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Проектот “Историјата и историографијата во јавните политики и во политиките на сеќавање” 
има за цел подлабоко осознавање на влијанието на доминантните етнонационални историски 
наративи во општеството, како врз јавните политики и политиките на сеќавање, така и врз 
јавното мислење во Република Северна Македонија. Имено, да осознае на кој начин 
наративите можат да поттикнуваат нови или да оддржуваат стари поделби во општеството на 
етничка, партиска, родова, географска или друга основа, или, пак, можат да ги надминат овие 
поделби. Притоа, истражувањето се однесува на македонскиот и албанскиот историски 
наратив во државата. Покрај дискурзивната анализа на историографски трудови на 
македонски и албански јазик, употребата на историјата во јавната сфера, во политичките 
говори и кампањи, во политиките на сеќавање (споменици, именувања на улици, училишта), 
за целите на проектот ќе биде спроведена и јавна анкета на репрезентативен примерок на 
населението на целата територија на Северна Македонија. 
Резултатите од истражувањето треба да дадат појасна слика за улогата на историјата, поточно 
доминантните етнонационални историски наративи кај Македонците и Албанците и 
историската свест во македонското општество. Исто така, резултатите од истражувањето треба 
да дадат јасна слика за развојот на историската мисла во Република Македонија/Република 
Северна Македонија, за улогата која историјата, историчарите и историчарките ја имаат во 
јавните политики, јавната сфера, како и нивото на историска свест кај граѓаните и граѓанките на 
Северна Македонија и да се добие јасна слика за улогата на историјата во меѓуетничките 
односи и во односите помеѓу разни интересни и политички групи. Преку анализа на овие 
прашања ќе се добие целосна слика за факторите кои овозможуваат одредени историски 
наративи да се претворат во историско-политички митови, што пак ќе допринесе за 
попрецизно следење и анализирање на нивниот третман како кај политичките елити така и кај 
пошироката јавност.  
Наодите од истражувањето ќе овозможат соодветно да бидат адресирани воочените 
проблеми и следствено да се креираат политики преку кои ќе се гради кохезивно и 
поправедно општество. На тој начин, истражувањето ќе даде важен придонес кон соодветно 
третирање на еден од најголемите проблеми на македонското општество. 
Резултатите од проектот ќе бидат презентирани на јавноста преку објавување на текстови во 
стручни списанија, а на крајот од истражувањето во 2023 г. резултатите од проектот ќе бидат 
претставени на јавна промоција со дебата на која ќе учествуваат и учесници од други држави 
со цел да се направи споредбена анализа за состојбите во регионот. 

 

 


