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Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 
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2. Објавен научен или стручен труд во меѓународно 
списание без импакт фактор  – 3 (три) поени 

 Поени 

Конкретна активност:  

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) For the categories `east` and `west` in the 

stories `White Fortress` by Ohran Pamuk and Zona Zamfirova by Stevan Sremac. 

Hikmet, Journal of Scientific Reasearch, 13 (25). pp. 30-41. ISSN 1857-5935 
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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: 

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Категорија просторa у „Горском венцу“ 

(простор у функциjи менталитета и идентитета). Zbornik radova s 

medzunarodnog naucnog skupa Njegosevi dani 5, Niksik, 4-7 Sept, 2013. pp. 123-

133. ISSN 978-86-7798-083-2 
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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 

 

 

 

 

Конкретна активност 

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Семантиката на јазикот во рубриката 

„Сакам да кажам“ во дневниот весник „Вест“. Годишен зборник 2015-

Филолошки факултет. pp. 21-29. ISSN 1857-7059  

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Портретирање преку дескрипција (За 

портретите на Францка и Лојзе во романот „На пругорнината“ од Иван 

Цанкар). Годишен зборник 2015 Филолошки факултет. pp. 131-141. ISSN 1857-

7059 

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Дескриптивните „слики“ во романот 

„Селидби“ од Милош Црњански. Годишен зборник 2015-Филолошки факултет. 

pp. 197-207. ISSN 1857-7059 
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Хрватска книжевност - учебник. 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-180-1  

Karanikolova-Cocorovska, Lusi (2015) Практикум по хрватска книжевност. 

Univerzitet Goce Delcev, Stip. ISBN 978-608-244-181-8  
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             Вкупно поени   15 
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