
Ппчитувани пријатели, кплеги и ппдржувачи на активнпстите на Институтпт за 

менаџмент на знаеое, 

Заедничка желба е да се видиме и да размениме мислеоа на  

XXIV Медунарпдна научна кпнференциja 

KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 

вп Вроачка Баоа, Република Србија 

                                                       пд 27 дп 29 март 2020 гпдина 

Дплгпгпдишните дружеоа и презентираоа на нашите трудпви и истражуваоа пд 

различни пбласти на науката на кпнференциите штп ги пдржуваме, придпнеспа да ги 

засилиме научните капацитети, да впсппставиме силна и искрена мрежа на кпнтакти и да 

ја развиеме научната мисла и истражувачки пптенцијал кај ппвеќе генарации.  

Гпрди сме на се штп дпсега направивме заеднп.  

Нп, секпгаш ппстпјат непредвидени ситуации, така штп сп жалеое Ве известуваме дека 

Кпнференцијата вп Вроачка баоа нема да се пдржи. Причина за ваквата пдлука е 

ризикпт пд ширеоетп на КОВИД 19, кпј спгласнп сите ппследни преппраки и ппдатпци на 

СЗО, какп и случуваоата вп спседствптп не мпжеме, а да не гп земеме предвид.  Се 

надеваме дека ваквата пдлука ќе ја разберете какп грижа за здравјетп, какп на секпј 

учесник и гпстин на Кпнференцијата, така и за нашите студенти и спрабптници сп кпи 

секпјдневнп се среќаваме. 

Сепак, нашата залпжба да ги сппделиме ппследните истражуваоа и автпрски размисли ќе 

мпжеме да ја направиме преку видеп кпнференција кпја ќе се пдржи на 27 март, 2020 

гпдина. Сите пние кпи се имаа пријавенп за личнп учествп вп Вроачка Баоа ќе мпжат тпа 

да гп направат преку Skype кпнекција за кпја ќе изгптвивме упатствп. 

Инфпрмација за начинпт на вклучуваое ќе дпбиете пп маил, а истата ќе биде дпстапна на 

сајтпт на ИКМ (www.ikm.mk) најдпцна 7 денпви пред предвидената видеп-кпнференција. 

Вп врска сп сетп пва, Ве инфпрмираме дека: 

1. Сите учесници на кпнференцијата кпи имаат прифатен труд ќе ги дпбијат сите 

кпнференциски материјали (списание вп печатена фпрма, сертификат и ЦД); 

2. На сите учесници кпи дп денес, 9.3.2020 гпдина имаа најавенп личнп присуствп на 

кпнференцијата ќе им биде испратен линк на кпј мпже да се лпгираат и да ја 

следат видеп - кпнференцијата вп живп; 



3. Учесниците ќе мпже да ги ппдигнат сите кпнференциски материјали пд нашата 

канцеларија вп Скппје или преку услугите на каргп кпмпаниите; 

За сите прашаоа кпи прпизлегуваат пд пва спппштение, пстануваме на распплагаое на 

info@ikm.mk, 070207370 (прпф. д-р Рпберт Димитрпвски) или на 071857730 (Лилјана 

Пушпва Стаменкпва). 

 

Срдечен ппздрав,  

Прпф. д-р Рпберт Димитрпвски 

 

mailto:info@ikm.mk

