
 

ПОВИК ЗА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА  

75 години институт за историја на уметноста и археологија 

 

Оваа година славиме 75годишен јубилеј од работата на Институтот за историја 

на уметноста и археологија, кој, низ повеќето развојни трансформации (катедра, 

наставно-научна студиска група, институт), претставува една од најстарите 

конститутивни структури на Филозофскиот факултет, формирана во 1920 година. На 

почетокот, форматиран како истражувачка единица (за археологија и древни 

уметности), а од 1947 година и како едукативна компонента на Филозофскиот 

факултет со свои наставни програми, денешниот Институт за историја на уметноста и 

археологија се грижи за едукацијата на младите кадри од областите на историјата на 

уметноста и археологијата на сите три образовни циклуси, создавајќи: истражувачи, 

музејски кустоси, теренски практичари, советници за културно наследство, ликовни 

критичари, есеисти, менаџери на културни институции, проектни консултанти, 

организатори на археолошки кампови итн.   



Во тој контекст, а во чест на 75годишнината на нашиот Институт, во периодот 

од 13 до 15 октомври, 2022 година во Хотелот Ла Тераца во Дојран, организираме 

меѓународна научна конференција со наслов “Археологија, творештво и наследство – 

истражување и заштита”. Целта на овој научен собир е презентација на најновите 

резултати од истражувањата во доменот на археологијата, историјата на уметноста и 

заштитата (посредна и непосредна) на културното наследство, како и размената на 

идеите и искуствата во наведените научни области помеѓу домашните и странските 

академски авторитети во правец на создавање одржлива свест за значењето, улогата и 

влијанието на културното наследство во современото живеење.   

Ценејќи го вашиот придонес кон истражувањата на наведените области, како и 

вашите трудови објавени во реномирани изданија на научната периодика, ни 

претставува особена чест да ве поканиме со ваша презентација да учествувате во 

конференциската програма.  

Крајниот рок за доставување на насловот на вашата презентација (вклучително 

и апстрактот на темата – не подолг од 1000 карактери) е 30 јуни, 2022 година. 

Насловите и апстрактите испратете ги на следната адреса: jubilee75@fzf.ukim.edu.mk  

Информација за роковите поврзани со конференциските задолженија: 

• Испраќање на насловите и апстрактите – 30 јуни, 2022 

• Известување за прифатените апстракти – 10 јули, 2022 

• Испраќање на конференциската програма до учесниците -  1.10. 2022 

• Испраќање информација за организацијата на конференцијата – 5.10.2022 

• Испраќање на трудовите за Зборникот на трудови од конференцијата - 

30 декември, 2022 

• Печатење на Зборникот со трудовите од конференцијата –  

период февруари – април 2023 
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