
 

 

 

 

 

 

МАКЕДОНСКО НАУЧНО ДРУШТВО-БИТОЛА  

ЈАВЕН ПОВИК  

за учество на Научно – стручен собир, 

 со меѓународно учество на тема: 

 

„ВЛИЈАНИЕТО НА ПАНДЕМИЈАТА ВРЗ НАУКАТА – 

ИСКУСТВА И ПРИМЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ПРЕДИЗВИЦИ ВО ОПШТЕСТВОТО“ 

 
 

Почитувани, 

 

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

стручниот собир, со меѓународно учество, кој ќе се одржи на 10 – ти ноември,  2021 г. во 

Битола, а по повод одбележувањето на  Меѓународниот Ден на науката. 

 

Цели на научно – стручниот собир, со меѓународно учество:  

 

 подигнување на свеста за  важноста на науката и користењето на научните докази, за 

време на пандемија; 

 размена на теоретски и практични искуства, и примери на професионални предизвици, во 

општеството, за време на пандемија. 

 

Сите трудови, чии апстракти ќе бидат прифатени, ќе бидат објавени во Зборник на трудови 

(Специјално издание „Прилози“) од Научно – стручниот собир, со меѓународно учество.  

Организаторот ќе објави само автентични и претходно необјавувани трудови. 

 

Тематски области: општествени, правни, природни, технички, историско-географски 

науки, медицина и применети науки, лингвистика и уметност. 

 

Насоки за авторите 

 

 Сите заинтересирани автори своите апстракти треба да ги испратат на следната емаил 

адреса: mss.bitola@gmail.com, најдоцна до 15.08.2021 г.; 

 Апстрактите се пишуваат на македонски и англиски јазик; 

 Најдоцна до 25.08.2021, авторите ќе добијат известување за прифаќање на апстрактот ; 

 Краен рок за испраќање на целосните трудови е 25.09.2021 г.; 

 Прифатените трудови ќе бидат објавени во Зборник на трудови од Научно – стручниот 

собир, со меѓународно учество; 

 Секој учесник на Научно – стручниот собир, со меѓународно учество, може да биде 

автор/коавтор на најмногу два труда. 
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Котизација за учество со трудови на Научниот – стручниот собир, со меѓународно учество 

 

- 1.000 ден. за автори кои не се членови на МНД-Битола; 

- 500 ден. за автори кои се членови на МНД-Битола; 

- 500 ден. за учество на Научно - стручниот собир без труд. 

 

Јазик и форма на публикување 

 

Трудовите ќе бидат објавени во електронска и печатена форма на македонски јазик (освен 

апстрактот кој треба да биде и на англиски јазик). 

 

Упатство за подготовка на текстот 

 

 Апстрактот треба да содржи до 250 зборови  и да биде напишан на македонски и англиски 
јазик ; 

 Клучни зборови: не повеќе од 5 (пет); 

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

со македонска поддршка, проред 1,15; 

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

 Бројот на страници на целосниот труд, не треба да биде поголем од 8 (осум). 

 

Техничка обработка на трудот 

 

1. Автор:12pt, 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 14pt, bold, allcaps, center; 

5. Eден празен ред 11 pt; 

6. Апстракт: 11 pt, bold, center; 

7. Текст на апстрактот: 11 pt, tabs top position 0,5cm, justify; 

8. Клучни зборови: не повеќе од 5 (пет); 

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:11pt, tab position 0,5 cm, justify; 

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

14. Литература: 11pt, all caps, bold, left (пр. Петровски П., Фолклорот и неговата улога во 

зачувување на националната свест, Институт за фолклор „Марко Цепенков“,Скопје, 2018, 

стр, 57-62). 

 

Организаторот упатува на придржување кон Упатството и роковите за подготовка на трудот. 

НАПОМЕНА: Трудовите кои не ги исполнуваат техничките норми, и кои нема да добијат 

позитивно мислење по рецензирањето, ќе им бидат вратени на авторите. 

 

 

 

 



Контакт лице: - технички секретар во МНД-Битола: 

 

Ивана Степанулeвска, mss.bitola@gmail.com 

 

Рокови 

 

 15.08.2021 – последен рок за доставување на апстракти,   

 25.09.2021 – последен рок за доставување на целосните трудови; 

 10.11.2021 – одржување на Научно  - стручниот собир со меѓународно учество. 

 

 

                Македонско научно друштво-Битола 

Доц. д-р Невена Груевска, претседател на МНД-Битола   
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