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Вчені НАН України продовжують підтримувати наукові зв’язки з 

колегами із Македонії 

15 лютого 2018 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології імені М. Т. Рильського НАН України (ІМФЕ)  відбулася зустріч 

колективу цієї наукової установи з відомим істориком, філософом і етнологом, 

завідувачем відділу балканознавства Інституту національної історії (Скоп’є, 

Македонія), професором, доктором Біляною Ристовською-Йосифовською, яка 

виступила з доповіддю «Міждисциплінарні дослідження в македонській 

гуманітаристиці», присвяченою сучасному стану етнологічної науки в 

Македонії  (Національна академія наук України). 

Сферою наукових зацікавлень професора Б. Ристовської-Йосифовської є 

проблеми, пов’язані з вивченням культурної історії, національної пам’яті, 

міграції, ідентичності, національних меншин у Македонії. У виступі вчена 

докладно зупинилася на низці міжнародних і національних науково-дослідних 

проектів, у яких вона брала або продовжує брати участь як учасник або 

керівник. Ідеться, зокрема, про такі проекти: «Обмін знанням та академічні 

культури у галузі гуманітаристики: Європа та Чорноморський регіон, кінець 

ХVІІІ–ХХІ ст.»; «Політика пам’яті та пам’ять культур Російсько-турецької 

війни 1877/1878: від протиріч до діалогу»; «Документація та дигітальна 

презентація проблем, пов’язаних із вивченням меншин та жіночого населення – 

від фрагментарних даних до інтеграції в інформаційне суспільство»; «Динаміка 

трудової міграції на Балканах» (спільно з Інститутом етнології та 

фольклористики і Національним музеєм Болгарської академії наук (БАН)); 

«Історія, історіографія та викладання історії (від македонської до європейської 

перспективи)» (проект Спілки істориків Республіки Македонія); «Слов’янські 

проекції Європи. Між реальним та уявним» (Македонська академія наук і 

мистецтв (МАНМ) спільно з Польською академією наук); «Культурна 

інтеграція та стабільність на Балканах» (МАНМ спільно з БАН) тощо. 

Особливий інтерес науковців ІМФЕ викликали національні дослідницькі 

проекти, учасником яких була та є професор Б. Йосифовська-Ристовська, 

проведені, зокрема, у межах Інституту старослов’янської культури (м. Прілеп): 

«Джерела для «Слов’яно-македонської загальної історії» Георгія Пулевського 

(з погляду славістики)»; «Словник міфів та національної міфології македонців»; 

«Суспільна та народна культура македонців на теренах Республіки Македонія 

(VІ–ХІ ст.)». 

Для вчених ІМФЕ було цікаво почути про досвід професора 

Б. Ристовської-Йосифовської як координатора теми «Культурна історія 

Македонії» для докторантів в Інституті національної історії (м. Скоп’є). 

Дослідниця розповіла також про широку видавничу діяльність, згадавши і 

спільні з ІМФЕ видавничі проекти. Зокрема, Б. Ристовська-Йосифовська є 

членом редколегії міжнародного журналу «Філологічні студії», до складу якої 

входить також провідний науковий співробітник відділу української та 

зарубіжної фольклористики ІМФЕ доктор філологічних наук О. Микитенко. 

Завідувач відділу української та зарубіжної фольклористики ІМФЕ кандидат 

філологічних наук Л. Вахніна є членом міжнародної редколегії македонського 

часопису «Гласник» («Форум»). 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=3827


На важливості розвитку українсько-македонських наукових взаємин 

наголосив у своєму виступі радник Президії НАН України академік НАН 

України О. Онищенко. Завдяки його спільній ініціативі з академіком 

Македонської академії наук і мистецтв (МАНМ) Блаже Ристовським уже багато 

років в Україні та Македонії продовжує свою діяльність спільна українсько-

македонська наукова комісія, проведено цілу низку спільних наукових 

конференцій, видається «Українсько-македонський науковий збірник». 

Зустріч пройшла у зацікавленій, дружній атмосфері, а доповідь професора 

Б. Ристовської-Йосифовської викликала жваву дискусію та чимало запитань в 

українських дослідників. В обговоренні взяли участь науковці ІМФЕ – 

провідний науковий співробітник кандидат історичних наук Г. Бондаренко, 

провідний науковий співробітник доктор історичних наук В. Борисенко, 

провідний науковий співробітник доктор філологічних наук О. Микитенко, 

завідувач відділу кандидат філологічних наук Л. Вахніна, провідний науковий 

співробітник доктор мистецтвознавства, професор М. Хай та інші. 

У завершальній частині учасники зібрання підкреслили, що перед 

етнологією України та Македонії стоїть чимало спільних наукових завдань, 

вирішення яких вимагає координації наукової діяльності та спільної участі в 

міжнародних проектах. 

P. S. Слід зауважити, що наукові зв’язки та зустрічі в ІМФЕ з колегами із 

Македонії стали вже традиційними. У різний час там виступали Президент 

МАНМ академік Ц. Грозданов, академік МАНМ Б. Ристовський, колишній 

директор Інституту старослов’янської культури (м. Прілеп) доктор 

Т. Вражиновський, науковий співробітник Інституту фольклору імені Марка 

Цепенкова (Скоп’є) доктор Л. Стоянович. Плідним був спільний проект між 

ІМФЕ й Інститутом фольклору імені Марка Цепенкова (м. Скоп’є). Важливо, 

що й сьогодні наукові контакти між ученими України і Македонії 

продовжуються. 

 


