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Ред.

бр. 

Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 

Стандарди и нормативи за изведување на 

високообразовна дејност на Универзитетот 

 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 

 

Angelov, Goranco (2013) Киберфолклор „Зурлаџиска музика, пред и по интернет глобализацијата“. 

In: Добредојдовте во Киберија, белешки од дигиталниот свет, 20-21 June 2013, Софија, Р. Бугарија. 

(Unpublished)  

 

Angelov, Goranco (2013) Значењето на теренските истражувања во зачувувањето на народните 
музички инструменти. In: Трети национални младежки четения по етнология, 05 Dec 2013, 
Blagoevgrad, Bulgaria. (Unpublished) 
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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 

 

Angelov, Goranco (2013) Ќемене, гусла, гусле, ќемане, г’дулка. In: Славишки зборник. ЛУ Градски Музеј 

– Крива паланка, Крива Паланка, pp. 157-168.  
 
Angelov, Goranco (2013) Зурлата кај албанците во Кичево и кичевско. In: Музишкп-научна 
манифестација „Струшка музичка есен“, 13-15 Sept 2013, Струга. (Unpublished)  
 

Angelov, Goranco (2013) Музичките инструменти во македонските народни песни. Годишен зборник 

2012 - Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 107-130. ISSN 1857- 8659  
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10.    

 Селектор и промотор на концертна дејност  Поени 

во земјава 2 (два) 
поени 

во странство 3 (три) 
поени 

Конкретна активност 

 

Angelov, Goranco and Hristov, Josif (2013) Доц. м-р Горанчо Ангелов, гостин на гајда и кавал на 

Годишниот концерт на учениците по народни инструменти од Средното и основното музичко 

училиште „Сергеј Михајлов“ - Штип. [Video] (Unpublished) 

 

Годишен концерт на студентите по Етнокореологија и Ревија на народни носии (01.07.2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/9238/
http://eprints.ugd.edu.mk/9565/
http://eprints.ugd.edu.mk/9565/
http://eprints.ugd.edu.mk/9510/
http://eprints.ugd.edu.mk/9516/
http://eprints.ugd.edu.mk/9243/
http://eprints.ugd.edu.mk/9495/
http://eprints.ugd.edu.mk/9495/
http://eprints.ugd.edu.mk/9495/


Angelov, Goranco (2013) Целовечерен концерт на студентите по Традиционални инструменти од 

катедрата за Етнокореологија, во класата на Доц. м-р Горанчо Ангелов. [Video] (Unpublished)  

 

Angelov, Goranco (2013) Доц. м-р Горанчо Ангелов со ансамблот ЕТНИКУМ. Концерт на 

традиционална музика на манифестацијата Штипска пастрамајлијада 2013 год. во организација на 

Општина Штип. [Video] (Unpublished)  

 

Angelov, Goranco (2013) Новогодишен концерт 2013 на студентите по традиционални 

инструменти од класата на Доц. м-р Горанчо Ангелов, Катедра за Етнокореологија. [Video] 

(Unpublished)  

 

Angelov, Goranco (2013) Горанчо Ангелов и ансамблот „Етникум“, концерт во Берово на 

Фестивалот Форест Фест-Берово, 7 и 8 декември 2013. [Video] (Unpublished) 
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  Вкупно поени 19 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/9236/
http://eprints.ugd.edu.mk/9236/
http://eprints.ugd.edu.mk/9535/
http://eprints.ugd.edu.mk/9535/
http://eprints.ugd.edu.mk/9535/
http://eprints.ugd.edu.mk/9237/
http://eprints.ugd.edu.mk/9237/
http://eprints.ugd.edu.mk/9568/
http://eprints.ugd.edu.mk/9568/

