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2. Објавен научен или стручен труд во 
меѓународно списание без импакт фактор  – 3 
(три) поени 

 Поени 

Конкретна активност 

 

Mladenoski, Ranko (2015) Суштинските дилеми за историјата и културата на 
античка Македонија. Македоника, 5 (13). pp. 3-44. ISSN 1857-7539 
 
Mladenoski, Ranko (2015) Хетеролошките аспекти на романот „Бајазит и 
Оливера“ од Драги Михајловски. Спектар, 32 (65). pp. 98-108. ISSN 0352-2423 
 
Mladenoski, Ranko (2015) Демаскирање на илузиите за „новите“ теории. 
Филолошки студии, 13 (1). pp. 361-371. ISSN 1857 6060 
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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 

 
Секциско предавање на VI Меѓународна научна конференција „Меѓународен 
дијалог: Исток – Запад“ одржана на Меѓународниот славјански универзитет 
„Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе, 17 и 18 април 2015 година, 
на тема: 
 Mladenoski, Ranko (2015) Дијалогизмот и интертекстуалноста во 
македонскиот роман. Зборник на научни трудови од Шеста меѓународна 
научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“, 2 (6). pp. 99-102. 
ISSN 1857-9299 
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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 

http://eprints.ugd.edu.mk/14415/
http://eprints.ugd.edu.mk/14415/
http://eprints.ugd.edu.mk/14465/
http://eprints.ugd.edu.mk/14465/
http://eprints.ugd.edu.mk/14735/
http://eprints.ugd.edu.mk/13747/
http://eprints.ugd.edu.mk/13747/


Конкретна активност 

Mladenoski, Ranko (2015) Монодрамски транскрипт за хероите на „Ножот“. XXI 

век: Балканскиот писател. pp. 52-61. ISSN 978-608-4501-40-4  

Mladenoski, Ranko (2015) Наративните структури во романите на Славчо 

Ковилоски. Современост, 64 (1). pp. 65-81. ISSN 0038-5972  

Mladenoski, Ranko (2015) Гаргара за душата. Современост, 64 (1). pp. 149-151. 

ISSN 0038-5972  

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Ликот на Александар III Македонски во 

македонскиот расказ од 20 век. Современост, 64 (3). pp. 79-82. ISSN 0038-5972 

Mladenoski, Ranko (2015) Провокативен феминистички поетски дискурс. 

Современост, 64 (2). pp. 145-147. ISSN 0038-5972  

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Театарскиот роман на Булгаков на 

македонски јазик. Современост, 64 (3). pp. 131-133. ISSN 0038-5972  

Mladenoski, Ranko and Belcev, Tole (2015) Македонски поеми и епови за 

најславниот македонски крал. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 

6. pp. 119-129. ISSN 1857-7059  

Mladenoski, Ranko (2015) Колумни за аномалиите во општеството и кај 

индивидуата. Современост, 64 (2). pp. 130-133. ISSN 0038-5972  
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

 
Mladenoski, Ranko (2015) Практикум по наратологија. ISBN 978-608-244-176-4 
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  Вкупно поени 21 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/12819/
http://eprints.ugd.edu.mk/12820/
http://eprints.ugd.edu.mk/12820/
http://eprints.ugd.edu.mk/12821/
http://eprints.ugd.edu.mk/14310/
http://eprints.ugd.edu.mk/14310/
http://eprints.ugd.edu.mk/14058/
http://eprints.ugd.edu.mk/14311/
http://eprints.ugd.edu.mk/14311/
http://eprints.ugd.edu.mk/14868/
http://eprints.ugd.edu.mk/14868/
http://eprints.ugd.edu.mk/14057/
http://eprints.ugd.edu.mk/14057/
http://eprints.ugd.edu.mk/13073/

