УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ
ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА
ИСТОРИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
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ПРОГРАМА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА АНТИЧКА И СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА (ДО 1371 ГОД) НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА
ИСТОРИЈА ЗА 2020 ГОДИНА
Програма на проф. д-р Анета Шукарова
научен советник/редовен професор во





Изработка на научни статии.
Учество во макропроектот на ИНИ „Терминолошки историски речник“.
Предавања, консултации и испити на студиските групи на последипломските и
докторските студии во ИНИ.
Рецензии и други научно-стручни активности во ИНИ.
Програма на проф. д-р Милан Бошкоски
научен советник/редовен професор





Следење на научната проблематика во македонски, европски и светски рамки од областа
на византологијата и медиевистиката.
Проследување на историските теми од соодветната проблематика преку научните собири
и конференции што ќе се одржат во текот на 2020 г.
Консултации и испити на последипломските и докторските студии во ИНИ.
Програма на проф. д-р Митко Панов,
научен советник/редовен професор








Аплицирање во странска издавачка куќа за подготовка на монографија.
Објавување на статии во меѓународни научни списанија.
Учество на меѓународни симпозиуми.
Научно-истражувачки престој во Минхен, Германија (10 дена).
Аплицирање со проекти.
Предлог научно-истражувачки проект во ИНИ: „Македонија во изворната претстава на
Византија“ (раководител на проектот).
Програма на проф. д-р Маја Ангеловска-Панова,
научен советник/редовен професор





Учество на симпозиуми во земјата и во странство, во зависност од финансиските
можности.
Научноистражувачки престој во Архивот во Дубровник, Република Хрватска.
Работа на на поглавје од монографија на покана на странска издавачка куќа.
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Програма на проф. д-р Катерина Младеновска-Ристовска,
научен советник/редовен професор







Подготовка на монографија под работен наслов Александар III Македонски: митови
стреотипи и мистификации.
Објавување на статии во научни списанија.
Учество на научни собири и конференции што ќе се организираат во текот на 2020 година.
Предавања на Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Факултет за образовни науки,
Студиска програма: Историја со археологија.
Настава, консулации и испити на последипломските и докторските студии во Институтот
за национална историја.
Научноистражувачки престој во Атина, Република Грција.
Програма на проф. д-р Драган Зајковски,
научен советник/редовен професор





Научноистражувачки престој на Света Гора (Р Грција), во манастирите Зограф, Хиландар и
Св. Пантелејмон, планиран во периодот мај – јуни.
Публикување на статии во научни списанија и реферати од симпозиумите на кои учествувал
и учествува.
Учество на научни конференции и симпозиуми.
Програма на проф. д-р Јасминка Кузмановска,
виш научен соработник/вонреден професор






Подготовка за печатење на самостојни научни трудови од областа на класичната
филологија/лингвистиката, како и од областа на топономастиката на доцноантичкиот
период.
Подготовка на наслов и апстракт за учество на Меѓународниот византолошки конгрес што
ќе се одржи во Истанбул, Република Турција во текот на 2021 година.
Продолжување на преводот на дело од класичен автор, што ќе биде публикувано во текот
на следните три години, зависно од динамиката на преводот.
Студиски престој во Република Грција, во соодветните институции и универзитети,
релевантни за моите научни истражувања.
Програма на проф. д-р Драган Ѓалевски,
виш научен соработник/вонреден професор


-

Подготовка на статии под наслов
„Byzantine diplomacy in the Eastern Adriatic Region (c.860-1000): General survey and
systematization“.
„The Image of Constantine the Great in the Byzantine diplomacy of the 10th century“.
„Byzantine imperial interest in the Caucasus Region seen thru the diplomatic lens“.
„Улогата на опсадното војување во балканските кампањи на Василиј II“.
„Medieval warfare in the Balkans (middle of X beginning of XI century)“.
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-

„The Byzantine “Grand” Strategy – Historiographical construct or a reality“.
„Византиската дипломатија на Балканот во средината на IX век“.




Учество на меѓународната конференција Денови на Јустинијан I во 2020 г.
Член на организацискиот комитет на меѓународната конференција Денови на Јустинијан I
во 2020 г. во Скопје.
Завршување на дел од докторската дисертација како монографија под работен наслов
Византиската Империја на Балканот (средина на IX почеток на XI век). Преглед на
империската вечно повторлива политика на војна и дипломатија.



Програма на доц. д-р Наталија Поповска,
научен соработник/доцент



Публикување на критичкиот превод на книгите број 17, 18, 19, 20 од делото Историска
библиотека од историчарот Диодор.
Учество на конференции согласно повиците за следната година и подготовка на статии за
објавување во релевантни научни списанија.
Програма на доц. д-р Дарко Леитнер-Стојанов,
научен соработник/доцент












Публикации
Подготовка на статија во соработка со Стефан Пановски, како втор дел од истражувањето за
хронологијата и географијата на готските инвазии во Македонија и регионот во втората
половина на 3 век (врз база на новооткриените виенски фрагменти од Дексиповата
Скитика).
Подготовка на историски коментари кон делото Германија од римскиот автор Такит.
Проекти
Учество во истражувачкиот тим на меѓународната проектна мрежа под водство на
Универзитетот Хумболт во Берлин – во проектот Pluralismus und Vernetzung im (post)imperialen und sozialistischen Südosteuropa, финансиран од ДААД (анализа на толкувањата
на античката историја и наследство од страна на балканските истражувачи кон крајот на 19от и почетокот на 20-от век).
Истражувачки престои
Десетдневно истражување при Универзитетот во Белград во рамките на проектот
Pluralismus und Vernetzung im (post-) imperialen und sozialistischen Südosteuropa, од
меѓународната проектна мрежа под водство на Универзитетот Хумболт во Берлин,
финансиран од ДААД.
Во случај на позитивен одговор од страна на Виенскиот Визентал центар за проучување на
Холокаустот, каде е аплицирано за истражувачки грант, деветмесечен истражувачки престој
во Австрија, со цел споредбена анализа на учебници по историја од Македонија, Србија и
Бугарија.
Конференции
Учество на меѓународна конференција во рамките на проектот Pluralismus und Vernetzung
im (post-) imperialen und sozialistischen Südosteuropa, од меѓународната проектна мрежа под
водство на Универзитетот Хумболт во Берлин, финансиран од ДААД, која ќе се фокусира
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на темата на проектот.
Предавања во странство
Две покани за предавања во странство во текот на 2020 година (на Универзитетот во
Сараево и при Австриската академија на науки).
Други активности
Учество во Заедничката комисија за историски и образовни прашања помеѓу Р. Македонија
и Р. Бугарија.
Програма на доц. д-р Стефан Пановски,
научен соработник/доцент
Завршување и објавување на белешки и коментари за Такитовите дела Агрикола и Дијалог
за говорниците.
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО 2020 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИСТОРИЈА
НА МАКЕДОНИЈА ВО ВРЕМЕ НА ОСМАНСКО-ТУРСКОТО ВЛАДЕЕЊЕ
Проф. д-р Амет Шериф, научен советник
Реализација на проекти:
Во текот на работната 2020 година ќе ги извршувам програмските активности на
проектот на ЈНУ-ИНИ „Терминолошки Историски речник-ТИР”
Настава, Менторства, Комисии, Комисии за избори во звања:
Во текот на 2020 година при Секторот за настава-Последипломски студии-ИНИ, ќе
продолжам да ги обавувам наставата на Вториот циклус, консулатациите и испитите по
предметите:
1.) -“Османлиските институции и систем на владеење”,
2.) -“Историја на Македонија и Балканот во Османлискиот период” и
3.) -„Османлиска палеографија и дипломатика“
Ментор на кандидатите за одбрана на докторски труд:
М-р Фехми Ебиби, М-р Беџудин Шехапи и М-р Јасир Исљами
Други активности:
Планирано е истражување во Република Турција и Република Албанија за потребите
на проектот. Планирано е учество во панел дискусии за историски теми од османлискиот
период и промоција на книги и документи од истиот период.
Програма на проф. д-р Драги Ѓоргиев,
научен советник/редовен професор
- Подготовка на монографија под работен наслов Еден османлиско туски – словенски речник
од 1826/7 години;
- Научно-истражувачки престој во Ереван, Р. Ерменија (март-април) и во Пјатигорск и
Петроград, Руска Федерација (јули-август);
- Учество на меѓународна школа за османлиска историја во Софија, универзитет Св.
Климент Охридски, 25-27 мај;
- Учество на меѓународен научен собир во Сараево, Ориентален институт (9-10 октомври)
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- Настава, консулации и испити на последипломските и докторските студии во Институтот
за национална историја.
- Научноистражувачки престој во Истанбул, Република Турција.
- Извршување на обврските како директор на ИНИ и копретседател на мешовитата
Македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања
Проф. д-р Владимир Јанев, виш научен соработник
- Објавување на научни трудови во земјата и странство.
- Учество на научни симпозиуми, конференции и собири во земјата и странство.
- Учество во Меѓународниот научно-истражувачки проект “Knowledge Exchange and
Academic Cultures in the Humanities: Europe and the Black Sea Region, Late 18th – 21st
Centuries”.
- работа на научни проекти.
Проф. д-р Петар Тодоров, виш научен соработник
Во текот на 2020 г. се предвидени неколку активности. Главна активност е учеството
во работата на Мултидисциплинарната експертска комисија за историски и образовни
прашања за која се предвидени најмалку четири средби во текот на 2020 година.
Покрај оваа активност, предвидено е продолжување на пишувањето на
монографијата за Скопје во 19 век, учество на конференции, публикување на статии,
прикази и реализација на научноистражувачки престои во Белград и Истанбул.
Публикации
Врз основа на сработените задачи во минатата година и во зависност од техничките
можности во 2019 година е предвидено да излезат од печат неколку публикации:
Една монографија како резултат на тригодишната работа на проектот подржан од МАНУ –
„Градовите во османлиска Македонија“, како и една научна статија (границата во пределот
на манастирот Св. Наум), еден приказ и научно популарни текстови.
Конференции
Предвидено е учество на најмалку три меѓународни конференции кои ќе се одржат
во Сараево, Скопје и Белград.
Проекти
Врз основа на досегашното учество на проектите во соработка со универзитетите од
регионот и под раководство на проф. д-р Ханес Грандиц од Универзитетот Хумболт –
Берлин, кој се реализираше минатат година, во 2020 година е предвидено да се започне со
работа на нов проект насловен „Pluralismus und Vernetzung im (post-)imperialen und
sozialistischen Südosteuropa“.
м-р Неџад Мехмедовиќ, асистент-истражувач
- Активности во рамките на докторските студии (трет и четврти семестар) на студиската
програма “Историја на Македонија” на Институтот за национална историја;
- Подготовка на статија за списанието “Гласник” на Институтот за национална историја за
2020 година;
- Подготовка на статија за списанието “Историја” на Здружението на историчарите на
Република Македонија (ЗИРМ) за 2020 година.
м-р Борче Николов, асистент-истражувач
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- продолжување со докторските студии на Istanbul Medeniyet Üniversitesi.
- објавување на научни трудови во земјата и странство.
- учество на научни симпозиуми, конференции и собири во земјата и странство.
М-р Никола Ќириќ, асистент-истражувач
Во програмата за работа за 2020 година, планирам да продолжам со образованието
и усовршувањето. Во тој контекст, привршувам со постдипломските студии на
Универзитетот во Сараево на програмата: Меѓурелигиски студии и изградба на мир. Исто
така, продолжување со докторските студии на Универзитетот Истанбул Меденијет,
Истанбул, Република Турција на програмата ,,Ottoman Studies`` како добитник на
стипендија од владата на Република Турција.
Исто така, ќе продолжам со спремање и објавување на научни статии во домашни и
меѓународни списанија, а поврзани со мојот потесен научен интерес и студии. Исто така,
планирам да земам учество на тековни симпозиуми, научни трибини и на конференции од
домашен или меѓународен карактер.
ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА ЗА 2020 ГОДИНА
НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИСТОРИЈАТА НА БАЛКАНОТ И НА МАКЕДОНИЈА
(1800−1914)
проф.д-р Марија Пандевска,
научен советник
-Работа на проект за ДАРСМ: Британски прирачници за Грција и Бугарија: подготовки за
Париската мировна конференција (1919 – 1920) како коредактор и преведувач на
прирачникот за Бугарија.
-Учество со реферат на Меѓународниот научен одбор за Меѓународната научна
конференција Shared Memories and National Movements in Modern Europe, која ќе се одржи
од 25 до 27 јуни следната година во организација на Институтот за национална историја и
на НИСЕ (NISE – National movements and Intermediary Structures).
- Учество во работата на втората фаза од Терминолошкиот историски речник.
- Учество со вежби и предавања на последипломските студии при ЈНУ-ИНИ.
-Претседател на Советот на ЈНУ-ИНИ до есента 2020 година.
- рецензирање на статии за ГИНИ и за Историја и изданија на ДАРСМ и ИНИ.
Проф. д-р Катерина Тодороска,
научен советник
Поради фактот што немам информации за тоа кој, кога, како го пријавил проектот
ТИР, како и поради немање на основни документи за работа на проектот т.е. договори,
чувствувам за потребно да кажам дека во 2020 година немам намера да учествувам во
проект за кој немам основни информации. Во 2020 година планирам да го продолжам
самоиницијативното и самофинансираното истражување за повеќегодишниот проект
„Конгресите за унифицирање на албанското писмо“. Планирам да го објавам вториот том
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од книгата „Како станав шарена“, а зависно од финансискит средства за покривање на
дневните и патните трошоци од надлежните институции ќе учествувам на неколку
меѓународни конференции.
Со завршувањето на магистерските и докторски тези на кандидатите, кои работат
под мое менторство, сметам дека ќе имаме неколку интересни одбрани на овие трудови.
Проф. д-р Наташа Котлар-Трајкова,
научен советник
-Учество на научни собири и конференции во земјата и во странство и подготовка
на трудови за домашни и за странски научни списанија и публикации.
- Истражување во Државниот архив на Република Македонија.
- Учество на годишната средба на истражувачката мрежа на НИСЕ (NISE – National
movements and Intermediary Structures) за 2020 г. како претставник на Институтот, која ќе се
одржи од 2 до 4 јуни 2020 г. во Сантјаго де Компостела, Кралство Шпанија.
- Учество во Меѓународниот научен одбор за Меѓународната научна конференција Shared
Memories and National Movements in Modern Europe, која ќе се одржи од 25 до 27 јуни
следната година во Охрид, во организација на Институтот за национална историја и на
НИСЕ (NISE – National movements and Intermediary Structures).
- Обезбедување релевантна научна литература
Проф. д-р Македонка Митрова,
научен советник
Во програмата за работа во 2020 година се застапени научно - истражувачки престои
во архивите и библиотеките во Скопје, Пловдив и Софија. Очекуваниот резултат од нив би
бил собирање и дополнување на архивски и историографски материјали за пријавување на
нов научен проект кој би бил следниов: „Лична карта на Петар Манџуков“. Спомените што
Манџуков ги оставил зад себе со наслов: „Предвесници на бурата“ го зафаќаат периодот од
1895 до 1904 година. Покрај публикациите, П. Манџуков оставил и голем број на свои
лични писма. Неговата коресподенција е исклучително важна и корисна за македонската
историја затоа што тој се допишувал со неколку значајни македонски
интелектуалци/политичари кои што учествувале во процесот на градењето на македонската
држава и нејзините институции (како на пример: Павел Шатев, Анастас Митрев, Митко
Зафировски и многу други).
Со логистичката и финансиската поддршка на Државниот Архив на Македонија
(ДАРМ), дел од публикациите и коресподенцијата на Манџуков веќе се објавени во
Зборникот: Петар Манџуков (1878-1966): анархист и критичар на едно совремие
(публикации и писма) во 2019 година, преведени и редактирани од моја страна. Согласно
критериумите од Правилникот за издавачката дејност на ДАРМ, во месец декември 2019
година доставив образложение за проектот соработен наслов: Петар Манџуков (1878-1966)
и неговиот анархистичкиот светоглед – публикации и писма. Истиот беше прифатен од
страна на ДАРМ и ќе претставува дополнување на првиот Зборник. По објавувањето на
овие два Зборника логично би следело и обработката на архивската граѓа која би
резултирала со објавување на монографија за Петар Манџуков. Мојата основна задача со
изработката всушност, на овие два проекти кои претставуваат една неделива целина ја
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гледам како едно корисно научно надоградување и дополнување во македонската
историографија.
Планирано е учество со реферат на Меѓународниот научен одбор за Меѓународната
научна конференција Shared Memories and National Movements in Modern Europe, која ќе се
одржи од 25 до 27 јуни следната година во организација на Институтот за национална
историја и на НИСЕ (NISE – National movements and Intermediary Structures).
Исто така, планирам да земам учество на научни конференции, трибини, тркалезни
маси организирани од страната на ИНИ и од други сродни научни институции во нашата
земја и во странство во текот на 2020 година.
проф. д-р Лилјана Гушевска,
научен советник
- Учество на научни собири и конференции во земјата и во странство и подготовка на
трудови за домашни и за странски научни списанија и публикации.
- Истражување во Ракописно-документарниот центар при Народната библиотека „Св.
Кирил и Методиј“ во Софија, Р Бугарија, за потребите на научно истражувачкиот проект
Македонските лекарственици од XIX век.
- Истражување во Државниот архив на Република Македонија.
- Учество на годишната средба на истражувачката мрежа на НИСЕ (NISE – National
Мovements and Intermediary Structures)за 2020 г. како претставник на Институтот, која ќе се
одржи од 2 до 4 јуни 2020 г. во Сантјаго де Компостела, Кралство Шпанија.
- Учество во Меѓународниот научен одбор за Меѓународната научна конференција Shared
Memories and National Movements in Modern Europe, која ќе се одржи од 25 до 27
јуниследната година во Охрид, во организација на Институтот за национална историја и на
НИСЕ (NISE – National Мovements and Intermediary Structures).
- Обезбедување релевантна научна литература
Проф. д-р Димитар Љоровски,
научен советник
Подготовка и истражување за монографијата соработен наслов: „Терор и крв“:
Грчката паравоена интервенција во југозападна Македонија (1904-1908).
Избор, превод и уредување на грчки документи за историјата на османлиска
Македонија кон крајот на XIX и почетокот на ХХ век. (во подготовка)
Планирани се активности за претходните два проекта дополнителни истражувања во
архиви, библиотеки и научнии нституции за државата и странство.
Подготовка за издавање на продолжението од заедничкиот труд со колеги од ЈНУИНИ поврзан со хрониките на населениете места во Северна Грција.
Учество на Меѓународни научни конференции и подготовка за објавување на научни
текстови во домашни и меѓународни списанија.
Реализација на тековни работи во Здружението на историчарите на Република
СевернаМакедонија, Скопје, околу подготовка за издавање на научното списание Историја
и реализација на тековни проектиза 2020 година.
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО 2020 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИСТОРИЈА
НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД 1914-1941
Проф. д-р Вера Гошева, наученсоветник
-објавување на научни трудови во земјата и странство.
-учество на научни симпозиуми, конференции и собири во земјата и странство.
-работа на научни проекти.
-учество во редакцискиот одбор на Историја.
-Научноистражувачки престој во Република Србија, Република Бугарија и други
европски држави.
Проф. д-р Ленина Жила, научен советник
-реализација на меѓународниот проект„Македонското прашање во документите на
Коминтерната“ – том 2, книга 1-2.
-објавување на научни трудови во земјата и странство.
-учество во редакцискиот одбор на Македонски архивист.
-работа на научни проекти.
Проф. д-р Лидија Ѓурковска, научен советник
-учество на домашни и меѓународни научни конференции.
-изложба на “Документи за здравството во Македонија“ и изложба “Слики и
фотографии за градоначалникот на Скопје-Јосиф Михајловиќ-Јуруковски“.
-научни истражувања во Архивот на Југославија и ДАРМ.
-ќе ја продоложи соработката со Медицинскиот факултет во Скопје.

ПРОГРАМА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА НОВА И НАЈНОВА ИСТОРИЈА
1. Научени проекти
Во текот на работната 2020 година членовите на одделението како автори ќе ги
извршуваат програмските активности на проектот на ИНИ: „Македонски терминолошки
речник“.
Во рамките на овој институтски проект Раководителот на одделението заедно со
неговиот помошник ќе ја обавува должноста Редактор на тематска област на
Одделението за нова и најнова историја во следните фази од работата на проектот.
Членовите на оддлението како автори на одобрени одредници ќе продолжат со
уредување на текстовите и со истражување на нови одредници.
Членовите кои имаат започнатиактивности на поединечни проекти, продолжуваат
со работатата на истите.
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2. Истражувања

-

Во 2020 година докoлкусе обезбедатпотребни финансиски можности, членовите на
одделението за потребите на проектите и другите научни активности, предвидуваат научни
истражувања во следните архиви:
-Политички архив-Берлин-(Politisches Archiv des Auswärtiges Amt)-Република Германија 10
дена;
-Хрватски државен архив–(Hrvatski državni arhiv) (HDA) иЛексикографски завод-Мирослав
Крлежа-Загреб-Република Хрватска 10 дена
-Архив на Југославија и Воен архив-Белград 100 дена;
- Државен архив и Универзитетската библиотека во Софија -Република Бугарија 100дена.
-Архивски и библиотечни центри на Велика Британија 20 дена
-Други архиви и институции во и надвор од земјата.
3. Објавување на трудови
Соработниците во текот на 2020 година ќе ги дооформат и објават трудовите кои се
подготвувани во претходната 2019 г., а кои се наведени во извештајот за 2019 г.
Соработниците ќе објавуваат и трудови подготвени во тековната 2020 година
4. Други активности
Соработниците на одделението ќе обавуваат и други активности во рамките на секторот
за Настава, како и активности во и надвор од ЈНУ-ИНИ.
Тие ќе бидат ангажирани согласно својата специјалност и вклученост во разни: Комисии,
Редакции, Организавциони одбори, Општествени функции, Промотори на научни и други
изданија, Научни Секретари на редакции на Меѓународни и домашни Организациони одбори
за научни собири и др.

ПЛАН ЗА РАБОТА ВО 2020 ГОДИНА (Одделението за културна историја)











Проф. д-р Билјана Ристовска-Јосифовска, научен советник
Раководење и учество во наставата на студиската група од трет циклус студии „Културна
историја и географија на Македонија“ (ИНИ во соработка со Институтот за геогтафија при
ПМФ)
Издавање на монографија
Редактирање и издавање на колективен труд
Објавување научни прилози во списанија и зборници
Учество со реферат на меѓународни и национални научни собири и конференции
Подготвување на апликации за меѓународни и национални проекти
Учество во националнии меѓународни проекти (раководител и соработник)
Истражување во архивите на Македонија и во странство (Русија, Украина, Унгарија,
Ерменија, Азербејџан, Бугарија)
Член на редакциски одбори на меѓународни списанија
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Проф. д-р Силвана Сидоровска-Чуповска, научен советник
Истражувања во архивите во Р. Македонија и странство; приоритет во истражувањата ќе
биде даден на истражувањата во Архивот на МАНУ, Државниот архив на Македонија и
други национални институции. Воедно, продолжува и интересот за истражувања во САНУ
(Српската академија на науките), Архивот на Србија, Историскиот институт и други научни
институции во Белград, Р Србија.
Пријавување на нов проект
Учества на научни симпозиуми и конференции во земјата и странство
Објавување на статии и прилози во домашни и странски списанија и зборници
Проф. д-р Драгица Поповска, научен советник
Учество на меѓународни научни конференции, каде ќе бидат презентирани дел од
резултатите од досегашните истражувања
Теренски истражувања во Македонија, со цел собирање теренски податоци од областа на
културата
Архивско истражување
Работа во два истражувачки проекти на ИНИ
Издавање на монографија
Доц. д-р Наташа Диденко, научен соработник
Издавање на монографија
Учество со реферат на меѓународни и национални научни собири, конференции и
симпозиуми
Подготвување на апликации за меѓународни и национални проекти
Учество во национален проект
Истражување во архивите на Македонија
Истражување во архивите на Бугарија
М-р Јетон Доко, асистент
Учество во национален проект
Истражување во архивите на Македонија
Подготовка на докторската дисертација на студиската група од трет циклус „Културна
историја на Македонија“ при ИНИ
Објавување статии.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО 2020 ГОДИНА НА БАЛКАНОЛОШКОТО
ОДДЕЛЕНИЕ
Проф. д-р Теон Џинго, редовен професор
Во 2020 година планира да учествува на две меѓународни научни конференции кои
ќе се одржат во Лајпциг, Германија и Виена, Австрија. Покрај тие конференции, тој ќе
учествува и на научна трибина која ќе се одржи во Загреб, Република Хрватска каде што ќе
одржи и неколку предавања за потребите на македонското национално малцинство. Во таа
временска рамка тој планира да објави една монографија и книга со спомени на истакнат
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македонски револуционер, но и да учествува во изработката на Терминолошкиот историски
речник, проект на Институтот за национална историја.
Проф. д-р Јован Донев, редовен професор
Планирано е продолжување на истражувањата за потребите на научноистражувачкиот проект „Улогата на Мијаците во развојот на македонизмот“. Покрај тоа,
тој ќе биде и член на редакцискиот одбор на научното списание „Гласник“ на Институтот
за национална историја како претставник од Балканолошкото одделение.
Проф. д-р Стефан Влахов Мицов, редовен професор
Во текот на 2020 година ќе учествува на научна трибина со реферат под наслов „Гоце
Делчев – Македонецот на кој сакаат да му ја одземат народноста“. Тој предвидува и
подготовка и печатење на две монографи под наслов „Македонската универзална вселена
на Раде Силјан“ и „Европа – апендиксот на познатиот свет“.
Проф. д-р Александар Манојловски, вонреден професор
Во текот на 2020 година предвидува да изготви и објави една монографија, зборник
на документи, неколку научни статии и да учествува во изработката на Терминолошкиот
историски речник, проект на Институтот за национална историја. Исто така, планира да
учествува на домашни и меѓународни научни конференции, а предвидува и реализација на
научни истражувања.
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