
10:00 ч. – Официјално отворање со воведни говори на г-дин Сашо Коруновски, 
Ректор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, и г-ѓа Ивана Петровска, 
Директорка на АЛДА 

10:30 ч. – Претставување на изложбата „Фронтот во Првата светска војна во 
минатото и денес“ на авторите Александар Стојчев, Директор на Воениот музеј 
во Скопје, и Емануел Рембер, Советник за култура и соработка и Директор на 
Францускиот институт во Скопје

ИЗЛАГАЊА:
11:00 ч. – г-ѓа Ана Димишковска, Професорка на Филозофскиот факултет во 
Скопје: „Сеќавање, време и траење: замислена средба со Анри Бергсон“

11:20 ч. – г-дин Петар Тодоров, историчар во Институтот за национална историја, 
на тема последни истражувања по границите на охридскиот регион по Првата 
светска војна 

11:40 ч. – Прашања од публиката 

12:00 ч. – г-дин Иљо Трајковски, Професор по историја во гимназијата „Јосип 
Броз Тито“ во Битола: „Сеќавањето на Фронтот во Првата светска војна низ 
активностите на учениците и колегите“

12:20 ч.  - г-дин Далибор Јовановски, Професор и Шеф на Катедрата за историја 
при Филозофскиот факултет во Скопје: „Интелектуалецот и помирувањето“

12:40 ч. – г-дин Горан Илиќ, Декан на Правниот факултет при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола: „ЕУ како фактор за помирување на Балканот и 
европска обнова“

13:00 ч. – г-ѓа Елена Тиловска-Кечеги, Продекан за настава на Правниот факултет 
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола: „Процесот на помирување на 
Западен Балкан, во минатото и денес“

13:20 ч. – Прашања од публиката 

14:00 – Затворање на научниот собир од г-дин Емануел Рембер, Советник за 
соработка и култура и Директор на Францускиот институт во Скопје

Со поддршка на АЛДА и на програмата Нормандија за мир на Регионот Нормандија. 
Во соработка со Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола.

Онлајн научна конференција | Фронтот во Првата светска војна
ИСТОРИЈА, СЕЌАВАЊЕ И КНИЖЕВНОСТ
Петок 30 октомври 2020 
од 10 до 14 часот 
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