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ФИЛОЗОФСКО ДРУШТВО НА МАКЕДОНИЈА
ОПШТО, ЧЛЕНСТВО

Филозофското друштво на Македонија (ФДМ) е здружение на граѓани формирано во 1956
година. Во својот сегашен облик и структура постои од 2003 година.
Во ФДМ членуваат професори од Институтот за филозофија при Филозофскиот факултет
во Скопје, професори по филозофија во основното и средното образование, други
професори, студенти (по филозофија и други дисциплини), истражувачи, новинари и
други вљубеници и почитувачи на филозофијата.
ФДМ од 2006 година е член на Меѓународната федерација на филозофски друштва
(Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie).
ДОГОВОРИ, СОРАБОТКА

ФДМ има потпишано Договори за соработка коишто резултираат во успешни проекти со:
Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ), Меѓународниот славјански
универзитет Г.Р. Державин (МСУ Державин), Универзитетот за аудиовизуелни уметности
ЕФТА, Институт за филм, Филмска Академија Охрид (ФИОФА), Кинотека на Македонија,
ТВ 24 Вести...
Освен тоа, ФДМ има остварено соработка на заеднички проекти и со голем број други
академски организации, институти и здруженија: Филозофски факултет, Институт за
филозофија; Факултет за музичка уметност; Здружение на класични филолози Антика;
Здружение за компаративна книжевност на Македонија ЗККМ; Институт Конфуциј при
Универзитетот Св. Кирил и Методиј; Француски институт, Скопје; Гете институт, Скопје;
Турски културен центар Јунус Емре, Скопје; Британска амбасада во Скопје; ЕУ Инфо
Центар...
ИЗДАВАШТВО

ФДМ се јавува во улога на издавач на две филозофски списанија: Филозофска трибина и
Филозофија (меѓународно списание, во соработка со Институтот за филозофија).
АКТИВНОСТИ

ФДМ во своето долгогодишно постоење има испрофилирано значителен број
препознатливи активности. Накратко за нив:



Светски ден на филозофијата, востановен од УНЕСКО – годинава ќе биде одбележан
четиринаесетти пат со меѓународна конференција;



Филозофски Филмски Фестивал – културна манифестација на ФДМ која годинава се
одржа по седми пат, прв пат со интернационален карактер;



Меѓународен философски дијалог Исток-Запад, во заедничка организација со МАНУ и
МСУ Державин. Годинешна тема (4-6 октомври) беше: Философија на образование,
философија во образование.



Годишен симпозиум со Здружението на класични филолози Антика; 29-30 мај се одржа
четвртиот заеднички симпозиум, на тема: Логос и тропос.



Биенален симпозиум со Здружението за компаративна книжевност на Македонија и
Здружението на класични филолози Антика.



Трибина Филозофски истражувања со воведни предавања на „новите“ магистри и
доктори по филозофија.



Трибина Енциклопедија со воведни предавања од други истражувачки области.



Христијански философски форум – дебати од отворен тип со 4 изложувачи (двајца
домаќини: професорите Милан Ѓорѓевиќ и Ристо Солунчев и двајца гости) на теми со
коишто се промислуваат концепти и прашања поврзани со европската христијанска
традиција и нивната релевантност во современото културно милје.



Промоции на филозофски списанија и поединечни студии, како и други филозофски
конференции, трибини, предавања и работилници со домашни и странски учесници во
со-организација со други институции и здруженија.



Учество на наши членови на меѓународни филозофски конгреси, конференции,
симпозиуми...

Преглед на активностите во последните 4 години
2014
- симпозиум: АНТИЧКИОТ ИДЕАЛ НА KALOKAGATHIA (12 март – 16 излагања, две блок
дискусии), во ко-организација со Здружението на класични филолози Антика
- културна акција: МЕСЕЦ НА ФРАНКОФОНИЈАТА (март, 3 засебни настани), во соработка со
Францускиот институт
- Филозофски излет на Кожуф: ФИЛОЗОФСКО ПЛЕДОАЈЕ ЗА ВОДАТА (5 април – 2 излагања),
спонзорирано од г. Диме Костадинов, сопственик на Кодинг
- студентска конференција: ЕСТЕТИКА (16 април – 7 излагања), заедно со Институтот за
Филозофија
- културна манифестација: ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ (25-26 април, 3 настани:
проекции на филм со модерирана дискусија)
- циклус: СВЕЧЕНИ ПРЕДАВАЊА (5-8 мај, 3 предавања), заедно со Институтот за Филозофија
- културна акција: МЕСЕЦ НА ГЕРМАНСКАТА ФИЛОЗОФИЈА (мај, 4 засебни настани), во
соработка со Гете институтот
- културна акција: МЕСЕЦ НА ИСТОЧНАТА ФИЛОЗОФИЈА (јуни, 3 засебни настани), во
соработка со Институтот „Конфуциј“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
- предавања на гости-професори од Србија, Финска, Нов Зеланд (јуни-октомври)
- СВЕТСКИ ДЕН НА ФИЛОЗОФИЈАТА (20 ноември), симпозиум: ФИЛОЗОФИЈАТА И
ОБРАЗОВАНИЕТО (9 излагања, /две блок дискусии/ и неколку други пригодни настани
- симпозиум: МАРКСИЗМОТ ДЕНЕС (23 декември – 14 учесници /2 блок дискусии/)

2015

-

културна акција: МЕСЕЦ НА БРИТАНСКАТА ФИЛОЗОФИЈА (февруари, 10 засебни настани,
гостувања на два реномирани оксфордски професори), во соработка со Британска
амбасада, Филозофски факултет, МАНУ, МСУ Державин, ФМУ, ЕУ Инфо Центар
симпозиум: CHRONOS И KAIROS − АНТИЧКИТЕ КОНЦЕПТИ ЗА ВРЕМЕТО (25 февруари –
20 учесници /4 блок дискусии/)

-

-

културна манифестација: ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ (1-4 април, 5 настани: 3
проекции на филм и модерирана дискусија, 1 мастерклас и 1 работилница) во соработка со
Кинотека на Македонија и Филозофскиот факултет при УКИМ; спонзори: Горска, Камник;
медиумски партнери: ТВ Телма, Бла Бла ТВ, Канал 103, Интернет порталите Акиндин и Окно
студентска конференција: ЕТИКА (15 април – 8 излагања), заедно со Институтот за
Филозофија
предавања во рамки на трибината ФИЛОЗОФСКИ ИСТРАЖУВАЊА и на гости-професори од
Бугарија и промоции на книга и списание (април-јуни)
ПРВ МЕЃУНАРОДЕН ФИЛОСОФСКИ ДИЈАЛОГ „ИСТОК-ЗАПАД“, симпозиум НАУКА И
РЕЛИГИЈА (1-3 септември Скопје, Свети Николе, Охрид – учесници од Велика Британија
/Оксфорд/, Русија, Србија, Хрватска и Македонија), во ко-организација со МАНУ и МСУ
Державин; усвоена, потпишана и испратена до Генералниот секретар на ООН: Декларација
за дијалог, разбирање и толеранција

-

СВЕТСКИ ДЕН НА ФИЛОЗОФИЈАТА (19-20 ноември), симпозиум: ФИЛОЗОФИЈА И
ПОЛИТИКА (14 излагања, /три блок дискусии/ и други пригодни настани: мал концерт на
студенти на ФМУ, промоција на списание „Филозофска трибина“ бр. 18, доделување на
благодарници и почесни членови на ФДМ, одбележување на 90-години од раѓањето на
академик Јордан Поп-Јорданов, одбележување на 85-години од раѓањето на академик
Георги Старделов)
- промоција на списание, пригодни предавања во средни училишта и предавања на филозоф од
Франција (во соработка со Францускиот институт, октомври-декември)

2016
- предавања на филозоф од Франција (во соработка со Францускиот институт), предавања во
рамки на Трибините ФИЛОЗОФСКИ ИСТРАЖУВАЊА и ЕНЦИКЛОПЕДИЈА, вкупно 5 настани
(јануари-март)
- трибина: „Македонски филозофски терминолошки речник: искуства и предизвици (Aнтичка
филозофија)“, со 3 панелисти и работилница: „Терминот υ3λη во контекст на Аристотеловата
филозофија – преводни предизвици, дилеми, решенија“, со 2 модератора (16 март) во соорганизација со Здружението на класични филолози Антика
- културна манифестација: ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ (6-9 април, 3 проекции на
филмови со модерирана дискусија, ФФФ Караван во три градови, конкурс за средношколски
есеј, конкурс за студентски едноминутен филм со работилница) во соработка со Кинотека на
Македонија, Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, Француски институт во Скопје,
Турски културен центар Јунус Емре; грант од Град Скопје; спонзори: Горска, Камник, Аз-Буки;
медиумски партнери: Бла Бла ТВ, Канал 103, порталите Акиндин, Окно и Синема МК
- студентска конференција: АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ВО СОВРЕМЕНАТА ФИЛОЗОФИЈА (20 април
– 7 излагања), заедно со Институтот за Филозофија
- симпозиум: ЗА ДУШАТА (1-3 јуни – 49 излагања, девет блок дискусии), во со-организација со
Здружението на класични филолози Антика и Здружението за компаративна книжевност на
Македонија ЗККМ
- учество на Меѓународна летна филозофска школа Felix Romuliana во Заечар, Србија (25-28
август)
- ВТОР МЕЃУНАРОДЕН ФИЛОСОФСКИ ДИЈАЛОГ „ИСТОК-ЗАПАД“, симпозиум ПРАВОТО МЕЃУ
ПОЛИТИКАТА И ЕТИКАТА (5-7 октомври Скопје, Битола, Охрид – учесници од Србија, Полска,
Бугарија и Македонија), во со-организација со МАНУ и МСУ Державин
- СВЕТСКИ ДЕН НА ФИЛОЗОФИЈАТА (17-18 ноември), симпозиум: СЛОБОДАТА И
СОВРЕМЕНОСТА (10 излагања, /2 блок дискусии/ и други пригодни настани: мал концерт на
студенти на ФМУ, Беседа за филозофијата, промоција на зборник „АНТИЧКИОТ ИДЕАЛ НА
KALOKAGATHIA“, доделување на благодарници, пригодно предавање и предавања како
вовед на темата на симпозиумот на академици и гости од Србија.

2017

- ХРИСТИЈАНСКИ ФИЛОСОФСКИ ФОРУМ (23 февруари – „Архе“; 23 март – „Патер“; 11 мај –
„Поиезис“; 29 мај – „Еон“; во соработка со ЕУ Инфо Центар, еднаш месечно)
- Свечено предавања на проф. д-р Ферид Мухиќ: „Изворот што се влева во небото“ (17 март)
- културна манифестација: 7. ФИЛОЗОФСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ, прво интернационално
издание (30 март – 7 април), Главна програма со девет проекции на филмови и модерирани
дискусии во Ревијалната програма, Официјални селекции на долгрометражни филмови и
краткометражни филмови со компетитивен карактер, ФФФ Караван во четири градови,
Едукативна програма со проекција на средношколска видео лектира во соработка со девет
гимназии од Македонија, Конкурс за средношколски филмософски есеј, работилница за
сценарио „Од идеја до премиера“ и две работилници за вовед во филм низ Македонија,
промоција на темат „Филозофија и филм“, специјален гостин: Christine Cynn; во соработка со
Град Скопје, Агенција за филм на Република Македонија, Цивика Мобилитас, Филозофски
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Кинотека на Македонија,
Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА, Младински Културен Центар – Скопје,
Германска амбасада, Филмска академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, МСУ
„Державин“ – Свети Николе, филозофски портал „Акиндин“, Дебатно кино „Контра Кадар“,
спонзори: Горска, Камник, Best Western Хотел Турист, Аз-Буки, Мартини; медиумски
покровители: 24 Вести, Канал 103, Интернет порталите Окно и Синема МК
- петта студентска конференција: ДУАЛИЗАМ (24 април – 9 излагања), заедно со Институтот за
Филозофија
- симпозиум: ЛОГОС И ТРОПОС (29-30 мај – 19 излагања /6 блок дискусии/), во соорганизација со Здружението на класични филолози Антика, Институтот за филозофија и
Институтот за класични студии при Филозофскиот факултет;
- учество (професори, студенти) на Меѓународна летна филозофска школа Felix Romuliana во
Заечар, Србија (31 август -3 септември)
- ТРЕТ МЕЃУНАРОДЕН ФИЛОСОФСКИ ДИЈАЛОГ „ИСТОК-ЗАПАД“, симпозиум ФИЛОЗОФИЈА
НА ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЛОЗОФИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕ (4-6 октомври Скопје, Битола, Охрид
– учесници од Србија, Русија, Франција и Македонија), во со-организација со МАНУ и МСУ
Державин
- СВЕТСКИ ДЕН НА ФИЛОЗОФИЈАТА (16-17 ноември), симпозиум: ФИЛОСОФИЈАТА И МИРОТ
(15 излагања, /3 блок дискусии/ и други пригодни настани: мал концерт на студенти на ФМУ,
Беседа за филозофијата, промоција на списание „Филозофска трибина“ бр. 19, групна и
индивидуална презентација на Групата за ангажираност при Институтот за филозофија и
општествена теорија од Белград.
Долгорочни проекти со МАНУ
- Високото образование и науката во Република Македонија
- Македонска филозофска терминологија (изработка на речник)

