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 Р Е Ф Е Р АТ 

 

 ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР ВО НАСТАВНО ЗВАЊЕ ОД ОБЛАСТА Н МУЗИЧКИ ФОРМИ,  НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРИМЕНЕТА МУЗИКА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА АУДИОВИЗУЕЛНИ 

УМЕТНОСТИ-ЕФТА –СКОПЈЕ 
 
  

Со Одлука  на Наставно-научниот свет на Универзитетот за аудиовизуелни уметности 
ЕФТА во Скопје, одржана на 02.10.2017  година, назначени сме членови на 
Рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно-научни звања од 
областа Mузички форми. 

На  распишаниот конкурсот од страна на  Универзитетот за аудиовизуелни уметности 
ЕФТА во Скопје  објавен во дневниот весник „Нова Македонија‘‘  на 14.09.2017 година 
се пријави и поднесе документација еден  кандидат:  д-р Љупчо Коскаров доцент на 
Факултетот за применета музика на Универзитетот за аудиовизуелни уметности   ЕФТА 
во Скопје. 

По разгледување на доставената документација, Рецензентската комисија во состав : 
проф. д-р Томе Манчев ( редовен проф. на ФМУ, УКИМ),  проф. м-р Дарко Мариновски 
(редовен проф. на УАУ ЕФТА) и проф. д-р Александар Трајковски ( вонреден проф. на 
УАУ ЕФТА ) има чест до Наставно-научниот и уметнички совет на Универзитетот за 
аудиовизуелни уметности ЕФТА во Скопје,  да го поднесе следниов: 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А Ј 

Д-р Љупчо Коскаров  роден е во Кавадарци, во семејство со богата музичка традиција. 
 
 Образование: 
  Д-р Љупчо Коскаров своето образование го оформил на Универзитетите во Љубљана, 
Скопје, Софија и Благоевград. 
 Додипломски студии во Љубљана и Скопје (1982) 
 Магистерски студии во Софија на НМА „Панчо Владигеров‘‘ (1999). 
 Доктор на науки  на ,,SOUTH WEST UNIVERSITY,, Неофит Рилски ,ВАК-Софија 

(2011). 
 
 
Наставна дејност  
Д-р Љупчо Коскаров на Универзитетот ЕФТА е ангажиран од 2011 година. За доцент е 
избран по предметите:музички инструмент-труба, музички форми, музички стилови, 
камерен ансамбл и оркестарска литература во 2014 година. Успешно реализира 
предавања, вежби и консултации со студенти од прв и втор циклус на студии. Исто 
така, реализира и настава по изборни предмети за студентите од Факултетот за 
драмска и Филмска уметност. 
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Менторира  семинарски и дипломски трудови, а од оваа академска година е 
ангажиран како наставник за втор циклус на студии на УГД –Штип  Факултет за 
музичка уметност. 

Со својот ангажман позитивно мотивира и поттиккнува креативност  кај студентите а, 
исто така покажува и голема умешност во комуникација  со студентите и колегите .   

      
  Награди и признанија 
Д-р Коскаров, добитник е на повеќе награди и признанија во Р.М и во странство. Во 
продолжение ги наведуваме најзначајните: 
 
 Сојузен натпревар во Љубљана – ( I награда ( 1980) 
 Сојузен натпревар во Скопје (  I  награда), (1980) 
 Натпреар на млади музички ументици во Загреб (1982) 
 Награда Млади творци -1984  
  Признание за учество  на  35  натпревар во Минхен, Германија 
 Диплома за учество мегународен натпревар 2003-2006. г Moris Andre Paris 
 (2017) добитник на награда „ Кристална лира ‘‘  од Сојузот на музички и танцови 

уметници на Р. Бугарија, Софија, за педагошко-уметничка дејност  и соработка. 
 
Професионален развој и учество на летни школи и мастер клас 

Во текот на својот професионален и кариерен развој, д-р Љ.Коскаров учествувал на 
бројни семинари и мастер класови во земјата и надвор од неа.  

 
 (1986) – летна школа во Шведска Letna  ( prof. J.Erikson) 

(1987) International Youth festival  - Aberdin - V.Britanija (проф. J.Dikenson) 
 (1995)-   International  brass kurs   ' Murc - Avstrija   ) prof.S.Arnold) 
 (1997, 2000 i 2006 )Internacionalен master klass - Pariz - Francija  (Moris Andre) 

 
Исто така, водел и бројни семинари со ученици,  студенти и наставници по труба во 
Р.М.  

 
 2015, Кавадарци- Семинар по труба со наставниците од основно и средно  

образование . 
 2016. Семинар по Труба International ART  Festival Doijran . 
 2017 Семинар по Труба International ART  IN  Festival – Охрид. 

 
 
 Член е и претседател  на бројни жири комисии на скоро сите државни натпревари по 
труба и др. дисциплини  што се одржуваат во нашата Република , како и постојан член 
на жири комисија на натпревар „Орфеева дарба‘‘ што секоја година се одржува во 
Софија, Р.Бугарија. 
 
Учества на симпозиуми, конгреси и научни конференции 
 
Д-р Љупчо Коскаров од последниот избор до денес учествувал на бројни научни 
конференции и симпозиуми  во Р.Македонија, Србија, Турција, Бугарија, Унгарија и  
Словачка, за што има добиено и сертификати за учество. Во продолжение наведуваме 
некои од неговите позначајни трудови презентирани на симпозиуми и научни 
конференции. 
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 Lj.Koskarov ( труд во коавторство) (2017) Some challenges in the realization of the 
Bologna principles for Quality Teacher Training : Годишњак Педагошког Факултета 
Врање, Универзитет у Нишу, књига VIII, br.1  (147-152). ( списание на  SCI lista) (  
со меѓународен уредувачки одбор) 
 

 Lj Koskarov (  труд во коавторство) (2016), The lifelong education of the Teachers in 
the Republic of Macedonia, 8-th International Conference for Theory and practice in 
Education, Association of Educational Science, Budapest, Hungary (труд во печат)  
за списанието со меѓународен уредувачки одбор: Practice and Theory in Systems 
of Education,  Pedagogical Journal of Association of Educational Sciences 
 

  Lj. Koskarov:THE ROLE OF MUSIC AT INTERCULTURAL EDUCATION (2015)  VI Balkan 
Education and Science congress : The modern society an education,2 Универзите 
Св.Kирил и методиј, Скопје, педагошки факултет Скопје( 1369-1374) 

 

 Lj. Koskarov: ANALYSYS OF THE SCHOOL BOOKS FOR MUSIC EDUCATION OF AN 
ASPECT OF MUSLTICULTURAL AND INTERCULTURAL EDUCATUION  (2014), Четврта  
национална конференция   со международно участие: 
Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и 
извънучилищна среда, София, СУ Св. Климент Охридски, НФ „Орфеева 
Дарба‘‘София (68-71) 

 Lj Koskarov (труд во коавторство) (2015), The Role of Educators in the 
development of of the social skills , Zbornik radova  (стручни скуп са меѓународно 
учешќе ) HOLIPRI, Visoka skola za vaspitace,  Pirot (83-87) 

 

 Lj Koskarov (труд во коавторство) : Macedonian education at the crossroads 
between tradition, culture and foreign experiances, (2017) 5-th International 
Educational Conference, International Research Institute s.r.o., Bratislava, Slovakia 
(труд во печат). 

 
 
Објавени стручни, научни  трудови , учебниции прирачници 
 
Кандидатот д-р Љупчо Коскаров има објавена повеќе стручни и научни трудови и 
учебници кои што говорат за неговота плодна публицистичка дејност. Посебно значајна 
е монографијата ,, Primary Education for trumpet in the Republic of Macedonia (Theory and 
Practice of Trumpet Education),објавена во Германија од престижната Ламберт 
академија -Берлин, во која авторот концизно и систематично ги обработува сите 
аспекти на образованието во Македонија правејќи компаративен осврт со светските 
искуства. Книгата е достапна на штандовите на сите најпознати  издавачки куќи во  
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Америка ,Европа и Азија. Фолклорните и популарни композиции во прирачниците  се 
оркестрирани за труба и оркестар.  
 

  монографија:  Primary Education for trumpet in the Republic of Macedonia 
(Theory and Practice of Trumpet Education), (2011), LAP LAMBERT Academic 
Publishing, Germany 

 Методика за труба за основно и средно образование  (2001), (учебник) 
 Технички вежби скали и етиди (2002), (прирачник) 
 Фолклорни композиции за труба и пијано (2007) (прирачник) 
 Популарни композиции за труба и пијано (2007) (прирачник) 
 Оркерстарски студии за средно и високо образование (2009) (учебник) 
 Музички стилови (2011) (учебник) 
 Музички форми (теоретски и практични трудови) 

 
 Концертна дејност 
 
Во неговата уметничка дејност, д-р Љ.Коскаров  има реализирано голем број на 
музички настапи и проекти од скоро сите жанрови во музиката, класична, џез и поп 
музика .Посебно се издвојуваат фестивалите на Охридско лето, Скопско лето, 
Денови на македонска музика и сл. од последниот избор до денес, остварени се 
следниве концертни настапи. 

 
 (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ,2017 ) Кинотека на Р.М Концерт на УАУ 

ЕФТА .Љ.Коскаров-труба,, А.Стефановски –тенор , Д.Мариновски –пијано 
 (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017),Божиќен концерт-катрала на католичка 

цркваЉ.Коскаров-труба Д.Мариновски-оргуљи. 
 (2013., 2014, 2015, 2016) Кавадарци-Библиотека Феткин –детски концерт ,,Во 

светот на Бајките ‘‘КВАРТЕТ-КОСКАРОВ. 
 (2014)Струмица -Дом на култура целовечеречерен концерт-Љ.Коскаров,. 

Ст.Почекански. 
 (2015) ,Куманово, Музеј галерија,целовечерен концерт  
 (2013 ,2014, 2015 )  училишни  концерти во Скопје и во други градови во 

Републиката 
 (2016),Кавадарци ,,Културна Есен‘‘Дом на култура,целовечерен концерт 

Љ.Коскаров,Ј.Аврамовска,Д.Мариновски,В.Чадиковски. 
 (2016 )Фестивал ,,Златна Лира‘‘ Квартет –Коскаров. 
 (2015, 2016, 2017) Про музика, фестивал на СМУМ во повеќе градови: Битола, 

Струга, Тетово, Струмица, Штип и Куманово 
 
 
Музичка продукција снимени  (CD). 
 
Д-р Љ.Коскаров досега има снимено неколку компакт дискови и остварени музички 
записи за МРТВ. 
 CD за труба и пијано  
 CD за труба и гитара  
 CD  македонски брасс квинтет 
 CD Pop jazz- kvartet-Koskarov, 
 Аудио и DVD емисии за МРТВ 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕПОРАКА:  

Врз основа на приложената од:  
 
- Универзитетот во Ниш - Факултет за музика Р.Србија, и 

- South West University-Неофит Рилски – Факултет за музичка уметност во Благоевград 
Р.Бугарија. 

 
 
 

Врз основа на приложената документација, анализата на објавените трудови од д-р 
Љупчо Коскаров и приложените препораки од: 

- Универзитетот во Ниш - Факултет за музика Р.Србија, и 

- South West University-Неофит Рилски – Факултет за музичка уметност во Благоевград 
Р.Бугарија. 

како и преку личниот увид во досегашната плодна и разновидна дејност на кандидатот 
може да се констатира дека се работи за личност која ќе даде сериозен придонес со 
своето познавање на материјата и големото искуство да го пренесе на помладите 
генерации студенти.  
 
Имајќи го предвид горе изнесеното, Комисијата има чест на Наставно-научниот и 
уметнички совет на Универзитетот за аудиовизуелни уметности Европска Филмска 
Театарска и Танцова Академија - Скопје да му предложи кандидатот  д-р Љупчо 
Коскаров, вонредно да биде избран во звањето Вонреден професор по група 
предмети од областа Музички форми. 
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

___________________ 

1. Проф. д-р Томе Манчев  

 

 

_____________________ 

2. Проф. м-р Дарко Мариновски  

 

 

_______________________ 

3. Вонр. проф. д-р Александар Трајковски  

        

 

 

 

Скопје, 

05.10.2017 г. 

 


