
Проф. д-р Соња Витанова-Стрезова е редовен професор по англиска книжевност на 
Катедрата за англиски јазик и книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде е во постојан работен однос од 1998 
година до денес. Во рамките на својот професионален ангажман на Филолошкиот факултет, 
таа има предавано најразлични курсеви од областа на книжевноста, толкувањето и 
културолошките студии. Во 1992 година, по завршувањето на студиите по англиски јазик и 
книжевност на Факултетот каде што сега работи, Витанова-Стрезова го стекнува звањето 
„професор по англиски јазик и книжевност“. Магистерските студии од областа на 
европската и британската книжевност ги завршува при Кралскиот колеџ, на Универзитет во 
Кембриџ, 1996 година, каде магистрира на темaта „Сопоставување на спротивностите во 
Пуста земја на Т. С. Елиот и Помеѓу чиновите на Вирџинија Вулф“ и го стекнува звањето 
нострифицирано како „магистер по филолошки науки од областа на англиската 
книжевност“. Докторската дисертација на тема „Дискурсот на Другиот: Иан Мекјуан, Драги 
Михајловски“ од областа на британската и македонската книжевност, ја одбранува на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје, во 2008 година. Реализира повеќе 
студиски престои во странство каде врши истражувачка работа од областа на англиската 
книжевност и се доусовршува за настава во полето на англистиката. Два пати е корисник 
на стипендијата ТЕМПУС која ѝ овозможува два студиски престои во Брисел каде се 
обучува за држење настава по конференциско толкување. Врз основа на нејзиното 
професионално искуство како официјален толкувач во општите служби и кабинетот на 
Претседателот на собрането на Република Македонија (1992–1998), таа е еден од 
основачите на специјалистичкиот мастер курс по конференциско толкување при 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје, во рамките на кој има предавано 
консекутивно толкување. Витанова-Стрезова има работено и како хонорарен толкувач од 
англиски на македонски јазик и обратно дома, но исто така и во Европскиот парламент. 
Тековно, проф. д-р Витанова-Стрезова во својство на редовен професор предава Модерен 
британски роман и Англискиот роман на 18-от и 19-от век, како и конференциско 
(консекутивно) толкување  на додипломските студии. Во склоп на вториот циклус 
магистерски студии предава Модерна и постмодерна британска проза, Доцниот 
викторијански роман, Англофонски книжевни теории и Теорија на научна работа. Покрај 
тоа, во рамките на третиот циклус докторски студии предава и Модерна англофонска проза 
и критика, Постмодерна англофонска проза и критика и Викторијанска и неовикторијанска 
фикција. Витанова-Стрезова има богата факултетско-административна актива: била член на 
Редакцикиот одбор на Годишниот зборник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - 
Скопје, а учествувала и во разни комисии за ЕКТС, за евалуација на наставата и друго, како 
член или Претседател. Таа сега е раководител на Наставно-научниот колегум од научната 
област: наука за книжевност и културолошки студии. Во периодот од 2011-2014 година е 
избрана за дописен член на елитното меѓународно „Здружение на англисти“ (English 
Association) со седиште во Универзитетот во Лестер. Тековно е претседател на 
Македонското здружение на англисти (ЗАМ) во рамките на „Европското здружение на 
англисти“ (‘‘European Society for the Study of English - ЕЅЅЕ’’). Учествувала во повеќе 
домашни и меѓународни проекти. Од домашните се истакнува нејзиното учество во 
„Ѕвездите на светската книжевност“ во организација на Министерството за култура на 
Република Македонија, 2013-2015 година, како и проектот „Книжевници, книжевни 
преведувачи и проучувачи на јазикот и книжевноста од Филолошкиот факултет ,Блаже 
Конески’“, 2019, организиран од Филолошкиот факултет  „Блаже Конески“ - Скопје. Од 



меѓународните проекти се издвојува нејзиното учество како раководител на националниот 
проект ‘‘Dickens Bicentenary Event’’ („Чествувањето на двестегодишнината од раѓањето на 
Дикенс“), како дел од меѓународниот проект ‘‘Dickens 2012’’, во организација на 
Британскиот совет за глобално прославување на двестегодишнината од раѓањето на Дикенс, 
како и ‘‘Dickens on the BBC’’ („Дикенс на Би-Би-Си“) во организација на Британската 
радиодифузна корпорација Би-Би-Си, 2012. Учествувала и на многу домашни и 
меѓународни конференции и објавила бројни критички и теоретски трудови за современата 
британска фикција како во домашни, така и во реномирани меѓународни списанија. Покрај 
британската книжевност како главен предмет на преокупација, се занимава и со 
компаратистички книжевни проучувања на англиската и македонската книжевност, а 
пишува статии и за македонската книжевност. Таа е и стручен и книжевен преведувач. 
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 -, “Atonement: A Story yet to Be Told”, Horizons,  Bitola:  “St. Kliment Ohridksi 
University” - Bitola, 2018. 

 



Lizhi, Hou (author), Vitanova-Strezova, Sonja (co-author), “Gain and Loss: The Death of 
Kurtz”, Horizons, Bitola: “St. Kliment Ohridksi University” - Bitola, 2018. 

 
-, „Активни опуси: Драги Михајловски“, Книжевници- наставници од Филолошкиот 

факултет, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет  „Блаже 
Конески’“, 2019. 
 

Jolevska Popov, T., Vitanova-Strezova, S. (co-author), ‘‘George R. R. Martin’s Attempt to  
Convey Current Issues to His Readership in ‘A GAME OF THRONES’”. UACS Conference 
Proceedings, Skopje, 2020. 

 
-, “Between the Acts as Literary History”, International Scientific Journal Monte (ISJM), 

Volume 4, (No).1 (2021): April (Humanities Session), 2021, pp. 114-120. 
 

-, “Individual and Collective Identity in Between the Acts”, Conference Proceedings,  
Institute for Scientific Research and Development, Ulcinj, Republic of Montenegro, 2021, pp. 201-
210. 
 

-, “The Slippery Identities in The Waste Land: Eliot’s Impersonal Theory in Practice”, 
Multidisciplinary Research Journal Olcinium (MRJO), Volume 8. Nr. 1, 2021: April 
(Humanities), 2021, pp. 37-41. 
 

-, “Time as Juxtaposition of Opposites in T. S. Eliot’s The Waste Land”, Conference 
Proceedings, Institute for Scientific Research and Development, Ulcinj, Republic of Montenegro, 
2021, pp. 90-98. 
 

-, „Развоен пат на Катедрата за англиски јазик и книжевност (2006-2021)“, 
Монографија на Филолошкиот факултет ,Блаже Конески’ 2006-2021 по повод 75 години од 
основањето 1946-2021“, 2021, стр. 139-145. 
 
  -, „Контекст, теми, структура и ликови во Мидлмарч од Џорџ Елиот“, Годишен 
зборник на Филолошкиот факултет ,Блаже Конески’, 2021, бр. 46-47, стр. 115-125. 
 
 

 

http://olcinium.me/publications/Volume%208.No.1%282021%29%20April.pdf
http://olcinium.me/publications/Volume%208.No.1%282021%29%20April.pdf

