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Поени 

 

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 

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Tvorestvoto na makedonskite 

kompozitori vo uslovi na tranzicija 1991-2012/1991-2001/2001-2012. In: Muzika regiona u uslovima tranzicije 

(1990-2010), 25.01.2013, Sala Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Crna Gora. 

(Unpublished)  

 
Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Tvorestvoto na makedonskite 
kompozitori vo uslovi na tranzicija 1991-2012/1991-2001/2001-2012. In: Muzika regiona u uslovima tranzicije 
(1990-2010), 25.01.2013, Sala Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, Crna Gora. 
(Unpublished)  

 
 
 
 
2 

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 

 

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Рихард Штраус - Аспекти на оркестарскиот јазик и 
симфониската поема „Дон Кихот”. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). ISSN 
1857-8659 
 
Velkovska-Trajanovska, Valentina (2012) Рихард Штраус - Аспекти на оркестарскиот јазик и 
симфониската поема „Дон Кихот”. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). ISSN 
1857-8659  
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10.   Поени 

Музичка работилница, изложба и проекција  Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

 

Промоција на музичката едукација во Средните музички училишта (Скопје, Штип, Битола и Тетово) 

Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Jovanov, Ilco and Velkovska-Trajanovska, 
Valentina and Skarik, Milica and Gavrilovski, Goce (2013) Факултет за музичка уметност. [Video]  
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http://eprints.ugd.edu.mk/5321/
http://eprints.ugd.edu.mk/5321/
http://eprints.ugd.edu.mk/5321/
http://eprints.ugd.edu.mk/5321/
http://eprints.ugd.edu.mk/9493/
http://eprints.ugd.edu.mk/9493/
http://eprints.ugd.edu.mk/9493/
http://eprints.ugd.edu.mk/9493/
http://eprints.ugd.edu.mk/9398/


Компонирано музичко дело (соло, дуо, трио, 
квартет, камерен ансамбл до седум изведувачи, 
хор и вокално-нструментални дела во траење 
до 7 мин.) со оригинални уметнички резултати, 
концертна изведба (печатено како партитура од 
официјална институција или снимено-издадено 
на ЦД од официјална медиумска или издавачка 
куќа) 

 Поени 

во земјава 5 (пет) 
поени 

во странство 7 (седум) 
поени 

 

Конкретна активност 

 
Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Days of Macedonian Music 2013 - Koncert na Reconsil Ensemble 
Vienna. [Performance]  

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Minifestival - Osterreich-Mazedonien. [Performance]  

- Валентина Велковска-Трајановска, Чекор пред темнината – Концерт на Reconsil Ensemble на 
фестивалот Денови на македонска музика 2013, Скопје;  
 

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Days of Macedonian Music 2013 - Koncert na Reconsil Ensemble 
Vienna. [Performance] 

 
- Валентина Велковска-Трајановска, Орфеј на бескрајот – за мешан хор, Концерт на “New 

London Chamber choir” во Лондон, Англија, март 2013  
 

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Kreutzer Quartet & The New London Chamber Choir - Macedonia 
Now! [Performance] 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 

11. Авторско ЦД или ДВД издание  
(од издавачка куќа или фестивал): 

 Поени 

во земјава 8 (осум) 
поени 

во странство 9 (девет) 
поени 

 

Конкретна активност 

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Чекор пред темнината - авторски компакт диск. [Audio]  
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Хармонија 1 - рецензирана скриптa. [Teaching Resource].  

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=222  
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  Вкупно поени 18 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/7424/
http://eprints.ugd.edu.mk/7424/
http://eprints.ugd.edu.mk/7354/
http://eprints.ugd.edu.mk/7424/
http://eprints.ugd.edu.mk/7424/
http://eprints.ugd.edu.mk/5941/
http://eprints.ugd.edu.mk/5941/
http://eprints.ugd.edu.mk/8892/
http://eprints.ugd.edu.mk/9494/
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=222

