
                                                          

МАКЕДОНСКО НАУЧНО ДРУШТВО-БИТОЛА 

ЈАВЕН ПОВИК 

за учество на Научно-стручен собир:  

„АКАДЕМСКИ ТАКТ ЗА ФОЛКЛОРОТ И ЕТНОЛОГИЈАТА“ 

 

Почитувани, 

Македонско научно друштво Битола,  Ве повикува да учествувате со свој труд на 

Научно-стручен собир „Академски такт за фолклорот и етнологијата“ кој ќе се одржи 

на 29.05.2020 г. во Битола. 

 

Сите трудови кои ќе бидат прифатени, ќе бидат објавени во зборник на трудови од 

научниот собир, во рамки на меѓународното научно списание „Прилози“ бр.27, со 

специјално издание на тема „Академски такт за фолклорот и етнологијата“ 

Во списанието ќе се објават автентични и претходно необјавувани трудови. 

 

Доставување и области: 

Авторите кои се заинтересирани да учествуваат на  Научно-стручен собир под наслов 

„АКАДЕМСКИ ТАКТ ЗА ФОЛКЛОРОТ И ЕТНОЛОГИЈАТА“, најнапред ги 

доставуваат своите апстракти, кои по разгледувањето од стручната комисија, ќе бидат 

оценети, а авторите кои ќе добијат позитивна оцена, ќе бидат известени за доставување 

на конечниот труд.  

 

Апстракт-от се доставува во електронски облик, на електронската адреса на МНД-

Битола, mss.bitola@gmail.com на македонски јазик. 

 

Авторите, може да пишуваат на следните области:  

 

➢ Истражување, зачувување, едукација, презентација и сценска валоризација на 

автохтоните, изворните содржини и изрази од богатото народно духовно и 

материјално културно наследство,  

➢ Состојбите, проблемите и перспективите во областа на фолклорниот 

аматеризам,  

➢ Пет децении Републички фестивал на народни песни и игри „Илинденски 

денови“ – Битола,  



➢ Републичкиот фестивал на народни песни и игри „Илинденски денови“ како 

генератор на живото егзистирање на народната култура,  

➢ Републичкиот фестивал на народни песни и игри „Илинденски денови“ -  

репрезентативна сцена за стручно и научно проучување на народната култура.  

➢ Фолклорот во 21-от век,  

➢ Сценската презентација – можност за зачувување и промоција на народната 

култура,  

➢ Академска едукација на нови ресурси од областа на етнографијата-состојби и 

перспективи,  

➢ Поттикнување, помагање и стимулација на активности за зачувување и 

пренесување на народните културни вредности на идните генерации 

➢ Младите и негувањето на македонскиот фолклор и традиција  и сл.  

 

Секоја автор може да се јави како автор на еден и коавтор на уште еден труд. 

Со поднесениот труд, авторите се согласуваат да ги отстапат авторските права на 

меѓународното научно списание „Прилози“ бр.27, со специјално издание на тема 

„Академски такт за фолклорот и етнологијата“ 

Рокови: 

02.03.2020 – Јавен повик за изработка на Апстракти  

20.03.2020 – Последен рок за аплицирање на јавниот повик 

25.03.2020 – Известување за избрани трудови 

21.04.2020 – Последен термин за доставување на трудовите 

29.05.2020 – Јавен стручно-научен собир, дебата и промоција на публикација 

„Прилози“ бр. 27 со специјално издание на тема „Академски такт за 

фолклорот и етнологијата“ 

Рецензија: 

Доставените трудови се рецензираат анонимно од страна на двајца рецензенти од 

потесната област во којашто е трудот. Одлуката за објавување на трудот се донесува 

врз основа на рецензионото мислење за вкупниот квалитет на трудот. 

Јазик и форма на публикување: 

Меѓународното научно списание „Прилози“ бр.27 со специјално издание на тема 

„Академски такт за фолклорот и етнологијата“, ќе се објави во печатена и електронска 

форма на македонски  јазик. 

Трошоци за печатење: 

Авторите на трудови кои ќе бидат прифатени за Научно-стручниот собир под наслов 

„АКАДЕМСКИ ТАКТ ЗА ФОЛКЛОРОТ И ЕТНОЛОГИЈАТА“, нема да подлежат на 

трошоци за учество и печатење на трудовите. 



Упатство за подготовка на текстот: 

• Секој труд треба да биде корегиран и лекториран од страна на авторот. 

• Апстрактот треба да содржи до 150 зборови.  

• Клучни зборови: не повеќе од 5. 

• Текстот на трудот се подготвува во Microsoft Word документ со фонт Times New 

Roman со македонска поддршка, единечен проред. 

• Димензии на страницата: формат B5 (ISO), маргини: 2,54 cm. 

• Бројот на страници не треба да биде поголем од 10 

 

Техничка обработка на трудот: 

 

1. Автор: 12 pt, bold,left 

2. Име на установата, aдреса, место, e-mail на авторот, се внесуваат во фуснота (10 pt, 

left) 

3. Еден празен ред 11 pt 

4. Наслов: фонт 14 pt, bold, all caps, center 

5. Eден празен ред 11 pt 

6. Апстракт: 11 pt, bold, center 

7. Текст на апстрактот: 11 pt, tab stop position 0,5 cm, justify 

8. Клучни зборови: не повеќе од 5. 

9. Два празни реда x 11 pt  

10. Вовед и наслов на секое следно поглавје: без нумерација, all caps,bold, left 

11. Еден празен ред 11 pt 

12. Текст на трудот: 11 pt, tab position 0,5 cm, justify 

13. Сликите и табелите во текстот треба да бидат нумерирани (10 pt, center), 

14. ЛИТЕРАТУРА: 11 pt, all caps, bold, left (пр. Петар Петровски, Фолклорот и 

неговата улога во зачувување на националната свест, Институт за фолклор „Марко 

Цепенков“, Скопје, 2018, стр, 57-62.) 

 

Редакцискиот одбор упатува на придржување кон Упатството за подготовка на текстот. 

НАПОМЕНА: Апстрактите што не ги исполнуваат техничките норми ќе бидат 

вратени на авторот. 

 

КОНТАКТ: 

д-р Гоце Маркоски,    goce.makoski@uklo.edu.mk 

м-р Валентин Соклевски,  vsoklevski@gmail.com 

Ивана Степанулeвска,  mss.bitola@gmail.com  

 
Македонско научно друштво-Битола, проект „Академски такт за фолклорот и етнологијата“, 

поддржан од Министерство за култура во рамки на програмата за проекти од национален 

интерес во културата од областа на фолклорот за 2020 година. 

 

60 години МНД-Битола – 50 години фестивал „Илинденски денови“-Битола 
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