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наука, МАНУ, XLIV, 1, 2019, стр. [167]-170. 
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131. Формална и семантичка деривација на прасловенскиот корен *slěd- во македонскиот јазик // 

XLVI меѓународна научна конференција на LII летна школа на Меѓународниот семинар за 
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(на далечина) : Скопје, 17.8 - 28.8 2020 година, [ред. одбор О. Чукалиев ... и др.], УКИМ, 
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The University of Chicago, со реферат "Compound past tenses in the Macedonian and Arumanian dialects 

of the Ohrid region". 
 

10. Учество на XXIII научна дискусија, Охрид, 26-27 VIII 1996, со реферат "Прекажаноста во 
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14. Учество на IV научен собир на млади македонисти, 20-21 V 1999, Филолошки факултет, 
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47. Учество на XLIV Научна конференција при Меѓународниот семинар за македонски јазик, 
литература и култура, Охрид, 17-18 јуни 2017, со реферат „Семантичка деривација и семанатичка 
мотивација на предикатот ‘држи’“. 
 

48. Учество на Лингвистичка работилница „Граматика (синхронија-дијахронија)“, Охрид, 

МАНУ, Научен и уметнички центар „Уранија“, 30 јуни - 2 јули 2017. 
 

49. Коорганизатор на Меѓународна научна конференција „Мултикултурализам и јазичен 
контакт“, Тетово, УЈИЕ, 31 август - 1 септември 2017. 

 

50. Учество на Меѓународна научна манифестација „Македонистички денови во МАНУ“ (ИЦАЛ 

„Б. Видоески“), Скопје, МАНУ, 16–17 мај 2018, со реферат „Неудвоен датив во македонскиот 

разговорен јазик – нови тенденции“, и како промотор на веб-порталот „Дигитални ресурси на 

македонскиот јазик“ (drmj.manu.edu.mk). 
 

51. Учество на XLV Меѓународна научна конференција при Меѓународниот семинар за 

македонски јазик, литература и култура), Охрид, 16–17 јуни 2018, со реферат: „За адаптацијата на 

турцизмите во глаголскиот систем на македонскиот јазик и другите балкански јазици“. 
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52. Учество на LI летна школа при Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и 

култура, Охрид, 16 јуни - 1 јули 2018. 
 

53. Учество на Меѓународен конгрес на славистите, Белград, Србија, 20–27 август 2018, со 

реферат „Процеси на семантичка деривација“.  
 

54. Учество на X Македонско-северноамериканска конференција за македонистика, Охрид, 

Конгресен центар, 30 август - 1 септември 2018, со реферат „За надградените показатели на 

динамични просторни релации во разговорниот македонски јазик (врз корпусот на ‘бомбите’)“. 
 

55. Учество (со З. Тополињска) на Symposium international Tradition dans la communication et dans 

la culture spirituelle du l’Europe du Sud-Est (Droit, Économie, Sciences Naturelles, Art, Litérature, Langue) 

= International symposium Tradition in communication and in the spiritual culture of Southeast Europe 

(Law, Economics, Natural Sciences, Art, Literature, Language), (AIESEE), Ohrid, House of Urania, MASA, 

5-8 September 2018, со реферат (with Z. Topolinjska) The impact of multilingual environment on the 

semantic and formal structure of the languages in contact. 
 

56. Учество на Лингвистичка работилница „Дијалектите на македонскиот јазик – современа 

состојба и картографска обработка“ (орг. ИЦАЛ „Б. Видоески“, МАНУ), Охрид, МАНУ, Научен и 

уметнички центар „Уранија“, 27-29 јуни 2019 со презентации на работата врз: „Лингвистички атлас 

на македонските дијалекти (според материјалите на ОЛА)“, ИЦАЛ „Б. Видоески“, МАНУ и 

„Македонски дијалектен атлас“, Одделение за дијалектологија, ИНИ „Крсте П. Мисирков“. 
 

57. Учество на LII летна школа при Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и 

култура, Охрид, Конгресен центар на УКИМ, 21 август 2019, со предавање „Културните влијанија 

врз македонските дијалекти“. 
 

58. Учество на XLVI Меѓународна научна конференција при Меѓународниот семинар за 

македонски јазик, литература и култура), Охрид, Конгресен центар на УКИМ, 23-24 август 2019 со 

реферат: „Формална и семантичка деривација на прасловенскиот корен *slěd- во македонскиот 

јазик“. 
 

59. Учество на Трибина „Влашки јазик и култура“, Скопје, Амфитеатар на МАНУ, 21 октомври 

2019, со презентација „Интернет порталот `Дигитални ресурси за влашкиот јазик и култура`“ 

(aromanski.manu.edu.mk). 
 

60. Учество на Свечен собир по повод 190 години од раѓањето на Григор С. Прличев, Скопје, 

МАНУ, 4 март 2020, со реферат: „За некои дијалектни особености во говорот на Прличев од 1866 

година“. 
 

61. Учество на Панел дискусија за иницијативата за основање на Центар за грижа и промоција на 

македонскиот јазик во старото училиште „Димитар Влахов“ во с. Љубојно по повод 2 години од 

потпишувањето на Договорот од Преспа и 76 години од основањето на второто училиште на мајчин, 

македонски јазик, с. Љубојно, Општина Ресен, 17 јуни 2020. 
  

62. Учество на LIII летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и 

култура, Охрид, Охрид, 16 август – 3 септември 2020, со презентација (PPT): „Принципите на 

лингвистичката географија во обработката на македонските дијалекти : (по повод 100 години од 

раѓањето на академик Божидар Видоески)“. 

 

63. Учество на Научен собир посветен на Крсте П. Мисирков, Скопје, Плато пред МАНУ, 15 јуни 

2021, со реферат: „За една македонска јазична особеност во книгата „За македонцките работи“ НА 
К. П. Мисирков и нејзината рефлексија во современиот македонски јазик“. 

 

 

Научни престои, одржани предавања и др.: 
 

1. Научен престој на Институтот за полски јазик при Полската академија на науки, Краков, 

Полска, септември 2007 
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2. Научен престој на Институтот за полски јазик при Полската академија на науки, Краков, 

Полска, март 2009. 
 

3. Гостин-професор на Универзитетот во Хелсинки, Финска, со предавање од областа на 

Балканската лингвистика, април 2009. 

 

4. Советник-консултант за балкански проект на Катедрата за словенски јазици при 

Универзитетотот во Хелсинки, Финска , април 2009 
 

5. Учество на тркалезна маса посветена на македонскиот јазик, Конференција AAASS , Бостон 

САД, ноември 2009. 
 

6. Учество на редовното заседание на Меѓународната комисија за балканистика и на 

меѓународниот симпозиум „Balkanisms today“, Австриска академија на науките, Виена, Австрија, 

септември 2010. 
 

7. Предавање = Lecture "The Aromanian and Its Contacts with Macedonian (from Balkan 

Perspective)", The University of Tokyo, Japan, 20 March 2015. 
 

8. Предавање = Lecture "Macedonian language tendencies in Balkan context", Slavic-Eurasian 

Research Center, Hokkaido University, Sapporo, 24 March 2015.  
 

9. Предавање "Macedonian language in Slavic and Balkan linguistic world" (SEELECTS of Slavic 

and East-European Lectures, org. Slavonic and East European Studies), Универзитет во Гент, Белгија, 25 

февруари 2016. 
 

10. Пристапно предавање „Македонскиот јазик како комплексен адаптивен систем“, по повод 

изборот за дописен член на МАНУ, МАНУ, Скопје, 21 април 2016. 
 

11. Предавање „Македонскиот јазик во балкански контекст“ (XLIX Меѓународен семинар за 

македонски јазик, литература и култура), Охрид, 14 јуни 2016. 
 

12. Предавања на Курсот „Македонскиот јазик меѓу традицијата и иновацијата“ (LI летна школа 

при Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура), Охрид 18-19.06.2018. 
 

13. Предавање „Балканските карактеристики на македонскиот јазик“, Филолошки факултет, 

Белград, Србија, 28 март 2019. 

 

 

Учество на годишни заседанија на Меѓународната комисија на ОЛА и Меѓународниот 

борд на АЛЕ: 
 

1. Учество (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното Заседание на 

меѓународната Комисија на Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА), Братислава, Република 

Словачка, ноември 2004.  
 

2. Учество (како претставник на Македонија) на редовното Заседание на Меѓународната 

комисија на Европскиот лингвистички атлас, Брно, Република Чешка, април 2005. 
 

3. Учество (како претставник на Македонија) на редовното Заседание на меѓународната 

Комисија на Европскиот лингвистички атлас, Дубровник, Република Хрватска, мај 2006. 
 

4. Учество (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното Заседание на 

меѓународната Комисија на Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА), Краков, Полска, 

септември 2005.  
 

5. Учество и организација (како претседател на Македонската национална комисија) на 

редовното Заседание на меѓународната Комисија на Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА), 

Струга, Република Македонија, октомври 2006. 
 

6. Учество (како претставник на Македонија) на редовното Заседание на меѓународната 
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Комисија на Европскиот лингвистички атлас, Струга, Република Македонија, април 2007. 
 

7. Учество (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното Заседание на 

меѓународната Комисија на Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА), Бауцен, Германија, 

октомври 2007. 
 

8. Учество (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното Заседание на 

меѓународната Комисија на Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА), АНУБиХ, Сараево, 

октомври 2008. 
 

9. Учество (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното Заседание на 

Меѓународната комисија на Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА), Минск, Белорусија, 

септември 2009. 
 

10. Учество (како претставник на Македонија) на редовното Заседание на Меѓународната 

комисија на Европскиот лингвистички атлас, Краков, Полска, јуни 2010. 
 

11. Учество (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното Заседание на 

Меѓународната комисија на Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА), Бугарска академија на 

науките, Софија, Бугарија, октомври 2010. 
 

12. Учество (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното Заседание на 

Меѓународната комисија на Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА), Руска академија на 

науките, Москва, Русија, октомври, 2011. 
 

13. Учество (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното Заседание на 

Меѓународната комисија на Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА), Чешка академија на 

науките, Брно, Чешка Република, септември 2012. 
 

14. Учество (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното Заседание на 

Меѓународната комисија на Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА), Словенечка академија на 

науките и уметностите, Порторож, Словенија, 3-10 ноември 2013.  
 

15. Учество во работата (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното 

Заседание на Меѓународната комисија на „Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА)“ (проект на 

Меѓународниот комитет на славистите), Српска академија на науките и уметностите, Белград, Србија, 

16-23 октомври 2016. 
 

16. Учество во работата (како претседател на Македонската национална комисија) на редовното 

Заседание на Меѓународната комисија на „Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА)“ (проект на 

Меѓународниот комитет на славистите), Краков, Полска, Институт за полски јазик при ПАН, 22–29 

септември 2019. 
 

17. Учество во работата (како претседател на Македонската национална комисија и член на 

Меѓународната комисија на ОЛА) на редовното Заседание на Меѓународната комисија на 

„Општословенскиот лингвистички атлас (ОЛА)“ (проект на Меѓународниот комитет на славистите), 

Online (ZOOM platform), 27 октомври 2020. 
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