
Денови  на франкофонијата на  
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 

15 март - 2 април 2021 г. 
Програма: 

(Настаните ќе се одвиваат онлајн преку соодветните линкови на платформата ЗУМ) 
 
 
15 март, 12.30 ч.  Уна Николоска, Марија Митреска, Мартина Митевска, Елена 
Тодорова, Анкица Ангеловска, Лина Ковачева, Маја Величковиќ  под менторство на 
проф. д-р Ирина Бабамова : Презентација на илустриран терминолошки материјал за 
риби – Terminologie des poissons des abysses  
https://us02web.zoom.us/j/83336708360?pwd=dVZiUVBvT3htVjVGdjFPQXlIUEk1UT09 
Meeting ID: 833 3670 8360   Passcode: 510725 
 
17 март, 12.15 ч.-14.30 ч.  Lisons du théatre  во организација на CRU Le Très-FLE и во 
соработка со Катедрата за романски јазици и книжевности (ментор: проф. д-р Снежана 
Петрова) 
https://us02web.zoom.us/j/81422589331?pwd=dm5ZaVBPOEh3UkJuWjZEczNQcE5tUT09
Meeting ID: 814 2258 9331     Passcode: 448067 

18 март, 11.00 ч.  Онлајн емисија за 200 годишнината од ражањето на Гистав Флобер 
подготвена од страна на редакцијата на магазинот Фигаро.  
г-дин Емануел Рембер, директор на Францускиот институт во Скопје, во соработка со 
Катедрата  за романски јазици и книжевности на Филолошкиот фаултет „Блаже 
Конески“- Скопје  
https://us02web.zoom.us/j/88543041804?pwd=SlNNZmlUaHhZWXdvajU3ZUdUZG9VUT0
9 
 
22 март,  14.00 ч. Промоција на педагошкиот материјал  J’apprends et je me protège 
contre les virus  од проф. д-р Ирина Бабамова и проф. д-р Снежана Петрова. Промотор: 
проф. д-р Мира Трајкова.  
https://us04web.zoom.us/j/78479362331?pwd=L1lIRUUwTStqenhWanQ1Q082NWduZz09 
Meeting ID: 784 7936 2331   Passcode: t69uzU 
 
24 март, 10.30 ч.   Traduisons les poètes – Работилница за книжевен превод од 
француски на македонски јазик  во организација на  CRU Le Très-FLE и во соработка 
со Катедрата за романски јазици и книжевности.(ментор: проф. д-р Ирина Бабамова) 
https://us02web.zoom.us/j/83720858231?pwd=QzVveDEyQmhNU0tYaHhlaUxFMlM1Zz09 
Meeting ID: 837 2085 8231   Passcode: 485182 
 
24 март, 17.00ч.  Промоција на зборникот трудови  Аналогии и интеракции во 
романистичките проучувања. Промотори: проф. д-р Елисавета Поповска и проф. д-р 
Снежана Петрова) 
https://us02web.zoom.us/j/84546545056?pwd=a1VycE5hTXZmRExyWkZQNnljbGdhQT09
Meeting ID: 845 4654 5056   Passcode: 621843 

25 март, 09.00ч.-10.30 ч.  Traduisons la poésie de Blaže Koneski – Преведувачка 
работилница (од македонски на француски јазик) по повод 100 години од раѓањето на 
Блаже Конески (ментор: м-р Анита Кузманоска)  
https://us02web.zoom.us/j/7782028672?pwd=d0M3eFBTTWlnKzRHS3RhR1R4RzZNUT09 
Meeting ID: 778 202 8672  Passcode: 944786 
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29 март, 12.30 ч. -14.00 ч.  Студентски искуства:  
 
- Александра Давидовиќ- О’Нил - Споредба на студиските планови и програми за 
француски јазик и книжевност на Катедрата за РЈК со сродните студии на 
Универзитететот во Квебек. 
-Андријана Смилковска и Ивона Јаневска  - Еразмус студентска размена – студиите 
по француски јазик и книжевност на Универзитетот во Поатје. 
- Владана Сивевска - Студентска преведувачка практика во RFI (Букурешт) 
- Владана Сивевска и Елмедина Шкрета – Учеството во проектот Erasmus + KA2, 
Eurocar 2 : Europe : connaitre, apprendre, reconnaitre 2, ЕУРОКАР 2 - Европа: знаење, 
учење, прифаќање (2)2019-1-BG01-KA201-062521 
 
Во продолжение: дискусија со студенти од Катедрата за РЈК за размена на идеи околу 
сегашните и идни студиски планови и програми по француски јазиик и книжевност. 
https://us02web.zoom.us/j/82731221227?pwd=c3VFTFJhZmxnQmlBZmhvNXhJdmxNUT0
9       Meeting ID: 827 3122 1227      Passcode: 353948 
 
30 март, 10.45 ч. -11.15 ч.  « Des mots qui, hélas, ont disparu de la langue française », 
студенти од втора година на Катедрата за РЈК (ментор проф. д-р Мирјана Алексоска 
Чкатроска)  
https://us04web.zoom.us/j/3277957708?pwd=SDRrNzBLUE01ek9VeEFHYkpFV1Vhdz09 
Meeting ID: 327 795 7708     Passcode: 395827 
 
31 март, 11.00 ч.  Тркалезна маса „La traduction, pour quoi faire?“ во организација на 
Францускиот институт во Скопје во соработка со Катедрата за романски јазици и 
книжевности:   
https://us02web.zoom.us/j/83795761971?pwd=bUZxTHpXM0Yyd3JDakU1V0FYQzJlZz09 
 
1 април , 11.00ч   Презентација на  јазични регистри/нивоа на францускиот јазик, 
студенти од Катедрата за РЈК (ментори: м-р Анита  Кузманоска, д-р Мира Трајкова, д-р 
Јоана Хаџи-Лега Христоска, лектор Севда Лазаревска). 
https://us02web.zoom.us/j/7782028672?pwd=d0M3eFBTTWlnKzRHS3RhR1R4RzZNUT09   
Meeting ID: 778 202 8672  Passcode: 944786 

2 април, 12.30 ч. Traduisons l’oeuvre de Blaže Koneski – Преведувачка работилница (од 
македонски на француски јазик) по повод 100 години од раѓањето на Блаже Конески 
(ментор: Севда Лазаревска) 
https://us02web.zoom.us/j/6030267277?pwd=U1BET1E3NmlCR3QySDI1c1BOMmxQdz09
Meeting ID: 603 026 7277   Passcode: 29052020 

      *** 

Програмата на Деновите на франкофонијата 2021 г. ја подготви Катедрата за романски јазици и 
книжевности во рамки на макропроектот  Јазици, книжевности, култури: образовни политики во 
служба на современото општество чиј носител е Филолошкиот факултет „Блаже Конески“- Скопје. 
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