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

 Поени 

Конкретна активност:  

Dimova, Violeta (2015) Другиот и другоста на просторот и времето во твоите = 
мои очи од Христо Петрески. Контекст, 13. pp. 163-177. ISSN 1857-7377 
Dimova, Violeta (2015) Semantics of life and death in Jordan Radickov’s “We, the sparrows”. 
Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9 (5). pp. 110-114. ISSN 
1857-923X 
Celik, Mahmut and Dimova, Violeta (2015) Beginnings and development of the Tukish and 
Macedonian children’s literature in Macedonia. Knowledge - International Journal, Scientific 
and Applicative Papers, 9 (5). pp. 98-101. ISSN 1857-923X 
Dimova, Violeta and Kukubajska, Marija Emilija (2015) „Emilina’s ABC Book“ – earliest 
childhood literacy supported by emotional intelligence development. Knowledge - 
International Journal, Scientific and Applicative Papers, 10 (1). ISSN 1857-92 

Dimova, Violeta and Celik, Mahmut (2015) The method of aestetics of comunication in 
education - On the reception of literary work in teaching. Knowledge - International Journal, 
Scientific and Applicative Papers, 11/1. pp. 29-31. ISSN 1857-923X 
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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: 

Dimova, Violeta (2015) O drugome i o dijalogu između mikrokosmosa i makrokosmosa u 

Gorskom vijencu – imagološki aspekti. Зборник радова, Меѓународни славистички собир 

Његошеви дани 4, Котор, Универзитет Црне Горе, Филозофски факултет, Никшиќ, 2013 (5). 

pp. 155-161. ISSN ISBN 978-86-7798-083-2 / 821.163.4.09-13  
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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 
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Конкретна активност: 

 

Dimova, Violeta and Celik, Mahmut and Sulejmani, Umit (2015) Истражувачките методи и 

техники – основен услов за остварување на когнитивната настава во паралелките со 

турски наставен јазик. Годишен зборник 2015, Филолошки факултет, 6. pp. 259-265. ISSN 

1857-7059  
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  Вкупно поени   18 
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