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СЛОВЕНСКО-МАКЕДОНСКИ  ЕТНОЛОШКИ  ПРОЕКТ

КУЛТУРА
КУЛТУРА

СКАПОЦЕН И НЕМИ  

Пос тјугос ловенски 
светови: помеѓу тра-
дицијата и модер-

носта" е насловот на Збор-
никот кој како резултат на 
тригодишниот словенечко-
македонски етнолошки и ан-
трополошки истражувачки 
проект (2000-2002 година), 
со пригодна свеченост со на-
стап на средношколци од 
средното музичко училиште 
"Илија Николовски - Луј" бе-
ше промовиран во хотелот 
"Александар палас" во Ско п-
је. Реализацијата на проек-
тот формално почнала во 
2000 година со поддршка на 
коми сиите за научна и техно-
лошка соработка на двете 
др жави, под наслов "Тради-

Објавениот Зборник е предизвик за секој 
кој се занимава со сегашноста, со минатото и 
со иднината на Македонија.

И Амбасадата на Република Словенија во 
Македонија на соодветен начин ја поддржала 
реализацијата на проектот.

"

цио нал ната култура на Сло-
венија и Македонија", забе-
лежан како еден од првите 
импле мен тирани по потпи-
шу вањето на договорот за 
научна со работка меѓу но-
вите неза вис ни држави. 

Во овој проект од маке-
донска страна учествуваа 
професорите Ѓорѓи Здравев, 
Крсте Богоевски и доцентите 
Љупчо Ристески, Мирјана 
Мир чевска и Љупчо Не дел-
ков. Словенечкиот истражу-
вачки тим го сочинуваа про-
фесорите: Змаго Шмитек, Рај-
ко Муршиќ, Мирјам Менцеј, 
како и Боштјан Кравања и 
Мета Кастелиќ. Потребната 
фото и видеодокументација, 
од која дел беше презен ти-
рана и на промоцијата, во 
текот на реализираната те-
ренска работа ја оформил 
Јо же Регбергер Огрин.  И Ам-
ба садата на Република Сло-

ве нија во Македонија на со-
од ветен начин ја поддржала 
реа лизацијата на проектот. 
Зборникот е отпечатен на ан-
глиски јазик, а првенствено 
е наменет за светот за што 
по веќе да се дознае за богат-
ството кое го поседува Ма-
кедонија. 

ЗНАЧЕЊЕ

Ова издание, во кое се по-
местени научните согле ду-
вања на стручни тимови од 
Институтот за етнологија и 
антропологија при При род-
но-математичкиот факултет 
на Универзитетот "Св. Кирил 
и Методиј" во Скопје и Од-
делението за етнологија и 
културна антропологија при 
Филозофскиот факултет на 
Универзитетот во Љубљана, 
раководени од проф. д-р 
Ане  та Светиева од маке дон-
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ска и проф. д-р Божидар Је-
зерник од словенечка стра-
на, е со исклучително го ле-
мо зна че ње за културата и 
за науката на Словенија и на 
Маке донија.

"Објавениот Зборник е ска-
поцен и неминовен из вор, 
поддршка и предизвик за 
секој кој се занимава со се-
гашноста, минатото и ид ни-
ната на Македонија. Тој е пот-
врда дека постои сора ботка 
на највисоко научно ниво на 
истражувачите од двете зем-
ји, а е и соодветен поттик за 
натамошна сора ботка", ис-
так на словенеч ки от амба са-
дор Марјан Шиф тар. 

"Зборникот нам ни е по-
дарен од Словенија. Ид ниот 
кој ќе го работиме, а се на-
девам дека ќе се појави како 
ре зул тат на поголема ан га-
жи ра ност на македон ските 
ин сти туции, ќе биде наш по-
дарок на Словенците", до-
даде  Ане та Светиева, која 
по сочи на воспоставената 

п р о ф е -
сио нална и чо-
вечка комуни ка ција меѓу 
истражувачите од двете зем-
ји, како на несекојдневно и 
ис клучи телно добро ис кус-
тво при работа, но и на фак-
тот дека првиот Зборник од 
нивната соработка го издаде 
Одде лението за етнологија 

и културна антропологија 
при Филозофскиот факултет 
на Универзитетот во Љуб-
љана. 

ТЕМИ
 

Насловот на Зборникот 
"Постјугословенски све то-
ви" произлегува од фактот 
дека сите текстови помес-
тени во него се напишани по 
рас па ѓањето на поранешна 
Југо славија и добивањето 
неза висност на поранеш-
ните со јузни републики, ко-
га двете земји (Македонија и 
Слове нија) се соочија со 
сл ични предизвици и про-
блеми: национализмот, мул-
тикул тура лизмот, иденти те-
тот, економската нееднак-
вост на руралните области, 
рефор ми те во сите области 
на јав ниот живот. Текстовите 
се мош не различни во смис-
ла на нивните тематски и 
мето долошки перспективи, 
како и на нивната временска 

и гео графска рамка, што ну-
ди ин тересен пресек на 

идеите во мо дер-
ната сло ве неч-
ка и ма кедонска 

етно ло гија и 
антро поло гија, 

но се пак се по де-
лени на три гру пи: 

к о м  п а  р а  т и в н и 
согле ду ва ња на сло-

ве неч ка та и на маке-
дон ска та народна 

кул тура; третман на 
пое ди нечни сегменти 

на тра диционалната 
кул тура: народната но-

сија, оби чај ното право, 
социјалниот статус на же-

ните (со на глас ка на ре-
гио ните на Порече во Маке-
донија и Козјанско/Бизељ-
ско во Словенија) и истра-
жување на модерните трен-
дови во македонската кул-
ту ра.


