ДАТУМ
14.05.2018
26.05.2018

27.05.2018
18:30

27.05.2018
19:15

27.05.2018
20:00

28.05.2018
09:00

0120.06.2018

НАСТАН
Промоција на
програмата
Концерт на хор
„Св. Злата
Мегленска“
Свечена
академија по
повод јубилејот

Концерт на
камерен
оркестар на
Македонска
филхармонија

Изложба на
уметнички
портрети на
македонските
архиепископи
Литургиско
чествување

ОПИС
Прес-промоција
на програмата
Целовечерен
концерт на
градскиот
плоштад во
Охрид
Во црквата „Св.
Софија“ во
Охрид
Пригодни
обраќања на
Архиепископот
г.г. Стефан,
Премиерот Заев
и Претседателот
Иванов
Во црквата „Св.
Софија“ во
Охрид. На
концертот ќе
гостуваат и
црковните
хорови и
реномирани
црковни
солисти.
Во галеријата на
црквата „Св.
Софија“ во
Охрид.

Во црквата „св.
Софија“ во
Охрид. Се
очекува
присуство на
висока државна
делегација.
Маркирање на
Планинарски
планинарски
клубови од
патеки во чест на северојубилејот.
западниот реон,
југо-западниот
реон и

РЕАЛИЗИРА
Работна група
за реализација
Општина
Охрид

Претседател
на Република
Македонија

Македонска
филхармонија

МПЦ-ОА

МПЦ-ОА

Планинарски
клубови во
соработка со
КОВЗРГ

1617.07.2018

Меѓународен
хорски фестивал
ТЕ-ХО во чест
на
милениумскиот
јубилеј

1824.06.2018

Ликовна
колонија на
најдобрите
студенти и
постдипломци
од Факултетот за
ликовни
уметности при
УКИМ
„Форум на
македонисти во
чест на
Охридската
Архиепископија“
во организација
на
Меѓународниот
семинар по
македонски
јазик, литература
и култура при
УКИМ.
Промоција на
заедничка

23.06.2018

29.06.2018

источниот реон
ќе маркираат
планинарски
патеки во чест
на јубилејот,
истите ќе
минуваат низ
повеќе
историски
локалитети,
манастири,
спомен обележја
и сл.
Годинешното
редовно издание
на фестивалот ќе
биде во чест на
јубилејот. Се
одржува во
Тетово и
Лешочкиот
манастир.
Учесниците ќе
сликаат мотиви
инспирирани од
Охридската
архиепископија
во древниот
Охрид.

КОВЗРГ во
соработка со
фестивал „ТЕХО“

Факултетот за
ликовни
уметности, во
соработка со
КОВЗРГ и
општина
Охрид.

Во Охрид во
рамки на
годинешниот
Меѓународен
семинар по
македонски
јазик ќе се
одржи и
предвидениот
форум со
реномираните
македонисти.

Меѓународен
семинар за
македонски
јазик,
литература и
култура.

Двете пошти ќе
промовираат

Македонска
пошта на

14.09.2018

септември

15.10.2018

15.10.2018

08.11.2018

ноември

поштенска марка заедничка
со Р. Бугарија
поштенска марка
со мотиви од
Охрид и Софија
во чест на
јубилејот.
Конкурс за
Учениците од
најдобар
средните
ученички есеј
училишта во
државата ќе
можат да
учествуваат со
свој есеј на
дадена тема.
Планинарски
Планинарските
походи во чест
клубови од Р.
на јубилејот
Македонија
1000 години ОА

Издавање и
промоција на
илустрирана
публикација
прилагодена за
деца за
историјата на
Охридската
Архиепископија
Издавање и
промоција на
водич низ
историјата на
Охридската
Архиепископија

Историјата на
ОА ќе биде
прикажана низ
илустрации
прилагодени за
деца.

Интерактивен
водич со
автентични
записи,
артефакти,
фотографии,
географски
карти
Изложба на
Изложување на
уметнички слики сите уметнички
од уметничката
дела, културна
колонија во чест програма и
на јубилејот
рецитал
Промоција на
Со мотиви
монета за
инспирирани од

барање на
КОВЗРГ

МОН во
соработка со
КОВЗРГ

КОВРЗГ во
соработка со
планинарските
клубови кои
ќе ги
маркираат
планинарските
патеки.
КОВЗРГ

КОВЗРГ

КОВЗРГ

НБРМ на
барање на

05.12.2018

20.12.2018

колекционерски
цели во чест на
јубилејот
Трибина
„Теологијата на
Охридските
архиепископи“

Промоција на
монографија за
јубилејот

Охридската
Архиепископија

КОВЗРГ

Трибина на која
реномирани
теолози ќе
дискутираат на
дадената тема, а
присутната
публика ќе може
да сподели свое
мислење.
Публикација во
која ќе бидат
сумирани сите
активности во
рамки на
одбележувањето,
говорите на
државниот врв,
излагања на
академската
јавност итн.

Богословски
факултет „Св.
Климент
Охридски“

КОВЗРГ

