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ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ НА ИНСТИТУТОТ  
ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

„КРСТЕ МИСИРКОВ“ – СКОПЈЕ 
 

11 – 15 ноември 2019 г. 
 
 
 

ПРОГРАМА 
 

 
11 ноември 2019 г. (понеделник), 11:00 
 
Свечено отворање на манифестацијата и промоции 

 
1. Поздравни говори 
 

2. Промоција на списанието „Македонски јазик“, бр. LXIX 
- промотор (и главен уредник на списанието): проф. д-р Снежана Велковска 
 

3. Промоција на списанието „Македонистика“, бр. 17 
- промотор (и главен уредник на списанието): проф. д-р Снежана Веновска-

Антевска 
 

4. Промоција на книгата „Сложенките во македонските црковнословенски текстови“ 
од проф. д-р Весна Костовска 
- промотор: проф. д-р Димитар Пандев 

 
5. Промоција на книгата „Јазикот на првите преводи на Новиот завет на современ 

македонски јазик напишани со грчко писмо“ од доц. д-р Борче Арсов 
- промотор: проф. д-р Људмил Спасов 

 
 

12 ноември 2019 г. (вторник), 11:00 
 
1. Нашите професори и колеги македонисти 

- проф. д-р Кирил Конески, (90 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Снежана 
Велковска;  
- проф. д-р Мито Аргировски, (85 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Весна 
Костовска; 
- проф. д-р Ѓорѓи Ѓоргиевски (85 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Лилјана 
Макаријоска; 
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- проф. д-р Олга Иванова, (80 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Марија 
Коробар-Белчева.; 
- проф. д-р Лилјана Минова-Ѓуркова, (80 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф.   д-р 
Снежана Веновска-Антевска; 
- проф. д-р Љупчо Митревски, (60 г. од раѓањето) – пригодна беседа, проф. д-р Гоце 
Цветановски;  
- проф. д-р Аритон Поповски, (40 г. од смртта) – пригодна беседа, проф. д-р Васил 
Дрвошанов; 
- проф. д-р Убавка Гајдова, (5 г. од смртта) – пригодна беседа, проф. д-р Веселинка 
Лаброска; 

 
 
2. Претставување на наставната дејност  
на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје 
   
Координатор: проф. д-р Веселинка Лаброска 

 
 
13 – 15 ноември 2019 г. (среда – петок) 
 
Меѓународна научна конференција „Македонскиот јазик – извор на филолошки 
и на културолошки истражувања“ 
 
Свечено отворање: 13 ноември 2019 г. (среда) во 10:00 
Поздравно обраќање на г. Зоран Заев, Премиер на Република Северна Македонија 
 

 
Претседател на МОО: проф. д-р Лидија Тантуровска 

 
 

 
 
Претседател на Отворените денови на ЈНУ ИМЈ „Крсте Мисирков“ – Скопје: 
проф. д-р Елена Јованова-Грујовска, директорка на Институтот 
 
Секретар: 
доц. д-р Борче Арсов 
 
Организациски одбор:  
проф. д-р Снежана Веновска-Антевска 
проф. д-р Мери Цубалевска 
проф. д-р Веселинка Лаброска 
проф. д-р Светлана Давкова-Ѓоргиева 
проф. д-р Еленка Стоевска-Денчова 
проф. д-р Катица Евроска 


