
ПРОГРАМСКИ АКТИВНОСТИ 

 

 МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ 

1. Палеолитско наоѓалиште Голема Пешт, с. Здуње 

 

2. Археолошки, антрополошки и археометриски истражувања на локалитетот Мали Дол, 

с. Тремник, Неготино 

 

3. Археолошки истражувања на некрополата на лок. Градиште, с. Бучинци – Скопско 

 

4. Археолошко истражување на Големо Градиште “ - Коњух, Кратово, доцноантички 

урбан центар во североисточна Македонија 

 

5. Градиште - Неготино - Антигонеа: меѓународно археолошко истражување 

 

6. Археолошки истражувања на некрополата на лок. Гимбабица, с. Избишта, општина 

Ресен 

 

7. Археолошко истражувања на лок. ,,Големо Градиште“, раноантичката утврдена 

населба во с. Бразда, Скопско 

 

8. Систематско рекогносцирање во Преспанскиот регион 

 

9. Тековно обезбедување и одржување на археолошкиот музеј под отворено небо - 

Неолитско село во Тумба Маџари, Скопје 

 

10. Уредување простор за депонирање и изложување на збирката на камени споменици во 

задниот двор и во коњушницата на Куршумли ан 

 

11. Изложба „Статусни симболи во инвентарот на пајонските некрополи“ 

 

12. Изложба: Градиште-Неготино, урбан центар во рана антика 

 

13. Конзервација и археометалуршки анализи на движен археолошки материјал од 

локалитетот Лисичин дол, Марвинци – Валандово 

 

14. Заштита на Музејски археолошки материјал од лок. Исар Марвинци - Југозападна 

некропола, Валандово 

 

15. Конзервација и реставрација на археолошките наоди од римската некропола кај Исар, 

с. Марвинци 

 

16. Конзервација и реставрација на археолошки предмети од метал во збирката за 

визатински, средновековен и османлиски период 

 



17. Конзервација и реставрација на археолошки предмети од керамика и стакло, 

Одделение за византиски, средноковен и османлиски период 

 

18. Изработка и реализација на Основен проект за конзервација  на монети од античката 

збирка при НУ Археолошки музеј на Македонија (лок. „Исар“  Марвинци, Валандово) 

 

19. Професионализација на конзервација и документација на Средновековната 

нумизматичка збирка 

 

20. Проект за набавка на потрошен и репро материјал за потребите на Конзерваторскиот 

оддел на НУ Археолошки музеј на Македонија 

21. Евиденција на стари црковни печатени книги од 17 до 19 век во Кочанско 

 

22. „Градиште - Неготино во антиката“ (публикација) 

 

23. Зборник на Археолошкиот музеј на Македонија 

 

24. Докомплетирање на постојаната археолошка поставка Кочани 

 

 Хронолошки системи за железното време на Централниот Балкан (13/12 век пред н. е. - 6/5 

век пред н. е.), работилница: Хронолошки системи на тест - Моменталната состојба на 

истражувања и перспективи за хронолошки системи во Македонија и соседните региони 

 

26. Манифестација „Недела на археологијата 2019“ 

 

27. Едукативна работилница за деца и млади во музејската збирка во Кочани 

 

28. Археологијата низ лупата на уметникот  

 

 

 МЕЃУНАРОДНА ДЕЈНОСТ 

29. Учество на 25 ЕАА во Берн, Швајцарија/ European Archaeological Association / 25 

Годишно собрание на Европска Асоцијација на Археолози Презентација во 

Праисториска секција 

 

30. Археогеолошко истражување во Охридско-струшкиот регион 

 

 


