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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 

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

 Поени 

Конкретна активност 

Angelov, Goranco (2015) Народните музички инструменти кај балканските народи со посебен 
осврт на инструментот зурла. In: Балканскиот фолклор како интеркултурен код. Institute of 
Folklore “Marko Cepenkov” – Skopje, Institute of Slavonic Philology Adam Mickiewicz University – 
Poznań, pp. 65-82. ISBN 978-9989-642-85-2 

 
 
3 

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 (2015) Д-р Боривоје Џимревски - музички фолклорист, теренски истражувач и 
еден од пионерите на македонската етноорганологија. In: Македонски фолклор. Институт за 
фолкор Марко Цепенков - Скопје, Skopje, pp. 13-22. ISBN ISSN 0542-2108 

Angelov, Goranco (2015) Анализа на монографијата „Чалгиската традиција во Македонија“ од 
авторот Боривоје Џимревски.In: Македонски фолклор. Институт за фолкор Марко Цепенков - 
Скопје, pp. 87-93. ISBN ISSN 0542-2108 

Angelov, Goranco (2015) Улогата на Александар Линин за развојот на македонската 
етноорганологија. In: Балканската култура низ призмата на фолклористичко-етнолошките 
истражувања. Институт за фолклор „Марко Цепенков" - Скопје, pp. 357-366. 

Angelov, Goranco (2015) Форми на изучување на вештините на свирење на музичкиот 
инструмент зурла. In: Музика и образование. Сојуз на композитори на Македонија - СОКОМ, pp. 
77-86. ISBN 978-9989-801-15-0 
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10.    

Изведба на целовечерен камерен концерт во 
призната сала: 

 Поени 

во земјава 3 (три) 
поени 

во странство 5 (пет) 
поени 

Конкретна активност 

Angelov, Goranco and Kitanovski, Antonijo and Jovanov, Ilco (2015) „Музика на светот“ 

целовечерен концерт. [Video] (Unpublished 

Angelov, Goranco (2015) Целовечерен концерт на студентите по традиционални 
инструменти во класата на доц. м-р Горанчо Ангелов во рамките на „Штипско културно 
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http://eprints.ugd.edu.mk/15092/
http://eprints.ugd.edu.mk/15092/
http://eprints.ugd.edu.mk/15088/
http://eprints.ugd.edu.mk/15088/
http://eprints.ugd.edu.mk/15090/
http://eprints.ugd.edu.mk/15090/
http://eprints.ugd.edu.mk/15148/
http://eprints.ugd.edu.mk/15148/
http://eprints.ugd.edu.mk/15150/
http://eprints.ugd.edu.mk/15150/
http://eprints.ugd.edu.mk/15118/
http://eprints.ugd.edu.mk/15118/
http://eprints.ugd.edu.mk/15098/
http://eprints.ugd.edu.mk/15098/


лето“ 2015. [Video] (Unpublished) 

Angelov, Goranco (2015) Новогодишен концерт 2015 на студентите по традиционални 
инструменти класа доц. м-р Горанчо Ангелов, Катедра за Етнокореологија. [Video] 

Музичка работилница, изложба и проекција  Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

Angelov, Goranco and Jovanov, Ilco and Velickovska, Rodna (2015) Семинар за изворни народни 
инструменти и песни Прилеп 2015. In: Семинар за изворни народни инструменти и песни „Пеце 
Атанасовски“, 30 June-03 July 2015, Dolneni, Prilep, Macedonia. 
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 Селектор и промотор на концертна дејност  Поени 

во земјава 2 (два) 
поени 

во странство 3 (три) 
поени 

Конкретна активност 

Angelov, Goranco (2015) Горанчо Ангелов - Соло гајда, настап по повод Светскиот Ден на 
Музиката во градскиот парк во Скопје, локација Школка. [Performance] (Unpublished) 
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  Вкупно поени 23 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/15098/
http://eprints.ugd.edu.mk/15122/
http://eprints.ugd.edu.mk/15122/
http://eprints.ugd.edu.mk/15213/
http://eprints.ugd.edu.mk/15213/
http://eprints.ugd.edu.mk/15168/
http://eprints.ugd.edu.mk/15168/

