
Почитувани,

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје (ИОХН-С), со поддршка на фондацијата National 
Endowment for Democracy (NED) и Цивика Мобилитас веќе трета година спроведува проекти насочени кон 
деполаризација на јавниот простор, создавање на претпоставки за широко општествено помирување, како и 
зауздување на популистичките и илибералните напливи во македонското општество. Во рамките на овие 
проекти, Институтот организираше бројни средби, обуки, работилници и конференции (затворени или 
отворени за јавност) на кои се дискутираа можните патишта и алатки кон деполаризација на јавниот дискурс 
и нормализација на општествените текови во државата.

Дополнително, Институтот објави десетина студии, анализи на јавни политики и кратки брифови во кои 
нудиме теоретски и практичен пристап кон темата (анализите се достапни на isshs.edu.mk).

Во контекст на предвремените парламентарни избори (април, 2020 година), како и во очекување на 
дополнителна радикализација на јавниот дискурс помеѓу политичките актери но и воопшто во јавниот 
простор, Институтот организира тркалезна маса на тема „Препознавање и ракување со радикално 
поларизирачки јавен дискурс: етички и практични дилеми“.

На тркалезната маса ќе бидат презентирани и дискутирани ефективни алатки за воспоставување на норми и 
правила во контекст на радикална поларизација во општеството, ќе се дискутираат модалитети за 
справување со растечката поларизација во општеството, улогата на медиумите во врамување на 
пристојноста на дискурсот, (де)конструкција на феноменот на политички непријател итн.    

Настанот ќе се одржи на 20 јануари 2020 година, во 12 часот во хотел „Солун“, Скопје.

На настанот ќе бидат поканети новинари, репортери, претставници на граѓански организации како и 
претставници на дипломатските мисии.

Учесници на тркалезната маса:
д-р Гордан Георгиев (ИОХН-С), воведничар и модератор
д-р Ана Блажева (ИОХН-С), програмски кординатор
Катарина Синадиновска, новинар, претседателка на Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ) 
Боби Христов, новинар, уредник во Телма телевизија
Љупчо Поповски, новинар
Горан Момировски, новинар, Алфа телевизија 
Денис Сулејман, проектен кординатор, Здружение на новинари на Македонија

ПРЕПОЗНАВАЊЕ И РАКУВАЊЕ СО РАДИКАЛНО 
ПОЛАРИЗИРАЧКИ ЈАВЕН ДИСКУРС: ЕТИЧКИ И ПРАКТИЧНИ ДИЛЕМИ

Тркалезна маса

20 јануари 2020 / 12 часот / Хотел „Солун“, Скопје


