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Институтот за македонска литература во Скопје е 

јавна научна установа која остварува научноистражувачка дејност 

и високообразовна дејност на втор и трет циклус студии, во 

областа на историјата и теоријата на македонската литература и 

култура, современите книжевни и културни процеси и нивните 

врски и влијанија со другите литератури и култури.  

 

 Институтот за македонска литература својата дејност ја 

остварува како членка на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје. 

 

 Во своето 39 годишно работење, следејќи ги националните 

интереси и современите достигнувања на полето на науката за 

книжевноста, Институтот за македонска литература помина низ 

повеќе развојни периоди, кои се поврзани со напредувањето на 

кадровскиот потенцијал и обезбедувањето соодветни просторни и 

технички услови. 

 

 Студиската програма на третиот циклус - културолошки 

студии, во однос на знаењата, способностите и вештините кои се 

стекнуваат, е компатибилна со високообразовните установи во 

рамки на Универзитетот и пошироко во светот.  

 Придонесот на Институтот во проследувањето на 

развојните процеси во литературата и културата е на високо 

рамниште. Интересот, пак, на новите генерации книжевни 

истражувачи и културолози секојдневно расте. Тој претставува 

движечка сила за успешно имплементирање на овие културолошки 

студии, кои со изразената научноистражувачка ориентација 

придонесуваат за поврзано проучување на книжевните и 

културните процеси. 

  

Повеќе информации на: www.iml.edu.mk 
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ВОВЕД 

 

Усогласеност со законската регулатива 

 

Студиската програма културолошки студии на третиот 

циклус - докторски студии е усогласенa со најновите измени на 

Законот за високото образование, уредбите и правилниците кои го 

регулираат вршењето на високообразовна дејност, како и со 

актите  од оваа област на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје.    
  

Институтот за македонска литература организира настава 

на оваа студиска програма почнувајќи од 2011/12 година. Овие 

студии се одобрени од Ректорската управа на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје и се акредитирани од Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование во Република 

Македонија.  

Покрај за културолошките студии, Институтот е 
акредитиран за реализација на уште една студиска програма на 

третиот циклус –програмата македонистика - македонска 

книжевност. На вториот циклус, почнувајќи од академската 
2008/09 година, настава се изведува на студиската програма 

културолошки студии (во книжевноста).  
Студиската програма докторски културолошки студии се 

одликува со:  

- следење на новите законски одредби во високото 
образование во врска со задолжителните компоненти кои 

треба да ги поседуваат студиските програми; 
- вградување на постојното искуство од досегашното 

изведување на наставата; 
- воведување на нови предмети и проширување на 

постојните предметни програми согласно интересот на 

претходно запишаните студенти;  
- развивање и надоградување на постојната програма со 

нови научни сознанија. 
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Цел на студиската програма 

 

Целта на оваа студиска програма е надминување на 

границите на традиционалните дисциплини, особено во подрачјето 

на хуманистичките и општествените науки. Програмата ги поврзува 

знаењата на одделните сродни дисциплини – социологијата, 

филозофијата, родовите студии, културната историја, 

лингвистиката, науката за книжевност, особено компаративната 

книжевност, социјалната и културната антропологија,  

постколонијалните студии и сл., давајќи увид во  нивните различни 

методологии. Предвидените наставни содржини се совладуваат 

преку научноистражувачки и интердисциплинарен пристап.  

 

Научноистражувачки пристап 

  

 Посебен белег на овие студии претставува воведувањето и 

активното учество на студентите во проекти и проектни активности 

на Институтот за македонска литература. Практичната работа на 

студентите во научноистражувачките проекти придонесува за 

квалитетот на научните знаења од областа на книжевноста и 

културата и за ефикасна практична примена на тие знаења. 

Успешното вклучување на студентите во националните и 

меѓународните проекти на Институтот како позитивна практика, ќе 

продолжи и во иднина. 

 

Интердисциплинарен и мултидисциплинарен пристап 

  

 Активното учество во разоткривањето на културните 

претпоставки на книжевните текстови е ново практицирање во 

рамките на културолошките студии. Во методолошка смисла, 

културолошките студии се засновани на споредбено и 

мултидисциплинарно проследување на текстовите, со вклучување 

на бројни медиуми (видео и аудио записи, стари ракописи итн.). 

Културата се проучува преку мултидисциплинарно поврзување и 

промислување на одделните феномени или одделни сегменти на 

културата  – книжевност, филм, театар, музика...  
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Обезбедениот научноистражувачки и интердисциплинарен 

пристап на програмата е во согласност и со препораките од страна 

на ЕУ за обединување на научната и образовната дејност. 

 

Отвореност на студиите кон мобилноста на студентите 

  

Програмата културолошки студии целосно е прилагодена 

на стандардите и духот на мобилност кои се вградени во темелите 

на болоњскиот процес. Структурата на студиите и EКTС кредитите 

овозможуваат мобилност на студентите како во рамките на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, така и во рамките 

на другите универзитети во земјата и странство. 

 

Научни трудови 
 

Во рамките на оваа студиска програма посебен акцент е 

ставен врз независните методи на работа, врз критичката 

проценка и способноста за самостојно развивање на критичката 

мисла.  

Се пишуваат два (2) семинарски труда, кои се поврзани со 

темата на докторската дисертација. За подготовка на трудот има 

детално образложен пример на веб страницата на Универзитетот 

www.ukim.edu.mk 

По завршувањето на програмата студентите ќе бидат 

оспособени за објавување научни трудови во меѓународни научни 

списанија, што претставува и услов за одбрана на докторската 

дисертација. 

 

Докторска дисертација 
 

Услов за пријавување на докторската дисертација е 

положување на предвидените испити и остварено учество на 

годишните докторски конференции / семинари, односно 

освојување на 46 ЕКТС кредити.  

Пријавувањето, изработката на докторската дисертација 
носи 120 ЕКТС кредити. 
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СТУДИСКА ПРОГРАМА 

  

Институтот за македонска литература при Универзитетот           

„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје изведува студиска програма на 

третиот циклус – докторски студии под назив КУЛТУРОЛОШКИ 

СТУДИИ.  

 

Вид на студиите 

Докторските културолошки студии се организираат како 

редовни студии. Тие истовремено се академски студии затоа 

што преку оспособување за развој и примена на научните и 

стручните достигнувања им овозможуваат на студентите да вршат 

дејности во науката и високото образование, во јавниот сектор и 

општеството во целина.   

 

Времетраење на наставата 
 

Културолошки студии се организираат како тригодишни 
докторски студии. Наставата за овие студенти ќе се одвива во 

текот на два семестри, додека  останатите четири семестри се 

предвидени за активности, поврзани со изработката на 
докторската дисертација.  

 
Научен назив на образовниот профил 

 По успешната одбрана на докторската дисертација 
кандидатот стекнува научен назив доктор по културолошки 

студии.  

 
Дипломата на англиски гласи Ph.D. in Cultural Studies.  

 
Работни места за кои студентот е оспособен 
 

Докторираните кадри, стручно оспособени преку овие 

студии ќе можат да го најдат своето вработување или 

унапредување во високообразовните и научните установи, 

културните установи (театри, музеи, архиви), органите на државна 

управа, новинско-издавачките куќи, медиумите (печатени и 

електронски) и сл.  
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Потреба од профилот  

 

Културолошкото профилирање е во согласност со сè 

поголемата потреба за високопрофесионален кадар обучен за 

интегрирано промислување на културните феномени кое 

едновремено е теориски цврсто втемелено и практички насочено. 

Фактот дека дејностите се повеќе се преплетуваат (на пример: 

издаваштвото, музејската, архивистичката или библиотечната 

дејност) ја наложува потребата за следење на дострелите на 

повеќе дисциплини и за нивно поврзување. Оттука, на сите нивоа 

на образовниот систем се неопходни високоупатени и 

квалификувани креатори на новите интеграциски процеси меѓу 

одделните подрачја. Оваа програма, благодарејќи на својата 

теоретска софистицираност, но и насоченост кон реалните барања 

на современиот миг е генератор на кадри кои ќе одговорат на 

ваквите сложени задачи.  

Дипломираните студенти своето идно работно место можат 

да го најдат во граѓанскиот сектор, во специјализираните сектори 

на државната администрација и стручните структури во единиците 

на локалната самоуправа, културниот сегмент на дипломатијата, 

медиумите итн. Покрај во високообразовните установи и научните 

институти, сè поголеми се барањата за ваков образовен профил во 

сите институции кои се вклучуваат во културниот живот на 

заедницата, од оние кои се нејзини креатори до оние кои се 

нејзини спроведувачи.  

 

Специфични дескриптори на квалификацијата 

 

Согласно со Уредбата за националната рамка на 

високообразовните квалификации, ги очекуваме следниве 

резултати од учењето на студиската програма културолошки 

студии. 
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знаење и 
разбирање  

Усвојување специфични концепти, методолошки 
пристапи и современи теории од областа на 
културната традиција, современата култура, 
интеркултурализмот и транскултурата 
Продлабочено поимање на интердисциплинарното 
подрачје на културолошките студии 
Усвојување на меѓународните стандарди на 
академското проследување на културата/културите 

примена на 
знаењето и 
разбирањето  

Оспособеност за самостојно интегративно  и научно 
доследно промислување на феномените на 
културата според меѓународно релевантни 
стандарди 
Примена на критичкото поимање во проектирање и 
иницирање конкретни општествени акции и 
тенденции насочени кон подобрување на 
стандардите на граѓанското општество. 
Проследување и насочување  на локалните културни 
трендови и тенденции во контекстот или со оглед на 
глобалните трендови 

способност за 
проценка 

Способност за интердискурзивни анализи на 
традициолните и современите културни појави и 
практики и оспособеност за иновативно самостојно 
надоградување на постојните сознанија и стојалишта  
Способност за анализа и проценка на актуелните 
состојби на културните комуникации 
Способност за вреднување и креирање на културни 
политики 

комуникациски 
вештини 

Оспособеност за тимска работа и високо 
професионална и колегијална соработка при 
истражувањето и презентацијата на постигнатите 
резултати 
Оспособеност за самостојно јавно презентирање на 
постигнати резултати 
Оспособеност за аргументирано дебатирање и 
активна партиципација во академски активности од 
меѓународен карактер 

вештини на 
учење 

Способност за интегративно промислување на 
културата  и за себепромоција во академски и 
професионални рамки во културниот развој во 
општество базирано на знаење. 
Обученост за следење на современите релевантни 
информации од дадена област од научен интерес 
Оспособеност за препознавање и  дијагностицирање 
на актуелноста на конкретен културен феномен во 
корпусот/протокот на информации 
Оспособеност за проверка на своите сознанија и 
одбрана на своите ставови во  дебатни услови 
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РЕЖИМ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТУДИИТЕ 

 

Научно подрачје и поле 

Студиската програма културолошки студии се остварува во 

интердисциплинарното подрачје на хуманистичките и 

општествените науки, во рамките на повеќе полиња на овие 

науки. 

  

Интерактивност на наставата 

 Преку изборот на предметите се овозможува самиот 

кандидат да учествува во креирањето на програмата според 

сопствените афинитети. Наставата се организира само доколку за 

одделен предмет се пријават најмалку пет (5) кандидати. Во 

спротивно наставата се организира според менторски систем.  

Наставата на оваа студиска програма е интерактивна. 

Студентите активно учествуваат во наставата преку усни 

презентации, дискусии, коментари, подготовка на есеи и 

семинарски работи, учествуваат на тркалезни маси и работилници. 

 

Просторни и технички можности 

 

 При изведувањето на наставата ќе се користат просториите 

(третиот кат од зградата на улица „Григор Прличев“ бр. 5 со 

вкупна квадратура од 500м2) и амфитеатар со 120 места (120м2). 

Во рамките на овој простор има две предавални (30м2 и 60 м2), 15 

кабинети (секој по 15м2) и библиотека. Институтот за македонска 

литература располага со соодветна опрема (постојана Интернет 

врска, компјутерска опрема, проектор и др.). 

 Институтот за македонска литература – Скопје располага со 

сопствена библиотека со богат библиотечен фонд од научни книги, 

научни списанија, научна документација и сопствени изданија 

(околу 6000). На предлог на научноистражувачките одделенија 

библиотеката редовно се збогатува со релевантна домашна и 

странска научна литература од научните подрачја застапени со 

наставниот план и наставните програми на студиите. 
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ПРЕДМЕТИ 

 

Студиската програма предвидува 30 EКTС кредити по 

семестар, рамномерно распоредени во шест (6) семестри. Тие се 

пропратени и со соодветна оптовареност на студентите во смисла 

на предвидени студентски обврски и пропишан број часови во 

директна настава и менторски консултации.  

 

Со завршувањето на тригодишните докторски студии, 

студентите стекнуваат 180 EКTС кредити.  

 

 

Изборен блок предмети – Културна традиција 
 

ПРЕДМЕТ Реализатори ЕКТС 
кредити 

Народна културна традиција 
 

проф. д-р Марко 
Китевски 
 

9 

Писмото и писмените 
споменици како културно 
наследство 

проф. д-р Илија Велев 
 

9 

Културната и духовната 
традиција на Света Гора 
 

проф. д-р Илија Велев 
 

6 

Христијанска култура и 
уметност во средниот век 

проф. д-р Маја 
Јакимовска-Тошиќ 
 

9 

Средновековни естетски и 
културни модели 

проф. д-р Маја 
Јакимовска-Тошиќ 
 

6 

Културно-историските 
процеси во 19 век  

проф. д-р Валентина 
Миронска-Христовска 
 

9 

Религијата и националниот 
идентитет  

проф. д-р Валентина 
Миронска-Христовска 
 

6 
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Изборен блок предмети – Современа култура, медиуми, јавност 
 

ПРЕДМЕТ Реализатори ЕКТС 
кредити 

Културна одржливост и 
културна политика 

проф. д-р Лорета 
Георгиевска-Јаковлева 
 

9 

Културна индустрија, 
културен маркетинг, 

културен менаџмент 

проф. д-р Лорета 
Георгиевска-Јаковлева 

6 

Културните предизвици на 
глобализацијата 
 

проф. д-р Ана Мартиноска 9 

Родови претстави во 
современата култура и 
медиуми 

проф. д-р Ана Мартиноска 6 

Виртуелна култура проф. д-р Мишел 
Павловски 
 

9 

 Политиките на 
театарскиот дискурс 

проф. д-р Мишел 
Павловски 

 

6 

Филмократијата и 
современата култура 

проф. д-р Александар 
Прокопиев 
 

9 

Уметничкото (книжевното) 
дело во современата 
култура 

проф. д-р Африм Реџепи 9 
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Изборен блок предмети  
Транскултура, интерференција на идентитетите во културата 

 

ПРЕДМЕТ Реализатори ЕКТС 
кредити 

 Културни идентитети 
 

проф. д-р Јасмина 
Мојсиева-Гушева 
 

9 

Еко-културни теории проф. д-р Јасмина 
Мојсиева-Гушева 

проф. д-р Соња 
Стојменска-Елзесер 

6 

Култура и граници проф. д-р Соња 
Стојменска-Елзесер  
проф. д-р Јасмина 
Мојсиева-Гушева 

6 

 Урбана културологија 
 

проф. д-р Соња 
Стојменска-Елзесер 
 

9 

 Телото во културата 
 

проф. д-р Наташа 
Аврамовска 
 

9 

Бајката во културата 
 

проф. д-р Наташа 
Аврамовска 
 

6 
 

 
 

Кандидатот самостојно или во договор со менторот ги 

избира предметите од листата понудени предмети од студиската 

програма културолошки студии и го определува статусот на 

еден предмет како главен (носечки) за изработка на дисертацијата 

и 3 помошни предмети најсоодветни за дисертацијата, кои може да 

бидат и од другите модули, понудени во програмата, во зависност 

од планираната тема на дисертацијата. 
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Изборни предмети од третата група предмети за стекнување 

генерички знаења и вештини за истражување 
(за универзитетската листа на изборни предмети) 

 

ПРЕДМЕТ Реализатори ЕКТС 
кредити 

 Академско пишување  проф. д-р Лорета 
Георгиевска-Јаковлева 
 

4 

Заштита и афирмација на 
културното наследство 

проф. д-р Илија Велев 
проф. д-р Маја 
Јакимовска-Тошиќ 

4 

 

ЕКТС-кредити 
 

 Студиската програма предвидува 30 EКTС-кредити по 
семестар.  

Со положување на предвидените испити кандидатот се 
стекнува со 42 ЕКТС-кредити, од кои: 

▪ 12 ЕКТС-кредити се за стекнување општи генерички 

знаења и вештини за истражување по трите предмети: 
1. Научноистражувачка етика 

2. предмет од групата предмети Методологија на 
истражувањето 

3. предмет од универзитетската листа на изборни предмети 
 

▪ 30 ЕКТС-кредити се за едукација и се стекнуваат со 

положување на испити по предметите од полето, областа и 
потесната област на истражување 
 

▪ 18 ЕКТС-кредити за докторски семинари, конференции и 

работилници од истражувачката практика.  
 

▪ 120 ЕКТС-кредити за пријавување, изработка и одбрана 
на  докторската дисертација 

 

 Услов за да пристапи кон пријавување за изработка на 

докторската дисертација е кандидатот да освои 42 ЕКТС- кредити 

од избраните предмети и најмалку 4 ЕКТС- кредити од докторски 

семинари и годишни конференции.  
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Распределба на кредитите по семестри 
 

Прв семестар ЕКТС-
кредити 

1. задолжителен предмет за стекнување генерички 
знаења и вештини за истражување  

4  

2. изборен предмет за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување  

4  

3. изборен предмет од третата група предмети за 
стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување 

4  

4. главен предмет од полето, областа и потесната 

област на истражување  

9  

5. изборен предмет од полето, областа и потесната 
област на истражување   

9 

Втор семестар ЕКТС-
кредити 

1. изборен предмет од полето, областа и потесната 
област на истражување 

6 

2. изборен предмет од полето, областа и потесната 
област на истражување 

6  

3. докторски семинар и годишна конференција со 
презентација 

4  

4. истражување за подготовка на тема за докторска 
дисертација  

14  

Трет семестар ЕКТС 
кредити 

1. пријавување на тема за докторска дисертација 
 

28  

2. докторски семинар (пишан труд, кој треба да се 
рецензира)  

2  

Четврти семестар 
 

ЕКТС 
кредити 

1. Работилница 3  

2. истражување и објавување резултати 25 

3. годишна конференција со презентација на 
рецензираниот труд 

2  
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Петти семестар ЕКТС 
кредити 

1. Истражување 
 

28  

2. докторски семинар (пишан труд, кој треба да се 
рецензира) 

2  

Шести семестар ЕКТС 
кредити 

1. Работилница 
 

3  

2. истражување и пишување на теза 
 

25  

3. годишна конференција со презентација на 
рецензираниот труд 

2  

 

 

Годишни докторски конференции / семинари на УКИМ  
II семестар 

Семинарот и конференцијата се одвиваат заедно. Студентот 
подготвува: 

- Пријава 
- Хипотеза и апстракт на дисертацијата 
- Power point презентација 

III семестар 

- Пријава 
- Пишан труд 4 – 10 стр., кој се рецензира од Комисија 

IV семестар 

- Пријава 
- Power point презентација за рецензираниот труд од III 

семестар 

V семестар 

- Пријава 
- Пишан труд 4 – 10 стр., кој се рецензира од Комисија 

VI семестар 

- Пријава 
- Power point презентација за рецензираниот труд од V семестар 

 
Презентации: Power point презентациите се претставуваат со 
слободно говорење (по можност без читање од печатен текст) 
Кандидатот треба да покаже темелност, концизност и јасност во 
излагањето, како и одлично владение со проблематиката на 
докторската дисертација. 
Траењето на јавните презентации е од 10 до 15 мин. 
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НАСТАВА - општообразовни предмети 

Име на предметот, 
активности и 
индивидуална работа за 
кои се доделуваат кредити 

ЕКТС 
Кредити 

Семестри 

Научноистражувачка етика  
 

4 I/II 

Еден предмет од групата 
предмети методологија на 
на истражувањето 

4 I/II 

Еден предмет од 
понудената листа на 
третата група предмети 

4 I/II 

Докторски семинари, 
годишни конференции   

12 II III/V IV/VI 

Работилница за 
истражувачка практика 
 

6 IV 
 

VI 

В к у п н о ЕКТС кредити                  30 

 

НАСТАВА - специјалистички предмети  
 
Ред. 
Бр. 

статус на 
предметот 

назив на 
предметот 

Семестар ЕКТС 
Креди

ти 

1. изборен  главен предмет 
за изработка на 
дисертацијата  

I 9 

2. изборен помошен 
предмет 

I 9 

3. изборен помошен 
предмет 

II 6 

4. изборен помошен 
предмет 

II 6 

Вкупно: 30 

Докторска дисертација 120 

Вкупно:  180 
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НАСТАВЕН КАДАР 

 

 Наставниот кадар го сочинуваат научните истражувачи од 

Институтот за македонска литература со научен степен доктор на 

науки. Во изведувањето на наставата, како визитинг професори и 

специјалисти по одредени прашања се вклучуваат еминентни 

професори од земјава и странство. При тоа ќе се користат 

можностите кои произлегуваат од договорите за соработка меѓу 

Институтот за македонска литература и домашните и странски 

високообразовни и научни установи. 

 

Список на наставен кадар 

 

1. д-р Наташа Аврамовска, редовен професор 

2. д-р Илија Велев, редовен професор 

3. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева, редовен професор 

4. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, редовен професор 

5. д-р Марко Китевски, редовен професор 

6. д-р Ана Мартиноска, редовен професор 

7. д-р Валентина Миронска-Христовска, редовен професор 

8. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, редовен професор 

9. д-р Мишел Павловски, редовен професор 

10. д-р Александар Прокопиев, редовен професор 

11. д-р Африм Реџепи, редовен професор 

12. д-р Соња Стојменска-Елзесер, редовен професор 
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ШКОЛАРИНА 

 

 Студиите ќе се остваруваат со самофинансирање на 

студентите.  

 Кандидатите кои ќе бидат примени плаќаат школарина за 

следење на наставата и за основни работни материјали.  

 

Школарината изнесува 4500 евра и се плаќа на 6 (и 

повеќе) рати во денарска противвредност. При плаќањето на 

првата рата, 250 евра во денарска противвредност примените 

кандидати плаќаат на Школата за докторски студии на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.   

 

ПРАВО НА КОНКУРИРАЊЕ И УПИСНИ РОКОВИ 

 

Услови за стекнување на правото кандидатот да се запише 

на студиската програма културолошки студии се: 

- завршени додипломски и постдипломски студии, односно 

освоени најмалку 300 ЕКТС кредити на првиот и вториот 

циклус студии; 

- остварен просечен успех најмалку 8,00 од претходно 

завршеното високо образование (прв и втор циклус студии 

/ додипломски и постдипломски студии);  

- познавање на еден од светските јазици. 

 

Студиската програма културолошки студии, заради 

интер/мултидисциплинарниот карактер е соодветна за кандидати 

од различни дисциплини. 

 

Запишувањето на студентите се врши врз основа на 

конкурс на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавен 

во дневниот печат и на веб-страницата на Универзитетот 

www.ukim.edu.mk 
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ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС 

 

 Кандидатите ги поднесуваат следниве документи: 

- пријавен лист со назначување на избраната студиска 

програма;  

- писмо за мотивација со назначување на областа на 

истражување и првична согласност на ментор од листата 

на ментори;  

- кратка биографија (CV);  

- дипломи и уверенија за положени испити од прв и втор 

циклус студии / додипломски и постдипломски студии 

(фотокопии, заверени на нотар);  

- сертификат/ уверение за познавање на светски јазик 

(уверение од Филолошкиот факултет при УКИМ / 

меѓународен сертификат /  диплома за претходно стекнато 

образование на еден од светските јазици);  

- извод од матична книга на родените; 

- уверение за државјанство. 

 

Пријавниот лист и пример CV може да се преземат од веб-

страницата на УКИМ www.ukim.edu.mk, каде може да се најдат 

сите потребни информации за студиите. 

 

Пријавата со доказите за исполнување на потребните услови за 

запишување се поднесуваат во Школата за докторски студии на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бул. „Гоце Делчев“ 

бр. 9. Информации во Институтот за македонска литература – 

Скопје, ул. „Григор Прличев“ бр. 5, Поштенски фах 455, тел. 

02/3220-309, лок. 32 и на e-mail: iml.kult@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.ukim.edu.mk/
mailto:iml.kult@gmail.com
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Институт за македонска литература 
Скопје, Григор Прличев бр. 5; П. фах 455 

 

тел. +389 2 32 20 309 
e-mail: maclit@iml.edu.mk; iml.kult@gmail.com  

 
www.iml.edu.mk 

 

 
www.facebook.com/kulturoloski.studii  
 

 

mailto:maclit@iml.edu.mk
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