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   C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

            

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Име  РУБИН ЗЕМОН 
Адреса  Кеј Маршал Тито 42а-7, Охрид, Македонија 

Партизански одреди 74/28, 1000 Скопје, Македонија 

Телефон  +389 71/327746    

E-mail  zemon.rubin @gmail.com  

   

Дата на раѓање 

                  Фамилијарен статус: 

 25/10/1970 

Оженет, татко на три деца 
 
 

РАБОТНО ИСКУСТВО 
 

Дата  Јануари Maj 2021 - тековно 

Име и адреса на работодавачот  Центар за напредни истражувања 

Вид на работа или сектор  директор 

Вид на вработување  Редовно 

 

 

Дата  Јануари 2016- тековно 

Име и адреса на работодавачот  Партија за општествен и економски напредок - ПОЕН 

Вид на работа или сектор  Претседател  

   

   

   

Дата  Јануари 2019- Август 2020 

Име и адреса на работодавачот  Собрание на Република Северна Македонија 

Вид на работа или сектор  Народен пратеник 

Вид на вработување  редовно 

Задачи и задолженија  пратеник 

   

Дата  Април 2018- Јануари 2019 

Име и адреса на работодавачот  Влада на Република Македонија 

Вид на работа или сектор  Посебен советник на претседателот на Владата 

Вид на вработување  редовно 

Задачи и задолженија  Мултикултурно општество, интеркултурализам и интеркултури комуникации 

   

• Дата  Мај 2016 – Април 2018  

• Име и адреса на работодавачот  Универзитет „Евро-Балкан“ 

• Вид на работа или сектор  Професор во високо образование- Универзитет 

• вид на вработување  Професор и директор на Институтот за општествени и хуманистички истражувања 

• задачи и задолженија 

 
 наставник по предметите поврзани со идентитетите, мултикултурализмот, глобализацијата  

 

 

• Дата 

  

 

Декември 2009 – Септември 2013  

• Име и адреса на работодавачот  Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“, Партизанска бб. 
Охрид, Македонија 

• Вид на работа или сектор  Професор во високо образование- Универзитет 

• вид на вработување  Доцет 

• задачи и задолженија 

 
 наставник по антропологија, арехологија и хуманистички науки  
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• Дата  Април 2008-ноември 2009  

• Име и адреса на работодавачот  Институт за општествени и хуманистички истражувања „Евро-Балкан“, ул. Партизански 
одреди бр. 63, Скопје 

• Вид на работа или сектор  Образование и истражување 

• вид на вработување  Доцени и научен соработник 

• задачи и задолженија 

 

• Дата  Јуни 2006 

• Име и адреса на работодавачот  ОБСЕ мисија во Скопје 

• Вид на работа или сектор  Меѓународна организација 

• вид на вработување  Консултант 

• задачи и задолженија 

 
 Национален консултант за нациоционалните малцинства во изборниоѕ процес во 

Македонија 

 

 

 наставник по  предметите: етнички идентитет, мултикултурализам и глобализација.  
 
Август 2012-тековно 
Совет на Европа, Стразбур, Франција 
Меѓународна организација 

Експерт/консултант 

Национален проект офицер на заедничкиот проект на ЕУ и Советот на Европа: „Промоција 
на човековите права за заштитата на малцинствата во Југоисточна Европа“. 

 

• Дата  Септември 2009- Мај 2011 

• Име и адреса на работодавачот  Совет на Европа, Стразбург, Франција 

• Вид на работа или сектор  Образование и обука 

• вид на вработување  Експерт/обучувач 

• задачи и задолженија 

 
 Обучувач за наставниците и медиаторите во образовниот систем на Косово, во рамките 

на проектот: Inter-culturalism and Bologna process - History and culture of Roma, Ashkalie 
and Egyptians in Kosovo 

 

 

 

 

• Дата 

  
 
Јуни 2006 

• Име и адреса на работодавачот  ОБСЕ Мисија во Скопје 

• Вид на работа или сектор  Меѓународна организација 

• вид на вработување  Консултант 

• задачи и задолженија 

 
 Национален консултант за националните малцинства во изборниот процес во Македонија 

 

• Дата  Март-Јуни 2006 

• Име и адреса на работодавачот  ОБСЕ/ОДИХР, Варшава, Полска 

• Вид на работа или сектор  Меѓународна организација 

• вид на вработување  Национален офицер 

• задачи и задолженија 
 

 

 Национален офицер за следње на процесот на децентрализација меѓу ранливите групи 
во југо-истошниот дел на Македонија 

 

• Дата  Март 2006 

• Име и адреса на работодавачот  ОБСЕ мисија во Скопје 
• Вид на работа или сектор  Меѓународна организација 

• вид на вработување  Консултант 

• задачи и задолженија 
 

 

 Национален консултант за локална самоуправа и учеството на националните малцинства 

 
 

• Дата  Јуни- Јули 2005  

• Име и адреса на работодавачот  ОБСЕ/ОДИХР Наблудувачка мисија на изборите- Јадрото на тимот (Core team), Варшава 
Полска- Тирана, Албанија 

• Вид на работа или сектор  Меѓународна организација 

• вид на вработување  Експерт/аналитичар за прашањата на националните малцинства  

• задачи и задолженија 
 

 

 Наблудување и анализирање на учеството на националните малцинства во изборниот 
процес на парламентарните избори во 2005 година во Албанија. 
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• Дата  Март 2001- Мај 2005  

• Име и адреса на работодавачот  ТВ М Охрид,  

• Вид на работа или сектор  ТВ медиум 

• вид на вработување  Проект менаџер, сценарист и режисер на ТВ документарни емисиии  

• задачи и задолженија 
 

 

 Продукција и емитување на ТВ документарни емисии  

   

   
• Дата  Jануари 1999- Фебруари 2001  

• Име и адреса на работодавачот  Завод за заштита на спомениците на културата и музеј- Охрид  

• Вид на работа или сектор  Заштита и промоција на културното наследство 

• вид на вработување  Етнолог- кустосr 

• задачи и задолженија  Теренско истражување на семејните и празничните обичаи во охридскиот регион  

   

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  
 

• Дата   2002 – 2005 

• Име и вид на институциијата 
што то обезбеди образованието 

и обуката  

 Етнографски институт со музеј при БАН, Софија, Бугарија  

• Главни предмети / 
професионални вештини објект на 

студијата 

 Етнологијата / културна антропологија / истражување на прашање за историјата и 
етнологијата на балканските Египќани 

• квалификација  Доктор по етнологија/антропологија 
 

• Дата  1993 – 1998 

• Име и вид на институциијата 
што то обезбеди образованието 

и обуката  

 Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, ПМФ, студии за етнологија, Скопје, Македонија 

• Главни предмети / 
професионални вештини објект на 

студијата 

 Етнологија, историја, социологија, географија, демографија и археологија 

• квалификација  Дипломиран етнолог 

 
 

 читачки способности          одлично 
 пишувачки способности        одлично 
 зборувачки способности        одлично  
 

  АЛБАНСКИ 

• читачки способности     ОДЛИЧНО 

• пишувачки способности  ОДЛИЧНО 

• зборувачки способности  ОДЛИЧНО 
 

  СРПСКИ 

• читачки способности     ОДЛИЧНО 

• пишувачки способности  ОДЛИЧНО 

• зборувачки способности  ОДЛИЧНО 
 

  БУГАРСКИ 

• читачки способности     ОДЛИЧНО 

• пишувачки способности  ОДЛИЧНО 

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ И ВЕШТИНИ  
 

МАЈЧИН ЈАЗИК:                                     МАКЕДОНСКИ 

                                                                                                                                       

Други јазици: 
                                                                          АНГЛИСКИ 
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• зборувачки способности  ОДЛИЧНО 
 

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ И 

ОПШТЕСТВЕНИ НАДЛЕЖНОСТИ 

 1. Основач и член на претседателството на Мрежата за мултикултурно општество на 
Македонија 

2. Член на претседателството на Македонското етнолошко друштво; 

3. Претседател на научниот совет на Институтот за социо-културна антропологија на 
Македонија и Македоннците 

4.  ангажиран во многу проекти и во меѓународните мисии како експерт / аналитичар 
за национални малцинства, особено за ранливите и маргинализирани групи. 

ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ  Компјутери -Microsoft office, PPP, 

ДРУГИ ВЕШТИНИ И 

НАДЛЕЖНОСТИ 
 

 Способност брзо да се прилагодам на странски контексти и јазици, само-стартер, Тим-
лидер. Поготвување и спроведување на проекти, преговарач, предавач, јавно 
говорништво. 

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА  Возачка дозвола Б 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НЕКОИ ПОВАЖНИ СПРОВЕДЕНИ ПРОЕКТИ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ: 

ДАТА ЛОКАЦИЈА ЕНТИТЕТ/ 

ЛИЦЕ НА 

РЕФЕРЕНЦА 

ПОЗИЦИЈА ОПИС 

Август 

2018 

Македонија 
Уни “Евро-

Балкан“ и 

ОБСЕ 

мисија во 

Скопје 

Проект 

менаџер 
Проект и летна школа за „Подигање на 

човечките капацитети за ефикасно остварување 

на заштитата на правата заедниците во 

Македонија“ 

Август 

2012-

Август 

2015 

Македонија 
Совет на 

Европа/ 

Markus.JAE

GER@coe.in 

Национале

н проект 

офицер 

Заедничкиот проект на ЕУ и Советот на Европа: 
„Промоција на човековите права за заштитата на 
малцинствата во Југоисточна Европа“. 

Октомвр

и 2012- 

тековно 

Охрид, 

МКД 
Институт за 

социо-

културна 

антрополог

ија 

Претсдател 

на 

организаци

ониот 

одборо и 

на 

програмск

иот борд 

Организација и спроведување на 8 меѓународни 
научни конференции за културно наследство, 
туризам, медиуми: „Охрид- Водици“.  

Окт. 

2009- 

април 

2011 

Косово Совет на 

Европа/ 

Aurora.AILI

NCAI@coe.i

nt 

Експерт 

/тренер 

Education in Kosovo: Inter-culturalism and Bologna 

Process 

- History and culture of Roma, Ashkalie and Egyptians 

in Kosovo. 

 

Мај 2009-

Мај 2011 

Мак., Алб., 

Црна Гора, 

Косово, 

Србија 

Сојуз на 

Балкански 

Египќани, 

проект 

Проект 

манаџер 

Регионален проект финасиран од ЕУ ГД за 

Проширување:„ Ефективно учество на етничките 

заедници ранливи на дискиминација во јавниот 

живот на Западен Балкан“  
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финансиран 

од ЕУ/  

suzan.arslan

@ec.europa.e

u 

Април 

2008- 

Дек 

2009 

Скопје Институт 

„Евро-

Балкан“/ 

Јован Донев 

Доцент и 

научен 

соработник 

1. Проект: Промоција на родовата свест, 

мултикулутурализмот и општественото 

вклучување: Споделување на знаењата и 

искуствата. 

2. Проект: Борба против дискриминацијата: 

Споделување и дисеминација на знаењата и 

искуствата. 

Мај 

2009 

Скопје, 

МКД 
Евро-

Балкан, 

СМК и 

Табернакул 

Претседате

л на 

организаци

ониот 

одобор 

„Денови на „Црната Атена“ во Македонија“. 

Гостување на емитнетиот научник од САД Мартин 

Бернал во Македонија и промоција на преводот на 

македонски јазик на неговот епохално дело „Црна 

Атена- Фабрикацијата на античка Грција 1785-

1985“.  

Нов 

2006- 

Април 

2007 

Дубаи, 

Обединети 

Арапски 

Емирати 

Организаци

ја „Етно-

култ“/ 

Марсел 

Коуртијаде 

консултант Истражување на транснационалниот хабитус на 

Балканските мигранти во Дубаи 

Март-

2006 

Јуни 

2006 

Македонија ОБСЕ 

Мисија во 

Македонија/ 

zage.filipovs

ki@osce.org 

Expert 

/консултан

т 

Национален консултант за националните 

малцинства во изворниот процес во Македонија 

Јануари 

2006 

Тирана, 

Албанија 

Амбасада на 

САД, 

Роза&Рајмон

д Паркс 

фондација 

Консултан

т 

Консултант на семинарот за борбата против расните 

предрасуди за Балканските Египќани во Албанија 

Септ. 

2005- 

нов. 

2005 

Варшава, 

Полска 

OSCE/ODIHR Експерт Анализа за подбрување на наблудувањето на 

изборниот процес кај Ромите и другите етнички 

заедници раниви на расна дискриминација во југо-

источна Европа 

Јан- Јун 

2005  

Македонија 

и Албанија 

East-West 

Institute 

Проект 

координ. 

Проект: „Партнерски релации помеѓу НВОи и 

медиумите- искуства и нови стратегии. 

Септ 

2001- Мај 

2002  

Софија, 

Бугарија 

ОБСЕ/ОДИХ

Р 

Експерт Член на експертски тим за истражување и 

публикување на книгата наменета за меѓународните 

службеници во ЈИЕ: „“Identity formation among the 

minorities in Balkans: the cases of Roms, Egyptians and 

Ashkali  in Kosovo” 

2001-

2005 

Охрид ТВМ Проект 

менаџер, 

режисер и 

сценарист 

Продукција и емитување на ТВ документрани 

емсиии. 

1. Македонски обичаи 

2. „Како понатаму...“ 

3. Единството на етно-диверзитетот и други 

2001 Тирана, 

Албанија 

Совет на 

Европа 

Експерт/кон

султант 

Прв информативен семинар за Рамковната 

конвенција за заштита на националните малцинства 

 

mailto:zage.filipovski@osce.org
mailto:zage.filipovski@osce.org
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2001-

2006 

Земјите 

членки на 

ОБСЕ 

ОБСЕ/ОДИХ

Р 

Наблудувач 

на изборите 

Наблудување на изборите како краткорочен 

наблудувач во Албанија, Бугарија, Србија, Хрватска, 

Украина, со посебен акцент на националните 

малцинства. 
 

 
  



Page 7 - Curriculum vitae 
                                     Rubin Zemon 

  

  

 

Научно истражувачки опус 

 

- Балканските Египќани- историски, археолошки и други податоци од пред-античкиот 

и античкиот период, Транзициите во Историјата и културата, Инситут за национална 

Историја, Скопје, 2008 година 

- Идентичностите на Балканските Египтяни впроцеса на европейската интеграция, 

„Динамика на националната идентичност и транснационалните идентичности в процеса на 

европейска интеграция, ACADEMICA BALKANICA 4, Софија, 2008 година 

- Предрасудите и стеротипите поврзани со Балканските Египќани меѓу словенските 

народи на Балканот, во SLAVIA MERIDIONALIS- STUDIA SLAVICA ET BALCANICA,  

Институт за Славистика при Полската Академија на Науките, Варшава., 2008 година 

- Предговор во: Мартин Бернал, Црна Атена-афроазиските корени на класичната 

цивилизација, том први: Фабрикување на античка Грција 1785-1985, Табернакул, Скопје, 

2009 година 

- Антрополошки приод кон македонскиот идентитет, Институт за национална историја, 

Скопје,  2010 година 

- Balkan Egyptians and Ashkali History, Pedagogical Fact sheets, Council of Europe, 

Strasbourg (на англиски, албански и српски јазик), 2010 годин 

-  „20 години општествена организираност на Балканските Египќани“, Сојуз на 

Балканските Египќани, Охрид, 2010 година 

- (уредник и автор на воведот) на монографијата „Effective Participation of Ethnic 

Communities Vulnerable to Racial Discrimination in Public Life of Western Balkans“, Union of 

Balkan Egyptians, project funded by the EU, Ohrid, 2011 година 

- (ко-автор на монографијата) “Gjurmeve te identitetit Egjiptian”, Dukagjini, Peje, 2011 

година 

- „Мултикултурализмот и етнологијата во Македонија“, Етнолог бр. 14, Македонско 

етнолошко друштво, Скопје, 2012 година 

- „The Development of identities among the Muslim population in Balkans in era of 

globalization and Europeanization: Cases of Torbeshi, Gorani and Pomaci“. во: Identity in 

the Era of Globalization and Europeanization. Skopje. Institute for Sociological, Political and 

Juridical research, 329-338, 2012 година. 

- (автор на монографијата) „Antropologjija Socio-Kulturore e Egjiptijaneve ne Ballkan“,  

Shoqata e shkrimtereve te Pejes, Peje., 2013 година  

- „Присуството на староегипетскиот културен ареал на Балканот-компаративна 

анализа на духовната култура“, Етнолог бр. 15, Македонско етнолошко друштво, Скопје, 

2013 година 

- „Ин Мемориан: Проф. д-р. Миодраг Хаџи Ристиќ“,Етнолог бр. 15, Македонско 

етнолошко друштво, Скопје, 2013 година 

- (ко-автор) „3D presentation of archeological values of Ohrid region: Challenges and 

obstacles“. Во зборникот од Првата конференција за културно наследство, медиуми и 

туризам ICCMT 2013, Институт за социо-културна антропологија на Македонија и 

Македонците,Скопје, 2013 година. 

- „From “Millet” to “Nations” and/or “Minorities”“. In: Empires and Nations from the 

Eighteenth to the Twentieth Century 06/2014; Volume I. Cambridge Scholars Publishing, 141-

150., 2014 година 

Доц . д-р Рубин Земон има учествувано на следните меѓународни и домашни научни собири 

со свои реферати, и тоа: 
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- „Мултикултурализмот и етнологијата во Македонија“,  симпозиум со меѓународен 

карактер „Популаризација на етнолошкото културно наследство“ во организација на 

Македонското етнолошко друштво, Штип, 20-21 септември 2010 година. 

- Учество  на научата трибина „Македонците со исламска вероисповест меѓу 

националната припадност и религиозната определба“, под организација на Сојузот на 

Македонците со Исламска Религија, Институтот за национална историја, Институт за 

македонски јазик „Крсте Мисирков“,Институт за фолклор  „Марко Цепенков“, Институт за 

македонска литература, Институт за етнологија и антропологија, Институт за 

старословенска култура и Македонското етнолошко друштво, Скопје 15 Февруари 2011 

- “Macedonian salad- Managing of virtual reality among the image of the nation-state, 

“multicultural dream” and bicultural policies”, Conference on “20 years of Macedonian 

independence, economic, political and policy development”, во организација на Центарот за 

истраѓување и креирање политики, ФОН Универзитетот и Школата за јавни политки „Мајка 

Тереза“, Скопје, 15-16 Септември 2011 

- “The Development of identities among the Muslim population in Balkans in era of 

globalization and Europeanization: Cases of Torbeshi, Gorani and Pomaci”,  International 

Scientific Conference “Identity in the Era of Globalization and Europeanization”, Institute for 

Sociological, Political and Juridical Research & Institute of Sociology, the Faculty of Philosophy 

by the University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, 3-4 November 2011. 

- „Популаризација на антрополошките вредности на дојранскиот регион како можност 

за развој на туризмот“, научна-стручна трибина на тема „Туризмот во Дојранскиот 

регион“, во организација на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот 

Гоце Делчев од Штип, Дојран 20 АПрил 2012. 

- “Imaging the Balkans between the “Salad Bowl” and “Melting Pot”: Ethnic identities and 

Communities between the Ottoman Past and Balkan Nationalism”, International Congress on 

Neighborhood: “From War to Eternal Peace on the 100th Anniversary of the Balkans wars”, 

Hacettepe University, Istanbul, Turkey,  4-7 October 2012 

- “3D Presentation of the archeological values of Ohrid region: Challenges and obstacles- 3D 

visualization of the three aisle early Christian basilica, archeological site “Plaoshnik”, 

Ohrid”, Прва меѓународна конференција за културно наследтво, медиуми и туризам, 

Институт за социо-културна антроплогија, Универизитет за аудио-визуелни уметности 

„ЕСРА“- Скопје, Париз, Њујорк и Евро-Азиска академија за телевизија и радио, Моска, 

Русија- Охрид, 18-19 Јануари 2013. 

- “Two Paradigms for one minority among the one majority in two states: Cases of Balkan 

Egyptians in Albania and Kosovo”, International Scientific Conference “Albania and National, 

Ethnic and Cultural Minorities”, Law Faculty of the Marin Barleti University and the Albanian 

Institute for Public Affairs, Tirana, Albania,  14 February 2013 

- “From “Millet” to “Nations” and/or “Minorities”, International conference Rome 2013 

“Empires and Nations”, Rome, Italy, 20-22 June 2013 

- “ 100 Years after the Bucharest Treaty: Politics of Recognition of Identities and Minority 

Rights in Balkan States”, Меѓународна научна конференција „Балканот: Луѓе, војни и мир“ 

по повод 100-годишнината од Балканските војни, Институт за национална историја, Скопје, 

4-5 Ноември 2013 

- „Дали постои континуитет помеѓу средновековните Богомили и денeшните Торбеши“, 

Меѓународен научен симпозиум „Денови на Јустинијана I- Македонија и Балканот во 

Византискиот комонвелт“, Универзитет Евро-Балкан, Скопје, 18-19 Октомври 2013. 

- “Digital History: Gathering, preserving and presenting the past on the web”, Втора 

меѓународна конференција за културно наследтво, медиуми и туризам, Институт за социо-
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културна антроплогија, Универизитет за аудио-визуелни уметности „ЕСРА“- Скопје, Париз, 

Њујорк и Евро-Азиска академија за телевизија и радио, Моска, Русија- Охрид, 17-19 Јануари 

2014. 

- “New Technologies to Enhancing teaching and Researching in the Humanities Sciences”, 

Втора меѓународна конференција за културно наследтво, медиуми и туризам, Институт за 

социо-културна антроплогија, Универизитет за аудио-визуелни уметности „ЕСРА“- Скопје, 

Париз, Њујорк и Евро-Азиска академија за телевизија и радио, Моска, Русија- Охрид, 17-19 

Јануари 2014. 

- „Интердисциплинарноста помеѓу антропологијата и туризмологијата во 

Македонија“, Симпозиум со меѓународен карактер „Етнотуризмот и етнолошкото 

културно наследство“, Македонски етнолошко друштво, Скопје 12 Септември 2014. 

- “Socio-cultural and Political Aspects of Migration and Human Mobility in Macedonia”, 

International Conference “Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New 

Identities in the Eastern Europe”, Sofia, Bulgaria 8-10 October 2014. 

- “Medieval imaging of “We” and “the Others” at the time of Samuel’s state and their 

reflections in the contemporary constructions of the ethnic and national identities”, 

Меѓународен научен симпозиум „Денови на Јустинијана I – Самоиловата држава и 

Византија: Истотија, легенда, традиција, наследство“, Скопје, 17-18 октомври 2014. 

- “Antropologjija Socio-kulturore e Egjiptijaneve te Ballkanit”, Prishtina 2015 

- „Јустинијана Прима во светлината на најновите истражувања“, во ко-авторство со Гоце 

Ангеличин Жура, 4-ти Меѓународен симпозиум „Денови на Јустинијан I“, Скопје 2016 

- „The Slavic Identity and the Nationalisms in the Balkans”, во „Византија и Словените: 

Средновековни и модерни перцепции и рецепции“, 5-ти Меѓународен симпозиум „денови 

на Јустинијан I“, СКопје 2017 

- „Балканскиот етнички феникс“, Авант Прес, Скопје 2020 

Доц . д-р Рубин Земон е уредник зборниците на трудови:  

- “Effective participation of Ethnic Communities Vulnerable to Racial Discrimination in Public 

Life of Western Balkans”, Union of Balkan Egyptians, project funded by the EU, Ohrid, 2011 година 

- “Прва  меѓународна конференција за културно наследтво, медиуми и туризам”, Институт 

за социо-културна антроплогија, Универизитет за аудио-визуелни уметности „ЕСРА“- Скопје, Париз, 

Њујорк и Евро-Азиска академија за телевизија и радио, Моска, Русија, што се одржа во  Охрид, 18-19 

Јануари 2013. 

 На  научни и стручни  настани учествувал во својство на: 

- Член на организационит одбор на конференцијата со меѓународен карактер 

„Популаризација на етнолошкото културно наследство“ во организација на Македонското 

етнолошко друштво, Штип, 20-21 септември 2010 година. 

- Претседател на Програмскиот и организацискиот одбор на “Првата  меѓународна 

конференција за културно наследтво, медиуми и туризам”, Институт за социо-културна 

антроплогија, Универизитет за аудио-визуелни уметности „ЕСРА“- Скопје, Париз, Њујорк и Евро-

Азиска академија за телевизија и радио, Моска, Русија, што се одржа во  Охрид, 18-19 Јануари 2013. 

- Член на организационит одбор на „Вториот меѓународен фестивал на етнолошки 

документарни филмови „Кратово 2013““, Македонско етнолошко друштво, Кратово 3-5 октомври 

2013. 

-  Претседател на Програмскиот одбор на “Втората  меѓународна конференција за 

културно наследтво,  туризам и медиуми”, Институт за социо-културна антроплогија, 

Универизитет за аудио-визуелни уметности „ЕСРА“- Скопје, Париз, Њујорк и Евро-Азиска 

академија за телевизија и радио, Москва, Русија, што се одржа во  Охрид, 17-19 Јануари 2014. 

- Претседател на Програмскиот одбор на 3та Меѓународна конференција „Охрид- Водици 

2015“ на тема „Преосмислување на рамката за интередисциплинарна соработка помеѓу 

културното наследство, локалниот економски развој, туризмот и медиумите“, што се одржа во 

Охрид 17-19 јануари 2015 година 
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- Претседател на Програмскиот одбор на 4та Меѓународна конференција „Охрид- Водици 

2016“ на тема „Тероризмот, миграциите, беглаците- современи предизвици на културниот 

идентитет, наследство, економија, туризам и медиуми“, што се одржа во Охрид 17-19 јануари 

2016 година 

- Претседател на Програмскиот одбор на 5та Меѓународна конференција „Охрид- Водици 

2017“ на тема „Светот што ни бега, течната модерност и острењето на културните идентитети, 

наследство, економија, туризам и медиумите“, што се одржа во Охрид 17-19 јануари 2017 година 

 

- Претседател на Програмскиот одбор на 6та Меѓународна конференција „Охрид- Водици 

2018“ на тема „Дијаспората, транснационализмот, транскултурализмот и интер-

културните комуникации како нова форма на општествен капитал“, што се одржа во 

Охрид 17-19 јануари 2018 година 

- Претседател на Програмскиот одбор на 7та Меѓународна конференција „Охрид- Водици 

2019“ на тема „Идентитети, културното наследство и туризмот како значајни 

елементи на современиот секојдневен живот и глобалните процеси“, што се одржа во 

Струга 17-19 јануари 2019 година 

- Претседател на Програмскиот одбор на 8та Меѓународна конференција „Охрид- Водици 

2020“ на тема „Современите предизвици во заштитата и управувањето со природното 

и културното наследство“, што се одржа во Охрид 17-19 јануари 2020 година 

 

 

- Член на организационоит одбор на симпозиумот со меѓународен карактер „Етнотуризмот и 

етнолошкото културно наследство“, Македонски етнолошко друштво, Скопје 12 Септември 2014. 

- Член на организационит одбор на „Третиот меѓународен фестивал на етнолошки 

документарни филмови „Кратово 2013““, Македонско етнолошко друштво, Кратово 2-4 октомври 

2014. 

Под рецензија на доц. д-р Рубин Земон се издадени следните публикации: 

-  Judita Rey Hudeček, “Žena u Makedonskoj pjesmi”, Hrvatsko-Makedonsko društvo, Zagreb, 

2009. 

- Џемаил А. Мехмедовиќ, „Безвременски херој на вистината“, Младинска културна 

асоцијација на Бошњаците во Република Македонија- ШАДРВАН, Скопје, 2013 (постхумно 

издание на авторот). 

Во дејности поврзани со организацијата на летни школи, доц. д-р Рубин Земон учествувал како: 

- Директор на Летната школа (зимски колоквиум): Promotion of Gender Awarness: Sharing 

Knowledge and Experience,  при Инсититутот „Евро-Балкан“, 27-30 Новемри 2008 година. 

- Предавач на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“, Центар за истражување и 

креирање политики, Скопје, 17 Септември 2011. 

- Предавач на “Minority Right Academy”, Albanian Human Right Group, Voskopja, 10-16 July 

2013. 

Во дејности поврзани со организација семинари/обуки и работилници, доц. д-р Рубин Земон 

учествувал како: 

А) Раководител на серија од 5 обуки во рамките на проектот „Effective participation of 

ethnic communities vulnerable to racial discrimination in public life of Western Balkans”, 

финансирани од ЕУ, спроведени од Сојузот на Балканските Египќани, Мај 2009- Мај 2011.  

 

B) Предавач 

 - „Зајакнување на меѓуетничката комуникација меѓу средношколците во 

Македонија преку користење на мултимедијални алатки“, во организација на 

Македонски институт за медиуми, Скопје, 13 Мај 2011 

 - „Ефективни политичко учество на помалите етнички заедници во локалната 

самоуправа: влијание на Охридскиот рамковен договор“, во организација на 

Студиорум- Центар за регионално истражување и соработка, Скопје, 22 јуни 2011. 
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 -  Серија од 3 превања и работлници “Quality Education for Roma, Ashkali and 

Egyptians”, Council of Europe Strasbourg, Prishtina, November 2010- June 2011.  

 - „Inter-ethnic Integration and Education”, Multimedia- Performing Arts Center, Tetovo 7  

November 2012 

На покана на Факултетот за политички науки при Универзитетот во Белград, доц. д-р 

Рубин Земон на ден 24 Октомври 2012 година, одржал предавање на тема: „Македонија денес“. 

 


