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3. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на меѓународна научна, уметничка 
конференција, конгрес и научно и стручно 
списание – 2 (два) поени   

 Поени 

Конкретна активност 

 

Cepreganov, Todor (2015) Дали партиската организација во Македонија можеше да ги 
спаси Евреите? In: Дипломатијата и депортацијата на Евреите од Македонија во 1943 
година, 27 Jan 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished) 
 
Cepreganov, Todor (2015) Македонското прашање од Сан Стефано до Букурешт. In: 
Балканот: Луѓе, војни и мир. Универзитет „Кирил и Методиј”-Институт за национална 
историја, Скопје, pp. 83-88. ISBN 978-9989-159-68-8 
 
Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Учеството на Евреите во НОД на 
Македонија. Евреите во Македонија. Историја, традиција, култура, јазик и религија. pp. 219-
228. 
 
The participation of the Jews in the National Liberation Movement, International Scientific 
Conference, Jews in Macedonia: History, Tradition, Culture, Language and Religion, On the 
occasion of the 70th anniversary of the renewal of the work of the Jewish community in Macedonia 
after the Second World War (1944 – 2014), Jewish Community in the Republic of Macedonia, 
Macedonian Academy of Science and Arts, Institute of National History, MASA, 18-19 December 
2014, Skopje, Republic of Macedonia, 2015, 215-224. 

 

 
 

9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  
конференција, конгрес (независно од тоа на кое 
место во трудот се наоѓа истражувачот 
/наставникот/ соработникот) и во домашно 
научно и стручно списание како главен носител 
и најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) поен 

 Поени 

Конкретна активност 

 

Cepreganov, Todor (2015) Дали партиската организација во Македонија можеше да ги 

спаси Евреите? In: Дипломатијата и депортацијата на Евреите од Македонија во 1943 

година, 27 Jan 2015, Skopje, Macedonia. (Unpublished) 

 

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Толеранцијата и учебниците по историја во 

мултиетничко и ултиконфесионално општество (македонски случај). In: Состојби, 
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предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија, 13 

May 2015, Stip, Macedonia. (Unpublished) 

 

Cepreganov, Todor (2015) Словачка во идејата за Подунавска Федерација. In: Втор 

меѓународен научен собир Македонско-словачки книжевни, јазични и културни врски, 2-3 

July 2015, MANU, Skopje. (Unpublished) 

 

Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) Колку се застапени мирот и толеранцијата 

во учебниците по историја за основно и средно образование? In: Меѓународна научна 

конференција на Факултетот за образовни науки, 24-25 Sept 2015, Stip, Macedonia. 

(Unpublished) 

 
Научно стручна трибина „Учителот и средината за учење и развој“,    ФОН, 3  октомври 
2015, со прилог „Улицата, училиштето и компјутерите“. 
 
Cepreganov, Todor and Cakarjanevski, Gorgi (2015) Прва македонско-косовска ударна 
бригада:Бригада на братството и единството ретроспектива. In: Шести меѓународен 
научен симпозиум „Афирмација, продлабочување и проширување, на вековните културни 
врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија“, 30 Oct-1 Nov 2015, Bitola, Macedonia. (Unpublished) 
 
Cepreganov, Todor and Nikolova, Sonja (2015) The Balkan Wars as a Reason for Migration of the 
Jews from the Part of Macedonia in the Frame of the Kingdom of Serbia. In: Congress The 
Balkans and Migration on the 100-th Anniversary of the First World War, 2-4 December 2015, 
Istanbul. (Unpublished) 

13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) 
поени. 

Конкретна активност 

Прилеп – Милениумско пулсирање 1014 – 2014, Главен и одговорен уредник д-
р Владимир Караџоски, Локална самоуправа на Општина Прилеп, 2014, 595 
(дел од книга), излезена во 2015. 
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  Вкупно поени 15 
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