Институтът за регионални и международни изследвания
организира ОНЛАЙН ДИСКУСИЯ

Македонският възел след 2019 г.
Сряда, 15 декември 2021 г.
Zoom линк:
https://us06web.zoom.us/j/85737853689?pwd=WTJKTTZKNlNtdlR5UHNsVTh5WTBsQT09

Meeting ID: 857 3785 3689
Парола: 761855
13.00 – 17.15 ч. (БГ) / 12.00 – 16.15 (МК)

13.00 – 15.00 ч. (БГ) / 12.00 – 14.00 ч. (МК)
Панел 1
Огнян Минчев, преподавател по политология в СУ „Св. Климент Охридски“,
председател на УС на Института за регионални и международни изследвания
Денко Малески, професор по политически науки, министър на външните работи на
Република Македония (1991 – 1993), представител на Република Македония в ООН (1993
– 1997)
Катерина Колозова, професор по политическа философия и епистемология в Института
за социални и хуманитарни науки в Скопие и професор в Университетския американски
колеж в Скопие
Бойко Василев, журналист, водещ на обзорното предаване на БНТ „Панорама“
Дискусия
15.00 – 15.15 ч. (БГ) / 14.00 – 14.15 ч. (МК) Почивка
15.15 – 17.15 ч. (БГ) / 14.15 – 16.15 ч. (МК)
Панел 2
Николай Василев, политолог, съветник на вицепрезидента Тодор Кавалджиев (1997 –
2001) и на министъра на отбраната Николай Ненчев (2014 – 2017), автор на книгата
Македонският идентитет

Алберт Муслиу, изпълнителен директор на Асоциацията за демократични инициативи
Сашо Ордановски, журналист и политически анализатор
Горан Стойковски, преподавател по политически науки, Великотърновски университет
„Св. Св. Кирил и Методий“
Дискусия
Насоки за провеждане на онлайн дискусията
➢ Дискусията ще се проведе онлайн през платформата Zoom. Данните за достъп ще
бъдат изпратени на участниците.
➢ Дискусията ще бъде записана и качена в сайта на ИРМИ и социалните мрежи.
➢ Събитието ще бъде отворено половин час преди обявеното начало. За да имаме
време да отстраним евентуално възникнали технически проблеми, препоръчваме
на всички говорители при възможност да се включат в онлайн платформата 15
минути по-рано.
➢ Времето за изказване на говорителите е в рамките на 20 минути.
➢ Времетраенето на дискусията е 4 часа и 15 минути.
➢ След представянията на говорителите в рамките на двата панела, ще има
възможност за дискусия, която ще продължи до изчерпване на
въпросите/мненията или на определеното време. Всеки, който желае да зададе
въпрос или да направи коментар, следва да уведоми администратора посредством
опцията „вдигане на ръка“, която предоставя платформата Zoom, или като
направи заявка в чата на платформата.
➢ Молим камерите и звука на участниците да бъдат изключени, за да се подобри
качеството на връзката. Включването на камерите и звука ще се извършва при
даване на думата на съответния говорител или участник от публиката.
➢ За да се подобри качеството на звука, препоръчително е да се използват слушалки
с микрофон (ако такива са на разположение).

