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СКОПЈЕ  
МАЛИТЕ САЛИ НА МАНУ 

ЗАВРШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМА 

МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО–ЛИТЕРАТУРНО  
ДРУГАРСТВО ВО С.–ПЕТЕРБУРГ,  
ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ И КРСТЕ П. МИСИРКОВ

ПРОГРАМА
НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА

http://manu.edu.mk/


Aкадемик Љупчо КОЦАРЕВ, претседател на МАНУ

Поздравна и уводна реч 

Aкадемик Катица ЌУЛАВКОВА, МАНУ

Концепцијата на македонската нација во актите на МНЛД —  
С.–Петербург (историски, етно–културни, јазич ни, верски, 
територијални и политички аспекти)

Aкадемик Витомир МИТЕВСКИ, МАНУ

Првата национална програма на македонското научно–
литературно другарство во Санкт Петербург и Македонија денес 

проф. д–р Златко КРАМАРИЌ  
Член на МАНУ надвор од работниот состав (Загреб)

Може ли нациите да пропаднат?

проф. д–р Ганка ЦВЕТАНОВА  
Институт за социолошки и политичко правни истражувања — Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Стандардизацијата на македонскиот јазик како извор на 
политичката легитимност на македонската нација

проф. д–р Симона ГРУЕВСКА–МАЏОСКА  
проф. д–р Александра ЃУРКОВА  
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — УКИМ, Скопје 

Заложбите на Чуповски и Мисирков за стандардизација  
на македонскиот јазик

проф. д–р Ристо СОЛУНЧЕВ  
Филозофски факултет — УКИМ, Скопје

Историзмот на Мисирков и Конески:  
биднина, настанување и траење 

Дискусија

1 СЕСИЈА    
10:00 – 12:00

МАНУ

Излагањата ќе траат по 10 мин., а дискусијата ќе се води на крајот на првата и на втората сесија.



проф. д–р Билјана РИСТОВСКА–ЈОСИФОВСКА  
Институт за национална историја — Скопје

Првите македонски културно–национални и научни здруженија  и 
публикации во емиграција: улогата на Ѓорѓија Пулевски 

проф. д–р Митко ПАНОВ  
Институт за национална историја — Скопје 

Наративната стратегија во  списанието „Македонски глас“ 
(1913/14 г.) За историјата на Македонија

проф. д–р Силвана СИДОРОВСКА–ЧУПОВСКА  
Институт за национална историја — Скопје 

Улогата на списанијата Лоза (1892), Вардар (1905) и  
Македонски глас (1913–1914) во афирмацијата  
на македонската национална свест
 
проф. д–р Димитар ПАНДЕВ  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ — УКИМ 

Улогата на Лав Шах–Паронианц во афирмацијата на македонија и 
во издавањето на „Македонски глас“ (орган на приврзаниците на 
независна Македонија 1913–1914) 

проф. д–р Искра ТАСЕВСКА ХАЏИ–БОШКОВА  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ —  УКИМ, Скопје

Списанието македонски глас во контекст на македонската 
културна традиција 

д–р Бошко КАРАЏОВ  
филозоф, теоретичар на културата и самостоен научен истражувач

Македонското научно–литературно другарство и идејата за 
националната, културната и политичката автономија како дел 
од македонската филозофска традиција

2 СЕСИЈА 
12:30 – 15:00

МАНУ



доц. д–р Иван ИВАНОВ  
               Александра ИЛИЕСКА  
Меѓународен Балкански Универзитет — Скопје 

Митот за балканската федерација

проф. д–р Васил ТОЦИНОВСКИ  
Катедра за македонски јазик и литература  
на Филозофскиот факултет во Риека, Хрватска

Родољубивиот поетски манифест на Димитрија Чуповски 

Дискусија

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА  
НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
http://manu.edu.mk/

МАНУ
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