - РОМАНИСТИКА 

бр. код назив на предметот фонд 

  Филозофија на Новата критика 2+0 

  Автофикцијата во современата француска литература 2+0 

  Францускиот книжевен барок 2+0 

  Италијанскиот постмодерен роман 2+0 

    

Наслов на наставниот предмет ФИЛОЗОФИЈА НА НОВАТА КРИТИКА  

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Романистика 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Илинка Митрева 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 1. Способност за критичко промислување на теориските 

концепти на современата француска Нова критика 

2. Способност за апликативно препознавање на концепите на Новата критика во најразновидните современи 

литературни и теоретски остварувања 

 

Содржина на предметната програма: Француската Нова критика од 60-тите години е дочекана како 

субверзивна тенденција за воспоставување нов поредок во декодирањето на литературата. Од плуралитет на 

значењата, до јазикот како еквивалент на литературата, од ангажманот на читателот и задоволството во 

текстот, до смртта на авторот, создадена е основа за филозофско постулирање на проучувањето на 

книжевниот текст. Психоаналитичарот Лакан инспирира голем број клучни мислители од 60-тите и 70-тите 

години на минатиот век, и можеби уште повеќе - Мишел Фуко, со релациите меѓу моќта и знаењето. Клучен е 

прилогот на Ролан Барт со воведувањето на концептот писмо во „Нултиот степен на писмото“ и 

демистифицирањето на буржуарската култура во „Митологии“. Концептот на оваа критика подразбира 

различни книжевни практики од Жорж Шуле и Жан Пјер Ришар преку марксистот Голдман до Филип Солерс 

и Јулија Кристева.  

 

Методи на учење: предавања, проектни задачи, презентации 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 
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Вкупен расположив фонд на време 2+0 часа неделно часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 2+0 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

10 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 40 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 40 

Активност и учество 20 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на часови, проектна задача 

Јазик на кој се изведува наставата македонски и француски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Lacan, J. Écrits Paris,Seuil, 1996 
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2. Foucault, M. L'Archéologie du savoir Paris, Gallimard, 1969 

3. Barthes, R.  Le degrée zéro de l'écriture Paris, Seuil, 1953 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  Barthes, R. Sur Racine Paris, Seuil, 1963 

2. Doubrovsky, Serge Pourquoi la Nouvelle critique Paris, Mercure de France, 1966 

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

Наслов на наставниот предмет АВТОФИКЦИЈАТА ВО СОВРЕМЕНАТА ФРАНЦУСКА 

ЛИТЕРАТУРА  

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Романистика 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Елисавета Поповска 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): 1. Способност за критичко промислување на жанровските 

одлики на автобиографската литература 

2. Способност за критичко промислување на автофикцијата како субверзивна жанровска реализација на 

автобиографското писмо 

 

Содржина на предметната програма: Дефиниции и традиции. Поетичките начела на автофикцијата – 

посмодернистичка тенденција за мешање регистри (референцијален и фикционален), жанрови и писма. 

Психоаналитичките теории на автофикцијата – проблемот на сеќавањето и меморијата (Фројд, Лакан, Јунг). 

Феноменологија на сеќавањето и “поетика на трагата“. Проблемот на “вистинитоста“ на меморијата – Пол 

Рикер.  Хеуристичката функција на фикцијата во рамките на автобиографското пишување. Проблем 

от на рецепцијата на автофикционалното писмо и изместеност на “хоризонтот на очекување“.  Современи 

реализации на автофикционалното писмо во француската литература: Барт, Перек, Сарот, Роб-Грије. 

“Хромозомска“ автофикција – Маргерит Јурсенар. 

 

Методи на учење: предавања, проектни задачи, презентации 
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Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 2+0 часа неделно часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 2+0 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

10 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 40 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 40 

Активност и учество 20 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на часови, проектна задача 

Јазик на кој се изведува наставата македонски и француски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Gasparini, Philippe Autofiction Paris,Seuil, 2008 

2. Schmitt, Arnaud Je réel/je fictif Toulouse, Presses 

universitaires du Mirail, 

2010 

3. Gasparini, Philippe Est-il je? Roman autobiographique et 

autofiction 

Paris, Seuil. 2004 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Hubier, Sébastien Littératures intimes. Les expressions 

du moi, de l’autobiographie à 

l’autofiction 

Paris, Armand Colin 2003 

2. Genette, Gérard Fiction et Diction Paris, Seuil, 1991 

3. Pavel, Thomas Univers de la fiction Paris, Seuil 1988 

4. Cohn, Dorrit Le Propre de la Fiction Paris, Seuil 2001 

5. Jeanelle, Jean-Louis Genèse et autofiction Louvin-la-Neuve 2007 
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et Viollet, Catherine 

(dir.) 

6. Lejeune, Philippe Signes de vie Paris, Seuil 2005 

Наслов на наставниот предмет ФРАНЦУСКИОТ КНИЖЕВЕН БАРОК 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Романистика 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Проф. д-р Снежана Петрова 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

1. Способност за распознавање на главните знаци на Барокот во споредба со други културни, литературни, 

историски и политички движења .  

2. Способност за панорамско увидување на Барокот како движење или стил  

3. Способност за анализирање на барокно дело низ полза на европски автори и дела. 

 

 

Содржина на предметната програма:  

Барок или Класицизам во историски и културен контекст 

Дифузијата на барокното движење во Европа 

Барокот како уметност, движење и стил 

Темите, формите и фигурите на Барокот  

Привилегираните жанрови на Барокот 

Привилигираните европски автори на Барокот  

 

 

Методи на учење: предавање, дискусии и презентазија на семинарска 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 4 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 4 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

8 часа 

Начин на оценување 
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Тестови/ завршен испит 0 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 80 

Активност и учество 20 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовност и активност на час 

Јазик на кој се изведува наставата француски / македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Rohou Jean 

 

 Histoire de la littérature française 

du XVIIe siècle 

 Presses Universitaires de 

Rennes 

2000 

2. Morel Jacques Agréables mensonges Klincksieck 1991 

3.                         

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Delmas Christian  La tragédie de l'âge classique 1553-

1770 

ed. du Seuil 1994 

2. Toma Dolores                 

3. Plazenet Laurence La littérature baroque Ed. du Seuil 2000 

4. Toma Dolores Du Baroque au classicisme editura universitätii din 

bucuresti 

2006 

5. Mihäilä Ileana De la renaissance à l'âge 

romantique, regards sur trois siècles 

de littérature française  

editura universitätii din 

bucuresti 

2010 

6.                         
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Наслов на наставниот предмет ИТАЛИЈАНСКИОТ ПОСТМОДЕРЕН РОМАН 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Романистика 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Анастасија Ѓурчинова 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со романот од постмодерен вид во рамките на 

италијанската книжевност од крајот на 20 век.  

-Способност за воочување на спецификите на постмодернизмот во италијанскиот роман.  

-Способност за споредба на овие специфики со романи од постмодерен вид во други европски книжевности.  

 

Содржина на предметната програма: Постмодернизмот како историска епоха и како естетска и идеолошка 

парадигма. Синтагмата „литература на исцрпеноста“. Интертекстуалноста, пастишот, пародијата и 

елементите на автореференцијалноста и метанаративноста ќе бидат согледани преку анализа на неколку 

романи од современи италијански автори: Умберто Еко (Името на розата, Фукоовото нишало, Островот од 

претходниот ден), Итало Калвино (Невидливи градови, Ако една зимска ноќ некој патник, Паломар), Антонио 

Табуки (Жената од Порто Пим / Индиско ноктурно/ Работ на хоризонтот), Алесандро Барико (Свила, Океан 

море, Замоци на гневот, City), Николо Аманити (Доаѓам по тебе и те земам со себе, Последната нова година). 

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 60 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 30 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

30 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 50 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 

Активност и учество 20 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

предаден семинарски труд 
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Јазик на кој се изведува наставата македонски/италијански 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Tatjana 

Peruško      

Roman u zrcalu. Talijanska proza 20 

stoljeća izmedju samosvijеsti i 

pripovijesti 

Naklada MD (Zagreb)  2000 

2. Nino Raspudic Slaba misao-jaki pisci. Postmoderna i 

talijanska knjizevnost 

Naklada Jurcic (Zagreb)  2006  

3. Remo Ceserani  Raccontare il postmoderno  Bollati Boringhieri 

(Torino)   

1997  

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Linda Hačion Poetika postmodernizma Svetovi (Novi Sad)  1996 

2. Катица Ќулавкова 

(прир.) 

Теорија на интертекстуалноста Култура  2003  

3. Итало Калвино Американски предавања,  Темплум  2006 

4. Умберто Еко      Шест прошетки низ наративните 

шуми 

Култура  2005  

5. Умберто Еко „Постила кон Името на розата“,  Културен живот, 1-2 2008 

6.                         
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ПОТПРОГРАМА – ГЕРМАНСКА КНИЖЕВНОСТ 

бр. код назив на предметот фонд 

  Браколомството како романескна концепција (на примери од 

германската, од руската и од македонската книжевност)  

2+0 

  Интеркултурно проучување на  германскојазичната 

книжевност  

2+0 

  Насоките на културологијата и нејзината примена во 

литературната наука 

2+0 

 

Наслов на наставниот предмет БРАКОЛОМСТВОТО КАКО РОМАНЕСКНА КОНЦЕПЦИЈА (НА 

ПРИМЕРИ ОД ГЕРМАНСКАТА, РУСКАТА И МАКЕДОНСКАТА 

КНИЖЕВНОСТ) 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

Потпрограма Германска книжвеност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Ранка Грчева 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Компетенција за систематизирање, анализирање и 

извлекување релевантни заклучоци од компаративното проучување на книжевни романескни дела од 

различни национални книжевности 

 

Содржина на предметната програма: Поаѓајќи од премисата дека книжевното дело е затворен уметнички 

систем на вредности, а дека секоја издржана интерпретација на романот ги содржи во себе основите на 

поетолошкото, во курсот, низ призма на на мотивот браколомство, или кршење на брачното табу, врз 

примери на парадигматски романи од германскојазичната, руската и македонската книжевност ќе бидат 

деконструирани, анализирани, толкувани и класифицирани најсуштествените културолошки, социолошки, 

економски, антрополошки и други проблеми. Притоа, акцентот ќе биде ставен на отвореноста на 

романескното дело, на неговата способност и покрај емпириски прикажаната општествено-индивидуална 

реалност и неговата комлексност во вообликувањето на материјата, да понуди нови широки можности за 

тезата дека современиот човек не се гледа веќе себеси и не го гледа светот во постојниот систем на 

вредности, туку, прекршувајќи ги обичајните норми, отвора простор за создавање нови. 

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 15 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 
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Тестови/ завршен испит t 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)       

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовно посетување на часовите и активно учество 

Јазик на кој се изведува наставата германски/македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ранка Грчева Мотивот на браколомница во „Ефи 

Брист“ од Фонтане и „Ана 

Карењин“ од Толстој и обид за 

споредба со македонскиот 

современ роман 

Зборник на трудови на 

Научната конференција 

на XXXVIII меѓународен 

семинар за македонски 

јазик, литература и 

култура.  

2004 

2. Reuter,Hans-

Heinrich 

 Fontane,Bd.I,II,Berlin,  Verlag der Nation 1999 

3.       Толстой-художник (сборник 

статей) 

Академия наук СССР, 

Москва  

1961 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         
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Наслов на наставниот предмет ИНТЕРКУЛТУРНО ПРОУЧУВАЊЕ НА  

ГЕРМАНСКОЈАЗИЧНАТА КНИЖЕВНОСТ 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Германска книжвеност 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2013 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Зорица Николовска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со поимот на интеркултурното 

проучување на книжевноста и стекнување знаења и вештини за толкување на 

германскојазичното писмо од интеркултурен аспект. 

 

Содржина на предметната програма: Запознавање со клучните поими и теоретски поставки за 

интеркултурноста и со облиците на нејзиното пројавување во германскојазичната книжевност. 

Преку  анализата на германскојазичните  книжевни текстови со изразена интеркултурна димензија во 

фокусот се става поимот на „откривањето на другоста“, кој во германскојазичното писмо се 

јавува уште во втората половина на XVIII век, кога со Хердер и Гете започнува поинтезно прочување 

на другите култури и книжевности.  Во рамките на интеркултурниот дискурс во германскојазичната 

книжевност се истражуваат најрелевантните поставки почнувајќи од Гетеовиот поим на „светската 

книжевност“ па сѐ до концетот за другоста и за „ преведувањето на културите“.  

Методи на учење: Предавања, вежби за интерпретација на текст со дискусии 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска 

настава 

      часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, 

самостојни задачи, 

домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

      

Активност и учество       

Kритериуми за оценување 

(оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)  

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 10 (десет) (A) 
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бода 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовна и активна посета на наставата и изработка на 

домашни работи 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

германски и/или македонски јазик зависно од кандидатите 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира 

предметот на однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп 

предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна 

евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Bachmann-Medick, 

D. 

Kultur als Text  

 
Tübingen 2004 

2. Schößler, F.  Literaturwissenschaft als 
Kulturwissenschaft 

Tübingen 2004 

3. Bachmann-Medick, 

D. 

Translational Turn. Во: 
Cultural Turns. 
Neuorientierungen in den 
Kulturwissenschaften.  

 

 2006 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Uerlings, H.  

 
Poetiken der Interkulturalität. 
Haiti bei Kleist, Seghers, 
Müller,  
Buch und Fichte  

 

Niemeyer(Untersuchungen 

zur deutschen 

Literaturgeschichte, Bd. 

92). 

1997 

2. Uerlings, H. Ich bin von niedriger Rasse. 

(Post-)Kolonialismus und 

Geschlechterdifferenz in der 

deutschen Literatur 

Köln, Weimar, Wien: 

Böhlau 
2006 

3. Biti, V. Pojmovnik suvremene 

književne teorije 

Matica Hrvatska, Zagreb 1997 

4. Ansgar, N. Metzler Lexikon Literatur- 

und Kulturtheorie. Ansätze - 

Personen - Grundbegriffe 

Ansgar, Nünning, 4. 

Aufl. 

2008 

5. Arlt,H., 

Belobratow, A. W. 

Interkulturelle Erforschung 

der österreichischen Literatur 

Röhrig 2000 

6. Günther und 

Irmgard Schweikle 

Metzler Lexikon Literatur- 

Begriffe und Definitionen 

Metzlerische 

Verlagsbuchhandlung, 

Stuttgart 

1990 
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Наслов на наставниот предмет НАСОКИ НА КУЛТУРОЛОГИЈАТА И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО 

ЛИТЕРАТУРНАТА НАУКА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Германска книжвеност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Петер Рау 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Самостојна дискусија и примена на културолошки теории и 

методи во интерпретацијата на литературни дела.  

 

Содржина на предметната програма: 1. Класичарите на Теоријата на културата (Вико, Хердер, Кант, Шилер, 

Хегел, Фројд, К.Г. Јунг, Шопенхауер, Ниче, Шпренглер, Тојнби, Јасперс, Гелен, Хоркхајмер, Адорно, Бенјамин, 

Хабермас, Слотердајк и др.) 

2. Теории и парадигми на енкултурација одн. цивилизирањето на човекот во контекстот на европската 

цивлизација (етичко-филозофски, естетско-едукативни; иморалистичко-естстистички; експресионистички; 

идеолошко-тоталитарни (фашистички, комунистички); историско-истражувачки, цивилизациско-критички; 

феминистички одн. родови студии, дискурсно-аналитички, деконструктивистички, модерни и постмодерни) 

 

Методи на учење:   

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 15 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

2 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 0 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 0 

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовно и активно учество 

Јазик на кој се изведува наставата германски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 



 111 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Rainer Wild Literatur im Prozess der Zivilisation Metzler, Stuttgart  1982 

2. Hans Peter Duerr Der Mythos vom Zivilisationsprozess  Suhrkamp Ffm. 3, 1988 

3. Norbert Elias Über den Prozess der Zivilisation - 

Soziogenetische und 

psychogenetische Untersuchungen 

Bd. 1: Wandlungen des Verhaltens in 

den weltlichen Oberschichten des 

Abendlandes 

Bd. 2: Wandlungen der Gesellschaft; 

Entwurf zu einer Theorie der 

Zivilisation  

Suhrkamp Ffm. 2, 1977 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. S. Freud Избрани дела повеќе се можни       

2. K. Jaspers Избрани дела             

3. O. Spengler Untergang dees Abendlandes             

4. Nietzsche Избрани дела             

5. M. Heidegger Sein und Zeit             

6. P. Sloterdijak Избрани дела       и стручно-

германистички 

одн. 

литературно-

маучни 

трудови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 112 

 

ПОТПРОГРАМА – ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ 

бр. код назив на предметот фонд 

  Мит, литература, култура 2+0 

  Аспекти на времето, просторот и нарацијата 2+0 

  Интеркултурни поетики: Исток и Запад 2+0 

  Поезија меѓу убавото и грдото, убавина 2+0 

  Книжевни идентитети и стилови (наративни, драмски и поетски) 2+0 

  Пародијата во контекст на постмодернистичките книжевни и 

уметнички постапки 

2+0 

  Интермедијални теории и практики 2+0 

  Компаратистиката и современите книжевни текови 2+0 

  Род и жанр 2+0 

  Културна херменевтика 2+0 

  Поетика на градот 2+0 

  Идеологија, книжевност, медиуми и култура 2+0 

 

Наслов на наставниот предмет МИТ, ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за јазик 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Маја Бојаџиевска 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Курсот има за цел, во една компаративна перспектива, да ги 

запознае студентите со процедурите на впишување на митовите во различни литерарни облици и да ги 

идентификува големите, универзални теми и патот на нивна културна конструкција, нивните различни 

значења и пренесувања низ епохите. 

Студентите да се здобијат со продлабочени знаења од областа на книжевноста и компаративната митологија 

можат истите да ги користат во промислувањето на културните феномени 

 

 

Содржина на предметната програма: Литературата на големите светски автори покажува постојана 

фасцинација со митологијата и често ги инкорпорира митските елементи во најзначајните книжевни 

текстови. Оттука, начините на кои митовите варираат и се модифицираат низ времето отвораат перспектива 

за проучување на начините на кои се перцепираат и создаваат традициите и вредностите низ временските 

епохи. Курсот ќе ги истражува различните видови на културни митови, нивните сличности и диспаритети на 

дијахрониско и на тематско ниво. Ќе се истражуваат дометите и ограничувањата на интерпретирањето, 

претставувањето и преведувањето на митот во литературата, со посебен осврт на репрезентативните 

книжевни обликувања на митот кај некои најзначајни автори од ХХ век. Митокритиката и митоанализата ќе 

се користат како методи на преиспитување на историските, културните, книжевните и научните граници кои 

влијаат врз идентификациските констелации на епохите. 

 

Методи на учење:       
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Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)       

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Durand, Gilbert Figures mythuques et visages de 

l’oeuvre 

Paris, Dunod, 1992 

2. Durand, Gilbert  Introduction à la mythodologie Paris, Dunod, 1996 

3. Frye, Northrop  Mit i struktura, Beograd 1991 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Бојаџиевска, Маја Андрогин, утопија на совршениот 

пол (митокритички есеј 

Сигмапрес 1999 

2. Бојаџиевска, Маја Мит, книжевност, идентитет Сигмапрес 2002 

3. Brunel, Pierre  Dictionnaire des mythes litteraires, Paris, Rocher 1995 

4. Armstrong, Karen  A Short History of Myth        2005 

5. Dumezil, Georges  G. Mythe et Epopée I-III.  Paris, Gallimard 1995 

6.                         
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Наслов на наставниот предмет АСПЕКТИ НА ПРОСТОРОТ, ВРЕМЕТО И НАРАЦИЈАТА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Славица Србиновска 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има цел да го насочи докторантот кон толкување 

на теоретските и философско- социолошките аспекти на наративните структури реализирани со различни 

медиуми (зборови, слики, движења) и нивната интеракција врз основа на категориите време и простор. Во 

врска со тоа се проблематизираат категориите „свет“, „субјект“, „традиција“, „комуникација“, „современост“, 

„индивидуално/општо“ условени од просторно-временските координати актуелни на планот на  нарацијата, 

во рамките на структурата на текстовите, низ призма на медиумот на реализација и низ призма на културата.  

 

Содржина на предметната програма: Предметот е заснован врз проучувањето на философијата на И. Кант 

која примарно упатува кон категориите простор и време како конститутивни аспекти на човековото искуство. 

Согласно со тоа, нарацијата е дискурс со чие посредство се претставува / наративизира     / текстуализира 

човековото искуство.   Испитувањата се движат во насока на компаративните интерпретации на категориите 

„хронотоп“ (Бахтин, 1981), „свет на текстот„ (Верт, 1999), „свет на приказната“  (Херман, 2005) „диегетички 

универзум“ (Женет,1972),„возможни светови“ (Т.Павел, У.Еко, Љ. Долежел), „виртуелна реалност“, како и на 

другите категории кои се анализираат во контекст на жанрот/видот (роман, драма, расказ песна, 

автобиографија, патопис, мемоари, дневници итн) но, и во контекст на медиумот низ кој се изразува делото 

(сликарство, филм, телевизија, фотографија и други современи дигитални медиуми) како структура која 

остварува трансмисијата на текст до читателите/гледачите. Проблемот со кој се занимава курсот е во 

корелација со семантиката простор-време и нарација која се актуализира во теоријата на фикцијата, 

семантичката типологија на фикционалните светови,  теоријата на приказната и карактерот, поетиката на 

постмодернизмот, теоријата и практиката на медиумите. Теоријата на просторот и времето и нивната 

наративизација функционира на  неколку текстуални рамништа, како поетика на просторот и менталните, 

фигуративните алузии на претставување на просторот и времето (М. Бахтин, Г. Башелар, Ј. Лотман), како 

тематизирањето на просторот и времето, како просторно и временско протегање на текстот, како простор и 

време разгледувани во корелација со контекстот во кој се создава текстот, како начин на неговото 

меморирање, како трансмисија и рецепција на времето и просторот во различни епохи/контексти, како 

просторно-временски аспекти изразени преку постапките фрагментирање, декомпонирање, нарушувања на 

хронологијата, монтажа на просторно – временски текови,  како компаративно проучување на медиумски-

специфичните техники кои им овозможуваат на луѓето да ги создаваат менталните слики за просторот и 

временските дејствија, како емпириското проучување на менталната визуелизација и односот кон медиумот 

на изразување, како толкување на спознајните способности за поимање на заплетот и искуствата врзани за 

навлегување во него, како историска и културолошка варијабилност на семиотичките опозиции кои го 

детерминираат типологизирањето на наративните светови, како испитување на временско-просторните 

контексти на интерпретацијата и детерминантите на нејзина изведба.   

 

Методи на учење:       
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Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 8 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 4 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

4 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 0 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) да 

Активност и учество 0 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

приуство на настава и соработка врз проектот 

Јазик на кој се изведува наставата македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Susan Onega and 

José Angel García 

Landa, editors,  

Narratology:  An Introduction.   London: Longman 1996 

2. Carr, David.  Time, Narrative, and History.  Bloomington: Indiana UP 1986 

3. Славица 

Србиновска 

Субјект, книжевност, култура Сигмапрес, Скопје 2007 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul Ricoeur,  Time and Narrative  University of Chicago 

press, Chicago/London,  

1985 

2. Susan Stanford 

Friedman,  

“Spatialization: A Strategy for 

Reading Narrative.”  

Narrative 1:1, 12–23. 1993 

3. Славица 

Србиновска 

Низ призмата на другиот Сигмапрес, Скопје 2002 
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4. Marie-Laure Ryan  Narrative Across Media: The 

Languages of Storytelling,  

(ed) Lincoln: U of 

Nebraska Press 

2004 

5. Daros, Philippe.  "Effets de cadre et anachronie de la 

représentation." In Métalepses: 

Entorses au pacte de la 

représentation.  

Ed. John Pier and Jean-

Marie Schaeffer. Paris: 

Éditions de l'École des 

Hautes Études en 

Sciences Sociales, 311-22.  

2005 

6. Славица 

Србиновска 

Визуелни стратегии Сигмапрес, Скопје 2009 

Наслов на наставниот предмет  ИНТЕРКУЛТУРНИ ПОЕТИКИ: ИСТОК-ЗАПАД 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Елизабета Шелева 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): анализа и толкување на актуелните интеркултурни односи  

 

Содржина на предметната програма: Дискурсот Исток-Запад.Мапирањето како вежба на моќ, знаењето како 

(територијално, културално, идентитетно) запоседнување. Дислокација на центрите- од медитеранизам кон 

атлантизам.Симболичка и имагинативна географија. Истокот како концепт.Ориентализам, балканизам и 

окцидентализам.Степенување на Ориентите.Варварството како состојба на источниот сосед.Истокот како 

релационален и непостојан поим.Асиметријата меѓу географска и политичка Европа.Југоисточна Европа како 

нов Ориент.Коњуктивнот на припадноста.Позитивна и негативна имагологија на границата.Гранични 

култури.Внатрешна лиминалност.Културен амбигвитет и меѓупростор. 

 

Методи на учење: предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 
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Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)       

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Едвард Саид Ориентализам Магор 2003 

2. Gil Anidjar Jevrejin, Arapin-istorija neprijatelja Beokrug 2006 

3. Vesna Golsvordi Izmisljanje Ruritanije -imperijalizam 

maste 

Geopoetika 2005 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Marija Todorova Dizanje proslosti u vazduh XX vek 2010 

2. Бранислав 

Саркањац 

По свое Макавеј 2009 

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         



 118 

 

Наслов на наставниот предмет ПОЕЗИЈАТА МЕЃУ УБАВОТО И ГРДОТО (ОД РОМАНТИЗМОТ 

ДО ПОСТМОДЕРНАТА)  

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Лидија Капушевска-Дракулевска,редовен професор 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Литературно-теоретски компетенции 

Способност за анализа на релација текст/контекст 

Способност за контрастивен пристап (јазичен-литературен), (мајчин-странски јазик), (културно-

цивилизациски пристап) 

 

Содржина на предметната програма: Релација: естетско-уметничко. Поезијата и другите уметности. Историја 

на поимот убавина. Историја на поимот грдо. Убавото како естетски феномен и како предмет на поезијата. 

Концептот на ужасно убаво (сатанизам/садизам). Фатална привлечност: убавината и смртта. Категоријата 

возвишено. Значењето на романтизмот. Кон една естетика на грдото: тегобно/гротескно/меланхолично. 

Убавина на грдото: придонесот на Бодлер. Симболизмот и концептот на „чиста“ поезија. „Естетицизмот“ како 

книжевно-историски и периодизациски поим меѓу реализмот и авангардата (симболизам, прерафаелитизам, 

неоромантика, импресионизам, сецесија). Авангарда и(ли) конечна победа на грдото. Естетското начело во 

надреализмот. Деконструкција на поимот убавина во постмодернизмот. Постмодернистичка поезија (нешто 

помеѓу провокација и бизарност). Постои ли естетски идеал во постмодернистичката поезија? Апликативен 

материјал на најпарадигматични примери (од Гете до современоста).   

 

Методи на учење: Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)       

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Eco, U. 

Eko, Umberto  

Storia della belezza, Storia della 

brutezza;  

Istorija lepote, Istorija ružnoće, prir. 

U. Eko  

Bompiani 

 

Beograd, Plato.  

2004/2007 

 

2004/2007 

2. Perkins, D. A History of Modern Poetry. From 

the 1890s to the High Modernist 

Mode  

Cambridge Mass. , 

London 

1976 

3. Praz, M. 

Prac, Mario 

La carne, la morte e il diavolo nella 

letteratura romantica; Agonija 

romantizma 

Firenca;  

Beograd, Nolit 

1930;  

1974 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Žmegač, Viktor  Težišta modernizma: od Baudelairea 

do ekspresionizma,  

Zagreb, SNL.  1986 

2. Kayser, W. 

Кајзер, Волфганг 

Das Groteske; 

Гротескно у сликарству и 

песништву 

Oldenburg; 

Нови Сад, Светови 

1957; 

2004 

3. Croce, B.  

Кроче, Бенедето 

La Poesia; 

Поезија  

Milano; 

Сремски Карловци, 

Нови Сад: ИКЗС.  

1936; 

1995 

4. Fauchereau, Serge Expressionnisme, dada, surrealisme 

et autres ismes 

Paris, Ed. Denoel 2001 

5. Hirsch, Edward The demon and the angel: searching 

for the source of artistic inspiration 

Orlando, A Harvest book 

Harcourt, Inc. 

2002 

6. Џепароски, Иван Убавина и уметност (прир. И. 

Џепароски); Естетика на 

возвишеното   

Скопје, Магор 2005/2008 
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Наслов на наставниот предмет КНИЖЕВНИ ИДЕНТИТЕТИ И СТИЛОВИ (НАРАТИВНИ, 

ДРАМСКИ, ПОЕТСКИ)   

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник академик Катица ЌУЛАВКОВА, редовен професор 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

-   синтеза на стекнатите теориски и херменевтички знаења од последипломската настава; 

-   алатки за компаративно толкување на книжевните идентитети (наративни, драмски и поетски) во контекст 

на стилските и книжевно-историските констелации (балканска и европска контекстуализација);   

-   компетенции за креативно пишување и јавно толкување (едукација,  медиуми, култура, наука); 

 

Содржина на предметната програма: - востановување на книжевните идентитети во книжевниот текст и во 

контекстот; конфигурација и префигурација на идентитетите; - книжевните идентитети и владејачките 

поетички, стилистички  и  интерпретативни конвенции (култура, идеологија, јазик, етика, уметност, религија); 

- наследени, споделени, специфични, констуирани и псевдо идентитети;  -  идентитетите во корелација: 

автор, лик, раскажувач, приказна, раскажувачка ситуација, драмска ситуација, простор и време,  

миметичност, фикционалност, очуденост,  перспектива, јазик, архетип; - илузија на стварност и илузија на 

нестварност (реалистично и имагинарно);  -  интерпретативни обрасци и стратегии за различни книжевни 

практики/дискурси; - константни и варијабилни идентитети; - идентитетите и интерпретативниот интерес 

(родов, културен, психолошки, антрополошки); - препознатливи (канонизирани, чисти),  мешани, нови и 

мистифицирани идентитети (жанровски, стилски, семантички, вредносни); - релативизација на идентитетите; 

- проективност на идентитетите на релација уметнички свет - читател; македонски, словенски, балкански и 

европски книжевни идентитети (компаративни толкувања) 

 

Методи на учење: Предавања, истражувања, дискусии, презентација на семинарски 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 30 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 15 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

15 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 30 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 

Активност и учество 15 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul Ricoeur   

     

Le temps et le recit Paris, Seuil 1983-1985 

 

2. Kulavkova, K. ed. New Concepts of Poetics & 

Hermeneutics. 

Interpretations Vol. 4. 

Skopje: MANU. 

2011 

3. Ќулавкова, К. Демонот на толкувањето Скопје: МАНУ 2009 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ricoeur, Paul Le Temps et le recit 1- 3 Paris, Seuil 1983-1985 

2. Genette, Gerard Figures III Paris, Seuil 1972 

3. Lahmann, Renate Phantasia. Memoria. Rhetorica. Zagreb, Matica Hrvatska 2002 

4. Bahtin, Mihail O romanu Beograd, Nolit 1989 

5. Pfister, Manfred The Theory and Analysis of Drama Cambridge University 

Press 

1993 

6.                         
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Наслов на наставниот предмет ПАРОДИЈАТА ВО КОНТЕКСТ НА ПОСТМОДЕРНИСТИЧКИТЕ 

КНИЖЕВНИ И УМЕТНИЧКИ ПРАКТИКИ 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Акад. Катица Ќулавкова, редовен професор,  

доцент д-р Марија Ѓорѓиева Димова 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

 книжевно-теориски и стилистички; способност за анализа и толкување на релација текст - контекст; 

способност за анализа, синтеза и разбирање 

 

Содржина на предметната програма:  

1.    Теориски контекстуализации: преглед на доминантните концептуализации на пародијата во 

постмодернистичките теории; дистинктивност и комплементарност на пародијата и на иронијата по однос 

на: пастишот, травестијата, алузијата, сатирата; пародијата и иронијата како интертекстуални, 

автореференцијални и метафикционални постапки; формална и прагматска димензија на пародијата и на 

иронијата; пародијата и иронијата како посмодернистички постапки (двојна кодираност, 

трансконтекстуализација, интерпретативна ревизија и инверзија, метатекстуални функции во однос на 

книжевното и на историското минато).  

2.   Интерпретативни контекстуализации: преглед на доминантните стилски, реторички, жанровски и 

тематски модели на пародија и иронија во постмодернистичката книжевност и во сродни уметнички 

практики (театар, филм), преку интерпретација на конкретни текстови (расказ, роман, драма). Пародирањето 

и иронизацијата на историските наративи во книжевноста. Пародијата во македонската книжевност и во 

балкански контекст.  

 

Методи на учење:  

Предавања, истражувачки дел, видео презентации, дискусии, семинарски 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 30 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 20 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

10 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 30 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 15 

Активност и учество 15 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
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од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановиќ Драган Иронија и значење  Београд: Завод за 

уџбенике и наставна 

средства      

2003 

2. Hacion, Linda Poetika postmodernizama Novi Sad: Svetovi 1996 

3. Rose, A. Margaret Parody: ancient, modern, 

postmodern.  

Cаmbridge University 

Press. 

1993 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. McHаle Brian Postmodernist Fiction London and New York: 

Routledge 

2001 

2. Hutcheon, Linda A Theory of Pаrody:the Teachings of 

Twentieth-Century Art Forms 

Urbana and 

Chicago:University of 

Illinois Press 

2000 

3. Dentith Simon Pаrody London and New York: 

Routledge   

2000 

4. Hutcheon, Linda Irony’s Edge. London and New York: 

Routledge 

London and New York: 

Routledge 

1995 

5. Hucheon, Linda.   "The Politics of Parody." The Politics 

of Postmodernism.  

New York: Routledge, 

      

1989 

 

6. Jameson, Fredric.  Postmodernism, or, The Cultural 

Logic of Late Capitalism .  

Durham, NC: Duke 

University Press 

1991 
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Наслов на наставниот предмет ИНТЕРМЕДИЈАЛНИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за јазик 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Славица Србиновска (носител на предметот) и 

доц. д-р Владимир Мартиновски 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да понуди палета методолошки приоди 

во компаративното проучување на релација книжевност-други уметности 

Компетенции: 

Способност за интермедијални проучувања на реласија книжевност – ликовна уметност  

Способност за користење наставни средства и медиуми 

Способност за корелација и интеграција на содржини од компатибилни наставни предмети: историја на 

уметноста / филозофија / естетика 

 

Содржина на предметната програма: Уште во античката теориска мисла општопозната е тезата за 

„сестринските“ односи меѓу уметностите. Со оглед на комплексноста на односите меѓу уметностите, 

предметот се фокусира на следниве теми и теориски прашања: Дефиниции на интермедијалноста. Преглед 

на интермедијалните проучувања. Интермедијални теории. Преглед на типологии на интермедијални 

односи. Интерсемиотички релации. Интермедијалност, мултимедијалност, трансмедијалност. 

Интермедијални херменевтички практики. Визуелни читања на книжевните дела: поезија, проза и драма. 

Интермедијалните практики на релација книжевност – ликовни уметности, музика, филм, перформативни 

уметности, архитектура. Посочените теми ќе бидат разгледувани преку интерпретации на книжевни дела од 

различни жанри, епохи и национални литератури. 

 

Методи на учење: интерактивна настава, презентации и дискусии 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 30 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)       

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Србиновска, С.  Интермедијални стратегии Скопје: Сигмапрес 2007 

2. Мартиновски, В.  Слики за читање Скопје: Магор 2009 

3. Бал, М. Шарен екран. Визуелно читање на 

Пруст 

Скопје: Сигмапрес 2005 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Heffernan, J.A.W. Museum of Words The University of 

Chichago Press 

1993 

2. Група автори La Littérature et les arts figurés de 

l'Antiquité a nos jours 

Les Belles Lettres 2001 

3. Група автори Contextual Media Cambrige Press 1995 

4. Група автори Intertekstualnost & intermedijalnost Zagreb: Institut za 

povijest knizevnosti 

1988 

5. Hamon, P. Imageries, littérature et image au XIX 

siècle 

Paris: José Corti 2001 

6. Grojnowski, D. Photographie et langage Paris: José Corti 2002 
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Наслов на наставниот предмет КОМПАРАТИСТИКАТА И СОВРЕМЕНИТЕ КНИЖЕВНИ ТЕКОВИ 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф. д-р Маја Бојаџиевска 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се здобијат со продлабочени знаења во 

доменот на современата книжевна презентација и истите да ги користат во промислувањето на културните 

феномени. Курсот има за цел продлабочен и опфатен увид во современите книжевни текови, од аспект на 

компаратистиката, што подразбира теориски, тематски и интердисциплинарни пристапи 

  

 

 

Содржина на предметната програма: Курсот ќе ги истражува, во компаративен критички контекст, 

репрезентативните дела на современите книжевни текови, особено на фикцијата, каде што на најубедлив 

начин се допираат суштинските прашања на културната имагинација. Современата книжевност е длабоко 

обележана со темите класата, родот и расата, колонијализмот и национализмот, новите литературни 

идентитети и меморијата, егзилот, траумата и револтот, религијата и секуларизмот, дијаспоричните 

наративи, културниот превод, политичката репресија и сл. Клучните теориски и тематски прашања и нивното 

книжевно презентирање ќе бидат обработувани преку студија на неколку централни текстови од автори 

(Пруст, Ман, Брох, Музил, Куци, Угрешиќ, Памук, Ружди ) чија уметност, потенцијално вознемирувачка, ги 

предизвикува традиционалните разбирања на наративната презентација, на жанровите, на историјата и на 

самата култура. 

 

Методи на учење:       

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 15 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 0 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 0 

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Arjun Apaturai  Modernity at Large             

2. Pascale Casanova,  La république mondiale des lettres Seuil, Paris 2008 

3. Svetlana Boym,  The Future of Nostalgia             

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Michel de Certeau,  La culture au pluriel Seuil, Paris 1993 

2. Geoges Didi-

Huberman,  

Memorandum de la peste,  Paris, Christian Bourgois 2006 

3. Sloterdijk, P.,  Colère et temps Paris, Libella 2007 

4. Ugresic, Dubravka,  Kultura lazi,  Beograd, Fabrika knjiga 2008 

5. Ugresic Dubravka,  Karaoke kultura  Beograd, Fabrika knjiga 2010 

6. Agamben, Giorgio Idee de la prose Paris, Christian Bourgois 1998 
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Наслов на наставниот предмет РОД И ЖАНР 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Елизабета Шелева 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): анализа и толкување на феноменот на егзилот (прогонството) 

и културната дијаспор во современите литературни жанри низ призмата на родовата типологија.  

 

Содржина на предметната програма: Типолошки пресек меѓу родот и жанрот.Егзилот како архетипска фигур 

на културолошките проучувања.Егзилот како прогонство во друга средина (култура) и како 

експатријација.Мигрантите како метафора.Внатрешен егзил.Културна дијаспора.Домот и загубата на домот -

рекурентен мотив во постмодерната литература .Егзилијарно писмо.Меѓуродовост и 

меѓужанровост.Дислокација и де-територијализација.Повеќекратни припадности и идентитети. 

 

Методи на учење: предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)       

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 
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- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Svetlana Bojm Buducnost nostalgije Geopoetika 2005 

2. Edvard Said Reflections on Exile Granta Books 2000 

3. Армандо Њиши Компаративна книжевност Магор 2006 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Елизабета Шелева Дом/идентитет Магор 2005 

2. Ketrin Halpern Identitet(i) Clio 2009 

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         
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Наслов на наставниот предмет КУЛТУРАЛНА ХЕРМЕНЕВТИКА (Архетипска интерпретација 

на злото: ритуал, книжевност, театар)  

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник Акад. Катица Ќулавкова, редовен професор,  

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): - да ги сензибилизира докторантите за идентификација и 

интерпретација на облиците на зло преку неговите проекции во културата и во уметничките практики;  

-  оспособување за практична примена на искуствата од архетипската (трансцендентна) херменевтика; 

-  интердисциплинарен пристап во толкувањето на уметноста и културата (херменевтика на културата) 

 

Содржина на предметната програма:   

Увод во културната херменевтика. Ритуализација и сакрализација на злото и насилството. Современи теории, 

типологии и интерпретации на злото. Архетип, ритуал, катарса. Семиотика, поетика и етика на злото. 

Архетипот на Сенката, колективното несвесно и неговата актуелизација во оралните и народните традиции, 

во колективната меморија, во уметноста. Архетипот на злото и неговите актуелизации во книжевноста и 

театарот. Трагизмите, трагедијата и актуелизациите на архетипот на злото (каинавелискиот и др. синдроми). 

Ритуалите на жртвување и востановувањето на културните, верските и моралните системи на вредности, 

табуи и забрани. Опевање на злото. Облици на актуелизација на злото/насилството во различни 

социокултурни и цивилизациски констелации (идеолошки, политички, режимски, религиски, етички, 

антрополошки, традициски). Идентификација, демистификација и интерпретација на злото/насилство врз 

примери на нивната актуелизација во уметничките и културните практики. Примена на интерпретативни 

стратегии карактеристични за трансцендентната  херменевтика  (архетипска интерпретација, ритуално-

катарсична интерпретација) и на културалната херменевтика. Границите на толеранцијата на злото (меѓу 

санкција и амнестија). Поредок и анархија. Злодобро. Обиди на  трансцендирање на злото (процес на 

индивидуална и колективна индивидуација, самосвест и креација).  

 

Методи на учење:  

Предавања, истражувачки дел, видео презентации, дискусии, семинарски 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време 30 часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 15 часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

15 часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит 30 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 20 

Активност и учество 10 
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Svensen, Las Fr.H. Filozofija zla Beograd: Geopoetika 2006 

2. Bataj, Žorž  Književnost i zlo  Beograd: BIGZ 1977 

3. Girard, Rene La violence et le sacre Paris: Hachette 1990 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Crignon, Claire (prés. 

par) 

Le mal   Paris: GF Flammarion  2000 

2. Frappat, Helene 

(prés. par)  

La Violence Paris: GF Flammarion  2000 

3. Barker, Francis.  The Culture of Violence. Essays on 

tragedy and history 

Manchester, Manchester 

University Press  

1993 

4. Jung, Karl Gustav Psihološke rasprave Novi Sad: Matica srpska 1984 

5. Kulavkova, K. ed.  Interpretations Vol. 1.  Skopje: MANU 2007  

 

6. Todorov, Tzvetan Memoire du mal, tentation du bien Paris: Robert Laffon 2000 
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Наслов на наставниот предмет ПОЕТИКА НА ГРАДОТ (ЛИТЕРАТУРА, УМЕТНОСТ, КУЛТУРА) 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за книжевност 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник д-р Лидија Капушевска-Дракулевска,редовен професор  

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Културно-теоретски компетенции 

Способност за анализирање, синтетизирање и разбирање 

Способност за контрастивен пристап (јазичен-литературен), (културно-цивилизациски пристап)  

 

Содржина на предметната програма: Поим и генеза на урбаната култура. Идејата за градот во европската 

мисла. Градот како мит и(ли) мистерија. Градскиот сензибилитет од Бодлеровиот „spleen“ до мегалополисот 

на 21 век. Во лавиринтите на градскиот пејзаж: од фасцинација до нелагода. (Flaneur. Урбана нелагодност. 

Урбан номадизам.) Впишување на сеќавањето во просторот (хронотопски траги во архитектурата, улогата на 

визуелното, градот како топос на другоста). Центар-периферија. Хетеротописки град. Градот во транзиција. 

Жителот на градот како читател на романот. Читање на градот / читање на текстот. Градот и текстот: нешто 

помеѓу реалност и фикција. Градот-сеќавање. Градот - музеј. Градот-средба. Градот-фикција. Градот-утопија. 

Градот-копнеж.  Имагинарни градови. Апликативен материјал: парадигматични книжевни дела од светската 

(од Ш. Бодлер до О. Памук) и од македонската литература (од С. Јаневски до В. Јанковски) како модели на 

урбаната културна меморија.   

 

Методи на учење: Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)       

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Benevolo, Leonardo Grad u istoriji Evrope Beograd, Clio 2004 

2. Benjamin, Walter  Estetički ogledi,  Zagreb, Školska knjiga 1986 

3. Lehan, Richard  The City in Literature. An Intellectual 

and Cultural History 

Berkeley / Los Angeles / 

London, University of 

Califormia Press 

1998 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. De Certeau, Michel Walking in the city. The Practice of 

Everyday Life.  

Berkeley: University of 

California Press. 

1984  

2. Хилман, Џејмс Градот и душата  Скопје, Нампрес  2009  

3. Jenks, Chris ed.  Urban Culture: Critical Concepts in 

Literary and Cultural Studies.  

Taylor & Francis. 2004 

4. Nemec, Krešimir Čitanje grada Zagreb, Naklada Ljevak 2010 

5.       Polja br. 453 (temat: urbano kao 

izazov); Sarajevske sveske br. 21/22, 

(temat: Grad) 

Novi Sad; Sarajevo 2008 

6. Капушевска-

Дракулевска, 

Лидија, прир. 

Ден во Скопје, антологија на 

скопски раскази  

Скопје, Темплум 1998 
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Наслов на наставниот предмет ИДЕОЛОГИЈА, КНИЖЕВНОСТ, МЕДИУМИ, КУЛТУРА 

Код не се пополнува 

Студиска програма Наука за јазик 

потпрограма Општа и компаративна книжевност 

Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар 2011 Број на ЕКТС кредити  

Наставник проф.д-р Славица Србиновска 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Предметот  има цел да го насочи докторантот кон градење 

критички однос кон системите на мислење кои го „диктираат“ осмислувањето на светот во кој живееме,, кон 

убедувањата, верувањата и предрасудите, комплексот од произведени значења. Конјуктурата на дискурсот и 

моќта се преиспитува низ структурите на книжевноста, нејзината корелација со медиумите и функцијата на 

истите во претставувањето и прогласувањето на  политички создадената „општествената реалност“ како 

„природна“ стварност.   

 

Содржина на предметната програма: Предметот  е заснован врз проучувањата на специфичностите на  

комуникативна мрежа од значења условени од политичките стратегии на една епоха, врз именувањето на 

вредностите низ призма на дискурсот на моќните и привилегирани структури во една општествена реалност. 

Во него се опфатени критичките промислувања на филозофијата и политичката историја на идеите за 

„разумот како инхерентно насилен и манипулативен инструмент кој има потреба да ги негира сетилните 

особености на природата и на телото.“  Во исто време истражувањата полемизираат со двојството 

инструментална мисла-варварски ирационализам  обидувајќи се да упатат на „кризата на 

вистината/верувањата“ во епохите кои изобилуваат со глобални и доминантни „стратегии на 

идентификација“ и мислења/предрасуди кои го контаминираат книжевниот простор, медиумите и културата 

бидејќи поседуваат 

сопствен инструмент за претставување. Полемиката е упатена кон оние стратегии кои настојуваат да го 

исклучат имагинарниот комплекс од значења/убедувања/вистини и се насочени кон нихилизам. 

Проучувањата се фокусираат врз статусот на „субјектот“ во комуникативните улоги и релации, врз 

репертоарот од инструменти за именување и интерпретација на културата, особено уметноста на 

книжевноста и вредноста.Субјектот се анализира во определен „центриран контекст“ се преиспитува преку 

инстанциите на моралната, политичката и естетската димензија на идеолошката формација и историскиот 

контекст во кој создава, интерпретира и живее (М. Франк). Во корелација со  истражување на екстремните 

негативни утопии (фашизмот/Х.Арент) се преиспитуваат формалните и содржинските аспекти на книжевните 

дела, филмовите, драмските и театарските претстави како феномени на културата и нивната моќ за естетско 

манифестирање на критички однос кон светот. Во прилог на тоа се актуализира сложена методологија на 

интердисциплинарен пристап (философија, социологија, теорија на книжевноста и културата, историја, 

антропологија), исто како што се проблематизираат прашањата за односот помеѓу фикционалните и 

реалните светови, односно се поставуваат прашањата врзани за „семантичкиот универзум“ во чија содржина 

е инкорпорирано множество од светови и нивните сложени интеракции.  

 

Методи на учење: предавања, дискусии, презентација на семинарски работи 

Предавања, дискусии, презентација на семинарски 

Вкупен расположив фонд на време       часа 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава       часа  

(2+0) 
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Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

/ 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

      часа 

Начин на оценување 

Тестови/ завршен испит       

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)       

Активност и учество       

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

      

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

- По полагањето на испитот, секој студент го евалуира предметот на 

однапред изготвен формулар. 

- Постојано следење на нова научна литература по дадениот 

предмет и споредување со предложените теми вп предметот. 

- Законски пропишаните форми на интерна и екстерна евалуација. 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Theodor Adorno,   Žargon autentičnosti Nolit 1978 

2. Niklas Luman Društveni sistemi Izdavačka knjižarnica 

Zorana Stojanovića 

Sremski Karlovci 

2001 

3. Славица 

Србиновска 

Субјект, книжевност, култура Сигмапрес 2007 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Jacques Derrida Acts of Literature Routledge 1992 

2. Michel Foucault Surveiller et punir Gallimard  1975 

3. Hannah Arendt The Human Condition  University of Chicago 

Press 

1958 

4. Judith Butler The Psychic Life of Power: Theories 

in Subjection  

Routledge Classics 1997 

5. Marita Sturken-Lisa 

Wright 

Practices of Looking  Oxford UPress 2001 

6. Gilles Deleuze Cinéma I: L'image-mouvement  Les Editions de Minuit 1983 
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ПРИЛОГ БР. 8 

 

 

 

 

 

СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПОДАТОЦИ СОГЛАСНО СО 

ПРАВИЛНИКОТ НА ОДБОРОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

КОМПОНЕНТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 137 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР. 8 СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР  

 

 

НАСТАВНИЦИ 

ПОТПРОГРАМА АЛБАНСКА КНИЖЕВНОСТ 

1. Име и презиме Нехас СОПАЈ 

2. Дата на раѓање     19. 7. 1954 

3. Степен на образование Високо 

4. Наслов на научниот степен Доктор на филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Доктор на 

филолошки 

факултет 

14. 12. 1994 Филолошки факултет, 

Скопје 

                  

                  

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Филологија Наука за 

книжевност 

Албански роман, 

Наратологија, Дијалогот 

во албанскиот роман 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија Наука за 

книжевност 

Поетика, структура и 

типови на монологот во 

албанскиот роман 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Редовен професор 
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Конески“ - Скопје 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Современа албанска книжевност 1 Наставна, Книжевност, Филолошки 

факултет, Катедра за Албански јазик 

2. Современа албанска книжевност 2 Наставна, Книжевност, Филолошки 

факултет, Катедра за Албански јазик 

3.  Книжевност за деца Наставна, Книжевност, Филолошки 

факултет, Катедра за Албански јазик 

4.  Албанска поезија Наставна, Книжевност, Филолошки 

факултет, Катедра за Албански јазик 

5. Албански роман Наставна, Книжевност, Филолошки 

факултет, Катедра за Албански јазик 

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Албанска книжевност од XX век до 

денес 

Мастер, група албанска книжевност при 

Филолошки факултет "Блаже Конески" - 

Скопје 

2. Книжевност за деца Мастер, група албанска книжевност при 

Филолошки факултет "Блаже Конески" - 

Скопје 

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма/институција 



 139 

број 

1. Албанска чиста лирика Докторски студии, Група албанска 

книжевност Филолошки факултет 

"Блаже Конески" - Скопје   

2. Поетика на албанскиот роман Докторски студии, Група албанска 

книжевност Филолошки факултет 

"Блаже Конески" - Скопје   

3. Албански модерен роман Докторски студии, Група албанска 

книжевност Филолошки факултет 

"Блаже Конески" - Скопје   

4. Книжевна феноменологија - 

надреализам 

Докторски студии, Група албанска 

книжевност Филолошки факултет 

"Блаже Конески" - Скопје   

5.             

Совр

емен

а 

книж

евно

ст 

    

  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Сопај, Нехас Антибахтинизам или 

фолозофија на 

метатекстот (спорет 

книжевното дело на 

Беќир Муслиу) 

МАНУ, Прилози за 

лингвистика и литературна 

наука 

2.    

3.    

4.    

5.                   

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Sopaj, Nehas Ç’e bën letërsinë të jetë 

bashkëkohore (Што ја 

прави книжевноста да 

биде современа) 

Simpozium ndërkomëtar, 

Ѓирокастро, Р. Албанија, 

2009 

2. Sopaj, Nehas Erosi dhe tanatosi në 

romanin shqiptar (Ерос 

и танатос во албанскиот 

Seminari i GJ. L. dhe K. 

shqiptare, Shkup, 2009 
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роман) 

3. Sopaj, Nehas Nga fonologjia e tekstit 

gjer te magjia e poezisë 

(Од фонологијата на 

текстот се до магијата 

на поезијата) 

Seminari i GJ. L. dhe K. 

shqiptare, Prishtinë, 2010 

4. Sopaj, Nehas Halveti i T. Dervishit 

(Халвет на Т. Дервиши) 

Seminari i GJ. L. dhe K. 

shqiptare, Shkup, 2012 

5. Sopaj, Nehas Ich-form i të shkruarit 

(Ich-form пишување) 

Seminari i GJ. L. dhe K. 

shqiptare, Prishtinë, 2012 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Sopaj, Nehas Letërsia për fëmijë 

(Литература за деца), 

Универзитетски 

учебник 

Филолошки факултет, Скопје, 

2007 

2. Sopaj, Nehas Shpalimi i herbariumit 

(Отварање на 

хербариумот), 

Критички осврти 

Jehona e Karadakut, Куманово, 

2008 

3. Sopaj, Nehas  Individualitete letrare 1 

– Bеqir Musliu 

(Книжевни 

индивидуалности 1 – 

Беќир Муслиу); 

монографија 

2008, Rozafa, Prishtina, 2008 

4. Sopaj, Nehas Poeti dhe poezia 

(Поетот и поезијата), 

Критички осврти 

Jehona e Karadakut, Куманово, 

2010 

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   
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4.                   

5.                   

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи Повеќе од 10 

11.2 Магистерски работи 1 

11.3 Докторски дисертации 3 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1.                   

2.                   
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3.                   

 

1. Име и презиме       Агим Лека 

2. Дата на раѓање      

3. Степен на образование VIА (1 циклус на студии - 240 кредити) 

4. Наслов на научниот степен високо образование 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

професор 1986 Филолошки факултет, 

Скопје 

магистер 1997 Филолошки факултет, 

Скопје 

  доктор    2003 Филолошки факултет, 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Филологија Книжевност Теорија на книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија Книжевност Теорија на книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

вонреден професор 

Теорија на албанска книжевност 1, 2 

Албанска книжевност 3, 4 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Теорија на албанска книжевност 1 

 

Албански јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет "Блаже Конески", 

Скопје 

2. Теорија на албанска книжевност 2 

 

Албански јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет "Блаже Конески", 

Скопје 

3.  Албанска книжевност 3 Албански јазик и книжевност/ 
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Филолошки факултет "Блаже Конески", 

Скопје 

4.  Албанска книжевност 4 Албански јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет "Блаже Конески", 

Скопје 

5.             

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Книжевни теории и методи Албанска книжевност/ Филолошки 

факултет "Блаже Конески", Скопје 

2. Албанска книжевност на Преродбата Албанска книжевност/ Филолошки 

факултет "Блаже Конески", Скопје 

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Книжевни теории и методи Албанскa книжевност/  Филолошки 

факултет "Блаже Конески", Скопје 

2. Албанска книжевност на Преродбата Албанскa книжевност/  Филолошки 

факултет "Блаже Конески", Скопје 

3.   

4.             

5.             

10. 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Агим Лека Semantika e dramës 

shqipe (nga Santori deri 

te Floqi),  

 

Arbëria Design, Tetovë, 2012. 

 

2. Агим Лека Letërsi e huaj 1, Albas, 

Tetovë, 2012 

Albas, Tetovë, 2012  

3. Агим Лека Figurat narrative në 

romanin "Shkëlqimi dhe 

rënia e shokut Zylo",  

Зборник од трудови од 

Меѓународна научна 

конференција на тема: Dritero 

Agolli, personalitet i shquar i 

letërsisë dhe kulturës shqiptare 

(Ѓирокастра, Р. Албанија,  

2013) 

4. Агим Лека Значенскиот состав на 

романот “Времето на 

козите“,  

Ватра, Скопје, 2012 

5. Агим Лека Kritika tematike me 

koncept të ri,  

"Jehona e re", Shkup, 2012, 

ISSN – 1857-6354 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Агим Лека Represioni ndaj librit 

shqip në Maqedoni 

(1981–1990),  

Insituti Albanologjik i 

Prishtinës, (Приштина, 3-4 

јуни 2011). 

2. Агим Лека Dritero Agolli, 

personalitet i shquar i 

letërsisë dhe kulturës 

shqiptare 

(Ѓирокастра, Р. Албанија,  

2013) 

3. Агим Лека Eposi i kreshnikëve-

monument i trashëgimisë 

kulturore shqiptare,. 

Instituti albanologjik i 

Prishtinës, (Приштина, 28-30 

август 2010) 

4. Агим Лека Mledhës të dalluar të 

folklorit dhe kontributi i 

tyre për folkloristikën 

shqiptare (во 

коавторство со З. 

Незири),  

Java e Albanologjisë, Instituti 

albanologjik i Prishtinës  

(Приштина 14-18 noemvri 

2011) 
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5. Агим Лека Fan s. Noli në 130 

vjetorin e lindjes 

Unioversiteti Fan Noli Korcë, 

30 – 31 maj 2012) 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

 Наслов Издавач/година 

1. Агим Лека Semantika e dramës 

shqipe (nga Santori deri 

te Floqi),. 

 

Arbëria Design, Tetovë, 2012. 

 

2. Агим Лека Letërsi e huaj 1,  Albas, Tetovë, 2012  

3. Агим Лека Значенскиот состав на 

романот “Времето на 

козите“,  

Ватра, Скопје, 2012 

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Агим Лека Semantika e dramës 

shqipe (nga Santori deri 

te Floqi), Arbëria Design, 

Tetovë, 2012. 

 

Arbëria Design, Tetovë, 2012. 

 

2. Агим Лека Значенскиот состав на 

романот “Времето на 

козите“, 

Ватра, Скопје, 2012 

3. Агим Лека Kritika tematike me 

koncept të ri,  

"Jehona e re", Shkup, 2012, 

ISSN – 1857-6354 

4.                   

5.                   
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11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи      0 

11.2 Магистерски работи      1 

11.3 Докторски дисертации      1 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Agim Leka       Figurat narrative 

në romanin "Shkëlqimi 

dhe rënia e shokut Zylo " 

80-vjetori i lidjes së Dritëro 

Agollit: 29 tetor 2011, 

Gjirokastër 

2. Agim Leka              Kor 

3. Агим Лека Mledhës të dalluar të 

folklorit dhe kontributi i 

tyre për folkloristikën 

shqiptare(вокоавторство 

со З. Незири)  

 

Java e Albanologjisë, Instituti 

albanologjik i Prishtinës  

(Приштина 14-18 noemvri 

2011) 

 

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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
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1. Agim Leka Figurat narrative në 

romanin "Shkëlqimi dhe 

rënia e shokut Zylo”  

80-vjetori i lidjes së Dritëro 

Agollit: 29 tetor 2011, 

Gjirokastër 

2. Agim Leka   Fan s. Noli në 130 

vjetorin e lindjes 

Unioversiteti Fan Noli Korcë, 

30 – 31 maj 2012) 

 

 

 

1. Име и презиме Мирлинда Крифца-Беќири 

2. Дата на раѓање     24.01.1969 

3. Степен на образование VIII Докторски студии 

4. Наслов на научниот степен Доктор по филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Високо 1991 Филолошки фак.-Скопје 

Магистер 1998 Филолошки фак.-Скопје 

Доктор 2001 Филолошки фак.-Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Филологија      Наука за 

книжевност 

Албанска книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија Наука за 

книжевност 

Албанска книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

Вонреден професор по албанска 

книжевност      

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Албански реализам 1 Албанск.јаз. и книж. – Филолошки фак-
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Скопје 

2. Албански реализам 2 Албанск.јаз. и книж. – Филолошки фак-

Скопје 

3.  Албанска книжевност меѓу двете 

светски војни 

Албанск.јаз. и книж. – Филолошки фак-

Скопје 

4.  Академско пишување Албанск.јаз. и книж. – Филолошки фак-

Скопје 

5.             

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Албанска книжевност од 20-иот век до 

денес 

Албанск.јаз. и книж. – Филолошки фак-

Скопје 

2.        

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Интертекстуални проучувања во 

албанската книжевност 

Содржина: Предметот се организира 

со овие големи тематски блокови: 

• Книжевниот текс како интертекст 

• Библијата како хипотекст: Ф. 

Ноли, Е. Колиќи, Ѓ. Фишта итн 

• Дијалогот на албанската 

книжевност со другите европски 

книжевности 
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• Книжевниот дијалог во 

албанската книжевност на 2-30 години 

на 20-иот век 

-Албанско-италијанските книжевни 

релации; Ј. де Рада и другите автори  

арбереши, Н. Мједа, П. Васа, Е. Колиќи, 

итн.; 

-Албанско-ориенталните книжевни 

релации: Н. Фрашери, С. Фрашери,  

  книжевноста на аламијадата 

-Албанско-француските книжевни 

релации; Ф. Коница, Ф. Ноли, Л. 

Порадеци итн.; 

-Книжевните релации на албанската 

книжевност со другите балкански  

   книжевности 

     а) Албанско-романските книжевни 

релации: Асдрени, Л. Порадеци,  М. 

Кутели итн. 

     б) Албанско-словенските книжевни 

релации: М. Ѓ. Н. Миѓени, Ѓ. Фишта итн. 

Препорачана литература 1.

 Graham, Allen, Intertextuality, 

Routledge, London and New  

      York, 2000. 

2. The linguistics of writing-argument 

between language and literature, Ed. by: 

Nigel Fabb, D. Attridge, A. Durant and C. 

MacCabe, Manchester University Press, 

Manchester, 1987, 

3. Konstantinoviќ Zoran, 

Intertekstuaлnost u kniźevnom tekstu, 

Uvod u uporedno proučavaњe kniževnosti, 

Beograd. SKZ, 1984. 

4. Blum, Harold, Antiteticka kritika, 

Beograd, Slovo Ljubve, 1980. 

5. ]ulafkova, Katica (prir.), Teorija na 

intertekstual¬nos-ta, (hresto¬ma¬tija), 
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Kultura, 2003. 

6. Bala, Vehbi, Lidhjet kulturore 

shiptaro rumune, Buletini Shkencor i 

Institutit Pedagogjik Dyvjeçar të Shkodrës, 

Shkodër, 1964 (numër i veçantë). 

7. Vinca, Agim, “Letërsia si deje e 

Adrianës”, Fije të pakëputura, Shkup, Pro 

Kultura, 2004. 

8. Aliu, Ali, Don Kishoti te shqiptarët, 

Shkup, Serembe, 2005. 

9. Cakolli, Femi, Kodi biblik në 

letërsinë shqiptare, Prishtinë, tenda, 2003. 

10. Eliot, Tomas, Tradita dhe talenti 

individual, Ese të zgjedhura, Rilindja, 

Prishtinë, 1982. 

11. Jaus, R. Hans, Estetika recepcije, 

Nolit, Beograd, 1978. 

12.  Plasari, Aurel, Don Kishoti zbret në 

Shqipëri, Naim Frashëri, Tiranë, 1990. 

13.  Plasari, Aurel, Kuteli midis te 

gjalleve dhe te vdekurve, Apollonia, Tiranë, 

1995. 

14. Kodra, Klara, Romantiymi shqiptar 

dhe romantizmi rumun, Seminari XIX 

Nderkombetar për Gjuhën, Letërsinë dhe 

Kulturën Shqiptare, Universiteti i Prishtinës, 

Fakulteti Filologjik, Prishtinë, 2001, 523-533 

15. Camaj, Martin, Letërsia arbereshe 

ne kontekstin evropian, në AA. NN, De 

Radës në 100-vjetorin e vdekjes, ASHASH. 

Instituti i Gjuhësisë dhe i Letër¬sisë, Tiranë, 

2003, f. 283-287 

16. Jorgo Kristaq, Letërsia shqiptare 

midis dy Luftërave Botërore në kontekstin 

evropian, Seminari XVII Ndërkombëtar për 

Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 

Eurorilindja, Tiranë. 1995, f. 321-328. 

 

Методи на оценување: 1.
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 Дискусии околу вежбите 

2. Подготовка и реализиција на 

усна презентација 

3. Подготовка на една семинарска 

работа  

4. Испит 

Наставен јазик:     Албански 

 

2. Албанска книжевност на Преродбата Предметот се организира со овие големи 

тематски блокови: 

             - Културната и интелектуалната 

атмосфера во албанските кругови во 

периодот на Преродбата   

    krugovi vo periodot na Prerodbata 

               -Албанската книжевност на 

Преродбата во балканските простори- 

нејзините карактеристики и посебности.     

             - Книжевноста на Албанскиот 

реализам и неговите посебности.  

              - Периодизација на албанската 

книжевност од 19-иот и 20-иот век 

 -Жанровскиот систем на 

албанската книжевност на Преродбата 

а) Албанската поезија на Преродбата и 

нејзините тематски и стилски 

преокупации 

б) Албанската проза на Преродбата- 

видовите проза и нејзините посебности 

ц) Албанската драма на Преродбата и 

нејзините видови и преокупации 

-Развојот на книжевно-теоретската 

мисла во Албанската книжевност од овој 

период 

-Книжевните личности, носители на 

новини во развојот на албанската 

книжевност од овој период 
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-Отвореноста на Албанската книжевност 

на овој период наспрема другите 

развиени европски книжевности. 

 

. 

1. Rugova, I., Hamiti, S. Kritika letrare, 

Rilindja, Prishtinë, 1979  

2. Çiraku, Ymer, Në zbеrthim të 

kodeve letrare,Toena, Tiranë, 1998. 

3. Eliot Tomas, “Tradita dhe talenti 

individual”, Ese të zgjedhura, Rilindja, 

Prishtinë, 1982 

4. Klosi, Arijan, Quo vadis, Shqipëri, 

Botime Albania, Tiranë, Munchen, 1993. 

5. Kotorel, Artur, Rećnik svetske 

mitologije, Nolit, Beograd, 1998 

6. Lesić, Z, Jezik i kniževno 

delo,Sarajevo, 1982 

7. Qosja, Rexhep, Kontinuitete, 

Rilindja, Prishtinë, 1972 

8. Qosja, Rexhep, Dialogje me 

shkrimtarë, Rilindja, Prishtinë 

9. Qosja, Rexhep, Prej tipologjisë deri 

te periodizimi, ASHA të Kosovës, Instituti 

Albanologjik i Prishtinës, 1979. 

10. Pavli~i}, P, Kni`evna genologija, 

Liber, Zagreb, 1983. 

11. Qosja, Rexhep, Historia e letërsisë 

shqiptare I, II, III, Romantizmi, Rilindja, 

Prishtinë, 1990 

12. Bulo, Jorgo, Tradita dhe risi letrare, 

Tiranë, Naim Frashëri, 1981. 

13. Bulo, Jorgo, Magjia dhe magjistarët 

e fjalës, Diturija, Tiranë, 1998. 

14. Xhiku, Ali, Letërsia shqipe si 

polofoni, Dituria, 2004 

15. Aliu, Ali, Vepra të zgjedhura III, 
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Serembe, Shkup, 2005.  

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Мирлинда Крифца 

Беќири 

“Femra në poezinë shqi-

pe të decenieve të para 

të shek.XX”, Studime 

albanologjike,бр. 1, 

Скопје, 2009, стр.131-

152. 

Институтот за духовно и 

културно наследство на 

албанците, 2009 

2. Мирлинда Крифца 

Беќири      

"Letërsia si vend i este-

tizimit të memories indi-

viduale dhe kolektive", 

Третиот  Меѓународен 

Симпозиум на 

Албанологијата, 

(трудови), стр.151-158 

Државен Тетовски 

Универзитет, 2009 

3. Мирлинда Крифца 

Беќири      

"Teksti letrar si ndërtim 

intertekstual", Четвртиот 

Меѓународен 

Симпозиум на 

Албанологијата, DTU, 

2010, str. 186-191.  

Државен Тетовски 

Универзитет, 2010 

4. Мирлинда Крифца-

Беќири      

“Dialogu letrar në veprën 

e Ernest Koliqit”,(Kni-

`evniot dijalog vo 

deloto na Ernest 

Koli}i), Me|u-

naroden seminar za 

albanski jazik, 

kni`evnost i kultu-

ra, 2011, 30/2 str. 557-

570 .  

Univerzitetot na 

Pri{tina, Fililo{ki 

fakultet, Pri{tina, 2011. 

5.       “Quo vadis, letërsi” 

(postmodernia dhe pas 

saj), studija 

Ministerstvoto za 

obrazovanie, nauka i 

tehnologija, Pri{tina, 
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pro~itana vo Nau~na-

ta manifestacija 

Nedela na naukata vo 

Kosovo, organizirana 

od trudot pro~itan na 

17 maj 2012 i preda-

denа za pe~atewe. 

(16-19 maj), 2012. 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)  “Çështja e versioneve dhe varianteve në poezinë e F. 

Nolit”, (Pra{aweto na verziite i varijantite vo poezi-

jata na F. Noli), studija predadena za objavuvawe vo 

Zbornikot na studii prezentirani vo Nau~nata 

Konferencija, organizarana od strana na 

Univerzitetot “Fan Noli” vo Kor~a, po povot 130 

godi{ninata od ra|aweto na F. Noli, odr`ana na 30-31 

maj 2012 vo Kor~a. 

1    

1. Мирлинда Крифца-

Беќири 

Учество во Научната 

работилница на тема 

Црна Арапина како 

балканска и медите-

ранска фигура на ме-

моријата,  во рамките 

на Европско научно 

истражувачкиот проект 

за поетика и 

херменевтика Интер-

претецаии, одржан на 

25.11.2009 год. во 

МАНУ. 

МАНУ, 2009 

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Мирлинда Крифца 

Беќири      

Studime letrare 

(Kni`evni studii), 

str.200 

Ватра, Скопје, 2013 

2. Мирлинда Крифца Дел од монографија Sв. Кlиment  Охридски, 

Национална и 
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Беќири  “The intertextuality on 

the poetry of Lasgush 

Poradeci”, vo Literary 

criticism (selection), 

izbor na  Ali Aliu,                

prevod Arjan Ndoni), 

Скопје  2011 str. 121-

134. 

Универзитетска Библиотека-

Скопје  2011 

3.       Дел од монографија            

“Intertekstualiteti në 

poezinë e Lasgush 

Poradecit” vo Kritika 

letrare (Книжевна кри-

тика), (изб.  Али                                                                                                    

 Алиу), Микена, Би-

тола, 2008, стр. 131-

148. 

Микена, Битола, 2008 

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Мирлинда Крифца 

Беќири 

“Çështja e versioneve 

dhe varianteve në poezi-

në e F. Nolit”, 

(Pra{aweto na verzi-

ite i varijantite vo 

poezijata na F. 

Noli), studija preda-

dena za objavuvawe vo 

Zbornikot na studii 

prezentirani vo 

Nau~nata 

Konferencija, orga-

nizarana od strana na 

Univerzitetot “Fan 

Noli” vo Kor~a, po 

povot 130 go-

di{ninata od ra|a-

weto na F. Noli, 

odr`ana na 30-31 maj 

2012 vo Kor~a. 

Univerzitetot “Fan Noli” 

vo Kor~a, 2012. 

2. Мирлинда Крифца- “Karakteristikat e post- Институтот Алб-Шкенца, 2012 
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Беќири modernies/ postmoder-

nizmit”(Кarakteristik

ite na postmodernata 

/ postmodern 

izmоt), studija pro~i-

tana vo  Мe|unaro-

dnaта sredba, organi-

zirana оd strana na 

Institutot Alb-

Шkenca, Skopje, 29-31 

avgust 2012, predadena 

za pe~atewe.   

3.       “Temat e postmodernies 

(postmodernizmit)”,  

Jehona re, Скопје, br.3-4/ 

2013, str. 3-22      

4.                   

5.                   

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 20 

11.2 Магистерски работи   3    

11.3 Докторски дисертации    5   

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Мирлинда Крифца 

Беќири 

“Femra në poezinë shqi-

pe të decenieve të para 

të shek.XX”, Studime 

albanologjike,бр. 1, 

Скопје, 2009, стр.131-

152. 

Институтот за духовно и 

културно наследство на 

албанците, 2009 

2. Мирлинда Крифца 

Беќири      

“Dialogu letrar në veprën 

e Ernest Koliqit”,(Kni-

`evniot dijalog vo 

deloto na Ernest 

Koli}i), Me|u-

naroden seminar za 

albanski jazik, 

kni`evnost i kultu-

Univerzitetot na 

Pri{tina, Fililo{ki 

fakultet, Pri{tina, 2011. 
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ra, 2011, 30/2 str. 557-

570 .  

3. Мирлинда Крифца 

Беќири      

“Karakteristikat e post-

modernies/ postmoder-

nizmit”(Кarakteristik

ite na postmodernata 

/ postmodern 

izmоt), studija pro~i-

tana vo  Мe|unaro-

dnaта sredba, organi-

zirana оd strana na 

Institutot Alb-

Шkenca, Skopje, 29-31 

avgust 2012, predadena 

za pe~atewe.   

Институтот Алб-Шкенца, 2012 

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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. Мирлинда Крифца 

Беќири 

"Letërsia si vend i este-

tizimit të memories indi-

viduale dhe kolektive", 

Третиот  Меѓународен 

Симпозиум на 

Албанологијата, 

(трудови), стр.151-158 

Државен Тетовски 

Универзитет, 2009 
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2. Мирлинда Крифца 

Беќири 

"Teksti letrar si ndërtim 

intertekstual", Четвртиот 

Меѓународен 

Симпозиум на 

Албанологијата, DTU, 

2010, str. 186-191.  

Државен Тетовски 

Универзитет, 2010 

3. Мирлинда Крифца 

Беќири 

“Dialogu letrar në veprën 

e Ernest Koliqit”,(Kni-

`evniot dijalog vo 

deloto na Ernest 

Koli}i), Me|u-

naroden seminar za 

albanski jazik, 

kni`evnost i kultu-

ra, 2011, 30/2 str. 557-

570 .  

Univerzitetot na 

Pri{tina, Fililo{ki 

fakultet, Pri{tina, 2011. 

 

1. Име и презиме Зекирја Незири 

2. Дата на раѓање 10.06.1952 

3. Степен на образование VIII докторски студии 

4. Наслов на научниот степен Доктор по филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

професор 1975 Филолошки факултет, 

Скопје 

магистер 1981 Филозофски факултет, 

Загреб 

  доктор    1992 Филозофски факултет, 

Загреб 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Филологија Книжевност Компаративна 

книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија Книжевност Компаративна 

книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

редовен професор 

албанска усна лирика, албанска усна 
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избран и во која област  Конески“ - Скопје епика, 

албанска книжевност 1, 2 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Албанска усна лирика Албански јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет "Блаже Конески", 

Скопје 

2. Албанска усна епика Албански јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет "Блаже Конески", 

Скопје 

3.  Албанска книжевност до Преродбата Албански јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет "Блаже Конески", 

Скопје 

4.  Албански романтизам 1 Албански јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет "Блаже Конески", 

Скопје 

5.             

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Албанска книжевност до Преродбата Албанска книжевност/ Филолошки 

факултет "Блаже Конески", Скопје 

2. Албански фолклор и етнологија Албанска книжевност/ Филолошки 

факултет "Блаже Конески", Скопје 

3. Албанска книжевност до 19 век на 

европски контекст 

Компартивна книжевност/Историско-

филолошки факултет/Универзитет во 

Тирана, од 2009 година во продолжение 

4.             
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5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Жанровскиот систем во албанската 

книжевност 

Албанскa книжевност/  Филолошки 

факултет "Блаже Конески", Скопје 

2. Албански книжевен хуманизам и барок Албанскa книжевност/  Филолошки 

факултет "Блаже Конески", Скопје 

3. Албанска книжевност до Преродбата Албанскa книжевност/  Филолошки 

факултет "Блаже Конески", Скопје 

4. Албански романтизам 1 Албанскa книжевност/  Филолошки 

факултет "Блаже Конески", Скопје 

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Zeqirja Neziri Pozitivizmi historik dhe 

epika gojore shqiptare: 

Folkloristika shqiptare. 

Dëshmi, problem dhe 

plane 15 tetor 2009.  

IAP, Prishtinë, 2010: 297-310. 

2. Zeqirja Neziri Eposi heroik shqiptar: 

Çështje të folklorit 

shqiptar 10 

QSA, IAKSA DF, Tiranë, AKTET e 

IASH, Tiranë-Prishtinë-Shkup, 

2010: 646-652.: 45-104.  

3. Zeqirja Neziri Teoria e gjinive letrare 

dhe studimet shqiptare 

AKTET e IASH, Tiranë-Prishtinë-

Shkup, 2010: 646-652. 

4. Zeqirja Neziri Aspektet narrative në 

romanin Udhëtimi 

arbdhetar të Zejnullah 

Rrahmanit 

Seminari Ndërkombëtar për 

Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 

Shqiptare«, Prishtinë, 29/2, 

2009: 131-142; 

5. Zeqirja Neziri Nxitimi dhe zvarritja në 

novelën "Pishtarët e 

natës" 

Studime filologjike, Tiranë, 

2010,3/4: 85-99; 
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10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Zymer Neziri/Zeqirja 

Neziri 

Eposi shqiptar në pesë 

shtete të Ballkanit 

MON, Kosovë: 2011-2013 

2. QSA, IAKSA, DF Enciklopedia shqiptare QSA, IAKSA, DF, Tiranë,  2011-

2014 

3. IAP_Prishtinë Eposi i Kreshnikëve: 

monument i  

trashëgimisë kulturore 

shqiptare. 

Instituti Albanologjik i 

Prishtinës,  Prishtinë:  28 – 30. 

09. 2010. 

4. Italo Costante Fortino Romantizmi arbëresh: 

Dipartamento di Studi 

dell' Europa Orientale 

Univesità degli Studi di Napoli 

"L'Orientale”, 2012-2015. 

5. Fakultetit të Histori 

Filologjisë, Tiranë 

Letërsia shqipe në 

udhëkryqet europiane: 

Departamenti i Letërsisë  

Akademia e Shkencave e 

Shqipërisë & Universiteti i 

Tiranës, 2013-2015 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Zeqirja Neziri Meshari i Buzukut Logos-5, 2006 

2. Zeqirja Neziri Vjershërimi i Varibobbës Logos-5, 2008 

3. Zeqirja Neziri Epika gojore shqiptare Sak-Stil, 2010 

4. Zeqirja Neziri Poezia e Budit EkoRitmi, 1995 

5. Zeqirja Neziri Variacione letrare Logos-5, 2004 

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Zeqirja Neziri Skënderbeu në letërsinë 

kroate 

Universita di Napoli,  

2006: 289-309; 

2. Zeqirja Neziri Gjella e Shën Mërisë 

Virgjër” e Jul Varibobbës: 

çështje të kompozicionit  

AKTET e IASh, Tiranë-Prishtinë-

Shkup, 2008: 109-114; 
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3. Zeqirja Neziri Formula e pagëzimit dhe 

siletërsia shqiptare: 

Formula e pagëzimit 

Muzeu Historik Kombëtar, 

Tiranë, 2008: 83-95; 

4. Зекирја Незири Oкото како одраз на 

љубовта во албанската 

и во македонската 

народна лирика 

Институт за Фолклор, Скопје, 

2008,  

5. Зекирја Незири Култот на св. Наум во 

делото на Митруш 

Кутели 

Универзитет "Св. Кирил и 

Методиј", Скопје, 2010: 193-

196. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 11 

11.2 Магистерски работи 07 

11.3 Докторски дисертации 13 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Zeqirja Neziri Teoria e gjinive letrare 

dhe studimet shqiptare 

AKTET e IASh-së, 

Tiranë_Prishtinë_Shkup, 

2010/5: 646-653; 

2. Zeqirja Neziri "Gjella e Shën Mërisë 

Virgjër" e Jul Varibobbës: 

çështje të kompozicionit  

AKTET e IASh-së, 2009/1:109-

114; 

3. Zeqirja Neziri Ndihmesa e profesor 

Shaban Demirajt për 

afirmimin e Jul 

Varibobbës: Akademik 

Shaban Demiraj 

Triptik, Vlorë, 2011: 50-57; 

4. Zeqirja Neziri Pleqnia si lloj i veçantë i 

prozës gojore: Anton 

Çetta: figurë poliedrike e 

kulturës shqiptare 

Instituti Albanologjik, Dega e 

Folklorit, Prishtinë, 2011: 81-

91; 

5. Zeqirja Neziri Risitë estetike në 

vjershërimin e 

Varibobbës: »Seminari II 

Universiteti Shtetëror i Tetovës, 

Tetovë, 2007: 474-487; 
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i Albanologjisë« 

6. Zeqirja Neziri Rapsodët e Rugovës dhe 

teoria e eposit 

Seminari Ndërkombëtar për 

Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 

Shqiptare«, Prishtinë, 27/2, 

2008: 195-210; 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Zeqirja Neziri Pjetër Budi dhe Jul 

Variboba (veçoritë dhe 

afritë): »Gjuha dhe 

letërsia e arbëreshëve« 

Seminari Ndërkombëtar për 

Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 

Shqiptare, Prishtinë, 26/2, 

2007: 103-120;  

2. Zeqirja Neziri Temporaliteti i poemës 

së Gavril Darë së Ri 

Seminari Ndërkombëtar për 

Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 

Shqiptare, Prishtinë, 26/2, 

2007: 103-120; 

3. Zeqirja Neziri Ndërsjellshmëria e 

formave letrare gojore 

dhe të shkruara: 

Seminari Ndërkombëtar i 

Albanologjisë I, 16-23 

shtator 2007 

Universiteti Shtetëror i Tetovës, 

Tetovë, 2007: 474-487; 

4. Zeqirja Neziri Letërsia shqipe e 

Barokut: Studime 

filologjike shqiptare: 21-

22 nëntor 2007. 

ASHAK, Prishtinë, 2008: 143-

162; 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

Конференција 

1. Zeqirja Neziri Procesi i globalizmit dhe 

historia e letërsisë shqipe 

Globalja dhe kombëtarja në 

letërsinë e sotme shqipe, Vlorë: 

20 Nëntor 2010 

2. Zeqirja Neziri Figura e rapsodit 

shqiptar dhe çështja 

homerike 

Eposi i Kreshnikëve: 

monument i  trashëgimisë 

kulturore shqiptare, 

Prishtinë: 28-30.8.2010 

3. Зекирја Незири Култот на св. Наум во 

делото на Митруш 

Свети Климент Охридски и 

словенската духовна, 

културна и писмена 
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Кутели традиција, УКИМ, Охрид: 

4-7 ноември 2010 

4. Zeqirja Neziri Balada e motivit të 

martesës me grabitje 

dhe mashtrim te 

arbëreshëte Zarës dhe 

në Shestan 

Letërsia gojore dhe identiteti 

kombëtar shqiptar, Ulqin, 17-

19.09.2011  

5. Zeqirja Neziri Ecuria vertikale e veprës 

letrare 

Instituti Alb-shkenca, Prishtinë, 

1-5 shtator 2011 

6. Zeqirja Neziri Procedetë metatekstuale 

në romanin "Njeriu me 

top" 

80-vjetori i lidjes së Dritëro 

Agollit: 29 tetor 2011, 

Gjirokastër 

  7. Zeqirja Neziri Mbledhësit e epikës 

gojore në Maqedoni 

Instituti Albanologjik, Prishtinë: 

17 nëntor 2011; 

  8. Zeqirja Neziri Konteksti ndërkulturor i 

studimeve historike 

letrare shqiptare 

Seminari Ndërkombëtar për 

Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 

Shqiptare, Prishtinë, 26. 08. 

2011; 

  9. Zeqirja Neziri Kanoni letrar kombëtar 

dhe programet shkollore 

IIKSH, Tiranë: 16 shtator 2011; 

 

Име и презиме  Мируше Хоџа 

Дата на раѓање 19/09/1968 

Степен на образование  високо 

Наслов на научниот степен  доктор по филолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор по хуманистички 

науки 

2002 Универзитет во Загреб, 

Хрватска 

Магистер по хуманистички 

науки 

1998 Универзитет во Загреб, 

Хрватска 

Професор по албански јазик 

и книжевност со италијански 

јазик и книжевност 

1990 УКИМ 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

филологија наука за книжевност       

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

вонреден професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Морфологија на албанскиот јазик  Катедра за албански јазик и книжевност, 

Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје, 

УКИМ 
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2. Албанска култура и цивилизација Катедра за албански јазик и книжевност, 

Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје, 

УКИМ 

3.        

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Историска морфологија на албанскиот јазик Катедра за албански јазик и книжевност, 

Филолошки факултет Блаже Консески, Скопје, 

УКИМ 

2. Албанска култура и цивилизација Катедра за албански јазик и книжевност, 

Филолошки факултет Блаже Конески, Скопје, 

УКИМ 

3.             

4.             

5.             

6.             

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии  

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Именскиот и глаголскиот систем на албанскиот 

јазик 

Наука за јазик 

Албански јазик, ФЛФ „Блаже Конески“- Скопје 

3. Албанско културно наследство Наука за јазик 

Албански јазик  ФЛФ „Блаже Конески“- Скопје 

4.             

5.             

6.             

Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет) 

Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Мируше Хоџа Психологија на театарот Магор, Скопје, 2009 година 

2. Мируше Хоџа L'Organization des forces policieres en 

Macedoine 

Universite de Nice Sophia-

Antipolis, Nice, France, 2008 

3. Мируше Хоџа Вистината околу вадењето на фереџето во 

Македонија 

Институт за литература, 

Скопје, 2008 година 

4. Мируше Хоџа La lutte internationale contre le terrorisme et la 

Republique de Macedoine 

Universite de Nice Sophia-

Antipolis, Nice, France, 2007 

5. Мируше Хоџа Womens Side of the Story: Personаl Nаrrаtives 

аbout the Маcedoniаn Crisis 2001   

Euro-Balkan Press, 2006  

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1. Мируше Хоџа Психолошки аспекти на внатрешниот развој во 

ликот на Ѓерѓ Елез Алија 

Интерпретации - Европски истражувачки 

проект за поетика и херменевтика 

МАНУ, 2009 година 

2. Мируше Хоџа Зошто токму жената? CEDAW, 2009 година 

3. Мируше Хоџа Европски вредности - Дали ги имаме во Transfuse Association, 2008 
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    ПОТПРОГРАМА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 

Македонија? година 

4. Мируше Хоџа  Локален експерт и инструктор по албански 

јазик на проектот Обука за државни 

службеници од албански на македонски јазик 

и обратно (Pace 2) 

Влада на РМ и ЕУ - British 

Council, 2006 година 

5. Мируше Хоџа Инструктор по албански јазик на проектот за 

преведувачи и толкувачи од албански на 

македонски и обратно (Proxima) 

УКИМ, 2003 година 

Учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 
Автори Наслов на трудот 

Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1. Мируше Хоџа Нови донесувачи на одлуки Хрватски 

Хелсиншки 

Комитет за 

Човекови права, 

Дубровник 

2007 

2. Мируше Хоџа Разрешување на конфликти Баклански 

институт за 

човекови права - 

Сарајево 

2007 

3.                         

4.                         

5.                         

Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

6 2 2 

Име и презиме  Севин Алил 

Дата на раѓање 20.03.1971 

Степен на образование  доктор 

Наслов на научниот степен  доктор по филолошки науки 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на педагогијата во 
областа на методиките    
 

04.09.2006 
 

Педагошкиот Факултет 
„Св Климент 
Охридски“–Битола  

Магистар по филолошки 
науки  

1.10.2000 Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“-Скопје  

Професор по турски јазик и 
книжевност 

1993 Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“-Скопје 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

филологија наука за книжевност       

Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Филолошки факултет „Блаже 
Конески„ – Скопје 

доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 167 

број 

1. Методика на наставата по турски јазик и 
книжевност 1 

 Турски јазик и книжевност/ Филолошки 
факултет 

2. Турска литература за деца 1 Турски јазик и книжевност/Филолошки 
факултет 

3. Техники на превод 1 Турски јазик и книжевност/Филолошки 
факултет 

4. Основи на правопис и корегирање 1 Турски јазик и книжевност/ Филолошки 
факултет 

5. Методика на наставата по турски јазик и 
книжевност  2 

Турски јазик и книжевност/ Филолошки 
факултет 

6. Турска литература за деца 2 Турски јазик и книжевност/ Филолошки 
факултет 

7. Техники на превод 2 Турски јазик и книжевност/ Филолошки 
факултет 

8. Основи на правопис и корегирање2 Турски јазик и книжевност/ Филолошки 
факултет 

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Турската литература од XX век до денес  Турска книжевност /Филолошки факултет 

2. Книжевност за деца на турски јазик Турска книжевност/Филолошки факултет 

3. Техники на научната работа  Турски книжевност/Филолошки факултет  

4. Техники на научната работа  Турски јазик/ Филолошки факултет 

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии  

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методичко - дидактички проучавања на наставата 
по турски јазик  

 Турски јазик/Филолошки факултет 

2.  Методичко - дидактички проучавања на наставата 
по турска литература      

Турска книжевност/Филолошки факултет 

3. Турска литература за деца и наставата      Турска книжевност/Филолошки факултет 

4.             
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5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Проф. д-р Севин Алил Дидактички-методски осврт на литературата за 
деца во основните училишта 

Ватра/2009 

2. Проф. д-р Севин Алил Компаративна анализа на лектирите по 
македонски и по турски јазик во програмското 
подрачје литература 

Годишен Зборник на 
Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје, 
Филолошкиот Факултет 
„Блаже Конески“, Книга 33, 
Скопје 2007, стр: 47-56; 

3. Проф. д-р Севин Алил Критичкото мислење во наставата за 
литература  

Годишен Зборник на 
Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ Скопје, 
Филолошкиот Факултет 
„Блаже Конески“, Книга 35, 
Скопје 2009, стр: 11-23; 

4. Проф. д-р Севин Алил Литературата за деца и образованието (Çocuk 
Edebiyatı ve Eğitim)  

HİKMET- İlmi Araştırma 
Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, Kasım 
2006/2 Adeksam Gostivar -
Makedonya, sf: 49-59; 

5. Проф. д-р Севин Алил Сваќањето за современото образование 
(Çağdaş Eğitim Anlayışı)  

научно-истражувачкото 
списание „Хикмет“, Год: 3, 
Бр: 6, Ноември, 2006 год.; 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1. Проф. д-р Хамди Хасан „Гатанките, текерлемињата и народните 
приказни на турската националност во 
Македонија„ 

      

2. Проф. д-р Ариф Аго „Југозападните турски говори во Македонија„        

3.                   

4.                   

5.                   

Учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот 
Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. Проф. д-р Севин Алил Примена на актанцијалниот 
модел во одделенската 
настава – (İlkokulların alt 
sınıflarına aktant modelin 
uygulanması),  

I Mеѓународен 
Културен 
Конгрес на 
Турскиот 
Свет,Чешме- 
Измир/Р 
Турција;  

19-25 Април, 2010,  

2. Проф. д-р Севин Алил Турското Образование во Р II Меѓународен 22-25 Октомври, 2009,  
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1. Име и презиме Фадил Хоџа 

2. Дата на раѓање 10.07.1963 

3. Степен на образование VIА (1 циклус на студии - 240 кредити) 

4. Наслов на научниот степен доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Скопје  15.04.2009 Филолошки Факултет -  Скопје 

                  

                  

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Класична Турска 

Книжевност  

Анализа на 

Диванот на 

Вејси Ускуби 

Класична - Османска Книжевност 

7. Подрачје, поле и област на Подрачје Поле Област 

Македонија  ( Makedonya’da 
Türkçe Eğitimi ) 

Научен Собир на 
Турското 
образование во 
Балканските 
земји и  
медијата,Сакариј
а - Р Турција;    

3. Проф. д-р Севин Алил Наставките во радовишкиот 
турски говор – (Radovis ağzında 
kullanılan çekim ekleri),  

VI. Меѓународен 
Конгрес на 
Турскиот јазик – 
ANKARA; 

20-25 Октомври 2008 

4. Проф. д-р Севин Алил Портретирањето на ликот на 
Турците во македонската 
битова социјална драма,  

XVII-ти 
меѓународен 
симпозиум на 
Балкански 
Фолфлор , 
Институт за 
фолклор „Марко 
Цепенков„- 
Скопје,  

2008 год.  

5. Проф. д-р Севин Алил Вреднување на наставните 
планови по мајчиниот јазик – 
турски со програмското 
подрачје литература во Р 
Македонија,  

I.Меѓународен 
истражувачки 
Конгрес 
ТУРКИЈАТ 
„Турците и 
Балконот“  

6-8 ноември 2007 год., 
Приштина- Р Косово; 

Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

13 0 3 
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научниот степен доктор Класична Турска 

книжевност 

Анализа на 

поетски диван 

XVI век 

Турско - Чагатајска Книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

Доцент 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Стара Турска Книжевност 1,2 Турски јазик и книжевност - Фил. Фак. Скопје 

2. Класична Османска Книжевност 1,2 Турски јазик и книжевност - Фил. Фак. Скопје 

3.  Историја на Турската Цивилизација Турски јазик и книжевност - Фил. Фак. Скопје 

4.  Книжевни Поими и Теории Турски јазик и книжевност - Фил. Фак. Скопје 

5. Историја на Турската Цивилизација Турски јазик и книжевност - Фил. Фак. Штип 

6. Османо Турски Јазик Турски јазик и книжевност - Фил. Фак. Штип 

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Историски Развој на Турската 

Цивилизација 

Турски јазик и книжевност - Филолош. Фак. 

2. Kнижевни поими и Теории во Турската 

книжевност 

Турски јазик и книжевност - Филолош. Фак. 

3. Изворите на Турската Книжевност  од 

VIII до XIX век 

Турски јазик и книжевност - Филолош. Фак. 

4.             

5.             

6.             



 171 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Поетика на турската класична 

(диванска) поезија 

Турски јазик и книжевност - Филолош. Фак. 

2. Поетика на турската мистична (суфиска) 

поезија 

Турски јазик и книжевност - Филолош. Фак. 

3. Историја на турската митологија – 

споредба, влијанија 

Турски јазик и книжевност - Филолош. Фак. 

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Доц. д-р Фадил Хоџа Историскиот Развој и 

Карактеристики на 

Турско – Чагатајскиот 

Јазик,  

Билтен на Филолошкиот Факултет, 

Скопје, 2009, стр. 156-166 

2. Доц. д-р Фадил Хоџа Historical Connection 

and Comparison 

Between Old Turkish 

Texts and Babur Shah`s 

Ghazals  

HİKMET İlmi Araştırmalar Dergisi, Yıl 8, 

Sayı 15, 2010, p. 27-39 

3. Доц. д-р Фадил Хоџа Makedonya Türk Şiirinde 

Atatürk Kavramı 

BAL-TAM Balkan Türkoloji Araştırmaları 

Merkezi, Prizren - Kosova, 2011, s. 121-

128 

4. Доц. д-р Фадил Хоџа „Поетските Особености 

на државникот и поет 

Бабур Шах“ 

 

Годишен Зборник, Книга 38, Филолошки 

Факултет, 2012, Скопје  

5. Доц. д-р Фадил Хоџа  Makedonya 

Türkbaşlarında Halk 

İnançları 

BAL-TAM Balkan Türkoloji Araştırmalar 

Merkezi, Sayı 16, 2012, Prizren - Kosova 

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Проф. д-р Хамди Хасан, 

Доц. д-р Фадил Хоџа, М-

р Шеннур Сулејман 

Турско - Македонски 

Речник 

TDK, Ankara, 2012 

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Доц. д-р Фадил Хоџа Поезија од Јазикот на 

Лејла и Меџнун  

Призма, Гостивар 2005 

2. Доц. д-р Фадил Хоџа Veysi “Üskübi” Divanı 

Tahlili (Учебник) 

Balkan Vakfı Yayınları, Ankara, 2012 

3. Доц. д-р Фадил Хоџа Mотивите и Формите во 

Турската Диванска 

Поезија (Учебник) 

Издание на УКИМ - Филолошки 

Факултет - Скопје, 2013 

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Доц. д-р Фадил Хоџа Fuzuli ve Shakepeare’de 

Kimi Benzer Özellikler 

HİKMET İlmi Araştırmalar Dergisi, Yıl 5, 

Sayı 10, 2008, s. 144-151 

2. Доц. д-р Фадил Хоџа Poetic Geography and 

Language in the Poetry 

and Prose of Yahya 

Kemal Beyatlı  

Journal of Scientific Research HİKMET , 

Научно - Истражувачко Списание, 

No:14, November 2009, p. 36-43   

3. Доц. д-р Фадил Хоџа   Madjnun Wa-Layla an 

Oriental Tale of Tragic 

Love 

Journal of Scientific Research HİKMET , 

Научно - Истражувачко Списание, 

No:17, November 2010, p. 10-21 
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4. Доц. д-р Фадил Хоџа ”Features of the Divan 

and the Poetics in the 

Ghazals of Babur Shah” 

International Journal of Central Asian 

Studies, Korea University of International 

Studies, Seoul, Volume 15, November 

2011 , p. 45-68 

5. Доц. д-р Фадил Хоџа „World Traveler Evliya 

Çelebi in the Balkan“ 

Journal of Scientific Research HİKMET, 

No:19,Мacedonia,Maj 2012 p. 66-76 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 35 

11.2 Магистерски работи 2 

11.3 Докторски дисертации 2 

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 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Доц. д-р Фадил Хоџа Historical Connection 

and Comparison 

Between Old Turkish 

Texts and Babur Shah`s 

Ghazals 

Journal of Scientific Research HİKMET İlmi 

Araştırmalar Dergisi (Научно 

Истражувачко Списание), Yıl 8, Sayı 15, 

2010, s. 27-39 

2. Доц. д-р Фадил Хоџа Madjnun Wa-Layla an 

Oriental Tale of Tragic 

Love  

Journal of Scientific Research HİKMET İlmi 

Araştırmalar Dergisi (Научно 

Истражувачко Списание) Yıl 8, Sayı 16, 

2010, s. 7-17  

3. Доц. д-р Фадил Хоџа Makedonya Türk Şiirinde 

Atatürk Kavramı 

BAL-TAM  Balkan Türkoloji Araştırmaları 

Merkezi, Prizren - Kosova, 2011, s. 121-

128 

4. Доц. д-р Фадил Хоџа  Features of the Divan 

and the Poetics in the 

Ghazals of Babur Shah 

Internatioanl Journal of Central Asian 

Studies, Volume.15, South Korea, Seoul, 

November 2011, p. 45 – 65 

5. Доц. д-р Фадил Хоџа Поетиката на Фузули во 

Диванската Поезија 

Билтен на Филолошкиот Факултет, 

Скопје, 2011, стр. 165-185 

6. Доц. д-р Фадил Хоџа Balkan Divan Şairleri'nin 

Özellikleri 

BAL-TAM Balkan Türkoloji Araştırmalar 

Merkezi, No: 17, Eylül 2012, s. 203-210, 

Prizren - Kosova 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
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импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Доц. д-р Фадил Хоџа The Firs Newspapers and 

Magazines on Ottoman - 

Turkish Language in 

Macedonia 

Journal of Scientific Research HİKMET İlmi 

Araştırmalar Dergisi (Научно 

Истражувачко Списание),  November 

2012, p. 10-17 

2. Доц. д-р Фадил Хоџа Features of the Divan 

and the Poetics in the 

Ghazals of Babur Shah 

Internatioanl Journal of Central Asian 

Studies, Korea University, Seoul, South 

Korea, Volume.15, November 2011, p. 45-

65 

3. Доц. д-р Фадил Хоџа 

 

Makedonya 

Türkbaşlarında Halk 

İnançları 

 

BAL-TAM Balkan Türkoloji Araştırmalar 

Merkezi, Sayı 16, Eylül 2012, Prizren - 

Kosova 

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. Доц. д-р Фадил Хоџа Наставата на Турски 

Јазик во Балканските 

Земји 

Конференција, Едрене - Р.Турција, 

Јануари, 2011 

2. Доц. д-р Фадил Хоџа Образовниот Систем на 

Македонија - Настава 

на Турски Јазик во 

Основно и во Средно 

Образование 

Меѓународен конгрес Октомв. 2012, 

Синоп - Р. Турција, Ulsulararası Türk 

Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri 

Araştırmaları Sempozyumu, Sinop - 

Türkiye, Ekim, 2012 

3. Доц. д-р Фадил Хоџа Оsmanlı'nın Son 

Döneminde 

Makedonya'da Türkçe 

Eğitim 

Маѓународен собир, Маниса - 

Република Турција, Maj 2012 

III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı 

Sempozyumu, Manisa - Türkiye, Mayıs 

2012 
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ПОТПРОГРАМА АНГЛИСКА КНИЖЕВНОСТ 

 

1. Име и презиме Зоран Анчевски 

2. Дата на раѓање 16. 05 1954 

3. Степен на образование VIII (докторски студии) 

4. Наслов на научниот степен доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

високо 1972 Филолошки факултет, 

Скопје 

                  

                  

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Англиски јазик и 

книжевност 

наука за 

книжевност 

Современа 

американска 

литература 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија компаративна 

наука за 

книжевност 

Модерна македонска и 

англиска книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

редовен професор 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Англиска книжевност 1/2 (поезијата на 

ренесансата и неокласицизмот) 

англиска книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје 
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2. Англиска книжевност 4 (поезијата на 

романтизмот и викторијанската епоха) 

англиска книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје 

3.  Англиска книжевност 5 (поезијата на 

модернизмот и постмодернизмот) 

англиска книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје 

4.              

5.             

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Преглед на англосаксонските книжевни 

теории 

наука за книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје 

2. Англоамериканска 

модерна/постмодерна поезија 

наука за книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје 

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Средновековна англиска литература наука за книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје      

2. Ренесанса и неокласицизам  наука за книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје 

3. Методологија на истражувањето со 

примена и примери во подрачјето на 

хуманистичките науки – наука за 

книжевност       

     наука за книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје 

4.       Англоамериканската и 

македонската литература и култура во 

наука за книжевност, Филолошки 
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контакт факултет, Скопје 

5. Поезија на романтизмот и 

викторијанската епоха 

наука за книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје 

  6.  Модерна англо-американска поезија наука за книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје 

  7. Постмодерна англоамериканска поезија 

и критика 

наука за книжевност, Филолошки 

факултет, Скопје 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Зоран Анчевски - За традицијата: 

проблемот на 

традицијата во делата 

на Т. С. Елиот и Блаже 

Конески – студија 

Скопје, Магор, 2007 

2. Zoran Anchevski - “My Mother Tongue – 

My Fatherland”, во 

Standing Tall in Babel. 

Languages in Europe, 

Rekkem: Ons Erfdeel 

vzw., Belgium, во 

превод на англиски, 

француски и холандски 

Rekkem: Ons Erfdeel vzw., 

Belgium, 2007 

3. Zoran Anchevski Contemporary 

Macedonian Poetry 

Borderlands: Texas Poetry 

Review: A Special Section on 

Macedonian Poetry, # 28, 

Spring/Summer 2007, Austin, 

Texas, USA 

4. Зоран Анчевски и др. - Поимник на 

книжевната теорија, 

прир. Ката Ќулавкова 

(автор на одредници и 

соработник на 

проектот) 

Скопје, MAНУ, 2008. 

5. Зоран Анчевски Златен венец на СВП: 

Матеја Матевски, 

Одбрани песни / 

Selected poems, 

двојазично 

Струга, СВП, 2011 
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монографско издание, 

превод на поезија и 

поговор на англиски 

јазик 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Зоран Анчевски и др. - Проект: 

„Мултилингвизмот во 

Европа: ’Upright in 

Babel. Languages in 

Europe’, Bruxelles, 2007 

2007 

2. Зоран Анчевски и др. - Проект: „Поетска 

преведувачка 

работилница“, во 

рамките на СВП 2007 - 

раководител и 

координатор -  

2007 

3. Зоран Анчевски и др. Проект: 

Поимник на 

книжевната теорија, 

прир. Ката Ќулавкова 

(автор на одредници и 

соработник на 

проектот) 

2008 

4. Зоран Анчевски и др. - Проект: „Отворање 

американски студии на 

Катедрата за англиски 

јазик и книжевност“ - 

раководител на 

проектот и на два 

семинара одржани во 

Охрид и Маврово. 

2009/10 

5. Зоран Анчевски и др. Проект: „Електронска 

библиотека“ – 

електронска 

каталогизација на 

библиотечниот фонд на 

Катедрата за англиски 

јазик и книжевност. 

2011/12 
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10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Зоран Анчевски - За традицијата: 

проблемот на 

традицијата во делата 

на Т. С. Елиот и Блаже 

Конески – студија 

Скопје, Магор, 2007 

2. Зоран Анчевски – 

превод од англиски, 

белешки, коментари  

Томас Елиот: Избор 

Поезија, Нобеловци 

Битола, Микена, 2009 

3. Зоран Анчевски – 

превод од англиски, 

белешки, коментари  

Тони Морисон: 

Љубена, проза, 

Нобеловци 

Битола, Микена, 2009 

4. Зоран Анчевски – 

превод од англиски, 

белешки, коментари  

Дерек Волкот: Омир, 

поезија, Нобеловци 

Битола, Микена, 2009 

5. Зоран Анчевски – 

превод од англиски, 

белешки, коментари  

Томас Мор: Утопија  Скопје, Магор, 2011 

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Зоран Анчевски Т.С. Елиот: Убиство во 

катедралата (поговор) 

Скопје, Магор, 2012 

2. Зоран Анчевски Џозеф Конрад: Срцето 

на темнината, Тајфун 

(поговор) 

Скопје, Магор, 2012 

3. Зоран Анчевски Книжевните есеи на 

Т.С. Елиот: во Т.С. 

Елиот: Одбрани есеи 

(поговор) 

Скопје, Конгресен центар, 

2012 

4. Зоран Анчевски Апотеоза на светлината 

и поезијата: кон 

Одврзаниот Прометеј и 

Одбрана на поезијата 

од Перси Биш Шели 

Скопје, Конгресен центар, 

2012 
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5. Зоран Анчевски ПОЕЗИЈАТА НА ЕЗРА 

ПАУНД: 

‒ За редот и нередот во 

умот човечки ‒ 

Скопје, Три, 2013 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи 4 

11.3 Докторски дисертации 3 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
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1.                   

2.                   

3.                   

 

 

 

1. Име и презиме Рајна Кошка Хот 

2. Дата на раѓање 1. VIII 1958 

3. Степен на образование Доктор 

4. Наслов на научниот степен високо образование 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Дипломиран 

филолог 

     1981 Филолошки факултет-

Катедра за англиски јазик 

и книжевност 

Магистер по 

филолошки науки 

     1983 New York University, 

Department of English 

Language and Literature, 

New York, USA 

Доктор по 

филолошки науки 

     1997 Филолошки факултет 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Филологија Наука за 

книжевност  

    

Англиски јазик и 

книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија Наука за 

книжевност  

    

Англиски јазик и 

книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

Редовен професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 
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9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Англиска книжевност 1 Англиски јазик и  книжевност-Катедра за 

англиски јазик и книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 

2. Англиска книжевност 2 Англиски јазик и  книжевност-Катедра за 

англиски јазик и книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 

3.  Англиска книжевност 7 Англиски јазик и  книжевност-Катедра за 

англиски јазик и книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 

4.  Англиска книжевност 8 Англиски јазик и  книжевност-Катедра за 

англиски јазик и книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 

5.             

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Британска драма: гласот на текстот Оддел за наука за книжевност/ Катедра за 

англиски јазик и книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 

2. Шекспир и женскиот лик: 

субверзивност или конформизам 

Оддел за наука за книжевност/ Катедра за 

англиски јазик и книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Шекспир: критика и современи 

критички теории 

Наука за книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 

2.             

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    Рајна Кошка-Хот 

(текст прифатен за 

објавување во 

меѓународна збирка 

критичко-теоретски 

есеи)        

    „Bridging Cultural 

and Historical Gaps: How 

Appropriate is 

Appropriation?“  Во 

„Shakespearean 

Metamorphosis: 

Intermedial 

Transactions“       

     Прир. Abha Singh, 

"Shakespearean Metamorphosis: 

Inter-medial Transactions", 

University of New Delhi  

(прифатено за печатење, 

излегува во декември 

2013)      

2. Рајна Кошка-Хот 

(во меѓународно 

издание на критичко-

теоретски есеи) 

„’Месечина на 

перница’: женскиот 

глас и гласот на текстот 

во романот „Пиреј“ на 

П.М. Андреевски       

Едиција „Женски дискурси.“ 

Гласове: Нова хуманистика на 

балканските авторки.  СОНМ, 

Софија, Бугарија, 2007 

3. Рајна Кошка-Хот и др.       Поимник на 

книжевната теорија, 

прир. академик К. 

Ќулавкова  

     

МАНУ, 2008 

4.                   

5.                   

10.2 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. Автори Наслов Издавач/година 
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број 

1. Рајна Кошка-Хот 

(учесник во национален 

проект како стручен 

консултант) 

 

  Проект на  

Министерството за 

култура „130 

македонски автори во 

превод на англиски 

јазик“ 

    

Министерство за култура, 2010-

2012 

2. Рајна Кошка-Хот 

(учесник во национален 

проект  со преводи и 

поговори) 

 Проект на 

Министерството за 

култура „Ѕвезди на 

светската книжевност“ 

     

Министерство за култура, 

 2012-2014     

3. Рајна Кошка-Хот (член)    Regional Network for 

Gender/Women’s 

Studies in Southeast 

Europe 

 

 

   

  организација - членка на 

Европската платформа на жени 

научници  (European Platform 

for Women Scientists) основана 

во 2007 г.    

4. Рајна Кошка-Хот 

(учесник во 

работилница) 

Gestation: A 

Collaborative 

Performance Art 

Workshop organized by 

SubRosa Cyberfeminist 

Collective of Cultural 

Researchers  

NYU Skopje Faculty of 

Communication and Media 

Studies, 2008 

5. Рајна Кошка-Хот 

(автор на одредници) 

  Поимник на 

книжевната теорија, 

прир. академик К. 

Ќулавкова  

    

МАНУ , 2008 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Рајна Кошка-Хот, со С. 

Србиновска и М. 

  „Лексикон на 

современи поими од 

областа на 

  Симапрес, 2010    
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Бојаџиевска      феминистичката 

теорија и теорија на 

родот“    

2. Рајна Кошка-Хот 

(препев од англиски, 

коментари, белешки) 

„Трагичната повест за 

животот и смртта на 

доктор Фаустус“ 

    „Ѕвезди на светската 

книжевност.“   Проект на 

Министерството за култура.  

Магор, 2012.        

3. Рајна Кошка-Хот “Англиска драма: 

ренесанса, 

современост, 

феминистичка теорија“ 

БИГОС, 2007 

4. Рајна Кошка-Хот 

(превод од македонски, 

коментари, белешки) 

„Балканот не е мртов“ 

од  Дејан Дуковски 

Конгресен сервисен центар, 

2011 

5. Рајна Кошка-Хот 

(превод од македонски, 

коментари, белешки) 

„Печалбари“ од Антон 

Панов 

     Конгресен сервисен 

центар, 2011 

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Рајна Кошка-Хот 

(поговор) 

   „Трагичната повест 

за животот и смртта на  

Кристофер Марлоу и 

доктор Фаустус“   

  „Ѕвезди на светската 

книжевност.“   Проект на 

Министерството за култура.  

Магор, 2012.     

2. Рајна Кошка-Хот 

(критичко-теоретски 

осврт) 

 

    „Чекајќи го 

вистинскиот збор: 

природата на преводот 

како креативен 

процес“  

  Културен живот, 2012    

3. Рајна  Кошка-Хот 

(поговор) 

  „Вирџинија Вулф: во 

потрага по 

претходнички и 

наследнички“    

  „Ѕвезди на светската 

книжевност.“   Проект на 

Министерството за култура.   

Конгресен сервисен центар, 

2012.     

4. Рајна Кошка-Хот 

(критичко-теоретски 

есеј) 

„Офелија и Дамата од 

Шалот: визуелизација 

на женскиот лик како 

слика и текст“ 

Годишен зборник на 

Филолошкиот факултет „Блаже 

Конески“ 2010 
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5. Рајна Кошка-Хот 

(поговор) 

„Мајсторот на 

Бернард Маламуд: како 

да се поправи светот“ 

   „Ѕвезди на светската 

книжевност.“   Проект на 

Министерството за култура.  

Магор, 2012.         

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 21 

11.2 Магистерски работи 3 

11.3 Докторски дисертации 0 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
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1.                   

2.                   

3.                   

 

 

1. Име и презиме Соња Витанова-Стрезова 

2. Дата на раѓање     20.08.1967 

3. Степен на образование VIА (1 циклус на студии - 240 кредити) 

4. Наслов на научниот степен високо образование 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Професор по 

англиски јазик и 

книжевност (прв 

циклус на студии) 

     1992 Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ 

Универзитет ,,Св. 

Кирил и Методиј“ - 

Скопје 

                  

                  

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Филолошки науки 

 

Магистер по 

филолошки науки 

од областа на 

европската и 

британската 

книжевност, 

Кралски колеџ, 

Универзитет во 

Кембриџ, 1996 

Наука за 

книжевност 

Британска и европска 

книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филолошки науки 

 

Доктор по 

филолошки науки 

Наука за 

книжевност 

Британска и 

македонска 

книжевност 
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од областа на 

британската и 

македонската 

книжевност, 

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ 

Универзитет ,,Св. 

Кирил и Методиј“ - 

Скопје, 2008 

 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ - 

Скопје 

вонреден професор од областа на 

англиската книжевност и областа 

толкување 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Англиска книжевност 3 (Англискиот 

роман на осумнаесеттиот и 

деветнаесеттиот век) 

Англиски јазик и книжевност  

(задолжителен предмет во третиот 

семестар)       

Филолошки факултет „Блаже Конески“  

– Скопје 

2. Англиска книжевност 6 (Британскиот 

модерен роман) 

Англиски јазик и книжевност 

(задолжителен предмет во шестиот 

семестар) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“  

– Скопје 

3.  Консекутивно толување 3  Катедра за англиски јазик и книжевност 

(изборен предмет по струка во седмиот 

семестар, модул за преведување и 

толкување) 
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Филолошки факултет „Блаже Конески“  

– Скопје 

4.              

5.             

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Модерна/постмодерна британска 

проза 

Постдипломски студии (втор циклус), 

наука за книжевност,  Катедра за 

англиски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

– Скопје 

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Романтизам и викторијанска епоха Англиска книжевност,  Филолошки 

факултет  „Блаже Конески“ – Скопје 

2. Модерна англо-американска проза 

 
Англиска книжевност , Филолошки 

факултет  „Блаже Конески“ – Скопје 

3. Постмодерни тенденции во 

англомериканската проза и критика  

Англиска книжевност, Филолошки 

факултет  „Блаже Конески“ – Скопје 

4.   

5.   
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.  Витанова-Стрезова, 

Соња  

Витанова-Стрезова, 

Соња, „Деконструкција 

на идентитет: Другиот 

во расказите 

,Антологичар’ и ,Куќа во 

Солун’ од Драги 

Михајловски“ во 

Годишен зборник на 

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје.  

Скопје: Филолошки 

факултет „Блаже Конески“, 

книга 35 (2009). 

 

2.  Витанова-Стрезова, 

Соња  

Креативната искра на 

метафората“ во 

Зборник во чест на 

проф. д-р Лилјана 

Минова-Ѓуркова по 

повод 70 години од 

раѓањето.       

 Скопје: Филолошкиот 

факултет ,Блаже Конески’, 

Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“, книга 2, 2009.  

 

3.  Витанова-Стрезова, 

Соња  

„Полилошкиот дискурс 

во расказот 

,Размислувањето на 

еден чуван мајмун’ од 

Иан Мекјуан“ во 

Годишен зборнин на 

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје 

  Скопје: Филолошкиот 

Филолошки факултет ,Блаже 

Конески’, книга 36, 2010. 

4. Витанова-Стрезова, 

Соња 

„Колонијалниот 

дискурс во романот 

Робинзон Крусо од 

Даниел Дефо: 

идентитетот како 

идеолошки конструкт“ 

во Годишен зборнин на 

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје       

      

 Скопје: Филолошкиот 

факултет ,Блаже Конески’, 

Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“, книга 37, 2011.  

 

5. Витанова-Стрезова, „Уникатниот јазичен – Скопје: Филолошкиот 
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Соња израз и наративните 

техники во романот 

Лордот Џим од Џозеф 

Конрад“  во Годишен 

зборник на 

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје 

факултет ,Блаже Конески’, 

книга 38, 2012.  

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Витанова-Стрезова, 

раководител 

Во рамките на проектот 

за клиничка настава 

предложен од 

Министерството за 

образование, д-р 

Витанова-Стрезова 

организираше две 

работилници  на 

Катедрата за англиски 

јазик и книжевност при 

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје кои се одржаа 

во склоп на наставата 

по книжевност и 

толкување. Во 

книжевната 

работилница насловена 

„Дали викторијаните 

стереотипи за жената 

се сè уште дел од 

светогледот на жената 

од современото 

општество?“ учествуваа 

студентите од втора 

година при Катедрата и 

поетесата Елена 

Пренџова. Целта на 

проектот во 

книжевната 

работилница беше 

развивање на 

способноста на 

студентите за критичка 

декември 2010, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ - 

Скопје 
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компаративна 

книжевна анализа 

преку дискусија за 

женските стереотипи во 

контекст на  

викторијанскиот роман 

и поезијата на 

Пренџова, односно 

преку споредување и 

поврзување на двата 

жанра – поезијата и 

прозата. Во 

работилницата од 

областа на толкувањето  

насловена 

„Парламентарната 

стручна терминологија 

на англиски и 

македонски јазик со 

фокус на називите на 

работните тела во 

Собранието на 

Република 

Македонија“, 

учествуваа студентите 

од насоката за 

преведување и 

толкување и м-р 

Марија Стефанова, 

советник за 

меѓународни односи и 

поранешен 

преведувач/толкувач во 

Собранието. Целта на 

работилницата беше 

усвојување на 

парламентарната 

терминологија во 

консекутивното 

толкување преку 

настава поврзана со 

праксата. 

2. Британски јавен 

дифузен сервис Би-Би-

Си ( BBC) 

Во рамките на 

меѓународниот проект 

Dickens on the BBC 

(Дикенс на Би-Би-Си) на 

Британската 

Британски јавен дифузен 

сервис Би-Би-Си ( BBC), 

тековна радио програма 

World Book Club  
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радиодифузна 

корпорација Би-Би-Си 

(BBC), Витанова-

Стрезова учествуваше 

во радио емисијата 

World Book Club 

(Светски клуб на 

книгата) посветена на 

романот Големите 

очекувања од Чарлс 

Дикенс, која беше 

емитувана на 1 

февруари  2012 година 

во 15:00 часот (по наше 

време). Емисијата може 

да се преслуша на 

следниот линк: 

http://www.bbc.co.uk/pr

ogrammes/p00n968s. 

Покрај тоа, д-р 

Витанова-Стрезова 

учествува со прашања 

во тековната радио 

емисија World Book 

Club на Би–Би–Си (BBC) 

во која еминентни 

британски и светски 

стручњаци, професори, 

критичари и познавачи 

на британското прозно 

творештвото 

дискутираат за еден 

роман од реномиран 

британски писател. 

Така, покрај учеството 

во емисијата за           

Дикенс, нејзиното 

прашање до сега е 

поставено и во радио 

емисијата за романот 

Гордост и предрасуда 

од Џејн Остин на 

03.12.2012 

http://www.bbc.co.uk/prog

rammes/p012nt8f. 

3. Витанова-Стрезова, Д-р Витанова-Стрезова 

беше раководител на 

Конференциска сала на 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p00n968s
http://www.bbc.co.uk/programmes/p00n968s
http://www.bbc.co.uk/programmes/p012nt8f
http://www.bbc.co.uk/programmes/p012nt8f
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раководител националниот проект 

“Dickens Bicentenary 

Event”,  кој беше дел од 

меѓународниот проект 

на Британскиот совет -  

“Dickens 2012”. 

Проектот го 

реализираше заедно со 

студентите од втора 

година на Катедрата и 

во соработка со 

Британскиот Совет во 

Скопје. Во склоп на 

глобалната прослава на 

Британскиот Совет, 

Витанова-Стрезова 

организираше мини 

конференција на 

07.02.2012 - денот на 

двестегодишнината од 

раѓањето на Ч. Дикенс - 

преку презентациите на 

студентите со аудио-

визуелна подршка на 

теми од романот 

Големите очекувања. 

На крајот од 

конференцијата д-р 

Витанова-Стрезова 

отвори дискусија за 

романот од Дикенс во 

која се вклучија 

студентите презентери 

и публиката. 

Британскиот совет, 2012 

4. Министерство за 

култура на Република 

Македонија 

Како учесник во 

националниот проект 

„Ѕвездите на светската 

книжевност“ во 

организација на 

Министерството за 

култура на РМ, д-р 

Витанова-Стрезова е 

автор на поговорот кон 

преводот на 

македонски јазик на 

романот Lord Jim од Џ. 

Магор, 2013  
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Конрад.   

5. Министерство за 

култура на Република 

Македонија 

Како учесник во 

националниот проект 

„Ѕвездите на светската 

книжевност“ во 

организација на 

Министерството за 

култура на РМ, 

Витанова-Стрезова 

тековно го пишува и 

поговорот кон 

преводот на 

македонски јазик на 

романот Middlemarch 

од Џ. Елиот, како и 

поговорот кон 

преводот на романот 

English Music од Питер 

Акројд. 

Поговорите ќе бидат 

објавени во издание на 

Магор во 2013 година. 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Витанова-Стрезова, 

Соња 

Дискурсот на Другиот: 

Иан Мекјуан, Драги 

Михајловски 

Скопје: Филолошки 

факултет „Блаже Конески“, 

2013 

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Витанова-Стрезова, 

Соња       

„Иан Мекјуан: да се 

биде некој друг“ во 

Синтези Македонски 

книжевен гласник 

Скопје: Здружение за 

уметност и култура на 

живеење „Дијалог“, 2008-

2010, стр. 70-73. 

2. Витанова-Стрезова, 

Соња 

Витанова-Стрезова, 

Соња, 

Скопје: Здружение за 

уметност и култура на 
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„Интертекстуална 

преобразба“ во 

Синтези Македонски 

книжевен гласник 

живеење „Дијалог“, 2008-

10, стр. 21-23. 

3. Витанова-Стрезова, 

Соња       

„Метафицијата и 

прашањето за 

референтноста во 

романот Искупување 

од Иан Мекјуан“ во 

Годишен зборник на 

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје 

Скопје: Филолошки 

факултет „,Блаже 

Конески“, книга 34, 2008. 

4. Витанова-Стрезова, 

Соња       

 „Метафората на 

месечарството во 

расказот ,Месечари’ од 

Драги Михајловски“ во 

Годишен зборник на 

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје,  

Скопје: Филолошкиот 

факултет „Блаже 

Конески“, книга 35 (2009).  

 

5. Витанова-Стрезова, 

Соња 

“The Art of Inhabiting 

Other Minds” Зборник 

од меѓународната 

конференција “English 

Studies in the European / 

Global Context: Current 

Issues, Future Trends” 

одржана по повод 50-

годишнината на 

Катедрата за англиски 

јазик и книжевност, 

Филолошки факултет 

„Блаже Конески“, 

Универзитет „Св.Кирил 

и Методиј“ - Скопје, 

Република Македонија.  

Скопје: Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“, 2011.   

 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 4 

11.2 Магистерски работи 4 

11.3 Докторски дисертации       

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
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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. 

Број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Витанова-Стрезова, 

Соња 

“Ian McEwan’s Art of 

Inhabiting Other Minds“, 

меѓународна 

конференција“English 

Studies in the European / 

Global Context: Current 

Issues, Future Trends”, 

одржана на 5-6 

септември 2008 година, 

по повод 

педесетгодишнината од 

Катедрата за англиски 

јазик и книжевност  

Трудот е објавен од 

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“  - Скопје 

во зборникот од 

меѓународната 

конференција Proceedings  

of the international 

conference “English Studies in 

the European / Global 

Context: Current Issues, 

Future Trends”, 2011  

2. Витанова-Стрезова, 

Соња 

“Subversion of the 

Victorian Values: The 

Unique Female 

Characters in Dickens’s 

Great Expectations”, 

мултидисциплинарна 

меѓународна 

конференција 

"Language, Literature, 

Values", организирана 

од Катедрата за 

англиски јазик и 

книжевност на 

Филозофскиот факултет 

во Ниш, Република 

Србија, од 26-28 април, 

2012 

Трудот е во печат во 

издание на Cambridge 

Scholars Publishing. 

3. Витанова-Стрезова, 

Соња 

“Briony’s Polylogue”,  

Seminar 23 Narrating 

Being vs. Narrative 

Being,, “11th Conference 

of the European Society 

for the Study of 

English'',одржана на 4-8 

септември 2012, на 

Универзитетот во 

Tрудот е поднесен за 

рецензија заедно со други 

потенцијални прилози за 

меѓународната публикација 

Monographic Collections of 

Articles on Anglo-American 

Literature. 
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Богазичи, Истанбул, 

Турција 

4. Витанова-Стрезова, 

Соња 

“Logomachia: Conrad’s 

Unique Style in Lord Jim” 

Трудот е во печат и ќе биде 

објавен во in ESSE: English 

Studies in Albania, 3 (1), јули 

2013. 

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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Витанова-Стрезова, 

Соња 

“Subversion of the 

Victorian Values: The 

Unique Female 

Characters in Dickens’s 

Great Expectations”, 

мултидисциплинарна 

меѓународна 

конференција 

"Language, Literature, 

Values", организирана 

од Катедрата за 

англиски јазик и 

книжевност на 

Филозофскиот факултет 

во Ниш, Република 

Србија, од 26-28 април, 

2012 

Трудот е во печат во 

издание на Cambridge 

Scholars Publishing. 

2. Витанова-Стрезова, 

Соња 

“Briony’s Polylogue”,  

Seminar 23 Narrating 

Being vs. Narrative 

Being,, “11th Conference 

of the European Society 

for the Study of 

English'',одржана на 4-8 

септември 2012, на 

Универзитетот во 

Богазичи, Истанбул, 

Турција 

Tрудот е поднесен за 

рецензија заедно со други 

потенцијални прилози за 

меѓународната публикација 

Monographic Collections of 

Articles on Anglo-American 

Literature.  
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3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

Конференција 

1. Витанова-Стрезова, 

Соња 

“Subversion of the 

Victorian Values: The 

Female Characters in 

Dickens’s Great 

Expectations” 

"Language, Literature, 

Values", мулти -

дисциплинарна 

меѓународна конференција 

организирана од Катедрата 

за англиски јазик и 

книжевност на 

Филозофскиот факултет во 

Ниш, Република Србија, од 

26-28 април, 2012 

2. Витанова-Стрезова, 

Соња 

”Subversion of the 

Victorian Female 

Stereotypes: Dickens’s 

Unique Women 

Characters in Great 

Expectations” 

Seminar 71 Charles Dickens: 

The Other Voice of Victorian 

England, “11th Conference of 

the European Society for the 

Study of English'', одржана 

на Универзитетот во 

Богазичи, Истанбул, Турција, 

4-8 септември 2012 

3. Витанова-Стрезова, 

Соња 

“Briony’s Polylogue” Seminar 23 Narrating Being 

vs. Narrative Being,, “11th 

Conference of the European 

Society for the Study of 

English'',одржана на 

Универзитетот во Богазичи, 

Истанбул, Турција, 4-8 

септември 2012 

 

 

 

1. Име и презиме Екатерина Бабамова 

2. Дата на раѓање 24.11.1948 

3. Степен на образование VIА (1 циклус на студии - 240 кредити) 

4. Наслов на научниот степен високо образование 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

1. циклус 1972 Филолошки факултет-Скопје 

2. циклус 1981 Универзитет Ј. Илиноис, САД 
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3. циклус 1993 Филолошки факултет-Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

изучување на 

јазиците 

применета 

лингвистика 

филолошки науки 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

јазици во контакт лингвистика филолошки науки 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

Редовен професор - филолошки науки 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Методика англиски јазик и книжевност/Филолошки 

факултет 

2. Историја на англискиот јазик англиски јазик и книжевност/Филолошки 

факултет 

3.              

4.              

5.             

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Социолингвистика и психолингвистика англиски јазик и книжевност/Филолошки 

факултет 

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Јазиците во контакт: синхрониски и 

дијахрониски проучувања 

англиски јазик и книжевност/Филолошки 

факултет 

2. Научноистражувачка етика со примена 

и примери во подрачјето на 

хуманистичките науки- Наука за јазик/ 

Наука за книжевност/ Македонистика 

Филолошки факултет 

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Бабамова, Е. Улогата на учебникот 

во ЕЗР за изучување на 

јазиците 

Литературен збор 2001 

2. Бабамова, Е. ЕЈП како средство за 

развивање на 

самостојноста во 

ФЛФ Зборник на трудови, 2007 
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учењето и 

плурикултурализмот 

3. Бабамова, Е. English Studies in 

Macedonia, in European 

English Studies 

ESSE, London 2008 

4. Бабамова, Е.(ed. Zarate, 

G. et al.) 

Cultural Awareness in 

curricula and learning 

materials 

CEP Publishing, Strasbourg 2004 

5. Бабамова, Е. Културата и матурата Литературен збор 2003 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Бабамова, Е., раков. на 

тимот за англиски јазик 

Меѓународна и државна 

матура 

МОН и БРО 2003-5 

2. Little David et al. ELPWSU, CE project ECML Graz 2010 

3. Zarate, G. et al. Mediation culturelle et 

didactique des langues  

CEP Publishing, Strasbourg 2004 

4. Nunan ,D. et al. EPOSTL CEP Publishing 2008 

5.                   

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Бабамова, Е.,Reid, P. Discover English Prosvetno Delo 

2. Бабамова, Е., Konecni, E. Basic English Dictionary Prosvetno Delo 

3. Бабамова, Е., Konecni, E. Basic English textbooks Prosvetno Delo 

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Бабамова, Е. Languages and language 

policies in Macedonia 

Drava Verlag, Klagenfurt 2003 

2. Бабамова, Е. ELP and CEFR: 

possibilities for 

implementation 

British Council Macedonia 2005  

3. Бабамова, Е. English studies in 

Macedonia: a history of a 

discipline 

University of Leicester 2008 

4. Бабамова, Е. Социолингвистика и 

психолингвистика, е- 

публикација 

Филолошки факултет 2011 

5. Бабамова, Е. Превод на раскази во 

„Телесни сознанија“ 

Магор 2004 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 

11.2 Магистерски работи 10 

11.3 Докторски дисертации 3 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   



 202 

6.                   

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1.                   

2.                   

3.                   

 

ПОТПРОГРАМА СЛАВИСТИКА 

 

1. Име и презиме Димитрија Ристески 

2. Дата на раѓање 30.08.1948 

3. Степен на образование доктор 

4. Наслов на научниот степен високо образование 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Високо 

образование 

     1972 Филолошки факултет, 

Скопје 

Постдипломски 

студии 

     1982 Филолошки факултет, 

Белград 

Доктор по 

филолошки науки 

     1988 Филолошки факултет, 

Белград 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Филологија Наука за 

книжевност  

    

Руска книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија Наука за 

книжевност  

    

Руска книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки Редовен професор 
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избран и во која област  факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Стара руска книжевност и фолклор Славистика 1/1- Филолошки факултет, 

Скопје 

2. Руска книжевност 18 век Славистика 2/1- Филолошки факултет, 

Скопје 

3.  Руска книжевност 20  век, 1 четвртина Славистика 3/1- Филолошки факултет, 

Скопје 

4.  Руска книжевност 20  век, 2 четвртина Славистика 3/2- Филолошки факултет, 

Скопје 

5.             

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Јуриј Лотман и руската смиотичка 

школа 

Оддел за наука за книжевност- 

Филолошки факултет, Скопје 

2.   

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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број 

1. Руско-македонски книжевни врски и 

влијанија 

Наука за книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 

2.             

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Димитрија Ристески Меѓусловенски 

книжевни вкрстувања 

Нова наша книга,2007 

2. Димитрија Ристески Избор на текстови од 

староруската и руската 

книжевност од 18 век 

Филолошки факултет, 2008. 

3. Димитрија Ристески Руската литература во 

Македонија од крајот 

на 20 и почетокот на 21 

век 

МГУ, 2009 

4. Димитрија Ристески Творештвото на Н.В. 

Гогољ во македонската 

литерату-рна и 

културна средина 

МГУ, 2009 

5.                   

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Димитрија Ристески 14 меѓународен 

конгрес на слависти 

МАНУ, 2008 

2. Димитрија Ристески Словенските јазици и 

култури во 

современиот свет 

Москва, МГУ,2009 

3.                   

4.                   

5.                   
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10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    2

0

0

7

 

2.    2

0

0

9

 

3.    2

0

0

9

 

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 1 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. Димитрија Ристески  Оценките на меѓуна-

род-ниот славистички 

комитет за состојбата 

на слависти-ката во 

словенските зенји  

Меѓународна конференција 

во Снкт Петерсбург 

2

0

0

7

 

2. Димитрија Ристески Руската литература во 

Македонија од крајот 

на 20 и почетокот на 21 

век 

Меѓународен собир во 

Москва 

2

0

0

9

 

3. Димитрија Ристески Творештвото на Н.В. 

Гогољ во македонската 

литерату-рна и 

културна средина 

меѓународна конференција 

во Москва 

2

0

0

9
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1. Име и презиме Ружица Јанчулева 

2. Дата на раѓање 17.01.1951 

3. Степен на образование доктор 

4. Наслов на научниот степен високо образование 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Високо 

образование 

     1973 Филолошки факултет, 

Скопје 

Магистер по 

филолошки науки 

     1982 МГУ Москва 

Доктор по 

филолошки науки 

     1992 Филолошки факултет, 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Филологија Наука за 

книжевност  

    

Руска книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија Наука за 

книжевност  

    

Руска книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

Редовен професор 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.  Руска книжевност 19 век Руски јазик и книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 

2. Руска книжевност 20 век Руски јазик и книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 
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3.    

4.    

5.             

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Руската литературна емиграција Оддел за наука за книжевност- 

Филолошки факултет, Скопје 

2. Рускиот  постмодернистички роман Оддел за наука за книжевност- 

Филолошки факултет, Скопје 

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Рускиот  постмодернистички роман Наука за книжевност- Филолошки 

факултет, Скопје 

2.             

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1. Јанчулева, Ружица „Судбината на народот-

судбината на 

литературата (приказ за 

книгата на А.Шешкен) 

во: Синтези бр. 10, 

стр.77-79 

Дијалог, 2008 

2. Јанчулева, Ружица „Блаже Конески и 

руската проза“ во: 

Славистички студии бр. 

12, стр. 335-339 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески“, 2006 

3. Јанчулева, Ружица „Симболот на 

Прекрасната дама и 

Светиот Грал“ во: 

Годишен зборник бр. 

33, стр.113-119 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески“, 2007 

4. Јанчулева, Ружица „Венедикт Ерофеев - За 

совршенството на 

јазикот и лажноста на 

идејата“ во: Годишен 

зборник бр. 33, стр. 

103-111 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески“, 2007 

5. Јанчулева, Ружица „Филозофијата на 

војната и толстоизмот“ 

во: Зборник посветен 

на акад. Милан 

Ѓурчинов 

МАНУ, 2008-2009 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.                   

4.                   

5.                   

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    2

0

0
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7

 

2.    2

0

0

9

 

3.    2

0

0

9

 

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 1 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   
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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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. Јанчулева, Ружица „Мртви души - руската 

одисеја“ 

Научна работилница 

„Одисеи“ 

2

0

0

9

 

2. Јанчулева, Ружица „Зад кулисите на Бели 

ноќи“ 

8 Полско-македонска научна 

конференција во Скопје 

2

0

0

9

 

3. Јанчулева, Ружица „Руската книжевност - 

извор на славјанската 

етика“ 

Прва меѓународна 

конференција Интеграција на 

славјанските култури: 

проблеми и перспективи во 

Св. Николе 

2

0

1

0

 

 

 

Име и презиме  Максим Каранфиловски 
Дата на раѓање 04.03.1948 
Степен на образование  високо 
Наслов на научниот степен  доктор по филолошки науки 
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Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Филолошки Факултет-

Славистика 
1971 Филозофски факултет-

Скопје 
Магистер 1974 Филолошки факултет-

Белград 
Доктор 1992 Филолошки факултет-

Скопје 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен 
Подрачје Поле  Област  

филологија наука за јазик граматика, фонетика, 

фонологија, историја на 

јазикот, славистика 
Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 
редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 
Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Фонетика и фонологија на рускиот јазик Руски јазик и литература  / Филолошки 

Факултет  
2. Зборообразување на рускиот јазик Руски јазик и литература  / Филолошки 

Факултет  
3. Синтакса 1 и 2 на рускиот јазик Руски јазик и литература  / Филолошки 

Факултет  
4. Историска граматика на рускиот  јазик Руски јазик и литература  / Филолошки 

Факултет  
5. Историја на рускиот јазик Руски јазик и литература  / Филолошки 

Факултет 
6. Контрастивна анализа на рускиот и македонскиот 

јазик 1 и 2 
Руски јазик и литература  / Филолошки 

Факултет 
7.             
8.             
Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 
Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Спецкурс по руски јазик Наука за јазик / Филолошки Факултет 
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии  
Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Изразување на минато време во рускиот и 

македонскиот јазик 
Наука за јазик - славистика / Филолошки 

факултет 
2. Историја на славистика Наука за книжевност 
3.             
4.             
Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет) 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Максим 

Каранфиловски 
Элементы эниджевардарского говора в 

журнале ,,Вардар“, Россия и Македония от 

 РАН (Руска академија на 

науките), Институт 
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прошлого к будушему, K 100-летию журнала 

,,Вардар“ (1905) 
славяноведения, МАНИ, 

Москва 2008, (материалы 

международной научной 

конференции, 13 сентября 

2005 г. Москва), стр. 38-43. 

(стр.208)      
2. Максим 

Каранфиловски 
The Enidže Vardar Dialect, The Konikovo 

Gospel, Konikovsko evangelie, Bibl. Patr.Alex 

268, Commentationes Humanarum Litterarum 

125 2008 

 Societas Scientiarum 

Fennica, Editors: Jouko 

Lindstedt, ljudmil Spasov, 

Juhani Nuorluoto, 

cikivibeHelsinki 

2008.(s.439+84), s.277-311 
3. Максим 

Каранфиловски 
Глаголскиот вид во императивот во 

македонскиот и во другите словенски јазици 
МАНУ, Реферати на 

македонските слависти за 

XIV-от меѓународен 

славистички конгрес во 

Охрид, 10-16 септември 

2008,  Скопје 2008, 

(стр.546), стр.155-164. 
4. Максим 

Каранфиловски 
Современное состояние и развитие 

македонского языка 
Филолошки факултет-Сл. 

студии 13,143-157, Скопje 

2009.      
5. Максим 

Каранфиловски 
Глаголскиот вид во императивот во 

македонскиот и во другите јужнословенски 

јазици, Njegoševi dani 2, Medjunarodni naučni 

skup, Cetinje, 27-29 avgust 2009  

Univerzitet Crne Gore, 

Filozofski fakultet, Nikšić 

2010, 351-356 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 

број 
Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1. Максим 

Каранфиловски 
The Enidže Vardar Dialect, The Konikovo 

Gospel, Konikovsko evangelie, Bibl. Patr.Alex 

268, Commentationes Humanarum Litterarum 

125 2008  

Societas Scientiarum 

Fennica, Editors: Jouko 

Lindstedt, ljudmil Spasov, 

Juhani Nuorluoto, 

cikivibeHelsinki 

2008.(s.439+84), s.277-311 
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
Учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот 
Меѓународен 

собир/ 

конференција 
Година 

1. Максим 

Каранфиловски 
Македонскиот јазик во 21. век 

состојби и перспективи 
42-та годишна 

конвенција на 

ASEEES ( 

американска 

славистичка 

асоцијација) во 

Лос Анџелес, 

САД   

17.11.2010-

21.11.2010      

2. Максим 

Каранфиловски 
Makedonistika na stranim 

sveučilištima 
V Кроатистички-

славистички 

конгрес, Риека   

08.09.2010 -10.09.2010 

3. Максим 

Каранфиловски 
За некои функции на 

императивот во македонскиот 

јазик и во другите словенски 

јазици-прашањето на 

Његошеви дани, 

Никшиќ 
01.09.2010-05.09.2010 
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ПОТПРОГРАМА РОМАНИСТИКА 

   

1. Име и презиме Елисавета Поповска 

2. Дата на раѓање 04.08.1969 

3. Степен на образование VIII (докторски студии) 

4. Наслов на научниот степен доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

дипломиран 

професор и 

филолог-

преведувач по 

француски јазик и 

литература 

1992 Филолошки факултет 

„Блаже Конески„ – 

Скопје 

магистер по 

филолошки науки 

2000 Филолошки факултет 

„Блаже Конески„ – 

Скопје 

доктор по 

филолошки науки 

2005 Филолошки факултет 

„Блаже Конески„ – 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

филологија наука за 

книжевноста 

француска 

книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

филологија наука за 

книжевност 

француска 

книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

вонреден професор по француска и 

франкофонски литератури и култури 

глаголскиот вид при негација  
4. Максим 

Каранфиловски 
Славистиката и иберистиката 

во Р. Македонија  
Лисабон 12.05.2010-16.05.2010 

5. Максим 

Каранфиловски 
Дијалектните карактеристики 

во јазикот на Кониковското 

евангелие  

Midwest slavic 

conference, 

Колумбус 

14.04.2010 -17.04.2010 

Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

      2 1 
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избран и во која област  Конески“ - Скопје 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Преглед на француската книжевност: 

историја и периодизација 

Француски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

2. Француска поезија на 19 и 20 век Француски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

3.  Француска книжевност на Среден Век и 

Ренесанса 

Француски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

4.  Франкофонски култури Француски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

5. Француски роман 20 век Француски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

6. Франкофонски литератури Француски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

7. Француска култура и цивилизација 

(Културолошки проучувања 2) 

Француски јазик и книжевност и 

студиска програма за преведување и 

толкување, Филолошки факултет 

„Блаже Конески„ – Скопје 

8. Француска култура и цивилизација (од 

просветителство до V Република) 

Француски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Феноменот на патувањето во делата на 

Маргерит Јурсенар 

Наука за книжевноста (француска 

книжевност),Филолошки факултет 
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„Блаже Конески„ – Скопје  

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Автофикцијата во современата 

француска литература 

Наука за книжевноста (француска 

книжевност),Филолошки факултет 

„Блаже Конески„ – Скопје  

2.             

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Поповска, Елисавета Во обиколка на 

сопствениот затвор – 

духовната Одисеја на 

јунаците на Маргерит 

Јурсенар  

Одисеи за Одисеја. Скопје: 

Друштво на класични 

филолози „Антика“, 

Друштво за компаративна 

книжевност на 

Македонија, 2010.       

2. Поповска, Елисавета Кон една ‘вистиносна‘ 

теорија на 

автобиографското 

писмо – меморија и 

автофикција  

Прилози (Contributions). 

Скопје: Македонска 

Академија на науките и 

уметностите. 2008-2009  

3. Поповска, Елисавета Од Нов Роман до Нова 

Автобиографија –во 

чест на Ален Роб-Грије 

Книжевен Контекст: 

Споредбени книжевни 

проучувања. – Скопје: 
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(1922 – 2008) Институт за македонска 

литература, 2009 

4. Popovska, Elisaveta Transculturel et 

transpoétique dans la 

poésie de Hédi Bouraoui 

Bulletin No. 6 du Centre 

Canada-Maghreb, vol. 3, 

nº2, décembre 2008                

www.arts.yorku.ca/french/c

mc/French/Bulletin/index.ht

m  

5. Поповска, Елисавета Мотивот за смртта на 

Крали Марко во 

Ориенталните Новели 

на Маргерит Јурсенар 

XXXIII Научна 

Конференција на XXXIX 

Меѓународен семинар за 

македонски јазик, 

литература и култура 

(Охрид, 28 и 29 август – 

литература) – Универзитет 

“Св. Кирил и Методиј” 

Скопје, 2007 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Поповска, Елисавета 

(учесник) 

Méthodologies et 

pratiques innovantes en 

didactique du FLE 

(иновациски 

методологии и 

практики во наставата 

по француски јазик 

како странски јазик) 

Меѓународен проект 2012-

2013, носител - 

Универзитетот од Крајова, 

Романија; учесници - 

Универзитетот од Галаци, 

Универзитетот од Сучава, 

Универзитетот од Клуж 

(Романија), Универзитетот 

од Измир (Турција), УКИМ 

2. Поповска, Елисавета 

(учесник) 

Европската рецепција 

на балканската сага на 

Луан Старова 

Македонска Академија на 

науките и уметностите  

2011/2012 

3.  Поповска, Елисавета 

(учесник)     

Поимник на 

книжевната теорија 

Македонска Академија на 

науките и уметностите,  

2007/2008. 

4. Поповска, Елисавета  

(учесник, секретар на 

организационен, научен 

и редакциски одбор) 

Францускиот јазик, 

книжевност и култура 

во франкофонски 

контекст 

Меѓународен симпозиум 

во организација на 

Филолошкиот Факултет и 

со подршка и партнерство 

на AUF (Франкофонската 

универзитетска агенција), 
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декември 2011  

5.                   

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Поповска, Елисавета Патување и Ориент- 

доминантни парадигми 

во делата на Маргерит 

Јурсенар  

Филолошки Факултет 

„Блаже Конески“, 2010 

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Popovska, Elisaveta Note de lecture: Je 

reel/je fictif. Au-delà 

d’une confusion 

postmoderne. d’Arnaud 

Schimitt, 

Le français à l'université 

(16e année, no 3, 2011) 

http://www.bulletin.auf.org

/index.php?id=376 

2. Поповска, Елисавета Поетика на 

неисклажливото  

 Mirage, 22, декември, 

2009,  

http://www.mirage.com.mk 

3. Поповска, Елисавета Иконичниот коментар 

во Ролан Барт од Ролан 

Барт  

 Корени (Roots), списание 

за литература, култура, 

граѓански прашања и 

наука. Куманово: год. IX , 

број 33-34, март-јуни 2010 

4. Поповска, Елисавета Автофикција  Поимник на книжевната 

теорија (прир. Ката 

Ќулафкова), Скопје, 

Македонска Академија на 

науките и уметностите, 

2007 

5. Поповска, Елисавета Литературниот влог во Преведувањето од 



 219 

преведувачката 

умешност,  

француски на македонски 

јазик и обратно 

Филолошки Факултет « 

Блаже Конески », Катедра 

за романски јазици и 

книжевности, 2007. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 15 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Popovska, Elisaveta La légende balkanique de 

« l’emmurement » dans 

la nouvelle Le lait de la 

Mort de Marguerite 

Yourcenar 

"Langue, littérature et 

culture françaises en 

contexte francophone" 

(actes du colloque des 12-13 

décembres 2011, Skopje). 

Skopje, Faculté de philologie 

“Blaze Koneski”, 2012, pp. 

393-401.  

2. Popovska, Elisaveta ”«L’Empire des signes»: 

l’expérience japonaise de 

Marguerite Yourcenar” 

"Déplacements littéraires", 

IV Congrès international du 

Réseau européen d'études 

littéraires comparées/4th 

internаtionаl congress of 

european network  of 

comparative literary 

stadies(REELC/ENCLS) 

Literary 

dislocations/Déplacements 

littéraires; Skopje & Ohrid, 

september 2011. 

REELC/ENCLS, Skopje, 

Institut de littérature 

macédonien, pp. 193 – 198, 

2012.   

3. Popovska, Elisaveta Note de lecture: Je Le français à l'université 
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reel/je fictif. Au-delà 

d’une confusion 

postmoderne. d’Arnaud 

Schimitt,Transculturel et 

transpoétique dans la 

poésie de Hédi Bouraoui 

(16e année, no 3, 2011) 

http://www.bulletin.auf.org

/index.php?id=376 

4. Popovska, Elisaveta Transculturel et 

transpoétique dans la 

poésie de Hédi Bouraoui 

Bulletin du Centre Canada-

Maghreb, vol. 3, nº2, 

décembre 2008                

www.arts.yorku.ca/french/c

mc/French/Bulletin/index.ht

m  

5. Popovska. Elisaveta La photographie dans 

Souvenirs Pieux: de la 

poétique de la trace à la 

poétique de l'espace  

La poétique de l'espace 

dans l'oeuvre de Marguerite 

Yourcenar, Cluj, Roumanie, 

2013 (во печат) 

6.                   

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. Popovska, Elisaveta De ces traces qui incitent 

à l'imagination créatrice 

(Archives du Nord de 

Marguerite Yourcenar)  

20th/21st Century French 

and Francophone 

International Colloquim 

"Traces, fragments, 

remains", sposored by the 

Ivan Alen College of Liberal 

Arts of The Georgia Insitute 

of Technology, Atlanta GA, 

March 28-30, 2013  
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2. Popovska, Elisaveta La trace et la mémoire 

familiale: Les croniques 

familiales de Marguerite 

Yourcenar et de Luan 

Starova 

colloque international 

"Traces mémoires et 

communication", Bucarest, 

juillet 2011 

3. Popovska, Elisaveta Marguerite Yourcenar: 

de la poétique de la trace 

à la poétique de l'espace 

colloque international "La 

poétique de l'espace dans 

l'oeuvre de Marguerite 

Yourcenar", Cluj, Roumanie, 

octobre 2010 
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Име и презиме  Снежана Петрова 

Дата на раѓање 18.04.1967 

Степен на образование  Високо 

Наслов на научниот степен  Доктор по француска книжевност 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

високо 1991 филолошки факултет 

"Блаже Конески" Скопје  

Магистер односно поседувам 

диплома за продлабочени 

студии   

1992 Нова Сорбона, Париз, 

Франција 

доктор на наука 2000 Сорбона Париз, Франција 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

филологија  Француска книжевност 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

вонреден професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Француски роман од 20 век ЕКТС книжевност 7 семестар, Француски јазик и 

книжевност, при Филолошкиот факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

2. француска книжевност на просветителство и 

предромантизмот 

ЕКТС книжевност 5 семестар, Француски јазик и 

книжевност  при Филолошкиот факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

3. француски класицизам Модуларен,  книжевност 4 семестар, Француски 

јазик и книжевност  при Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески„ – Скопје 

4. францускиот театар на 19 и 20 век ЕКТС книжевност 6 семестар, Француски јазик и 

книжевност  при Филолошкиот факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

5. Француска цивилизација  ЕКТС, 3 семестар, Француски јазик и книжевност  

при Филолошкиот факултет „Блаже Конески„ – 

Скопје 

6. Културолошки студии (француски) 6 ЕКТС Катедра ПИТ 6 семестар при Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

7. Преведување од македонски на француски 3 ЕКТС Катедра ПИТ 7 семестар при Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

8. Преведување од македонски на француски 4  ЕКТС Катедра ПИТ 8 семестар при Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

9. Културолошки студии (француски) 1 ЕКТС Катедра ПИТ 1 семестар при Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески„ –  

10. Културолошки студии (француски) 2 ЕКТС Катедра ПИТ 2 семестар при Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје 
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11. Културолошки студии (француски) 5 ЕКТС Катедра ПИТ 5 семестар при Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

12. Француска култура  и цивилзацја/ современи состојби Модуларен, 3 семестар, Француски јазик и 

книжевност  при филолошкиот факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

13. Култура и цивилизација на јазик Б В1 Модуларен, ПИТ, 5 семестар при филолошкот 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

14. Култура и цивилизација на јазик Б В 2 Модуларен,, ПИТ, 6 семестар при филолошкот 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

15. француска култура и цивилизација – од почетоците до 

времето на Луј 14.  

Модуларен, 4 семестар, Француски јазик и 

книжевност  при филолошкиот факултет „Блаже 

Конески – Скопје 

16.        

17.             

18.             

19.             

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Интеркултуралност во комуникација Мастер 2 Ласи,  при филолошкот факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

2. Женските ликови во францускиот роман  Наука за книжевноста - француска книжевност  

при филолошкот факултет „Блаже Конески„ – 

Скопје 

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии  

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Францускиот книжевен барок Наука за книжевноста - француска книжевност  

при филолошкот факултет „Блаже Конески„ – 

Скопје 

2.           

3.             

4.             

5.             
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6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет) 

Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Снежана Петрова      Les premières tragédies classiques françaises entre 

1634 et 1640   

     АЕА Издавац, 2008 

2. Снежана Петрова  Les sources des premières tragédies classiques 

françaises     

 Филолошкиот факултет, 

2008 

3. Снежана Петрова      L’enseignement de la littérature française dans le 

système éducatif en République de Macédoine       

 CadiFLESlaves , 2011 

4. Снежана Петрова Актуелни прашања ококу филологијата и 

методологијана на наставата по странски јазици 

‘Актуальные вопросы филологии 

и методики преподавания 

иностранных языков 19-20 

февраля 2009 г.’, 

Государственная полярная 

академия,Санкт-Петербург, 

2009,стр.:242-251 

5. Снежана Петрова Introduction à la culture littéraire française au XVIIe 

siècle        

Годишниот билтен број 35 на 

Универзитетот “Свети Кирил 

и Методиј”, филолошкиот 

факулте, 2009 год,   

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1.       Моdernisation of literary and cultural studies  South european projest for 

the advancement of language 

studies (SEEPALS, 2010-2013) 

Tempus, 2011 

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

Учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 
Автори Наслов на трудот 

Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 
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1. Име и презиме Анастасија Ѓурчинова 

2. Дата на раѓање 20.06.1963 

3. Степен на образование VIА (1 циклус на студии - 240 кредити) 

4. Наслов на научниот степен високо образование 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

дипломиран 

професор по 

општа и 

компаративна 

книжевност, со 

италијански јазик 

и книжевност 

1985 Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

магистер по 

филолошки науки 

1992 Филолошки факултет - Белград 

Доктор по 

филолошки науки 

2000 Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

филологија Наука за општа и компаративна 

1. Универзитестска 

агенција за 

франкофонија 

 присуство регионална 

конференција на 

наставата по и на 

француски јазик во 

универзитестки 

контекст, во 

централна и 

ориентална Европа       

     2011 

2. Снежана Петрова учество со темата - les pratiques 

de classe ou que faire en cours de 

civilisation ? 

Меѓународна 

конферецинја 

организарана од 

CREFECO  во   Сант 

Петерсбург   

     2009 

3.  Снежана Петрова и 

Славица Велева     

The teaching of literаture qnd 

culture studies at the faculty of 

Philology ”Blazhe Koneski” – 

Skopje  

Меѓународна 

конференција  во 

Бања Лука    

2011 

4.                         

5.                         

Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

5 0 0 
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книжевност книжевност, романистика 

(италијанска книжевност) 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

филологија Наука за 

книжевност 

општа и компаративна 

книжевност, романистика 

(италијанска книжевност) 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

Редовен професор 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Почетоците на италијанската 

книжевност и класиците на 14 век   

Италијански јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

2. Италијанската книжевност на 

хуманизмот и ренесансата  

Италијански јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

3.  Италијанската книжевност на 

барокот, просветителството и 

неокласицизмот  

Италијански јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

4.  Италијанскиот романтизам и 

книжевноста на 19 век  

Италијански јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

5. Италијанската поезија на 20 век Италијански јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

6. Италијанскиот роман на 20 век Италијански јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

7. Италијанската драма и театар на 20 

век  

Италијански јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

8. Италијанската книжевна критика Италијански јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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број 

1. Lector in fabula: книжевната 

рецепција кај Еко и Калвино   

Втор циклус на студии од наука за 

книжевноста - Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ 

2. Интеркултурна комуникација Културолошки студии во книжевноста - 

Институт за македонска литература  

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Италијанскиот постмодерен роман наука за книжевност -  романистика- 

италијански јазик- ФЛФ „Блаже Конески“ - 

Скопје  

2.             

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

 Anastasija Gjurcinova Quale narrativa oggi 

nei Balcani? 

Crocevia (Lecce) No. 13/14 (2010), 

182-192   

 

2. Анастасија Ѓурчинова "Il cammino delle 

anguille. Il Sud e il 

Mediterraneo nella 

poesia macedone" 

La nuova ricerca, XVII-XVIII, N.17-18, 

Fabbrizio Serra Editore, Pisa-Roma 

2008-2009, 19-24   

3. Анастасија Ѓурчинова, Специјален форум: 

“Alla scoperta della 

Firenze University Press, vol.VI, 2009, 

327-399,  http://ejour-
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Џована Броџи-Беркоф  nuova letteratura 

macedone (1989-

2009)”, Studi slavistici, 

Rivista 

dell'Associazione 

italiana degli Slavisti 

fup.unifi.it/index.php/ss 

4. Анастасија Ѓурчинова  „Грамши и новата 

критика“ 

Прилози/Contributions, XXXIII-XXXIV 

1-2, МАНУ-Скопје 2009-2010, 401-

408  

5. Anastasija Gjurcinova Immaginando 

l’Adriatico, dai Balcani 

Lettera internazionale (Roma), No. 

109, 2011, 49-50  

 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Анастасија Ѓурчинова 

(раководител) 

национален проект со 

меѓународно учество 

Интеркултурна 

комуникација низ 

вековите: 

македонско-

италијанските 

јазични и книжевни 

врски, проект на 

Филолошкиот 

факултет Блаже 

Конески, во 

соработка со 

Универзитетот во 

Фиренца (Италија), 

поддржан од 

Министерството за 

наука и образование 

на РМ.  

2010-во тек 

2. Анастасија Ѓурчинова 

(контакт-лице за 

Филолошки факултет 

„Блаже Конески“) 

Education. Schools and 

Мuseums, проект за 

видеоконференциско 

пренесување на 

музејски содржини 

меѓу Италија, Србија 

и Македонија, 

промовиран од 

Универзитетот во 

Фоџа (Италија) 

2009-2011 
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3. Анастасија Ѓурчинова 

(учесник)  

Компаративна 

книжевност: состојби 

и перспективи, 

проект на Институтот 

за македонска 

литература – Скопје  

2008-2011 

4. Анастасија Ѓурчинова 

(раководител) 

Corso di formazione in 

didattica dell’italiano a 

stranieri (Обука за 

наставници по 

италијански како 

странски јазик) 

Заеднички проект на 

Институтот Данте 

Алигиери од Скопје и 

Универзитетот Ка 

Фоскари од Венеција 

2013 

5.                   

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Анастасија Ѓурчинова, 

Лилјана Узуновиќ 

Италијанската 

книжевност од 13 до 

16 век (учебник)  

УКИМ Скопје, 2011 

2. Anastasija Gjurcinova 

(a cura di)  

Macedonia: la 

letteratura del sogno. 

La nuova letteratura 

macedone (1991-

2011) 

Besa-Salentobooks, Nardo’ – Lecce, 

2012 

3.                   

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Анастасија Ѓурчинова 

(превод)  

Џовани Бокачо, 

Декамерон, I том  

Магор, Скопје, 2008 
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2. Анастасија Ѓурчинова 

(превод)  

Џовани Бокачо, 

Декамерон, II том  

Магор, Скопје, 2010 

3. Анастасија Ѓурчинова 

(превод)  

Џовани Бокачо, 

Декамерон, III том  

Магор, Скопје, 2013 

4.                   

5.                   

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 30 

11.2 Магистерски работи 4 

11.3 Докторски дисертации 3 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Anastasija Gjurcinova Il cammino delle 

anguille 

La nuova ricerca, anno XVII-XVIII, 

N.17-18, Fabbrizio Serra Editore, Pisa-

Roma 2008-2009, str. 19-24   

2. Anastasija Gjurcinova 

      

Europe as Other in 

Contemporary Balkan 

Literatures 

Ideas of/for Europe, An Interdiscip-

linary Approach to European Identity,  

Proceedings of International Congress 

at the Chemnitz University of 

Technology, ed. by T. Pinheiro, 

B.Cieszynska, J.Eduardo Franco, 

Frankfurt, Peter Lang, 2012, 297-302    

3. Анастасија Ѓурчинова Деколонизација и 

интеркултуралност. 

Италијанската школа 

за компаративна 

книжевност и 

нејзиниот импакт во 

Македонија 

Kontekst/Context (меѓународно 

списание на ИМЛ-Скопје), 8, 2010,   

55-64 

4. Anastasija Gjurcinova L’idea dei Balcani 

come Sud dell’Europa: 

immagini letterarie 

Orizzonte Sud. Sguardi, prospettive, 

studi multidisciplinari su Mezzogiorno, 

Mediterraneo e Sud globale, (a c. di 

L.Cazzato), Lecce, Salento books, 

2011, 412-420  
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5. Anastasija Gjurcinova La letteratura 

macedone nel periodo 

della transizione. 

Alcune recenti 

tendenze nella 

narrativa 

Studi slavistici, Rivista 

dell'Associazione italiana degli Slavisti, 

Firenze University Press, vol.VI,  2009, 

359-366 

6. Анастасија Ѓурчинова Припадноста, 

идентитетот и морето 

Спектар, меѓународно списание на 

ИМЛ-Скопје, 58/2011, 622-629 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. Anastasija Gjurcinova Hodoeporics and 

Construction of 

Cultures: Italian 

Travelogue about 

Macedonia 

Literary dislocations/ Книжевни 

дислокации, IV меѓународен конгрес 

на европската мрежа за 

компаративна книжевност, Скопје-

Охрид  1-3. септември 2011, во 

зборник на трудови, ИМЛ Скопје, 

2012, 240-246  

2. Анастасија Ѓурчинова Поетиката на 

различното на Едуар 

Глисан. Еден 

франкофонски 

прилог кон развојот 

на постколонијалната 

мисла 

Францускиот јазик, литература и 

култура во франкофонски 

контекст, Зборник на трудови од 

симпозиум, Филолошки факултет 

Блаже Конески – УКИМ Скопје, 2012, 

326-334    

3. Anastasija Gjurcinova Gaining Intercultural 

Competence by 

Teaching European 

Annual Meeting of the American 

Comparative Literature Association, 

ACLA, Brown University, Providence, 
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Literature(s) March 29-April 1, 2012  

 

  4.  Anastasija Gjurcinova Decolonizzazione e 

intercultura. Studi 

italiani di letteratura 

comparata e il loro 

impatto in Macedonia 

Lingua, letteratura e cultura italiana, 

Atti del Convegno internazionale, a 

cura di R.Nikodinovska, Skopje, 2011, 

335-344 

  5.  Anastasija Gjurcinova Spanish Poetry in 

Macedonian 

Translations (after 

1945) 

Iberian and Slavonic Cultures in 

Contact and Comparison: “Res 

Publica(s)”, Универзитет во Лисабон 

(Португалија), 13-15 мај 2010  

 

 

1. Име и презиме Илинка Митрева 

2. Дата на раѓање 11.02.1950 

3. Степен на образование VIII (докторски студии) 

4. Наслов на научниот степен доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

професор по 

француски и 

книжевност 

1973 Филозофски факултет, 

Скопје, Романска филологија 

магистер на 

филолошки науки 

1984 Филолошки Факултет, 

Белград 

доктор на 

филолопки науки  

1994 Филолошки Факултет 

„Блаже Конески“, Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

филологија наука за 

книжевноста 

француска книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

филологија наука за 

книжевноста 

француска книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

редовен професор, француска книжевност 
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Конески“ - Скопје 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Преглед на француска книжевност - 

историја и периодизација 

Француски јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

2. Француска поезија 19 и 20 век Француски јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

3.  Класицизам (17 век) Француски јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје      

4.  Француски роман 19 век Француски јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје      

5. Француски роман 20 век Француски јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје      

6. Француска книжевност на Среден Век Француски јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје      

7. Француски театар 19 и 20 век Француски јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје      

8. Француски Нов Роман Француски јазик и книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески„ – Скопје      

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Ролан Барт- критички методи Наука за кничевноста, Филолошки факултет 

„Блаже Конески„ – Скопје 

2. Француски Нов Роман Наука за книжевноста, француска 

книжевност, Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

3. Деперсонализација на книжевниот лик Наука за книжевноста, француска 

книжевност, Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

4.             

5.             
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6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Филозофијата на Новата критика Наука за книжевноста, француска 

книжевност, Филолошки факултет „Блаже 

Конески„ – Скопје 

2.             

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Митрева, Илинка Митрев и модернитетот XXXVI научна конференција, 

Меѓународен семинар за 

македонски јазик, литература и 

култура, август 2009 год  

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Митрева, Илинка Поимник на 

книжевната теорија 

МАНУ, 2004/2006 

2.                   

3.                   

4.                   
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 5.                   

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Митрева, Илинка Роб-Грије/Барт. 

Авантури на писмото 

Три, 2005 

2. Митрева, Илинка Текстови, Есеи и студии  Три, 2008 

3.                   

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   
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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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. Митрева, Илинка Трагичната ведрина на 

Блаже Конески 

Меѓународен симпозиум „Блаже 

Конески и македонскиот јазик, 

литература и култура“, 

Филолошки Факултет, Скопје, 

декември 2012 

2. Митрева, Илинка Le Nouveau Roman dans 

la pensee théorique des 

Balkans 

Меѓународен симпозиум 

„Францускиот јазик, книжевност и 

култура во франкофонски 

контекст“ во организација на 

Филолошкиот Факултет и со 

подршка и партнерство на AUF 

(Франкофонската универзитетска 

агенција), декември 2011  

3. Митрева, Илинка L'atopie de Barthes 4th internаtionаl congress of 

european network  of comparative 

literary stadies/ Réseau européen 

d'études littéraires comparées 

(REELC/ENCLS) Literary 

dislocations/Déplacements 

littéraires; Skopje & Ohrid, 

september 2011. 
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ПОТПРОГРАМА ГЕРМАНСКА КНИЖЕВНОСТ 

 

Име и презиме  Ранка Грчева 

Дата на раѓање 07.12.1949 

Степен на образование  доктор 

Наслов на научниот степен  доктор по филолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

високо 1972 Филолошки фак., 

Скопје 

магистер 1984 Филолошки фак., 

Белград 

доктор 1996 Филолошки фак., 

Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

филологија наука за книжевност германска 

книжевност 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ – Скопје 

редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Германскојазична книжевност 1 Германски јазик и 

книжевност/Филолошки факултет 

,,Блаже Конески" Скопје 

2. Германскојазична книжевност 2 Германски јазик и 

книжевност/Филолошки факултет 

,,Блаже Конески" Скопје 

3. Германскојазична книжевност  3 Германски јазик и 

книжевност/Филолошки факултет 

,,Блаже Конески" Скопје 

4. Германскојазична книжевност 4 Германски јазик и 

книжевност/Филолошки факултет 

,,Блаже Конески" Скопје 

5. Преведување од германски на македонски јазик 5 

(носител на предмет)  

Преведување и толкување/Филолошки 

факултет ,,Блаже Конески" Скопје 

6. Преведување од германски на македонски јазик 6 

(носител на предмет)  

Преведување и толкување/Филолошки 

факултет ,,Блаже Конески" Скопје 

7. Преведување од германски на македонски јазик 

7(носител на предмет)   

Преведување и толкување/Филолошки 

факултет ,,Блаже Конески" Скопје 

8. Преведување од германски на македонски јазик 

8(носител на предмет)   

Преведување и толкување/Филолошки 

факултет ,,Блаже Конески" Скопје 
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9. Стручен предмет медицина 1(носител на предмет)  Преведување и толкување/Филолошки 

факултет ,,Блаже Конески" Скопје 

10. Стручен предмет медицина 2(носител на предмет)  Преведување и толкување/Филолошки 

факултет ,,Блаже Конески" Скопје 

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Преведувањето книжевни текстови како ре-

креативна дејност 

Наука за книжевност - Германска 

книжевност 

2.  Техника на научната работа Наука за книжевност - Германска 

книжевност 

3. Преведување книжевни текстови Студиска програма по преведување 

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии  

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Браколомството како романескна концепција (на 

примери од германската, руската и македонската 

книжевност) 

Германска книжевност 

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             
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1. Име и презиме Зорица Николовска 

2. Дата на раѓање 03.09.1964 

3. Степен на образование VIII (докторски студии) 

4. Наслов на научниот степен високо образование 

Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет) 

Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Ранка Грчева - Петер 

Рау 

Македонско-германски германско-

македонски речник 

Магор 2006 

2. Петер Рау- Ранка 

Грчева 

Календар на автори Сигмапрес 2007 

3. Ранка Грчева - Петер 

Рау 

Преводите од македонски јазик од почетокот 

на самостојноста на Република Македонија  

Јубилеен Годишен 

зборник на 

Филилошкиот 

факултет, 2006, кн. 

32 

4.                   

5.                   

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

Учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 
Автори Наслов на трудот 

Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1. Ранка Грчева Рецепција на 

германскојазичната 

книжевност во Македонија 

1944-2010 

МАНУ и 

Друштвото на 

науките од 

Берлин 

2010 

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

15 4       
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5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

високо 1987 Филолошки факултет 

„Блаже Конески“, 

Скопје 

магистерски студии 1996 Филолошки факултет, 

Белград, Србија 

докторски студии 2003 Филолошки факултет 

„Блаже Конески“, 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

филологија наука за 

книжевност 

германскојазична 

книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

филологија наука за 

книжевност 

германскојазична 

книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

вонреден професор по 

Германскојазична книжевност 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Германскојазичната книжевност 3 Катедра за Германски јазик и 

книжевност /Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ – Скопје  

2. Германскојазичната книжевност 4 Катедра за Германски јазик и 

книжевност /Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ – Скопје  

3.  Епохи на германскојазичната поезија Катедра за Германски јазик и 

книжевност /Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ – Скопје  

4.  Германскојазичен роман и расказ на 

20. век 

Катедра за Германски јазик и 

книжевност /Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ – Скопје  
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5. Консекутивно толкување од германски 

на македонски јазик 3 

Катедра за Преведување и толкување / 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

– Скопје  

6. Консекутивно толкување од 

македонски на  германски јазик 4 

Катедра за Преведување и толкување / 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

– Скопје  

7. Преведување од германски на 

македонски јазик 3  

Преведување од германски на 

македонски јазик 4  

Катедра за Преведување и толкување / 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

– Скопје  

8. Стручен предмет: економија 

(носител на предмет) 

Стручен предмет: политички науки 

(носител на предмет) 

 

Катедра за Преведување и толкување / 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

– Скопје  

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Консекутивно толкување од 

македонски на германски јазик     

 

Мастерcки студии по конференциско 

толкување, Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ – Скопје  

2. Поетиката на Виенската модерна Наука за книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ – Скопје  

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Интеркултурно проучување на 

германскојазичната книжевност 

Наука за книжевност, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ – Скопје  
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2.             

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Николовска, Зорица „Романтиката како 

ескапизам во 

трилогијата Месечари 

на Херман Брох“ 

 

Зборник на Филолошкиот 

факултет  „Блаже Конески“, 

Книга 37, Скопје, 2011, 449-

458. 

2. Николовска, Зорица „Пледоаје кон поимот 

австриска книжевност“ 

 

Зборник на Филолошкиот 

факултет „Блаже Конески“, 

Книга 36,  

Скопје,  2010, 433-442.  

3. Николовска, Зорица „Мерење на границите 

– интеркултурните 

аспекти меѓу 

македонската и 

австриската 

книжевност“ 

XXXVI Научна конференцијa 

на Меѓународен семинар за 

македонски јазик, 

литература и култура 

(Охрид, 24. и 25. август 

2009) - Скопје: Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј, 2010, 

199-204. 

4. Nikolovska, Zorica „Die Reise als 

Selbsreflexion der 

globalisierten Welt und 

geistiges Exil.  

Aspekte der 

Interkulturalität mit dem 

österreichischen 

Kulturraum am Beispiel 

der mazedonischen 

zeitgenössischen 

AutorInnen“ 

SOEGV: Mobilität und 

Kontakt: Deutsche Sprache, 

Literatur und Kultur in ihrer 

Beziehung zum 

südosteuropäischen Raum, 

Hrsg. S. Kabić/G.Lovrić, Zadar, 

2009, 341-347.    

5. Nikolovska, Zorica „Übersetzungsaspekte 

der Emotionalität in der 

Во: Janja Polajnar (Hrsg.): 

Emotionen in Sprache und 
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Kinder- und 

Jugendliteratur am 

Beispiel der 

mazedonischen 

Übersetzung von Michael 

Endes Momo" 

Kultur, Ljubljana, 2012, 346-

351. 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Меѓународен проект: 

Катедра за преведување 

и толкување  

Мастерски студии по 

конференциско 

толкување во 

соработка со SCIC-

Брисел 

од 2011-2012 год. 

2. Меѓународен проект: 

Катедра за преведување 

и толкување  

Мастерски студии по 

конференциско 

толкување во 

соработка со SCIC-

Брисел 

од 2010-2011 год. 

3. Меѓународен проект: 

Катедра за преведување 

и толкување  

Мастерски студии по 

конференциско 

толкување во 

соработка со SCIC-

Брисел 

од 2009-2010 год. 

4. Проект на ЕУ, ангажман 

по налог на: 

IGAPE 

Development of Strategy 

and Methods for 

Monitoring of 

Electromagnetic 

Pollution in the 

Environment of the 

Western Balkans, EU 

Programme, SEE-

ERA.NET, INTAS Nr. 

10374 

2008-2009 год.,  2012-2013 

год. 

5. „Grant Agreement for an 

Action EP 04/2012-2013“ 

меѓу Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – 

Софија, Република 

Бугарија  и 

Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ – 

Меѓународен проектот 

за размена на 

професори и студенти, 

како и размена на 

искуства и наставни 

практики во областа на 

конференциското 

толкување со 

2013 год. 
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Скопје, Република 

Македонија 

Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ – 

Софија, Република 

Бугарија  и 

Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ – 

Скопје, Република 

Македонија, 

финансиран од 

Европските институции 

(Grant Agreement for an 

Action EP 04/2012-2013) 

и кофинансиран од 

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ – 

Скопје 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Николовска, Зорица „Распаѓањето на 

хабсбуршкиот во 

романескиот свет – Р. 

Музил, Х. Брох и Ј. Рот“  

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“, Скопје, 

2012. 

2. Зорица Николовска и 

Емина Авдиќ (изд.) 

Nomen est Omen. Name 

und Identität in Sprache, 

Literatur und Kultur.  

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ Скопје, 

2011  

3.                   

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Nikolovska, Zorica „Mazedonisch“ Deine Sprache – meine 

Sprache. Handbuch zu 14 

Migrationssprachen und zu 

Deutsch. (заедно со Н. 

Аврамовска и Н. Селими), 

Lehrmittelverlag Zürich, 2011, 

69-83. 
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2. Nikolovska, Zorica „Vorwort" Nikolovska, Zоrica, Avdić, 

Emina (Hrsg.) (2011): Nomen 

est Omen. Name und 

Identität in Sprache, Literatur 

und Kultur.  

Филолошкиот факултет 

„Блаже Конески“ Скопје , 9-

15. 

3. Николовска, Зорица „Феминистичка 

демитологизација на 

Касандра на Криста 

Волф“. Поговор кон 

преводот на романот 

„Касандра“ од К. Волф 

Магор: 2013, Скопје, (во 

печат) 

4. Николовска Зорица 

(заедно со Петар Рау) 

„Отчовечувањето во 

сатиричните 

трагикомедии на 

Фридрих Диренмат“. 

Поговор кон преводот 

на драмите „Физичари“ 

и „Посетата на старата 

дама“ од Ф. Диренмат 

Магор: 2013, Скопје, (во 

печат) 

5. Николовска Зорица Транслаторско-

културолошките 

аспекти на расказот 

ПЕСНА од Блаже 

Конески во преводот на 

германски јазик 

„Гралис-Мак-Проект“, Грац, 

Австрија. Електронски 

објавен стручен труд: 

http://www-gewi.uni-

graz.at/gralis/projektarium/M

ak-Korpus/Symposien.html 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 50 

11.2 Магистерски работи 3 

11.3 Докторски дисертации 1 

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 научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Nikolovska, Zorica „Hommage to Christa 

Wolf – A Feminist 

Context/Контекст, 2012, 

Skopje, стр. 57-63. УДК 
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Deconstruction and 

Reconstruction of the 

Cassandra Myth“ 

316.643.3:305-

055.2):821.112.2-31. 

2. Nikolovska, Zorica Ich fühle, also bin ich: 

narrative und 

strukturelle 

Dimensionierung 

weiblicher Emotionalität 

in Robert Musils „Drei 

Frauen“.  

Nikolovska, Zоrica, Avdić, 

Emina (Hrsg.): Nomen est 

Omen. Name und Identität in 

Sprache, Literatur und Kultur. 

Philologische   

Philologische Fakultät „Blaže 

Koneski“, 2011, 287-298. 

3. Nikolovska, Zorica „Vorwort" Nikolovska, Zоrica, Avdić, 

Emina (Hrsg.): Nomen est 

Omen. Name und Identität in 

Sprache, Literatur und Kultur.  

Philologische Fakultät „Blaže 

Koneski“, 2011, 9-15. 

4. Николовска (пор. 

Симовска) Зорица 

 

„Музиловата `друга 

состојба` во новелата 

Тонка“  

Македонско-германски 

студии том 1, 1996-1999. 

Makedonisch-Deutsche 

Studien Bd. 1 1996-1999. - 

Скопје: Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ – Скопје, 

Филолошки факултет 

„Блаже Конески“, 2011, 31-

41. 

5. Nikolovska, Zorica „Mazedonisch“ Deine Sprache – meine 

Sprache. Handbuch zu 14 

Migrationssprachen und zu 

Deutsch. (заедно со Н. 

Аврамовска и Н. Селими), 

Lehrmittelverlag Zürich, 2011, 

69-83. 

6. Nikolovska, Zorica „Übersetzungsaspekte 

der Emotionalität in der 

Kinder- und 

Jugendliteratur am 

Beispiel der 

mazedonischen 

Übersetzung von Michael 

Endes Momo" 

Во: Janja Polajnar (Hrsg.): 

Emotionen in Sprache und 

Kultur, Ljubljana, 2012, 346-

351. 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. Николовска, Зорица Übersetzungsaspekte der 

Emotionalität in der 

Kinder- und 

Jugendliteratur am 

Beispiel 

der mazedonischen 

Übersetzung von Michael 

Endes „Momo“ 

Предавање одржано на 

конференцијата 4. 

Меѓународна конференција 

на Здружението на 

германистите од ЈИЕ: 

„Emotionen und 

Gefühlswelten“ во 

организација на 

Германската служба за 

академска размена (DAAD), 

Универзитетот во Љубљана 

и Здружението на 

германистите од ЈИЕ 

(SOEGV),  

10-13.11.2011, 

Блед/Словенија 

2. Николовска, Зорица „Користењето поетски 

текстови во наставата 

по германски јазик во 

средните училишта“ 

Учество во својство на 

предавач на меѓународниот 

семинар „Нови методи во 

наставата по германски 

јазик – Аусблик 1“, 18. – 20. 

08. 2011 год. во 

организација на 

издавачката куќа Хубер од 

СР Германија. 

 

3. Николовска, Зорица „Транслаторско-

културолошките 

аспекти на корпусот 

преводи на 

Меѓународен симпозиум:  

„Поетиката и стилистиката и 

лингвистиката на текстовите 
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творештвото на Блаже 

Консеки“ 

на Блаже Конески во 

корпусот Гралис“. Проект 

„Гралис-Мак-Проект“, 30.- 

31.03.2012 год., Грац. 

Австрија. 

 

 

 

Име и презиме  Петер Рау 

Дата на раѓање 6.2.1950 

Степен на образование  високо 

Наслов на научниот степен  доктор по филолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

д-р на филозофски науки 

(s.c.l.) 

 1982 Универзитет 

Манхајм (СР 

Германија)  

д-р на филолошки науки 1990 Универзитет 

Манхајм (СР 

Германија)  

 Venia legendi  1990  (СР Германија)   

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

филологија наука за книжевност германскојазична 

книжевност 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ – Скопје 

редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Германскојазична книжевност 7 Германски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет, Скопје  

2. Германскојазична книжевност 8 Германски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет, Скопје 

3. Методика на по германски јазик 1 Германски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет, Скопје 

4. Методика на по германски јазик 2 Германски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет, Скопје 

5. Цивилизација на германскојазичното подрачје 1 Германски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет, Скопје 

6. Цивилизација на германскојазичното подрачје 1 Германски јазик и книжевност, 

Филолошки факултет, Скопје 

7. Германкси културолошки студии 5 Преведување и толкување,  
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Филолошки факултет, Скопје 

8. Германкси културолошки студии 6 Преведување и толкување,  

Филолошки факултет, Скопје 

9. Германкси културолошки студии 7 Преведување и толкување,  

Филолошки факултет, Скопје 

10. Германкси културолошки студии 8 Преведување и толкување  

Филолошки факултет, Скопје 

11. Преведување од мак. на герм. јазик 5 Преведување и толкување,  

Филолошки факултет, Скопје 

12. Преведување од мак. на герм. јазик 6 Преведување и толкување,  

Филолошки факултет, Скопје 

13. Преведување од мак. на герм. јазик 7  Преведување и толкување,  

Филолошки факултет, Скопје 

14. Преведување од мак. на герм. јазик 8 Преведување и толкување,  

Филолошки факултет, Скопје 

15. Германскојазична терминологија 5  Преведување и толкување,  

Филолошки факултет, Скопје 

16. Германскојазична терминологија 6 Преведување и толкување,  

Филолошки факултет, Скопје 

17.             

18.             

19.             

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Романтика и модерна Наука за германскојазична книжевност 

2. Експресионизам - естетска револуција Наука за германскојазична книжевност 

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии  

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Насоките на културологијата и нивната примена во 

литературната наука 

Наука за германскојазична книжевност 

2.             

3.             

4.             

5.             
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6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови во даденото поле (до пет) 

Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Петер Рау Петер Слотердајк како филозоф и вовед во 

Петер Слотердајк: доаѓањето на свет - 

доаѓањето на јазикот. Skopje 2006, 2-9 [Peter 

Sloterdijk als Philosoph und Einleitung in Peter 

Sloterdijk: Zur Welt kommen - zur Sprache 

kommen.  

Три. Скопје 2006 

2. Петер Рау Промени на лирскиот ерос. Вовед во 

германската љубовна поезија. Прев. и изд. од 

Ранка Грчева.   

Нова наша книга. 

Скопје 2007 

3. Петер Рау Гетеовото ‚Цвеќе на злото’ - со осврт на 

Бодлер. Кон иманентната поетика и 

историската филозофија на поетското во 

„Фауст I“ [Goethes ‚Blumen des Bösen’ - mit 

Bezug auf Baudelaire. Zur immanenten Poetik 

und Geschichtsphilosophie des Poetischen in 

„Faust I“]  

Мираж. 2007 

4. Петер Рау Deutsche Geschichte und deutsche Dichtung in 

der makedonischen Poesie - Kosta Racin als 

Paradigma für deutsch-mazedonische 

komparative Studien / Германска историја и 

германска литература во македонската 

поезија. Коста Рацин како парадигма за 

германско-македонско компаративно 

толкување.   

Germano-

Macedonica 2010, 1. 

Скопје 

5. Петер Рау Kultur, Volkskultur und völkische „Kultur“. Ein 

vergleichende deutsch-makedonische Studie / 

Култура, народна култура и народно-

идеолошка култура. Германско-македонски 

компаративни согледувања.  

и 

Прогласување и повик за проектот 

„Експресионизмот и интерсубјективноста“ 

/Information und Aufruf zum Projekt: 

„Expressionismus und Intersubjektivität“. Vo /Во: 

Germano-Macedonica 2010.1,  193-194 

Germano-

Macedonica 2010,1. 

Skopje 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. Автори Наслов на проектот Издавач / година 
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број 

1. П. Рау (главен 

уредник) 

Germano-Macedonica - Научно списание на 

македонската германистика  

Институт за 

германско-

македонски 

односи, Скопје 

2. П. Рау (раководител)  Лексикографски центар за обновување на 

Голем мак.-герм. / герм.-мак. речник 

Институт за 

германско-

македонски 

односи, Скопје 

3. П. Рау (директор) Институт за германско-македонски односи при 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

      

4. П. Рау / Г. Шуберт Развиток на германско-македонските духовно-

научните односи 

Институт за 

германско-

македонски 

односи, Скопје / 

Оддел за 

Балканистика на 

Универзитетот во 

Јена 

5. П. Рау Анализи и истражувања на развојни процеси 

во Југоисточна Европа одн. Македонија - 

Оддел за култура 

Институт за 

германско-

македонски 

односи, Скопје во 

соработка со 

Институтот за 

современи студии 

во Тегернзе / 

Баварија 

Учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 
Автори Наслов на трудот 

Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1. П. Рау Политиката на имиња кај 

Томас Ман  

SOEGV-III. 

Jahreskonferenz 

Ohrid  

2009 

2. П. Рау (коавтор, ко-

координатор, 

преведувач) 

Кочо Рацин и германската 

поезија 

Германско - 

македонска 

научна 

конференција на 

Ману и на 

Академијата 

„Лајбниц“ - 

Берлин  

 2010 

3. П. Рау Туѓина и туѓинци кај Томас 

Ман  

Меѓународна 

конференција за 

Томас Ман - 

Либек, СР 

2008 
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Германија   

4. П. Рау Schiller - Analytiker der Macht Mannheimer 

Schiller-

Symposium  

2007 

5. П. Рау Развојот на германско-

македонските научни и 

културни односи  

Jahreskonferenz 

am Institut für 

Gegenwartsfor-

schung Tegernsee 

2006; 2007; 2008; 

2009; 2010 

Број на менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

10 28 (Германија); 4 (Македонија) 3(Германија);2(Макед

онија.) 
 

 

 

 

 

ПОТПРОГРАМА ОПШТА И КОМПАРАТИВНА КНИЖЕВНОСТ 

1.  Катица ЌУЛАВКОВА  

2. Дата на раѓање 21 декември 1951 

3. Степен на образование Високо       VIА (1 циклус на студии - 240 кредити) 

4. Наслов на научниот степен Доктор по филозофски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Дипломиран 

професор по 

јужнословенски 

книжевности со 

македонски 

јазик 

1973 Филозофско-историски 

факултет Скопје 

Магистер по 

филолошки 

науки 

1982 Филолошки факултет Скопје 

Доктор по 

филозофски 

науки – теорија 

на книжевноста 

1986 Филозофски факултет Загреб, 

Хрватска 

     

6. Подрачје, поле и област на Подрачје Поле Област 
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научниот степен магистер  Филологија Наука за 

книжевност 

 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија Наука за 

книжевност  

Општа и компаративна 

книжевност 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - 

Скопје 

Редовен  

Општа и компаративна книжевност 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Теорија и методологија на 

книжевноста 

Општа и компаративна книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје  

2. Книжевна херменевтика 1 Општа и компаративна книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје 

3.  Модели на толкување на 

книжевноста (херменевтика 2) 

Општа и компаративна книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје 

4.  Интерпретација на современи 

драмски текстови 

Општа и компаративна книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје 

5. Креативно пишување 1 (есеј, 

критика) 

Општа и компаративна книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје 

6. Креативно пишување 2 (песна, 

расказ, драма) 

Општа и компаративна книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје 

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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број 

1. Теорија и интерпретација на 

интертекстуалноста (изборен) 

Наука за книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје 

2. Нови поими на книжевната 

теорија и херменевтика (општ) 

Наука за книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје 

3. Жената, книжевноста и 

насилството  

Филозофски Факултет Скопје 

4. Интеркултурните студии и 

книжевноста 

Филозофски Факултет Скопје 

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

Број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Книжевни идентитети и стилови Наука за книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје 

2. Пародијата во контекст на 

постмодернистичките книжевни и 

уметнички практики (носител на 

предметот академик д-р Катица 

Ќулавкова), изведувач доцент д-р 

Марија Ѓорѓиева Димова 

Наука за книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје 

3. КУЛТУРАЛНА ХЕРМЕНЕВТИКА 

(Архетипска интерпретација на злото: 

ритуал, книжевност, театар)  

Наука за книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 

Скопје 

4.             

5.             

10. 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1. Ќулавкова, Катица „Етика и поетика на 

насилството (Хомер, 

Одисеја)“ 

2011. Прилози. Одделение за 

лингвистика и литературна наука. - 

Скопје : Македонска академија на 

науките и уметностите, год. XXXVI, 

бр. 1-2 (2011), стр. [43]-59.  

2. Ќулавкова, Катица  “Парадигмата на 

дистанцијацијата 

(Поимите очудување, 

отуѓување, ефект на 

алиенација, 

дезилузионирање, 

естетска и толкувачка 

дистанца во поетиката и 

во херменевтиката на 

XX век)” 

2010. Прилози. Одделение за 

лингвистика и литературна наука. - 

Скопје : Македонска академија на 

науките и уметностите, год. XXXV, 

бр. 1 (2010), стр. [149]-180 

3. Ќулавкова, Катица “Безнадежната 

конфузија како квази-

карневализација и 

десинкретизација врз 

интерпретативните 

модели на Михаил М. 

Бахтин и Ренате 

Лахман” / Hoffnungslose 

Konfusion als 

Quasikarnevalisierung 

und Desynkretisierung 

der 

Interpretationsmodelle 

von Michail M. Bachtin 

und Renate Lachmann   

Науката и уметноста : научна 

конференција : Скопје, 23 април 

2010 : Расправи : Книgа 2 = 

Wissenschaft und kunst : 

wissenschaftliche konferenz : Skopje, 

23 April 2010 : Auseinandersetzungen 

: Band 2. - Скопје : Македонска 

академија на науките и уметностите, 

Научно друштво „Лајбниц“ од 

Берлин = Skopje : Mazedonische 

Akademie der Wissenschaften und 

Künste, Leibniz-Sozietät der 

Wissenschaften zu Berlin, 2012. - Стр. 

[123]-140, [263]-281 

4. Kulavkova, K.  “Transcendental 

(Literary) Hermeneutics”  

2011. Interpretations (ERPPPH): Vol. 

No. 4/5 Skopje: Macedonian Academy 

of Sciences and Arts, [2011]. - Pp. 193-

215, MANU  

5. Ќулавкова, К.  “Enforced Linguistic 

Conversion: Translations 

of Macedonian Toponyms 

in the Twentieth Century” 

// Wymuszona 

konwersja językowa: 

tłumaczenie 

macedońskich to-

ponimów w XX wieku  

Slavia Meridionalis, том.12, 

одговорен редактор Лила Мороз-

Гржелак: Slawistyczny Ośrodek 

Wydawniczy, ISSN 1233–6178. 

10.2 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

 

Ред. Автори Наслов Издавач/година 
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број 

1. Ќулавкова, К. Интерпретации, 

Европски 

истражувачки проект 

МАНУ, 2008-2011,  

два пати поддржан од УНЕСКО ПП 

2. Ќулавкова, К. Интерпретативни 

методи  

МАНУ, 2012-2013 

3. Ќулавкова, К. Балканската слика на 

свет 

МАНУ и ПАН (Варшава), 2005-2006 

4. - Tanja Zimermann an 

Jurij Mutafov, 

managers of the 

Project  

- K. Kulavkova, Local 

Coordinator for 

Macedonia 

‘Media and Memoria in 

South Eastern Europe’ 

 

German Exchange Office - DAAD).  

Main topic in 2011: Memory and War 

(Novi Sad)  

Main topic in 2012: Europe and the 

Balkans (Supetar) 

Main topic 2013: Economy of Culture 

(Sarajevo) 

5. Лила Мороз 

Гржелак и К. 

Ќулавкова 

„Словенските 

проекции на Европа: 

меѓу реалното и 

имагинарното – 

компаративни 

студии“  

ПАН (Варшава) и МАНУ (Скопје), 

2010-2012  

Полски Институт за славистика при 

Полската академија на науките.  

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Ќулавкова, Катица Демонот на 

толкувањето  

Скопје, МАНУ, 2009 

2. Ќулавкова, Катица  Македонски 

искушенија и други 

огледи 

Скопје, МАНУ, 2012 

3. Kulavkova, K. ed. by Interpretations Vol. 3 Skopje, MANU, 2008 

4. Kulavkova, K. & N. 

Avramovska 

Interpretations Vol. 

4/5 

Skopje, MANU 2011 

5. Ќулавкова, К.  Задоволство во 

толкувањето 

Скопје, Макавеј, 2009 

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1. Ќулавкова, К. Историографската 

метафикција како 

метаисториографска 

фикција: критичко 

препрочитување на 

метафикциската 

парадигма.   

2008. Реферати на македонските 

слависти за XIV-от Меѓународен 

славистички конгрес во Охрид, 10-

16 септември 2008 година. Скопје: 

Македонска академија на науките и 

уметностите: 425-444. 

2. Ќулавкова, К. Конверзија и 

меморија: наративна 

контекстуализација 

на двојниот 

идентитет.  

2008. Прилози. Одделение за 

лингвистика и литературна 

наука, Т. 31, бр. 2. Скопје: 

Македонска академија на науките и 

уметностите: 73-90. 

3. Kulavkova, K. La culture 

méditerraneènne : 

mémoire et amnésie. 

Essai 

d’herméneutique.  

2008. Lo Sguardo Azzuro. Costanti e 

varianti dell’immaginario 

mediterraneo. Maria Teresa Giaveri, F. 

Frediani, A. O. Zorini, V. Salerno & 

Massimo Scotti, eds. Mesogea by 

GEM,– Pp. 141-151. 

4. Kulavkova, K. Stereotypical Models 

of the Balkans / Katica 

Kulavkova ;  

2008 Carmina Balcanica : Review of 

South-East European Spirituality and 

Culture, Annul I, nr. 1, Braila, 

Bucurest, Kraiova, Iasi, pp. 41-62 

English translation made by Marija & 

Matthew Jones   

5. Ќулавкова, К. Четири обрасци на 

преобразбеност (втор 

дел).  

2009. Балкански чтенија  Н. 10. 

Тезиси и материјали. Спец. Издание 

на тема „Переходи. Перемени. 

Превраштенија.“ Москва: Институт 

за славјановеденија на РАН. Центр 

лингвокултурних исследованија 

„Балканика“ (Москва, 31 марта – 2 

апрелја 2009), сс. 7-17. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи Ана Јакимовска, Милош Андоновски, Ана  Алачоска, 

Звонко Танески и многу др.  

11.2 Магистерски работи Ненад Јолдески, Кристина Димовска, Билјана 

Туџаровска, Линдита Кадриу, Валентина 

Петрушевска и др. 

11.3 Докторски дисертации Марија Ѓорѓиева, Славица Србиновска, Ацо Пероски, 

Катерина Јосифовска,  Софија Грандаковска, Шпреса 

Мемеди   

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 
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меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1.                   

2.                   

3.                   

 

 

1. Име и презиме Д-р Лидија Капушевска-Дракулевска, редовен професор      

2. Дата на раѓање 08.07.1962    

3. Степен на образование VIА (1 циклус на студии - 240 кредити) 

4. Наслов на научниот степен високо образование 
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5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

дипломиран 

професор по општа 

и компаративна 

книжевност      

1985     Филолошки факултет - Скопје      

магистер по 

филолошки науки 

     

1992     Филолошки факултет - Белград 

     

доктор по 

филолошки науки 

     

2000     Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје      

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

филологија      наука за 

книжевност 

     

општа и компаративна 

книжевност      

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

филологија     наука за 

книжевност 

     

општа и компаративна 

книжевност      

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

редовен професор / општа и компаративна 

книжевност      

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Компаративни поетики 4 

Поетиката на романтизмот      

Општа и компаративна книжевност / Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ - Скопје      

2.  Компаративни поетики 5 

 Поетиката на симболизмот      

Општа и компаративна книжевност / Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ - Скопје      

3.   Компаративни поетики 6 

Модернистички поетики на 20 век      

Општа и компаративна книжевност / Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ - Скопје      

4.   Компаративни поетики 7 Општа и компаративна книжевност / Филолошки 
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 Постмодернистички поетики      факултет „Блаже Конески“ - Скопје      

5. Компаративни поетики 5 

Поетика на фантастичниот расказ - 

изборен      

сите студиски програми / Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ - Скопје      

6. Компаративни поетики 7 

Авангардни поетики на 20 век - 

изборен      

сите студиски програми / Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ - Скопје          

7. Вовед во шпанската книжевност   

(учебна 2012/2013)       

Катедра за ромаснки јазици и книжевности - 

шпански јазик и книжевност/ Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ - Скопје      

8.  Преглед на испаноамериканската 

книжевност  (учебна 2012/2013)        

Катедра за ромаснки јазици и книжевности - 

шпански јазик и книжевност/ Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ - Скопје  

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Гранични жанри (специјален курс 

изборен) - заедно со  д-р Владимир 

Мартиновски, вон.проф.      

Наука за книжевност / Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ - Скопје      

2.  Поетика на пејзажот (специјален курс 

изборен) - заедно со д-р Владимир 

Мартиновски, вон.проф.      

Наука за книжевност / Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ - Скопје      

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Поезијата меѓу убавото и грдото 

(од романтизмот до 

постмодерната)     

Наука книжевност / Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје      

2. Поетика на градот (литература, Наука книжевност / Филолошки факултет „Блаже 
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уметност, култура)     Конески“ - Скопје      

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Лидија Капушевска-

Дракулевска      

„Поезијата во служба 

на јазикот (низ 

примери од поезијата 

на Влада Урошевиќ),  

Меѓународен 

македонистички собир 

(Реферати од научниот 

собир одржан 29-31 

август 2008 год. во 

Охрид), 497-503.      

Скопје, Институт за македонска 

литература, 2010     

2. Лидија Капушевска-

Дракулевска      

„Атанас Вангелов и 

францускиот 

симболизам“, Зборник 

од научниот собир 

посветен на проф. д-р 

Атанас Вангелов (15-

16.12.2009), 199-206 

Скопје, Филолошки факултет „Блаже 

Конески“, 2010     

3.  Лидија Капушевска-

Дракулевска      

„Современиот 

македонски роман меѓу 

фикцијата и фактите“, 

Истина, мистификация, 

лъжа в славянските 

езици, литератури и 

култури, , Сборник с 

доклади от Десетите 

славистични четения 

(22-24 април 2010), 

София , 2011, 547-553. 

СУ “Св. Климент Охридски”, София, 

2011     

4.  Лидија Капушевска-

Дракулевска      

„Современата 

македонска поезија во 

дијалог со англо-

американските поети“, 

Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, 

2011,      
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Proceedings, 

International Conference 

“English Studies in a 

European / Global 

Context: Current Issues, 

Future Trends”, 193-201. 

   

5.  Лидија Капушевска-

Дракулевска      

„Меморија vs. историја 

во драмата: 

македонски и хрватски 

примери“, Hrvatsko-

makedonske književne, 

jezične i kulturne veze, 

Zbornik radova s 

Međunarodnog 

znanstvenog skupa 

održanog u Rijeci od 23 

do 25 ožujka 2011, knjiga 

III, 457-461.     

Filozofski fakultet, Rijeka, 2011     

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Лидија Капушевска- 

Дракулевска 

(учесник)     

 Книжевната 

компаратистика: 

состојби и перспективи 

     

Институт за македонска литература,  

Скопје, 2009-2011     

2. Лидија Капушевска- 

Дракулевска 

(учесник)         

 Театар како место на 

меморија - македонски 

и хрватски искуства    

Факултет за драмски уметности - 

Скопје, Филозофски факултет - Загреб, 

2009-2011     

3.    

4.    

5.    

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.  Лидија Капушевска-

Дракулевска, прир.     

 Влада Урошевиќ, 

Непредвидени 

прошетки (избор 

поезија / избор 

Микена, ,Битола, 2008, 

НУБ Св. Климент Охридски, Скопје, 2011 
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раскази), двојазично, 

македонски и англиски 

     

2. Лидија Капушевска-

Дракулевска, прир.     

Иван Џепароски, Волја 

за мисла (избор 

поезија), двојазично, 

македонски и англиски 

     

Микена, ,Битола, 2008, 

НУБ Св. Климент Охридски, Скопје, 2011 

         

3. Лидија Капушевска-

Дракулевска, 

прир.         

Тешка ноќ: антологијата 

на современиот 

македонски 

фантастичен расказ   

Магор, Скопје, 2009     

4. Lidija Kapusevska-

Drakulevska, Vladimir 

Martinovski, ed.     

Als een vlinder een 

gedicht wordt 

(Кога пеперугата 

станува песна - избор 

од македонската 

современа поезија на 

фламански)     

Point, “Ithaca”, Apdo, Altea (Alicante) 

España, 2010     

5. Лидија Капушевска-

Дракулевска    

Калеидоскоп: студии и 

есеи (монографија, 334 

стр.)     

Магор, Скопје, 2011     

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Lidija Kapusevska 

Drakulevska      

„Alice nel paese della 

poesia (La poesia 

macedone nel periodo 

della transizione)“,Slavia, 

rivista trimestrale di 

cultura,  XIX, n.2,  pp.83-

88.  

Associazione Culturale "Slavia", Roma, 

2010     

2. Lidija Kapusevska 

Drakulevska      

"The Language an 

Poetry", in: Macedonian 

Essay, selection, 

introduction, editing: I. 

Dzeparoski, 293-299 

(истото и на 

македонски јазик)    

St. Clement of Ohrid, National and 

university library, Skopje, 2011     

3. Лидија Капушевска- „Театарот и меморијата Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
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Дракулевска        (драмите на Коле 

Чашуле)“, XXXVIII 

Научна конференција 

на XLIV Меѓународен 

семинар за македонски 

јазик, литература и 

култура, Охрид 14-15 

јули 2011, 217-229     

Скопје, 2012     

4. Lidija Kapushevska-

Drakulevska      

“Conqistando el mundo”, 

Poesia Macedonia, 

Contemporanea en 

Español, The 

Macedonian PEN Review, 

11-19     

Macedonian PEN Centre, Skopje, 2011-

2012   

5. Лидия Капушевская- 

Дракулевская      

“Н.В.Гоголъ и 

македонски й  

фантастически й  

рассказ“, Н.В.Гоголъ и 

славянские литературы, 

549-559  

 Россий академия наук, Инстирут 

славяноведения, Москва 2012  

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 10     

11.2 Магистерски работи 1   

11.3 Докторски дисертации 2     

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 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Lidija Kapushevska 

Drakulevska      

„Meeting halfway: 

Recent Macedonian 

literature between 

tradition and innovation, 

Eurozine, network of 

European cultural 

journals, 26.11.2009, 

www.eurozine.com   

Eurozine, network of European cultural 

journals, Wien, 2009      

2. Лидија Капушевска-

Дракулевска      

Н.В.Гогољ и 

македонскиот 

фантасичен расказ“, 

Institute of Macedonian Literature, 

Институт за македонска литература, 
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Спектар, Меѓународно 

списание за 

литературна наука, бр. 

56,  103-112  

Skopje/Скопје, 2010     

3.  Лидија Капушевска-

Дракулевска      

„Интеркултурни 

средби: Присуство на 

современата 

португалска поезија на 

Струшшките вечери на 

поезијата“, 

Context/Контекст 8, 

Review for Comparative 

Literature and Cultural 

Research/Списание за 

компаративна 

книжевност и 

културолошки 

истражувања, 143-

148     

Institute of Macedonian Literature, 

Институт за македонска литература, 

Skopje/Скопје, 2010     

4.  Lidija Kapushevska-

Drakulevska      

The Kaval or the Piano – 

The Racin Essay on Folk 

Poetry“, Култура / 

Culture, Меѓународно 

списание за 

културолошшки 

истражувања, 

International Journal for 

Cultural Researches, Mi-

An Publishing, br. 1, god. 

I (2011), 75-84.      

МИ-АН/ MI-AN, Sкоpje, 2011     

5.  Лидија Капушевска-

Дракулевска      

„Романтичарската 

традиција и 

современиот 

македонски 

фантастичен расказ“, 

Poznanskie Studia 

Slawistyczne, Poznan, nr. 

1 (2011), 111-121.     

 Instytut Filologii Slowiańskiej, Poznan, 

2011     

6. Лидија Капушевска-

Дракулевска 

„Индивидуалната и 

колективната меморија 

како траума“, во: 

Интерпретации: 

европски проект за 

поетика и 

херменевтика, прир.: К. 

Скопје, МАНУ / 2008 
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Ќулавкова, стр. 111-123. 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 

импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. Лидия Капушевскя- 

Дракулевскя          

Н.В. Гоголъ и 

македонский 

фантастический 

рассказ     

Н. В. Гоголъ и славяанцкие литературы, 

Маждународной научной конференции, 

10-11 ноъбръ 2009 г., Учреждение 

Российской академии наук, Институт 

славвноведениъ, Москва, 2009     

2.  Lidija Kapusevska-

Drakulevska      

„The Presence of the 

Portuguese 

Contemporary Poetry at 

the Struga Poetry 

Evenings“     

4th International Conference Iberian and 

Slavonic Cultures in Contact and 

Comparison “Res Publica(s)”, Faculty of 

Humanities, University of Lisbon/ Camões 

Institute, 13-15 May, 2010     

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Лидија Капушевска-

Дракулевска      

 

 

 

Лидија Капушевска-

Дракулевска      

 

 

 

 

„Идеологија и 

творештво (искуствоо 

на Богомил Ѓузел)“  

 

 

„Демонот на историјата 

(низ призма на 

романите на Коле 

Чашуле)“ 

 

 

 

 Njegoševi dani 3, Međunarodni naučni 

skup, Nikšić, 1-2 septembra 2010     

 

 

 

Меѓународен научен собир 

„Македонскиот идентитет: литература, 

јазик, историја, култура“, 30 години 

Институт за македонска литература, 

Скопје, 7-8.11. 2011 

 

4th International REELC/ENCLS Congress: 

Literary Dislocations / Déplacements 
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5. 

 

 

 

 

 

6..   

 

Lidija Kapusevska-

Drakulevska 

 

 

 

 

Lidija Kapusevska 

Drakulevska I Anastasija 

Djurcinova 

 

”Between the Real and 

the Imaginary: A 

Voluntary Exile into 

Romanticism and 

Symbolism“ 

 

“Prilog kreolizaciji 

europskog identiteta u 

gjelima Gorana 

Stefanovskog” 

littéraires, Skopje-Ohrid 01.09.2011 - 

03.09.2011 

 

 

Međunarodni interdisciplinarni skup 

Kultura, identitet, društvo – europski 

realiteti, Osijek, 20 .i 21. ožujak 2013  

 

 

1. Име и презиме Маја Бојаџиевска 

2. Дата на раѓање 25.05.1963 

3. Степен на образование VII - 3 

4. Наслов на научниот степен Доктор по филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Скопје      1985 Филолошки факултет 

Белград 1993 Филолошки факултет 

Скопје 1998 Филолошки факултет 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

филологија Наука за 

книжевност 

      

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

филологија Наука за 

книжевност 

Компаративна книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

Редовен професор, компаративна книжевност 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 
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9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Поетика на имагинарното и митот 1 Општа и компаративна книжевност/ Филолошки 

факултет/други катедри на Филолошкиот факултет 

2. Поетика на имагинарното и митот 2 Општа и компаративна книжевност/ Филолошки 

факултет 

3.  Поетика на ориенталните книжевности Општа и компаративна книжевност/ Филолошки 

факултет/други катедри на Филолошкиот факултет 

4.  Роман на ХХ век 1 Општа и компаративна книжевност/ Филолошки 

факултет 

5. Роман на ХХ век 2 Општа и компаративна книжевност/ Филолошки 

факултет 

6. Мит, религија, книжевност Други катедри на Филолошкиот факултет 

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Светите книги како книжевност       Општа и компаративна книжевност/ Филолошки 

факултет/ Други катедри на Филолошкиот факултет 

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Компаратистиката и современите 

книжевни текови 
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2. Мит, литература, култура Општа и компаративна книжевност/Филолошки 

факултет 

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Faculty of Philology, 

University of Belgrade 

The Role of the ’Curse’ in 

Macedonian Oral 

tradition 

International Conference “Advances in 

Oral Literature Research 

2. Elka Agoston, Groningen 

Research School for the 

study of Humanities 

Fragments between 

desire and nostalgia: a 

Macedonian case 

“Lives in Translation (South-Eastern 

European Diaspora Writing before and 

after 1990),   

3. Sabrina P. Ramet, Ola 

Listhaug, and Albert 

Simkus, Norvegian 

University of Science and 

technology 

Imagining the Nation:  

Representations of 

Historical Figures in 

Literature/Culture   

Democratic Transition in Macedonia:  

Value transformation, education, and 

media, 

4. Филолошки 

факултет      

Проект ХЕСП: Нови 

курикулуми за 

компаративни 

книжевни студии 

(катедра за 

компаративна 

книжевност, Скопје во 

      



 270 

соработка со катедрата 

за компаративна 

книжевност Нова 

Сорбона, Париз 3  

 

 

Проект Жените во 

културата (заедничка 

публикација: Женската 

хуманитаристика во 

Бугарија, Србија и 

Македонија, Жените во 

културата  

 

5. МАНУ Книжевен појмовник        

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Маја Бојаџиевска/С. 

Србиновска 

Роман (статус, 

толкувања, 

перспективи) 

Сигмапрес. 2006 

2. Маја Бојаџиевска Пишувањето во среден 

род 

Сигмапрес. 2007 

3. Маја Бојаџиевска Феминизам и род 

(лексикон на поими) 

Сигмапрес. 2010 

4. Маја Бојаџиевска Антропологија на 

сексуалноста 

Сигмапрес. 2011 

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Маја Бојаџиевска Метаморфоза: митови, 

романи, идеологии 

ДККМ/Антика, Скопје: 2008 

2. Маја Бојаџиевска Одисеја: кружно 

пловење на говорот 

ДККМ/Антика, Скопје: 2010 
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3. Маја Бојаџиевска Ако Македонија се 

уште некаде ја има: 

еросот на нацијата 

Сигмапрес,2010 

4. Маја Бојаџиевска Фрагменти помеѓу 

копнежот и 

носталгијата: еден 

македонски случај 

Проект: 120 тома македонска 

книжевност, НИД Микена, 2009 

5. Маја Бојаџиевска Бунарот на тајната 

(предговор на романот 

Бунар од Д. Башевски 

Проект: 120 тома македонска 

книжевност, НИД Микена, 2009 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 4 

11.2 Магистерски работи 7 

11.3 Докторски дисертации 6 

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 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Maja Bojadzievska Shoreless Bridges: South 

East European Writing in 

Diaspora, "Fragments 

Between Desire and 

Nostalgia" 

Amsterdam-New York: Rodopi, 2010 

2. Maja Bojadzievska Civic and Uncivic Values 

in R. 

Macedonia,"Imagining 

the Nation:  

Representations of 

Historical Figures in 

Literature/Culture " 

London: Palgrave/Mcmillan, 2013 

3. Maja Bojadzievska, 

Milena Kirova, Biljana 

Dojcinovic-Nesic, ed. 

Glasove: nova 

humanitaristika ot 

balkanski avtorki, 

 

Sofia: SONM, 2007 

4.                   
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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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1.                   

2.                   

3.                   

 

1. Име и презиме Славица Србиновска 

2. Дата на раѓање 31.01.1963 

3. Степен на образование VIА (1 циклус на студии - 240 кредити) 

4. Наслов на научниот степен високо образование 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

додипломски 

студии 

1985 Филолошки факултет „Блаже 

Конески“, Универзитет „Св. Кирил 

и Mетодиј“- Скопје 

магистература 1993 Филолошки факултет, Белград, 

СРЈугославија 

докторат  1998 Филолошки факултет „Блаже 

Конески“, Универзитет „Св. Кирил 

и Mетодиј“- Скопје 

6. Подрачје, поле и област на Подрачје Поле Област 
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научниот степен магистер  хуманистички науки наука за 

книжевноста 

теорија и методологија на 

книжевноста и општа и 

компаративна книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

хуманистички науки наука за 

книжевноста 

теорија и методологија на 

книжевноста и општа и 

компаративна книжевност 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

редовен професор по теорија и методологија на 

книжевноста и компаративни поетики  

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Теорија и методологија на книжевноста 

3- 

Теорија на фикцијата 1-задолжителен 

за ОКК и изборен за другите катедри 

Катедра за Општа и компаративна книжевност 

(Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје) 

2. Теорија и методологија на книжевноста 

4-Теорија на фикцијата 2- 

задолжителен за ОКК и изборен за 

другите катедри 

Катедра за Општа и компаративна книжевност 

(Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје) 

3.  Компаративни поетики 5 

-Книжевноста и филмот - задолжителен 

за ОКК и изборен предмет за другите 

катедри 

Катедра за Општа и компаративна книжевност 

(Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје) 

4.  Теорија и методологија на книжевноста 

6- 

Рецепција, книжевност, култура-

задолжителен за ОКК и изборен 

предмет на другите катедри 

Катедра за Општа и компаративна книжевност 

(Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје) 

5. Книжевност и антропологија-изборен 

предмет за ОКК и за другите катедри 

Катедра за Општа и компаративна книжевност 

(Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје) 

6. Усмена/популарна/постмодерна 

книжевност и култура-изборен предмет 

Катедра за Општа и компаративна книжевност 

(Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје) 
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за ОКК и за другите катедри 

7. Книжевност и политика -изборен 

предмет за ОКК и за другите катедри 

Катедра за Општа и компаративна книжевност 

(Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје) 

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Теорија и методологија на книжевните 

проучувања (заеднички/општ предмет) 

Катедра за општа и компаративна книжевност-

Филолошки факултет„Блаже Конески“-Скопје 

2. -Книжевност, медиуми и популарна 

култура (специјален курс) 

Катедра за општа и компаративна книжевност-

Филолошки факултет„Блаже Конески“-Скопје 

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Аспекти на времето, просторот и 

нарацијата 

Катедра за општа и компаративна книжевност-

Филолошки факултет„Блаже Конески“-Скопје 

2. Идеологија, книжевност, медиуми, 

култура 

Катедра за општа и компаративна книжевност-

Филолошки факултет„Блаже Конески“-Скопје 

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Славица Србиновска - „Низ призмата на 

фиктивната димензија 

 Антолог, 2010. 
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на сеќавањето“  

2. Славица Србиновска Филозофија на сликата 

и слика на 

филозофијата во 

наративната структура 

на филмот ’Булевар на 

ѕвездите’/„Mullholand 

Drive од Дејвид Линч 

Метаморфози и метатекстови, Друштво 

на класични филолози 

„Антика“/Друштво за компаративна 

книжевност на Македонија, 2008, 131-

151. 

3. Славица Србиновска Од колонијалната  кон 

постколонијалната 

реалност на културите 

 

Мираж 20, декември, 2008 

www.mirage.com.mk 

             

4. Славица Србиновска Поимањето на 

вредносната критика и 

освојувањето на 

реалноста 

МАНУ, Прилози, Одделение за 

лингвистика и литературна наука, XXXIII-

XXXIV, 1-2, 2009, 389-400, 

5. Славица Србиновска За една 

феноменологија на 

сликата и зборот 

 Годишен зборник на Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ на 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-

Скопје, 2009, 317-331.      

 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Славица Србиновска  Книжевно-теориски 

поимник  

МАНУ (2004-2006) 

2. Славица Србиновска „Балканската гледна 

точка врз поимите 

знаење и моќ во 

дискурсот на 

современата култура” 

(Balkan Image of the 

World) 

Macedonian Academy of Sciences and 

Arts/ Polish Academy of Sciences and Arts, 

Skopje, 2007,355-377.  

3. Славица Србиновска „Наратологијата и 

теоријата на визуелната 

култура” 

(Компаратистиката 

пред предизвикот на 

денот) 

Книжевен Контекст, Институт за 

македонска литература, Скопје, 2007, 

73-80. 
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4. Славица Србиновска „МАКЕДОНСКАТА 

КНИЖЕВНОСТ”-За една 

поетика и политика на 

раскажувањето 

(предговор) 

-  Живко Чинго 

Пасквелија (избор 

расказии) /книга 34/   

НИД, Микена, Битола, 2008 

5. Славица Србиновска (Одисеи за Одисеја) 

Политиките на 

идентификацијата низ 

призмата на чинот на 

патувањето/„враќањет

о дома“ 

Научна работилница, Друштво на 

класични филолози „Антика“/Друштво 

за компаративна книжевност на 

Македонија, 2010, 193-211. 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Славица Србиновска Субјект, книжевност, 

култура (херменевтика 

и теорија на 

книжевноста и 

културата) 

Сигмапрес, Скопје, 2006. 

2. Славица Србиновска Визуелни стратегии 

(современата 

компаратистика и 

интермедијалните 

односи) 

Сигмапрес, Скопје, 2008 

3. Славица Србиновска 

(Маја Бојаџиевска, Рајна 

Кошка-Хот)      

Феминизам и род Сигмапрес, Скопје, 2010 

4. Славица Србиновска Книжевност, филм, 

популарна култура 

Сигмапрес, Скопје, 2011 

5. Славица Ср7биновска Книжевност и 

филозофија 

Сигмапрес, Скопје, 2012 

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1. Славица Србиновска Дијалог на 

цивилизациите: 

односот помеѓу 

јапонската песна 

/танка/ и песните на 

Томислав Лазаревски,  

Зборник на трудови од XXXIX Научна 

конференција, Меѓународен семинар за 

македонски јазик, литература и култура, 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”-

Скопје,  2007,   205-212. 

2. Славица Србиновска Наративниот исказ и 

нарацијата во 

македонскиот роман во 

контекст на 

филозофијата на 

европската 

историографија (кон 

романот Крале Марко 

од Слободан 

Мицковиќ) 

Зборник на трудови од XXXV Научна 

конференција/Македонската 

книжевност наспрема другите светски 

книжевности, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ - Скопје, 2009, 163-171.  

3. Славица Србиновска Идентитетот и 

границите во расказите 

„Пасквелија“ од Живко 

Чинго 

Реферати од научен собир 

„Меѓународен македонистички собир“, 

Филолошки факултет„Блаже Конески“, 

Скопје 2010, 731-739. 

4. Славица Србиновска Односот меѓу 

македонската и 

европската книжевност 

во контекст на 

наративната структура 

на автобиографијата и 

фикцијата 

Зборник на трудови од XXXVI Научна 

конференција на  Меѓународен 

семинар за македонски јазик, 

литература и култура, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“-Скопје, 2010, 257-270 

5. Славица Србиновска „Човекот со филмска 

камера“ во контекст на 

руската авангардна 

поетика на уметноста 

Славистички студии15, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“, Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, 2011, 

293-309.   . 

 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 29 

11.2 Магистерски работи -Ирена Павлова де Одорико, Помеѓу автобиографијата и 

фикцијата или патот од автобиографското до 

психобиографското (врз примери од творештвото на 

Силвија Плат, Радмила Трифуновска и Даница Ручигај). 

12.06.2009 - ментор. 

 

-Мерсиха Исмајловска, Вкрстување на световите на 
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истокот и западот (интерпретација на перцепцијата и 

нарацијата во делата ’Прашина’ од М.Манчевски, ’Боречки 

клуб’ од Чак Пахнук и ’Се викам црвено’ од Орхан Памук-

ментор. 

 

-Жарко Кујунџиски, Аспекти на микрофикцијата (врз 

примери од македонската и американската 

микрофикција) /октомври 2009-ментор 

 

 

Весна Крстевска, Наративната стратегија на 

сценаристичкиот роман ’Декалог’ од К.Пјешчевич и 

Кшиштов Кишловски (октомвриi, 2009)-ментор 

 

-Мирјана Недева Поетиката на авантуристичкиот роман 

(жанровски одлики и компаративни паралели) .-

29.12.2009-ментор 

 

-Славица Гаџова,  Книжевноста и дискурсите на 

моќта:компаративни паралели (Џон Фаулс и Хулио 

Кортасар),4.06. 2010.-ментор 

 

-Весна Ефтимова Сотировска, Телото како центар и де-

центрирано место во современата култура 

(интерференции меѓу усмената книжевност и 

постмодернистичкиот роман во творештвото на Дубравка 

Угрешиќ) -ментор 

 

-Наташа Ракиџиева, Културата и политиката на 

идентитетот ,  20.11.2011-ментор 

 

-Билјана Стефановска, Траумата и отпорот низ призма на 

автобиографијата во делата на Кица Колбе, Дороти Алисон 

и Шарлот Џилман-ментор 

 

-Драшко Костовски-Трансформации на машкиот родов 

идентитет во постмодерните наративни текстови (Мишел 
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Улбек, Ерланд Лу, Пол Остер-март 2013- ментор 

  

-Катерина Стојчевска, „ Аспекти на драмскиот конфликт во 

драмите:   Диво Месо - Горан Стефановски; Долго 

патување во ноќта- Јуџин О' Нил и   Три високи жени - 

Едвард Олби"-ментор 

 

-Тања Андонова - Митревска, Теоријата на рецепција на 

книжевноста и концепцијата на „интерпретативната 

заедница“ изработен од Тања Андонова-Митревска-

одбранета во април 2012-ментор  

 

-Ана Вељановска под наслов Гледните точки на женските 

ликови во романите на Маргарет Атвуд, Силвија Плат и 

Ирина Јорданова-одбранета на 13,02.2013-ментор 

 

-Лени Фрчкоска, Психоаналитички елементи на бајката во 

контекст на современата култура-одбранета на 14.02.2013-

ментор 

 

Ана Динковска, Аспекти на филмската адаптација на 

романот-ментор 

 

-Тања Павлова, Дискурсот на класата во книжевноста-

ментор 

 

-Маријана Котевска, Субверзија на социјалниот 

архетип:нефикционални наративни форми 

 

-Елизабета Краљевски, Дискурсот на нормата и субверзија 

врз нормата:традиционални и современи текстуални 

наративни модуси 

 

-Анита Димитријовска, Социолошки и комуникациско - 

теориски аспекти на драмскиот текст (компаративни 

паралели меѓу творештвото на Јордан Плевнеш и Харолд 
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Пинтер)  

11.3 Докторски дисертации -докторкста дисертација на Славица Гаџова, 

Репрезентација на политичкото насилство во наративните 

текстови (врз примери од латиноамериканската и 

македонската проза и филм)-одобрена 14.12.2011 

 

-докторска дисертација на Наташа Ракиџиева, Политики на 

алтеритетот во книжевноста и културата, 2011. 

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 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Славица Србиновска Traumas of Dislocation in 

the Process of 

Communication  

 Institut of Macedonian Literature, 2012, 

107-113  

 

2. Славица Србиновска About Distinction and 

Transitivity between 

Person and Thing in the 

Social Context of the 

Balkan Subject  

1-st International Balkan Congress, 

Yesterday, Today, Twomorow,Ed. Fatih 

Iyiyol/Oguz Uras, Suleyman Sah University 

Publications, Istanbul, 2012,  834-843. 

3. Славица Србиновска The Interpretation as the 

«violent instrument» in 

the sphere of Imagology  

 

 Вип. ІV.: Імагологічний аспект сучасної 

компаративістики:стратегії та 

парадигми. — Ч. І — ІІ.—  К.: ВД 

„Стилос”, 2011, 90-107.  

4. Славица Србиновска Гласове. Нова 

хуманистика от 

балкански авторки 

 Издателство Сонм, 2007. 

5. Славица Србиновска Мапирањето на 

идеолошките матрици 

во македонскиот 

културолошки контекст 

низ призма на 

филозофијата на Славој 

Жижек 

Makedonsko-slovenske jezikoslovne, 

književne in kulturne zveze-Македонско-

словенечки јазични, книжевни и 

културолошки врски, Филолошки 

факултет „Блаже Конески“, Универзитет 

„Св Кирил и Методиј“ - Скопје, 2009, 

433-442. 

6. Славица Србиновска ARTICULATION(S) 

(National Identities) 

ASCA, 2010. 
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12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 

импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Славица Србиновска The Interpretation as the 

«violent instrument» in 

the sphere of Imagology”  

Вип. ІV.: Імагологічний аспект сучасної 

компаративістики:стратегії та 

парадигми. — Ч. І — ІІ.—  К.: ВД 

„Стилос”, 2011, 90-107.ISSN 225-3564   

2. Славица Србиновска About Distinction and 

Transitivity between 

Person and Thing in the 

Social Context of the 

Balkan Subject   

 Yesterday, Today, Twomorow, Suleyman 

Sah University, Istanbul, 2012, 832-843. 

3. Славица Србиновска Политики и практики на 

дисциплинирание на 

тялото 

 Издателство Сонм, 2007, стр. 120-141, 

ISBN 978-954-8478-89-2 (превод от 

македонски: Татяна Ническа./пр. 

Милена Кирова) 

4. Славица Србиновска The Paradox of the 

Relation Individual-

General and the Aspects 

of Violence in the 

Process of Cultural 

Articulations,  

Amsterdam School for Cultural Analyses, 

The Nietherlands, 2010, pp.20-33. 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1. Славица Србиновска  Hermeneutic approach 

to the concepts of 

identity, power and their 

commitment in the 

discourse of 

contemporary 

philosophy  

 Performing Identity/Crossing Borders, 

The Cyprus Symposium, May 3- 6, 2007. 

(http//research.tru.ca/cicac). 

2. Славица Србиновска Reading the Other by 

pushing the boundaries 

of time and space“,  

  LIVERPOOL HOPE UNIVERSITY – JEAN 

MOULIN UNIVERSITY, LYON CULTURES IN 

TRANSIT, Liverpool,- 18th-21st JULY 2008, 

Transcultural and Diasporic Studies , 

2009.( www. hope. ac.uk/cultures in 
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transit.) 

3. Славица Србиновска Interpretation, Subject, 

Culture and Migration.“ 

 

 LITHUANIAN COMPARATIVE LITERATURE 

ASSOCIATION, Third International 

Congress of the RÉSEAU EUROPÉEN 

D'ÉTUDES LITTÉRAIRES COMPARES / 

EUROPEAN NETWORK FOR COMPARATIVE 

LITERARY STUDIES (REELC-ENCLS) 

TRANSFORMATIONS OF THE EUROPEAN 

LANDSCAPE:ENCOUNTERS BETWEEN THE 

SELF AND THE OTHER. September 11–13, 

2009 Vilnius, Lithuania. 

(encls.net/?q=event/third-international-

reelc-encls-congress)/ 

(www.llti.lt/failai/Programme%20of%20th

e%20Congress.doc) 

 

 

 

1. Име и презиме Елизабета Шелева 

2. Дата на раѓање 14.04.1961 

3. Степен на образование VIII (докторски студии) 

4. Наслов на научниот степен доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

докторат (трет 

степен) 

1998 Филолошки факултет Скопје 

магистериум (втор 

степен) 

1988 Филолошки факултет Белград 

додипломски (прв 

степен) 

1980 Филолошки факултет Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

филологија наука за 

книжевност 

општа и компаративна 

книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

филологија наука за 

книжевност 

општа и компаративна 

книжевност 
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8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

редовен професор на Општа и компаративна 

книжевност 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Критички методи 1 Општа и компаративна книжевност 

2. Критички методи 2       

3.  Теории на идентитетот       

4.  Компаратистички методи       

5. Културолошки методи       

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Идентитет и другост - имаголошки 

студии 

Наука за книжевност, Филолошки факултет Скопје 

2. Теорија и методологија на проучување 

на книжевноста: пост-методи 

      

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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1. Интеркултурни поетики:Исток - Запад Наука за книжевност, Филолошки факултет, Скопје 

2. Род и жанр       

3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Елизабета Шелева Слепата точка на 

балканизмот 

Балканска слика на светот, МАНУ, 

Скопје, 2008 

2. Elizabeta Seleva People and Adresses Sarajevo Notebook, 2008 

3. Elizabeta Seleva Balkan as Zero Point of 

Europe 

Netra, Colombo, 2006 

4.     Elizabeta Seleva Anxiety of Location - the 

Discourse of 

Home(lessness) 

Rethinkig North and South in Post-

Coloniality,  IUC Dubrovnik, 2007 

5. Elizabeta Seleva Novel as a Philospohy of 

Remembering 

Voicing Feminist Concerns, Inter 

University Center,Dubrovnik, 2008 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Катица Ќулавкова 

(носител) 

Поимник на 

книжевната теорија, 

МАНУ, Скопје, 2008 

2. Лада Чале Фелдман 

(носителка) 

Žene i izvedba - između 

ex-jugoslavenskog post-

socijalizma i 

globalizacijskog post-

feminizma 

Биенале на Црногорскиот  театар, 

Подгорица, октомври 2012 

3. Силвија Новак Бајчар 

(носителка) 

Градот и неговата 

судбина на Балканот 

Jagelonski univerzitet, Краков, 2013 

4. Елизабета Шелева 

(раководител на 

меѓународна летна 

Македонски културни 

идентитети 

 Ohrid Summer University, EuroBalkan, 

19.06-3.07.2011, Ohrid 
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школа за постдипломци) 

5.                   

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Елизабета Шелева Дом/идентитет Магор, Скопје, 2005 

2. Елизабета Шелева Домот на писмото Магор, Скопје, 2008 

3. Елизабета Шелева 

(приредувач) 

Зборот во Куќата е 

домаќин 

СВП, Скопје, 2009 

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Elizbeta Seleva Makedonska poezija u 

tranziciji 

Sarajevske sveske, 2007 

2. Elizabeta Šeleva Priklješteni između tri 

zida  (makedonska 

književnost 1990 - 2011 

godina) 

  Tekstura, Beograd, br.4, 2012 

3. Елизабета Шелева  Роден со отворени очи, 

поговор кон Изборот 

поезија од Вали 

Монгани Сероте, 

добитник на Златниот 

венец на СВП 

СВП, Skopje, 2012 

4. Елизабета Шелева Поезијата на Богомил 

Ѓузел,  

Наше писмо, бр.73-74,2012 

5. Елизабета Шелев Песната за штит, 

моливот за меч 

(поговор кон поетската 

книга „Косата на моето 

срце“ од Ронит 

Бергман) 

ПНВ, Скопје, 2010 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
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11.1 Дипломски работи 50 

11.2 Магистерски работи 3 

11.3 Докторски дисертации 4 

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 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Elizabeta Seleva People and Adresses Sarajevo Notebook, 2008 

2. Elizabeta Seleva Domovina, rodna gruda, 

tujina 

Apokalipsa, Ljubljana,2006 

3. Elizabeta Seleva Balkan as Zero Point of 

Europe 

Netra, Colombo, 2006 

4. Elizabeta Seleva Anxiety of Location - the 

Discourse of 

Home(lessness) 

Rethinkig North and South in Post-

Coloniality,  IUC Dubrovnik, 2007 

5. Elizabeta Seleva Creative Hermeneutics of 

an Exile 

Literary Dislocations, IV Congress of REELC 

(Proceedings), Skopje, 2012 

6.                   

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 

импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Elizabeta Seleva Novel as a Philospohy of 

Remembering 

Voicing Feminist Concerns, Post-graduate 

Course, Inter University Center 

,Dubrovnik, 2008 

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
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1. Елизабета Шелева Креативна 

херменевтика на 

егзилот 

Literary Dislocations, IV Congress of 

REELC, Ohrid, 1-3.09.2011 

2. Елизабета Шелева Балканот како нулта 

точка на Европа и 

симболички конструкт 

International Balkan Annual Conference, 

Skopje, 9-13.V.2011, 

3. Елизабета Шелева -

панел излагање 

 

Udomljenost/izdomljeno

st/egzil/literatura 

Redaktura: transjugoslovenski feminizmi i 

zensko naslijedje, Centar za zenske 

studije, Zagreb, 13 oktomvri 2011 

 

 

1. Име и презиме Марија Ѓорѓиева Димова 

2. Дата на раѓање 9.07.1973 

3. Степен на образование VIА (1 циклус на студии - 240 кредити) 

4. Наслов на научниот степен високо образование 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен  

Образование  Година  Институција  

дипломиран 

професор по општа и 

компаративна 

книжевност 

1997 Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

магистер по 

филолошки науки 

2003 Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

доктор по филолошки 

науки 

2008 Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

филологија наука за 

книжевност 

Општа и компаративна книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

филологија наука за 

книжевност 

Општа и компаративна книжевност 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран и во која 

област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ - 

Скопје 

Доцент 

Општа и компаративна книжевност 

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 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Теорија и методологија на книжевноста 

(курс: Теорија на книжевност 1,2)      

Општа и компаративна книжевност Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

2. Теорија и методологија на книжевноста 

(курс: Теорија на книжевни дискурси 

1,2)      

Општа и компаративна книжевност Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

3.  Теорија и методологија на книжевноста 

(курс: Историографска метафикција-

изборен)  

Општа и компаративна книжевност Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

4.  Методика на наставата по книжевност 1,2 - 

изборен 

Општа и компаративна книжевност Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

5.             

6.             

7.             

8.             

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Книжевност и историја Наука за книжевност 

 Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Пародијата во контекст на 

постмодернистичките книжевни и 

уметнички практики (носител на предметот 

академик д-р Катица Ќулавкова) 

Наука за книжевност 

 Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

2.             
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3.             

4.             

5.             

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2. Marija Gjorgjieva Dimova Literature and Memory: 
Mnemonic Discourses  

Chrześcijański Wschód i Zachód:formy 

dialogu, wzory kultury, kody pamięci, 

Poznań: Adam Mickiewicz University 

Press 2012. 

3. Marija Gjorgjieva Dimova Тhe Narrative Asylum of 
the Exile 

Literary Dislocations, Institute of 

Macedonian Literature Skopje, 2012 

4. Марија Ѓорѓиева Димова Автореференцијалните 

и метатекстуалните 

капацитети на 

дневничката проза  

 

Pholia Philologica Mаcedono_polonica, 

Filoloski fakultet Blaze Koneski, 

Skopje,2011, Tom 8 

5. Марија Ѓорѓиева Димова Чиј глас е овој?  

 

Одисеи за Одисеја, Друштво на 

класични филолози Антика/Друштво за 

компаративна книжевност, Скопје, 2010. 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Академик Катица 

Ќулавкова (раководител на 

проектот) 

Поимник на книжевната 

теорија 

МАНУ, 2004-2007 

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1. Марија Ѓорѓиева Димова Метатекстови Графопринт, 2009 

2. Марија Ѓорѓиева Димова Интенција и 

интерпретација 

Графопринт, 2011 

3. Марија Ѓорѓиева Димова Повторната средба меѓу 

Клио и Калиопа 

Три, 2012 

4.                   

5.                   

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Марија Ѓорѓиева Димова Романескни 

тематизации и 

проблематизации на 

историјата 

Годишен зборник,  Филолошки факултет 

„Блаже Конески“ - Скопје, 2012, бр. 38, 4 

2. Марија Ѓорѓиева Димова Пародиски мимикрии Славистички студии. Филолошки 

факултет „Блаже Конески“- Скопје, 2011, 

бр. 14, 

3. Марија Ѓорѓиева Димова Синхрониска 

дијахронија  

Прилози/Contributions , Скопје:МАНУ, 

2010, бр. XXXV 1, стр. 179-187. 

4. Марија Ѓорѓиева Димова Мнемонички 

импликации на топосот 

Philological studies br.  2, 2010, 

Скопје-Загреб-Љубљана-Перм 

5. Марија Ѓорѓиева Димова Толкувањето меѓу 

текстот и контекстот 

Годишен зборник, Филолошки факултет 

„Блаже Конески“-Скопје, Скопје, 2010, 

книга 36 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 2 

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 научни 

публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   



 291 

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  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

1.                   

2.                   

3.                   

 

 

1. Име и презиме  Владимир Мартиновски 

2. Дата на раѓање 24.07.1974 

3. Степен на образование VIII (докторски студии) 

4. Наслов на научниот степен Доктор по општа и компаративна книжевност 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Дипломиран 

филолог по општа и 

компаративна 

книжевност 

1998 Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

Магистер по 

филолошки науки 

2001 Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 
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Доктор по општа и 

компаративна 

книжевност 

2007 Универзитет Париз III – Нова 

Сорбона (Université Paris III – 

Sorbonne Nouvelle) 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Филологија Општа и 

компаративна 

книж. 

Интермедијални студии 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија Општа и 

компаративна 

книж. 

Интермедијални студии 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ - Скопје 

Вонреден професор 

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. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Европски антички поетики Општа и компаративна книжевност / Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

2. Поетика на ренесансата Општа и компаративна книжевност / Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

3.  Поетика на класицизмот Општа и компаративна книжевност / Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

4.  Книжевноста и ликовните уметности Општа и компаративна книжевност / Филолошки 

факултет „Блаже Конески“ 

5. Античката и совремнената книж. Изборен предмет на Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ 

6. Хуморот во книжевноста  Изборен предмет на Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Поетики на пејзажот  

(заедно со проф. д-р Лидија 

Капушевска ) 

Општа и компаративна книжевност / Наука за 

книжевноста / Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ 

2. Гранични жанри 

(заедно со проф. д-р Лидија 

Капушевска ) 

Општа и компаративна книжевност / Наука за 

книжевноста / Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Интермедијални теории и практики 

(заедно со проф. д-р Славица 

Србиновска) 

Општа и компаративна книжевност / Наука за 

книжевноста / Филолошки факултет „Блаже 

Конески“ 

10. 

 

 

 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Martinovski, V.,  „Arts of Memory and 

Interpretation: Ekprasis 

and Illustration“ 

Interpretations, Vol. 2, Memory & Art. 

Skopje: MANU, 2008, 205-210. 

2. Martinovski, V.  „Perché lo haiku nella 

letteratura macedone 

Studi Slavistici VI, Firence, 2009, 367-374. 
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contemporanea?“ 

3. Мартиновски, В.   „Мегдан меѓу 

зборовите и сликите: 

Палета на 

проклетството од 

Славко Јаневски“ 

Филолошки студии, Перм-Скопје-

Љубљана-Загреб, Пермски универзитет, 

Русија, Универзитет „Св. Кириј и 

Методиј“, Македонија, Универзитет во 

Љубљана, Словенија, Универзитет во 

Загреб, Хрватска. 2009, 11-20. 

4. Martinovski, V.,  “Interartistic studies as 

an In-between 

Experience ” 

Context / Контекст 8, 2010. 

5. Мартиновски, В.  „Пред поетските платна 

на Адам Загајевски“ 

Folia Philologica Macedono-Polonica. Том 

8, 2011, 303-309. 

10.2 

 

 

 

 

 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. раководител: проф. д-р 

Соња Стојменска-

Елзесер 

Книжевната 

компаратистика: 

состојби и перспективи 

Институтот за македонска литература  

(2009-2011) 

2.  Ревизија на лектирите 

во основното 

образование 

Биро за развој на образованието во 

Република Македонија (2010-) 

3 Раководител: проф.  

д-р Звонко 

Никодимовски 

Електронски 

филолошки ресурси 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

(2013-) 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Vladimir Martinovski Les aspects de la poésie 

ekphrastique 

 

Lille: ANRT, 2008 

(ISBN 978-2-7297-7241-9) 
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2. Vladimir Martinovski Les Musées Imaginaires Paris: L’Harmattan, 2009  

(ISBN 978-2-296-08658-6) 

3. Владимир Мартиновски Слики за читање Скопје: Магор, 2009 

(ISBN 978-9989-183-90-4) 

4. Владимир Мартиновски Споредбени диптиси – 

компаративни студии 

и есеи 

Скопје: Магор, 2011 

(ISBN 978-608-223-054-2) 

5. Владимир Мартиновски Зоон поетикон Скопје: Кликер, 2013  

(во печат) 

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Мартиновски, В.  „Одложено враќање: 

лирски 

(ре)интерпретации на 

митот за Одисеј:“ 

Антиката и европската наука 

клутура, Скопје, Филозофски факултет, 

2009, 97-104 

2. Kapushevska-

Drakulevska, L. en 

Martinovski, V. 

Als een vlinder een 

gedicht wordt (Moderne 

Macedonische poëzie) 

Point, “Ithaca”, Apdo, Altea (Alicante) 

España., 2010 

3. Martinovski, V., in:  „Jedni i druzí“ RozRazil 2011, Brno, 2011, 76-80 

4. Мартиновски, В., во:  „П. П. Његош, И. 

Андриђ, Б. Конески“ 

Његош и Андриђ - или Његош као 

Андиђева инспирација.  Херцег-Нови: 

Просвета, 2012, 157-167 

5. Martinovski, V.   “Poetic Dislocations to 

Ithaca”, 

Literary Dislocations / Dêplacements 

littêraires / Книжевни дислокации (ed. S. 

Stojmenska-Elzeser & V. Martinovski), 

2012, 415-422 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 3 

11.2 Магистерски работи - 

11.3 Докторски дисертации 1 

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 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Martinovski, V. „Arts of Memory and 

Interpretation: Ekprasis 

and Illustration“ 

Interpretations, Vol. 2, Memory & Art. 

Skopje: MANU, 2008, 205-210 

2. Martinovski, V. „Perché lo haiku nella 

letteratura macedone 

contemporanea?“ 

Studi Slavistici VI, Firence, 2009, 367-374 

3. Martinovski, V. “Interartistic studies as 

an In-between 

Experience ” 

Context / Контекст 8, 2010 

4. Martinovski, V. “Poetic Dislocations to 

Ithaca” 

Literary Dislocations / Dêplacements 

littêraires / Книжевни дислокации – 

Зборник на научни трудови од VI 

Меѓународен конгрес на Европската 

мрежа за компаративни проучувања 

(ed. S. Stojmenska-Elzeser & V. 

Martinovski). Скопје: Институт ѕа 

македонска литература, 2012, 415-422 

5. Мартиновски, В. „П. П. Његош, И. 

Андриђ, Б. Конески“ 

Његош и Андриђ - или Његош као 

Андиђева инспирација (Зборник радова 

са научног скупа одржаног у Херцег-

Новом, 6. И 7. Октобра 2011, прир. С. 

Вукђевиђ-Чворо), Херцег-Нови: 

Просвета, 2012, 157-167 

6. Мартиновски, В.  „Мегдан меѓу 

зборовите и сликите: 

Палета на 

проклетството од 

Славко Јаневски“ 

Филолошки студии, Перм-Скопје-

Љубљана-Загреб, Пермски универзитет, 

Русија, Универзитет „Св. Кириј и 

Методиј“, Македонија, Универзитет во 

Љубљана, Словенија, Универзитет во 

Загреб, Хрватска. 2009, 11-20 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 

импакт фактор во даденото поле во последните пет години  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.                   

2.                   

3.                   



 297 

4.                   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

Конференција 

1. Martinovski, V.  

 

“Interartistic studies as in 

between experience”,  

Пленарно излагање на Meѓународен 

конгрес Living in between, being in 

between, 

Girne American University, 24-27.04.2008 

2. Martinovski, V. „ La mémoire des 

images: dans les musées 

imaginaires de Slavko 

Janevski, Mateya 

Matevski et Vlada 

Urosevic“, 

Colloque international Les écritures 

balkaniques, INALCO (Во организација на 

Националниот Институт за ориентални 

јазици и култури), Париз, 7-9 јуни 2010 

3. Martinovski, V. “Poetic Dislocations to 

Ithaca” 

4 Конгрес на Европската мрежа за 

компаратистички проучувања, Literary 

Dislocations/Dèplacements 

Littéraires/Книжевни дислокации, 

Скопје/Охрид, 1-3 септември 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР. 9 
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ЛИСТА НА МЕНТОРИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 9 ЛИСТА НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ 

Општа и компаративна книжевност 
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проф. д-р Славица Србиновска 

акад. проф. д-р Катица Ќулафкова 

проф. д-р Лидија Капушевска-Дракулевска 

проф. д-р Владимир Мартиновски 

проф. д-р Елизабета Шелева 

Албанска книжевност 

проф. д-р Зекирија Незири 

Романистика 

проф. д-р Анастасија Ѓурчинова 

проф. д-р Елисавета Поповска 

Турска книжевност 

проф. д-р Фадил Хоџа  

Англиска книжевност 

проф. д-р Зоран Анчевски 

Германска книжевност 

проф. д-р Петер Рау 

проф. д-р Зорица Николовска 

Славистика 

проф. д-р Димитрија Ристески 
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ПРИЛОГ БР. 10 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТА НА НАСТАВНИЦИ, ВКЛУЧЕНИ ВО НАСТАВАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
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Прилог бр. 9 ЛИСТА НА НАСТАВНИЦИ ВКЛУЧЕНИ ВО НАСТАВАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Албанска книжевност 

проф. д-р Зекирја Незири 

проф. д-р Нехас Сопај 

проф. д-р Мирлинда Крифца – Беќири 

проф. д-р Агим Лека 

Турска книжевност 

доц. д-р Фадил Хоџа 

проф.  д-р Севин Алил 

Англиска книжевност 

проф. д-р Зоран Анчевски 

проф. д-р  Соња Витанова-Стрезова  

проф.д-р Рајна Кошка Хот 

Руска книжевност 

 проф. д-р Димитрија Ристески 

проф. д-р Ружица Јанчулева 

проф. д-р Максим Каранфиловски 

Романистика 

проф. д-р Илинка Митрева 

проф. д-р Елисавета Поповска 

проф. д-р Снежана Петрова 

проф. д-р Анастасија Ѓурчинова 

Германска книжевност 

проф. д-р Ранка Грчева 

проф. д-р Зорица Николовска 

проф. д-р Петер Рау 

Општа и компаративна книжевност 

проф. д-р Маја Бојаџиевска 

проф. д-р Славица Србиновска 
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проф. д-р Елизабета Шелева 

проф.  д-р Лидија Капушевска-Дракулевска 

акад. проф. д-р  Катица Ќулавкова 

проф.  д-р Марија Ѓорѓиева Димова 

проф. д-р Владимир Мартиновски 
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ПРИЛОГ БР. 11 

 

 

ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ (СОГЛАСНОСТИ) 

 


































































