Повик за учество на меѓународна научна конференција
„МАКЕДОНИЈА: ИСТОРИЈА, ЈАЗИК, КУЛТУРА – 70 ГОДИНИ ОД ЗАВРШУВАЊЕТО НА
ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА (1949-2019)“
Три научни институти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Институтот за
национална историја, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања и
Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, заедно со Републичкото здружение на
децата бегалци „Т’ГА ЗА ЈУГ“, покренуваат иницијатива за одржување меѓународна научна
конференција по повод 70-годишнината од завршувањето на граѓанската војна во Грција.
Конференцијата ќе се одржи на 30 ноември, именувана како:
„Македонија: историја, јазик и култура – 70 години од завршувањето на
граѓанската војна во Грција (1949-2019)“
Организациониот одбор на меѓународната научна конференција објавува јавен повик
за пријавување на текстови на следниве теми предложени од трите институти:
- граѓанската војна во Грција во македонската историографија;
- културна меморија и орална историја;
- населување и интеграција на бегалците во новите средини;
- миграциите и војните на Балканот во функција на националниот наратив;
- „македонизмот“ како социокултурен концепт и основа за политичка интеграција на
државата;
- улогата на дијаспората во зајакнувањето на етничкиот концепт на Македонците;
- раселувањето на „егејците“ и раѓањето на субетнички идентитет;
- македонски јужни дијалекти
- македонските писатели со потекло од Егејска Македонија.
Авторите на статиите кои ќе бидат јавно презентирани на конференцијата, треба да
достават до 15 ноември апстракти за текстовите. Апстрактите да содржат најмногу до 400
зборови, и да бидат на јазикот на кој се пишува текстот (фонт - Times New Roman 12).
Финалните текстови ќе треба да бидат завршени и доставени најдоцна до 15 февруари 2020
година. Aпстрактите и финалните текстови да се испратат кај секретарот на конференцијата др Марјан Иваноски, e-mail: m_ivanoski@yahoo.com.
Текстовите од конференцијата ќе бидат објавени во зборник, со меѓународен
уредувачки одбор, посветени на теми блиски до работниот наслов на конференцијата.
Текстовите треба да се достават и на македонски и на англиски јазик. За учесниците од
странство текстовите треба да се достават само на англиски јазик. Лектура и професионално
читање е обврска на самите автори.
Конференцијата ќе биде еднодневна, и за неа учесниците нема да плаќааат котизација.
Изборот на текстови кои ќе бидат презентирани и процесот на рецензирање ќе бидат обврска
на Уредувачкиот одбор.
Меѓународната научната конференција „Македонија: историја, јазик, култура“, ќе се
одржи во амфитеатарот на Институт за македонски јазик “Крсте Мисирков“, во Скопје на 30
ноември (сабота), од 11-15 часот.
Скопје, 18.10.2019
Од организациониот одбор на конференцијата

Call for papers for International scientific conference
“MACEDONIA: HISTORY, LANGUAGE, CULTURE – 70 YEARS OF ENDING
THE CIVIL WAR IN GREECE (1949-2019)”
Three scientific institutes within the University “Ss. Cyril and Methodius” – the Institute of
National History, the Institute for Sociological Political and Juridical Research and the Institute for
Macedonian language “Krste Misirkov”, together with the State association of children refugees
“T’GA ZA JUG”, are organizing an international scientific conference on the occasion of 70 years of
the end of the civil war in Greece. The conference will take place on 30th November, 2019, under the
title:
“Macedonia: History, Language, Culture – 70 years of ending
the civil war in Greece (1949-2019)”
The Organizational board of the international scientific conference issues a public call for
papers, on following topics:
- The Civil war in Greece within Macedonian historiography,
- Cultural memory and oral history,
- Settling and integration of refugees in the new environment ,
- The migrations and wars in the Balkans as factors of making the national narrative,
- “Makedonism” as sociocultural concept and basis of political integration of the state
- The role of the diaspora in strengthening the ethnic concept of Macedonians,
- Displacement of the “Aegeans/Egejcite” and the birth of subethnic identity,
- Macedonian southern dialects,
- Macedonian writers of “Aegean Macedonia” origin.
The authors of the papers that will be publicly presented during the conference, should send
the abstracts of their texts and their CVs no later than 15th of November, 2019. The abstracts should
have no more than 400 words in Macedonian or English language (font – Times New Roman 12). The
final papers should be finalized and submitted until the 15th of February, 2020, the latest.
The abstracts and final version of the papers should be sent to the secretary of the
conference d-r Marjan Ivanoski, e-mail: m_ivanoski@yahoo.com.
The papers from the conference will be published in a special edition, with international
editorial board, dedicated to the topics close to the title of the conference. The Papers should be
delivered in Macedonian and English language. The participants from abroad should send their texts
in English language only. The authors shall be responsible for the proof-reading of their papers.
The conference will last one day, and participants will not be charged any participation fee.
The Editorial board shall be responsible for the selection of the papers that will be presented and
the peer-review process.
The International scientific conference “Macedonia: History, Language, Culture”, will take
place at the Institute for Macedonian language “Krste Misirkov”, in Skopje on 30th November
(Saturday), from 11:00 – 15:00 hours.
Skopje, 18.10.2019
From the Organizational board of the conference

