Друштво на писатели „БИТОЛСКИ КНИЖЕВЕН КРУГ“
со финансиска поддршка од Министерството за култура на
РС Македонија, ја организира

Хта МЕЃУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА
„БИТОЛСКИ КНИЖЕВНИ ПАМЕТЕЊА“
31.10.-1.11.2020 г.

ПРОГРАМА
31. 10. 2020 г.

НУУБ „Св.Климент Охридски“- Битола

12:00 ч.: Отворање на манифестацијата
 Обраќање на претседателот на Битолскиот книжевен круг


Shubert Sonate A-dur (виолина), музички колаж, проф.Валентин Наумов

12:15 ч.: ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИТЕ „КНИЖЕВЕН КРУГ“
за автори од Македонија


Награда „КНИЖЕВЕН КРУГ ЗА ПРОЗА“ на Стефан Марковски
Промоција на наградената книга „Фауст го трча плебејскиот круг“
Промотор: Елизабета Јончиќ



Награда „КНИЖЕВЕН КРУГ ЗА ПОЕЗИЈА“ на Кире Неделковски
Промоција на наградената книга „Манастир од мисли“
Промотор: д-р Славица Гаџова Свидерска



Mozart Violin sonata G-dur, музички колаж проф.Валентин Наумов



Награда „КНИЖЕВЕН КРУГ ЗА КРИТИКА“ на Весна Мундишевска-Велјановска
Промоција на наградената книга „Профили“
Промотор: академик Зоран Пејковски



ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ЛИНГВА“ на Олга Панкина
(за превод и афирмација на македонската и руската литература)
Излагање: м-р Мирјана Стојановска



Brahms Violin sonata No2 ,музички колаж, проф. Валентин Наумов

13:15 ч.: Книжевно претставување на учесниците на манифестацијата
14:15 ч.: Ручек

1.11.2020 г.
9:30 ч.: Посета на Музеј – Битола (за гостите на манифестацијата)
НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола
11:.00 ч.:
 Промоција на новиот број на списанието на Битолскиот книжевен круг „Раст“
Промотор: проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, главен уредник


Промоција на новиот број на списанието „Современост“
Промотор: м-р Стефан Марковски, главен уредник



Промоција на веб страницата на Битолскиот книжевен круг и на изданијата
издадени меѓу двете манифестации
Промотори: Елизабета Јончиќ, претседател на БКК и
Стефан Талевски, директор на Вебиарт студио

12:00 ч.: Книжевно претставување на учесниците на манифестацијата
од странство
12:45 ч.: Завршен збор и доделување на сертификати на учесниците
на манифестацијата

Согласно напатсвијата во врска со пандемијата на КОВИД 19, сите учесници на
манифестацијата задолжително треба да ги почитуваат здравствените протоколи:
 носење на заштитна маска врз лицето и носот

 дезинфицирање на рацете
со средство за дезинфекција на раце

 секој поканет учесник доколку чувствува здравствени проблеми
или во моментот има член на потесното семејство што е заболен
од КОВД 19 или е во превентивна здравствена изолација, да го
одложи своето учество на манифестацијата.

