НАУЧНА СРЕДА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА
СКОПЈЕ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања (ИСППИ) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”
Скопје, Ве поканува да бидете дел од НАУЧНАТА СРЕДА, посветена на Протестантизмот на Балканот, со посебен акцент
на Протестантизмот во Македонија. Настанот ќе се оддржи на 01 ноември 2017, со почеток во 11 часот, во просториите на
Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања. Оваа средба е дел од циклусот собири и презентации наречен
НАУЧНА СРЕДА, која успешно се спроведува подолг период.
Ќе ни претставува особена чест и задоволство доколку Вие со Вашето ценето присуство и учество го збогатите нашиот
собир.

АГЕНДА
11:00 - 11.15
Отварање на средбата
Проф. д-р Мирјана Борота - Поповска, директор на ИСППИ
Проф. д-р Ганка Цветанова, раководител на сектор за научна дејност на ИСППИ
Модератор: Проф. д-р Панде Лазаревски
11:15 - 12.30

Вовед во научната среда и тематски презентации
o Проф. д-р Ружица Цацаноска (ИСППИ) – Презентација на клучните наоди од научно-истражувачкиот
проект Протестантизмот во Македонија - денес
o Проф. Емеритус Павле Мојзес (Роземонт колеџ – Пенсилванија) – Конгрешанската / Методистичката
црква во Македонија
o Проф. д-р Маја Ангеловска – Панов (Институт за национална историја) – Средновековните ереси и
протестантизмот
o Проф. д-р Ѓоко Ѓорѓески (Декан на Православниот богословски факултет) – Протестантизмот и
православието низ вековите
o Проф. д-р Драган Тодоровиќ (Нишки универзитет – Оддел за социологија) - Протестантизација на
ромите во Југоисточна Србија
o Д-р Давид Хосафлок (Институт за албански и протестантски студии) – Протестантизмот во Албанија
o Д-р Коста Милков (Балкански институт за вера и култура) – Протестантите на Балканот: Прозелитизам
и канонска територија

12:30 - 12.45
Кафе пауза и неформална дискусија
12:45 - 13.45

Дискусија
13:45 - 14.00
Затварање на средбата
Постер-презентација на научно-истражувачкиот проект
ПРОТЕСТАНТИЗМОТ ВО МАКЕДОНИЈА – ДЕНЕС
Истражувачки тим
Проф. д-р Ружица Цацаноска – раководител
Проф. д-р Панде Лазаревски
Проф. д-р Славејко Сасајковски
Д-р Бардуљ Туши

