Институт за исторически изследвания –
Българска академия на науките
Македонски научен институт
Национална конференция в памет на Гоце Делчев
ЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ДОБРОСЪСЕДСКИТЕ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
София 4 май 2022 г.
Под патронажа на Президента на Република България
Програма
Встъпителни думи от модератора Бойко Василев.
Откриване на конференцията от президента Румен Радев.
Обръщение на вицепрезидента Илияна Йотова.
Панел 1: „Гоце Делчев и общата история на Република
България и Република Северна Македония – между фактите и
идеологията“
-

Доц. Георги Георгиев, Институт за исторически изследвания
– Българска академия на науките, МНИ – „Политическите идеи
на Гоце Делчев“

- Проф. Светлозар Елдъров, БАН, МНИ – „Гоце Делчев в
подготовката на Илинденско-Преображенското въстание през
1903 г.“

- Доц. Наум Кайчев, Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, МНИ – „Родът на Гоце Делчев в контекста на
общата история на България и Северна Македония“.

Панел 2: „Състояние и перспективи пред добросъседските
отношения: Европейската зрялост на РСМ“
- Проф. Ангел Димитров, съпредседател от българска страна
на Съвместната комисия по исторически и образователни
въпроси – „Съвместната комисия като огледало на
проблематичните отношения между история и политика
- Доц. Георги Николов, председател на МНИ - "Обща история,
споделена история, открадната история"
- Доц. Спас Ташев, Институт за изследване на човека и
населението при БАН - „Нарушенията на човешките права в
Северна Македония - приемственост от югославската епоха и
нови тенденции“ и „Понятието "геноцид" в изложенията на
МПО до ООН.“
- Коста Филипов, журналист, дългогодишен кореспондент на
БНТ, БТА и БНР в Скопие – „Медии и политика в РСМ - кой
кого обслужва?“
- Иван Николов, главен редактор на списание „БългарияМакедония” и директор на издателство „Свети Климент
Охридски“ – „Задграничният македонизъм – пренебрегван
фактор в българската политика. Геополитически аспекти“
- Марин Райков, посланик на България във Великобритания „Проблеми пред началото на преговорния процес за
присъединяване към ЕС на Република Северна Македония“
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Панел 3: 100 години организирано движение на македонските
българи по света:
- Проф. Трендафил Митев, Университет за национално и
световно стопанство – „100 години организирано патриотично
движение на македонските българи в Новия свят“.
- Ник Стефанов, председател на клуб на МПО ”Победа”,
Торонто, Канада - „Our MPO Challenge: Preserving The
Macedono-Bulgarian Identity in North America“.
- Томас Лебамов, МПО “Пирин“, Чикаго, САЩ – An American
Macedonian story of Growing up as a Bulgarian.
- Георги Църномаров, културен център „Иван Михайлов“Битоля – Роля, задачи и приоритети в дейността на Културен
център „Иван Михайлов“-Битоля и какво е да си българин днес
в Република Северна Македония“.
- Петар Колев, председател на политическа партия
„Граждански демократичен съюз“ – „Българската общност в
РСМ – предизвикателства, перспективи и очаквания“.
Заключение на Президента на Република България.
Заключителни думи на модератора Бойко Василев.
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