
Почитувани,

Ни претставува голема чест да ве поканиме на дебата – панел дискусија којашто ја орга-
низира Институтот за општествени и хуманистички науки- Скопје (ИОХН-С), на тема: Де-
поларизација на јавниот дискурс: македонскиот „невидлив“ критериум за членство 
во ЕУ

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје (ИОХН-С) е непрофитна ис-
тражувачка организација за применети општествени и хуманистички науки посветена 
на повеќе-тематските студии на политиките. Има статус на научна установа во области-
те на општествените науки и хуманистиката доделен од Министерството за образование 
и наука на Република Македонија (Решение за работа бр. 30) Институтот е акредитиран 
да врши високообразовна дејност на ниво на магистерски студии).

Веќе втора година, ИОХН-С спроведува проектни активности во рамките на областите 
помирување, транзициска правда и деполаризација на јавниот дискурс. Во рамките на 
проектот, досега се реализирани повеќе дебати, консултативни средби, работилници и 
јавни настани со цел да се разбере, поддржи и поттикне процесот на деполаризација во 
македонското општество. Во активностите што ги спроведува ИОХН-С досега учествуваа 
повеќе од стотина пратеници, партиски претставници и претставници на партиските 
подмладоци, експерти и заинтересирани на темата (историчари, психолози, новинари, 
политиколози, правници). Исто така, Институтот има објавено повеќе анализи и студии 
на политики на горенаведените теми.  

Во рамките на дебатата, воведно излагање на темата ќе има претседателот на Републи-
ка Северна Македонија, д-р Стево Пендаровски. На панелот ќе земат учество и д-р 
Трајко Славевски, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, Ивана Туфегџиќ, пра-
теник во Собранието на Република Северна Македонија, и Кристијан Кастања, експерт 
за Балканот и соработник во францускиот Сенат и д-р Катерина Колозова, професорка 
на Институтот за општествени и хуманистички науки од Скопје.  Настанот ќе го модери-
ра д-р Гордан Георгиев, раководител на проектот.  

На дебатата се поканети претставници од граѓанскиот сектор, претставници на подмла-
доци на политичките партии, студенти на последните години на политички и правни на-
уки, како и преставници на дипломатската заедница во РСМ и претставници на меѓуна-
родни организации кои работат во РСМ. Настанот е отворен за медиуми. 

Обезбеден е симултан превод на македонски и албански јазик.

Дебатата ќе се одржи на 27-ми јуни, во 11 часот, во хотел Холидеј ин (сала Милениум 2).   

Проектот што го спроведува ИОХН-С е поддржан од фондацијата National Endowment for 
Democracy (NED). 

Со оглед на ограничениот број на места во салата, ве молиме да го потврдите вашето 
присуство на следниот е-маил: info@isshs.edu.mk или на 02 3113059, најдоцна до 13.00 во 
вторник 25-ти јуни.

Со почит,
Гордан Георгиев
Раководител на проектот
Контакт лице за проектот: д-р Калина Лечевска (kalina.lechevska@isshs.edu.mk)

ДЕПОЛАРИЗАЦИЈА НА ЈАВНИОТ ДИСКУРС: 
македонскиот „невидлив“ критериум за 

членство во ЕУ

27-ми јуни 2019 / 11 часот / хотел Холидеј ИН (сала Милениум 2)


