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            Дo 
Наставничкиот совет на          
Високата медицинска школа Битола       
Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА 
ОБЛАСТ: ПРИМЕНЕТА КИНЕЗИОЛОГИЈА (50401) 

 
 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при Универзитетот 
"Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 23.06.2021година, донесе 
Одлука бр. 02-215/4 за формирање на Рецензиона комисија за изготвување на реферат за 
избор на наставник во научната област: Применета кинезиологија (50401), во состав: 
 

1. Проф. д-р Митричка Џамбазовска-Старделова, претседател 
Факултет за физичко образование,спорт и здравје, при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“, Скопје 
 
2. Проф. д-р Георги Георгиев, член 
Факултет за физичко образование,спорт и здравје, при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“, Скопје 
 
3. Проф. д-рГоран Никовски,член 
Факултет за физичко образование,спорт и здравје, при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“, Скопје 
 

 Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го поднесува 
следниов: 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
 
 
 На конкурсот кој што беше објавен во весниците "Нова Македонија" и "Коха" од 
28.05.2021 година, за избор на наставник во научната област:Применета кинезиологија 
(50401),се пријави следниот кандидат: 
 
  

М-р Ангелина Чокузовска 
 
 

Биографски податоци  
 

Кандидатката м-р Ангелина Чокузоскае родена на 09.10.1980 година во Битола. По 
завршувањето на основното образование, се запишала во гимназијата „Јосип Броз Тито“ во 
Битола насока општа која ја завршила матурирајќи на тема од физичкото образование. 
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На факултетот за физичка култура на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ Во 
Скопје се запишала во учебната 1999/2000 година. Во текот на студиите покажала особен 
интерес и активности во повеќе подрачја, а посебно во кинезиологијата и кинезитерапијата. 

 
Дипломирала на 19.07.2004 година со просечен успех 8,17 и се стекнала со називот 

дипломиран професор по физичка култура. 
 
По дипломирањето се запишала на специјалистички постдипломски студии по 

кинезитерапија на Националната спортска академија во Софија, Бугарија. Успешно ги 
положила сите предвидени испити од постдипломските студии со висок просечен успех 
(9,50) и во 2008 година се стекнала со звањето специјалист по кинезитерапија. 

 
Во учебната 2008/2009 година се запишала на последипломски магистерски студии 

на Факултетот за физички образованис, спорт и здравје на Универзитетот “Св.Кирил и 
Методиј“ во Скопје. Испитите од последипломките студии ги положила со висок просечен 
успех (9,16), а на 28.05.2014 година, успешно го одбранила магистерскиот труд „Споредба 
на моторните способности меѓу учениците со лордотично и кифотично лошо држење на 
телото и учениците со нормален телесен статус“ со што се стекнала со научен назив 
магистер по кинезиологија 
 

 Движења во професијата 
 

- Од 2009 до 2010година била советник за истражување во сферата на здравата 
исхрана и физичката активност во Хербалајф Скопје. 

-Од 2011 до 2013 година била наставник по физичко воспитување во основното 
училиште „Елпида Караманди“ во Битола. 

- Од 2009 до 2011 година на Високата медицинска школа на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ во Битола била демонстратор по предметите Основи на 
кинезиологија и Основи на кинезитерапија. 

- Од 2019 до 2020 година била наставник по физичко воспитување во основното 
училипте “Коле Канински“ во Битола. 

- Од 2020 до 2021 година била професор по физичко воспитување во средното 
училиште „Св.Наум Охридски„ во Скопје,со дисперзирани паралелки во Битола. 

- Од 2017 година е надворешен соработник во Високата медицинска школа на 
Универзитетот “Св.Климент Охридски“ во Битола. 

 
 
Проектни активности 
- Финансирање на спортските активности преку системот игри на среќа, Проект 

реализиран од Здружението “Лекс Спортива“ и сојузот на Македонските спортски 
федерации, Јуни,2020година, соработник, учесник во проектна целна група. 

- ESSD-европски ден на спорт во училиштата, Проект реализиран од ФСПРМ, 
соработник, 2020 година. 

 
 
Наставна дејност 
- Од 2009 до 2010година била советник за истражување во сферата на здравата 

исхрана и физичката активност во Хербалајф Скопје.  
-Од 2011 до 2013 година била наставник по физичко воспитување во основното 

училиште „Елпида Караманди“ во Битола. 
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- Од 2009 до 2011 година на Високата медицинска школа на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ во Битола била демонстратор по предметите Основи на 
кинезиологија и Основи на кинезитерапија. 

- Од 2019 до 2020 година била наставник по физичко воспитување во основното 
училипте “Коле Канински“ во Битола.  

- Од 2020 до 2021 година била професор по физичко воспитување во средното 
училиште „Св.Наум Охридски„ во Скопје,со дисперзирани паралелки во Битола.  

- Од 2017 година е надворешен соработник во Високата медицинска школа на 
Универзитетот “Св.Климент Охридски“ во Битола.  

 
 
Научна активност 
 
М-р Ангелина Чокузовска е автор и коавтор на поголем број научни трудови во 

областа на кинезиологијата во меѓународни индексирани списанија. 
Учествувала во неколку научни проекти реализирани од страна на Федерацијата на 

спортски педагози на Македонија. 
Била учесник на повеќе меѓународни конференции за што поседува и сертификати и 

тоа: 
-Меѓународна конеференција: Физичко образование, спорт и кинезитерапија, 

Универзитет „Неофит Рилски“ Благоевград, Бугарија, 3-4 ноември, 2016 година. 
-Меѓународна научна конференција: Современи тенденции, проблеми и иновации во 

физичкото воспитување и спорт на факултетите; Универзитет за национална и светска 
економија, Катедра за физичко воспитување и спорт, Софија, Бугарија, 25 ноември 2016 
година. 

-Меѓународна научна конференција: Спортот и физичкото образование за младите, 
Федерација на спортските педагози на Македонија, Охрид, 30 септември-1 октомври, 2016 
година. 
 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ИЗБОР ВО ЗВАЊА  
 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш 
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна 
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се 
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува 
прекуписмендоказсодоставанатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипрекуwebпребару
вач за цитираност (профил на кандидатот на GoogleScholar или сличен на него) 

 
 
 
 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
ThomsonReuters, WebofScience, JournalCitationReport, SCImagoJournalRank (објавените 
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/)1

 

 
 
 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикацииод 
предвидениот број со општите услови за избор во соодветното звање 

 
 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  
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Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествуваво 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

 
 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
сесијананаучнаконференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени 
Проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  

Член   е  во 
институции 

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна 
област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 
област за која се избира (како автор или во коавторство) 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  
1 

 
 
 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 
истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии  

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски 
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 
почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите 
за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 
докторскитруд 

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
Програма 

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма 
на прв, втор или трет циклус студии 

 



5 
 

  

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона 
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или 
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет 
на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член 
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
години 

 

вкупно исполнети услови од втор критериум 2 

 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 
УСЛОВИ 

X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 
правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции 

 
 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантнаинституција 

 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна 
стручна организација, институција или асоцијација 

 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите 
на стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира  

Реализирал превод на книга или дел од книга  

Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија  

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 
други домашни или странски фондови 

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал 
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска  

  

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 
(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
Стопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 1 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ   

 

2 
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Список на објавени трудови 
 
1. А.Чокузовска(2017).Basic Indicators fot the Condition of the Motor Abilitie at Female  

Students at the age of 17 and 18. Resarchin ,Kinesiology,Vol.45(2). 
2. A.Cokuzovska, A.Naumovski (2017). Дефинирањето на моторните способности кај 

женските од 17 години, со осврт на методолошките порационални и поегзактни 
факторски процедури.Definition of the Motor Abilities at Female Studenst at the Age of 17 
with Reference to More Rational and More Exact Methodological factor Procedures.Recerch 
in Kinesiology, Vol. 45 (2). 

3. А.Наумовски, Г.Стојчевски, А.Чокузовска (2017). Основна анализа во компарацијата на 
факторската структура на некои антрополошки варијабли кај машките и женските од 17 
годишна возраст.Activitie in Physicial Education and sport,Vol.7(2). 

 
ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ 

 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната и научно-истражувачката дејност, како и дејноста од поширок интерес на м-р 
Ангелина Чокузовска.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, 
Комисијата заклучи дека м-р Ангелина Чокузовска поседува научни и стручни квалитети и 
според Законот за високото образование (член 173 став 10) и Правилникот за критериумите 
и постапката за избор на наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола (член 13 алинеа 2), ги исполнува 
општите услови и 2 критериуми од сите три посебни критериуми за избор на наставни 
звања.  

 
                                             ЗАКЛУЧОК 
 
Според гореизнесеното, Рецензионата комисија има чест и задоволство да му 

предложи на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, м-р Ангелина 
Чокузовска да биде избрана во звање Виш предавач на високата стручна школаво 
научна област: Применета кинезиологија (50401). 

 
 
 
Рецензиона комисија: 

 
1. Проф. д-р Митричка Џамбазовска-Старделова, претседател 
 
2. Проф. д-р Георги Георгиев, член 
 
3. Проф. д-рГоран Никовски,член 
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РЕЦЕНЗИЈА 

на ракописот „Вовед во социологија на религијата“ од авторите проф.д-р Гордана 
Стојаноска и проф.д-р Златко Жоглев 

 

Врз основа на Предлог-Одлуката (бр.08-47/9 од 21.01.2021 година) од Педагошкиот 
факултет  - Битола и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот “Св.Климент 
Охридски” – Битола, (бр.14-81/10 од 27.01.2021 година) за рецензенти на трудот под 
наслов “Вовед во социологија на религијата” определени се проф. д-р Марија Ташева, 
редовен професор во пензија при Филозофскиот факултет – Скопје (УКИМ) и проф. д-
р Ружица Цацаноска, Редовен професор при Институтот за социолошки и политичко-
правни истражувања – Скопје (УКИМ). 

Изразувајќи Ви почит и благодарност за укажаната доверба, откако внимателно го 
прочитавме и темелно го анализиравне ракописот, со задоволство до Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола, го поднесуваме следниот  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

I. Опис на трудот (ракописот) под наслов "Вовед во социологија на религијата” од 
авторите проф.д-р Гордана Стојаноска и проф.д-р Златко Жоглев  

 Врз основа на претставената структура, содржина и квалитет претставува 
универзитетски учебник. Ракописот е презентиран во обем од 238 страници 
(комјутерски обработен текст на македонски јазик во фонт Times New Roman со 
проред 1 во Б5 формат) и содржи: Вовед и 16 тематски делови. Во рамките на секој дел 
има во рамка „цели“ (кои треба да се постигнат со тој дел/лекција),  „знаења и 
вештини“ (со кои треба да се стекнат студентите откако ќе го совладаат/научат тој 
дел/лекција), резиме, како и „литература“ (кирилични, латинични и интернет извори)  
на  крајот на секоја тематска целина. 

Првиот дел ги опфаќа најзначајни содржини кои се неопходни за разбирањето на 
проблематиката во врска со социологијата на религијата. Имено, тука се дадени 
операционални дефиниции на основните поими социологија  и религија, за потоа да се 
стигне до една дефиниција на социологија на религијата.  

Наведената литература што е цитирана и списокот на библиографските единици 
презентиран на крајот од секоја тематска целина (глава, поглавје) од трудот, 
покажуваат дека во пишувањето на трудот се користени релевантни материјали од 
учебници, монографии, извори од интернет и современи статии од автори од странство 
и нашата земја.  
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II. Приказ на содржината на трудот   

Првите три страни од ракописот опфаќаат наслов, импресиум и предговор, така што 
текстот на учебникот почнува од страна 4 па се до страна 384. После тоа содржината 
опфаќа осум страници и на крајот е даден попис на литературата, среден по азбучен 
ред кој опфаќа десет страници текст.  

Текстот на ракописот со наслов “Вовед во социологија на религија” е систематизиран 
во 16 (шеснаесет) поглавја во кои содржините се надоврзуваат низ една кохерентна 
целина и се обработени на соодветен начин за да им се овозможи на студентите низ 
мултидисциплиниран пристап активно да ја следат и креативно да учествуваат во 
реализирањето и совладувањето на програма од областа на социологија на религијата. 

 На почеток,  во воведот авторите накратко објаснуваат дека во текстот (учебникот) се 
презентирани основите на социологијата на религијата како дисциплина и веруваат 
дека  со тоа ќе се помогне студентите да бидат воведени во областа на религијата, 
анализирана и презентирана од социолошка гледна точка. Притоа се претставени и 
накратко објаснети следните прашања (проблеми, теми): (нај) раната религија, 
создавањето на светот, проблемот на доброто и злото, правилата за животот, смртта и 
задгробниот живот, патиштата кои водат кон спасение, обожувањето и ритуалите, 
религијата и државата и најзначајните карактеристики за големите светски религии: 
нивното појавување, основачите, светите текстови, свештениците, храмовите,  
уметноста и религијата итн 

Првата глава е со наслов “Социологија на религијата – предмет и дефинирање” и 
истата е поделена на три целини. На почетокот е дадена воведна и соодветна 
елаборација на поимот социологија, како најопшта општествена наука. Потоа, 
поконкретно се обработува проблематиката во врска со поимот религија (предметот, 
составните делови, фази/етапи во развојот на религиите, видовите религии, нивното 
значење и специфичности), како и нивното место и улога во општеството (во минатото 
и во сегашноста).  Во тој контекст посебно е даден осврт за функциите на религијата. 
На крајот од оваа глава, во посебен оддел  е дадена една дефиниција на дисциплината 
„социологија на религијата“. Притоа посебно се обработени (и дадени се одговори од 
страна на бројни социолози од светот, од просторите на поранешна Југославија и од 
нашата држава) следните прашања: што проучува, односно што треба да проучува 
социологијата на религијата; мора ли социологот на религијата да биде религиозен; али 
дали  социологијата на религијата придонесува за толеранција, помирување и култура 
на мир; дали социолошкото проучување на религијата има перспектива ? Овие 
прашања, како најзначајни, ги има детално анализирано проф.д-р Драгољуб Б. 
Ѓорѓевиќ, од Машинскиот факултет во Ниш, несомнено еден од најпознатите 
социолози на религијата на Балканот и пошироко, а во текстот се претставени неговите 
сфаќања и истите се споредени со сфаќањата на други значајни проучувачи на 
социологијата на религијата (Ѓ. Шушњиќ, С.Врцан, И. Кувачиќ, Ж. Мардешиќ и др.). 
 
Втората глава е насловена “Кратка историја, теориски пристапи, претходници и 
основачи на социологијата на религијата”. Во оваа глава се обработени прашањата во 
врска со: одредување на поимот, предметот, теориските пристапи, претходниците, 
основачите и најзначајните претставници на социологија на религијата. Посебно се 
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акцентирани придонесите на различни автори со нивните истражувања од областа на 
социологија на религијата. 
 
Третата глава ги обработува проблемите поврзани со потеклото на религијата. Притоа 
се обработени фазите во развојот на религијата (како и различните сфаќања околу тоа), 
а значаен простор е посветен и на видовите на религии, а е направен и краток осврт кон 
некои позначајни поделби на видовите религии. 
 
Проблематиката поврзана со религиозните ритуали е обработена и презентирана во 
рамките на 4-тата глава. Во неа се претставени дефиници од повеќе автори за тоа што е 
ритуалот. Исто така се обработува сложената проблематика за суштината на ритуалите 
(при што се дадени и анализирани различните (некои дури и спротивставени) сфаќања 
во врска со она што се смета за основа на ритуалите . Врз основа на претходната 
анализа, дадени се и неколку позначајни поделби за видовите ритуали, нивната 
суштина и значење. Посебно се обработени и функциите на ритуалите и начините на 
кои тие можат да се користат од страна на некои општествени групи (најчесто 
владеачките групи, или некои групи кои имаа друг тип на моќ) со цел да се контролира 
однесување на луѓето и по можности истите да се искористат за остварување 
интересите на таквите групи. 
 
Светите места  во религијата и нивната суштина се претставени во 5-тата глава. Притоа 
во посебни делови се обработени видовите свети места (природни и вештачки, т.е. 
изградени од човечки раце),  потоа посебно се елаборирани т.н. „стари места за 
богослужење“. Во оваа смисла освен одамна светски познатите свети места е посветено 
внимание и на т.н. локалитет „Кокино“ во близина на Куманово, во месноста Татиќев 
Камен (коешто е познато и како мегалитска опсерваторија), како место каде што уште 
од раното бронзено време се извршувале верски/религиски ритуали и каде што се 
откриени 30 обредни јами. Во оваа глава се претставени и светите реликвии, кои имаат 
многу значајни функции во сите религии. Светите реликвии најчесто се (можат да 
бидат) разни предмети што светите лица (водачи) ги користеле, потоа делови од 
нивната облека или од нивното тело (на пр. коски, дланки, влакна од коса, нокти и сл.). 
И на крајот од оваа глава има посебен дел кој се однесува на „светите води“. И тука, 
освен што се познати како свети води некои езера, реки (на пр. реката Јордан за 
Христијаните, реката Ганг за претставниците на Хиндуизмот и сл.) и други водотеци, 
во текстот е наведено дека и нашата држава обилува со многубројни свети (и по 
правило лековити) води. 
 
Шеттата глава е под наслов “Жртвувањето во различните религии”, каде авторите 
укажуваат на тоа дека жртвите и жртвувањето биле присутни во различните религии 
уште од најстари времиња. Во таа смисла, во текстот посебно се дава осврт и анализа 
за влијанието на  различните жртви во религиозните ритуали во текот на човечката 
историја, поконкретно елаборирани со своите специфики во рамките на големите 
светски религии. 
 
Седмата глава е посветена на елаборацијата за големите живи светски религии. Оваа 
глава е посветена на  објаснување на поимите за т.н. живи и изумрени религии, па 
читателите се запознаваат со еволутивниот процес на религиите и со факторите кои 
делуваат на религиозноста. Исто така дадена е класификација на религиите според 
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нивното потекло и на крајот се дадени објаснувања за препознавање на религиите 
според горенаведената класификација.  
 
Првата голема жива светска религија е елаборирана во 8-мата глава од трудот е под 
наслов ”Хиндуизам”. Притоа во оваа глава читателот се запознава со основите на 
хиндуистичката религија, нејзините базични верувања, свети текстови и симболи, 
ритуалите на премин во хиндуистичката религија, прославите, како и патиштата по кои 
се постигнува спасението; исто така се елаборирани основните струи во 
хиндуистичката религија и разликите помеѓу нив, даден е божествениот пантеон во 
хиндуистичката религија и значењето на истиот во секојдневниот живот; на крајот 
според редот, но не и според значењето,  дадена е суштината на кастинскиот систем и 
неговата поврзаност со религијата, како и влијанието на истиот во денешното индиско 
општество и во современиот свет. Отприлика на ист начин се презентирани и другите 
големи светски живи религии (при што се внимаваше и во квантитативна смисла на 
сите нив да им биде посветен отприлика ист простор во учебникот (во однос на бројот 
на страници). Притоа евидентно е дека светските религии се подредени и според 
редоследот на нивното настанување (појавување), како еден критериум, но и според 
местото на распространетост и поврзаноста со другите светски религи. Така после 
хиндуизмот е даден будизмот (во деветтата глава), кој иако временски се јавил подоцна 
од Јудаизмот, сепак егзистира во Азија и на Индискиот Потконтинент и има голема 
поврзаност со хиндуизмот. Од друга страна, како трета голема жива светска религија е 
претставен Јудаизмот (глава 10), од кој на некој начин произлегуваат и 
христијанството и исламот и истите се тесно поврзани со него (и преку светите 
личности, светите книги, верувањата, ритуалите и сл.).  
 
Значи, во 9-тата глава е со наслов “Будизам”. Оваа глава ги содржи следните целини: 
основите на будистичката религија, нејзините базични верувања, свети текстови и 
симболи, основните постулати, термини и монашкиот живот и заедница во 
будистичката религија, како и начинот на кој се постигнува излез од кругот на 
реинкарнацијата и ослободување од страдањето; основните струи во будистичката 
религија и разликите помеѓу нив; будистичката религија како начин на живот и 
значењето на истата во секојдневниот живот, будизмот како тенденција да се рашири 
во западниот свет и причините поради кои тоа се случува во современиот свет.  
 
Јудаизмот е претставен во 10-тата глава, како прва монотеистичка религија. Во овој 
дел од трудот се обработуваат  следените делови: кратка историска скица на еврејскиот 
народ; Јудаизмот - првата монотеистичка религија; водачи и основачи на јудаизмот; 
различни струи (правци) во јудаизмот; верски обичаи и обреди кај јудаистите; 
празници во јудаизмот; свети книги во јудаизмот; Јудаистички храмови и свештеници; 
симболи во јудаизмот. 
 
Христијанството е претставено во 11-тата глава и во неа се обработени следните 
целини: основање на христијанството; развојот и поделбите во христијанството; 
столбови на христијанството; верувања во христијанството; свети текстови; 
богослужба и обичаи; празници; симболи и свети храмови. 
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Исламот како најмлада од големите живи светски религии е претставен во12 – тата 
глава. Целини кои се елаборирани во оваа глава се следните: основање на исламот; 
поделбата на исламот; верски обичаи и обреди кај муслиманите; празници во исламот; 
светата книга на исламот – Куран; исламски храмови и свештеници;  концептот на Бог 
во исламот.  
 
Во 13-тата глава се презентирани сикизмот и бахаизмот, т.н. синкретички религии. И 
во овој дел се дадени настанувањето, основачите, основните верувања, светите книги, 
верувањата и обичаите и спецификите на овие религии во однос на големите живи 
светски религии, како и сличностите со нив (бидејќи по правило тие настанале со 
компилација на елементи од барем две големи светски религии). 
 
Сложените односи меѓу интеркултурата и религијата се елаборирани во 14-тата глава. 
Притоа посебно внимание им е посветено на следниве проблеми: интеркултурните 
вредности во религиите; разликите и сличностите меѓу интеркултурата и 
мултикултурата; интеркултурата во светите книги; значењето на врската интеркултура 
– религија. 
 
Во 15-тата глава обработени се проблемите поврзани со религијата како извор на 
конфликти и нејзиниот придонес за мирот во светот. Притоа се дефинирани поимите 
мир и конфликт, па посебен дел е посветен на мирот и ненасилството во религијата, 
мирот и ненасилството во светите книги, како и поврзаноста на конфликтите и 
насилството со религијата.  
 
Во последната глава (16-тата) обработени се врските и односите меѓу религијата и 
образованието, а како посебни делови се обработени: образованието во современиот 
свет, религиско или религиозно образование, образованието во дилема меѓу 
традицијата и современоста. 
 
На крајот од секоја  глава од ракописот е даден преглед на литературата, среден по 
азбучен ред (поделен во три делови: кирилични извори, латинични извори и интернет 
извори). Ако се соберат сите страници од цел ракопис, прегледот на литературата  
опфаќа вкупно  21 страница,  што навистина е импресивно.  
 

III. Оцена на трудот и предлог  

После читањето и темелното анализирање на ракописот презентиран во трудот под 
наслов “Вовед во социологија на религијата" од авторите проф. д-р Гордана Стојаноска 
и проф.д-р Златко Жоглев, констатираме дека тој претставува конзистенетен и 
квалитетно изработен универзитетски учебник со значајни историско-компаративни 
анализи и продлабочено обработени содржини од областа на социологија на 
религијата.  

Презентираниот материјал во трудот дава една целина од стручно-научен, логичен и 
содржински редослед при изложувањето на основите на социологија на религијата 
како наука и нејзината улога и значење во системот на општествени науки.  
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Актуелните теми и проблеми во трудот се обработувани низ призмата на 
социолошкиот пристап на јасен и разбирлив начин. Во трудот авторите успешно ги 
исполниле основните критериумите за изготвување на учебник по предметот “Вовед во 
социологија на религијата”. Структурата и содржината на овој оригинален научен и 
стручен труд има јасна композиција и содржини (развиени согласно целите во 
програмата) кои што вклучуваат автентичен пристап кон социологијата на религијата.  

Содржините во трудот се научно засновани и нудат потврдени знаења и информации 
кои ги задоволуваат, како потребите на студентите на Педагошкиот факултет при 
УКЛО - Битола, така и  потребите на други читатели кои ги интересира оваа тематика. 
Во еден интересен текст низ продлабочени историско-компаративни и теоретски 
анализи и бројни примери, авторите успеале да дадат голем број информации, 
дефиниции и сознанија за полесно да се разбере комплексната проблематика од 
областа на социологија на религијата.  

Посебна вредност на учебникот е и интересниот стил на пишување, кој се одликува со 
јасност, прецизност и кој изобилува  со наведување примери од различни извори. Исто 
така после основниот текст во главите кои се однесуваат на големите светски религии 
се дадени речници на помалку познати зборови. Со тоа на студентите и другите 
читатели им е дадена голема помош за полесно да се разберат клучните концепти и 
идеи во рамките на големите светски религии. На крајот од секоја глава се наоѓа и 
резиме за студентите, што е посебно значајно за полесно подготвување и совладување 
на материјалот од областа на социологија на религијата при полагањето на испитот.  

Наведените фундирани сознанија може да им бидат од голема полза и добро четиво за 
унапредување на своето стручно, научно и професионално работење на студентите и 
на сите кои се интересираат и ја проучуваат проблематиката на социологија на 
религијата.  

ПРЕДЛОГ  

Во својство на рецензенти, врз основа на горе наведената оценка за стручните и 
научните вредности на трудот со наслов "Вовед во социологија на религија" од 
авторите проф. д-р Гордана Стојаноска и проф.д-р Златко Жоглев, кој е наменет за 
учебник по наведениот предмет, имаме чест и особено задоволство да му предложиме 
на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола  и на Ректорската 
управа на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, да го прифати овој 
Извештај и да донесе Одлука за ракописот да биде објавен како основен 
универзитетски  учебник за студиите на факултетот. 

                                                        РЕЦЕНЗЕНТИ:  

 

Проф. д-р Марија Ташева, с.р.         Проф. д-р Ружица Цацаноска, с.р.  

    


