КУЛТУРА

КУЛТУРА

ПРОМОЦИЈА НА ВТОРИОТ ТОМ НА ТОЛКОВНИОТ РЕЧНИК НА
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Н

еодамна, на Светскиот
ден на јазиците, беше
промовиран вториот
том од Толковниот речник на
македонскиот јазик, во издание на Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков". На 675 страници се обработени зборовите кои почнуваат на буквите з, ѕ, и, ј, к.
Обемниот научен труд кој го
подготви тимот од научници
и помлади истражувачи на
овој Институт, а чии редактори се Кирил Конески, Снежана Велковска и Живко Цветковски, го промовираа директорката на "Крсте Мисирков", д-р Снежана ВеновскаАнтевска, проф. д-р Људмил
Спасов и проф. д-р Трајко Стаматовски.
Пред научните кругови,
пред поглаварот на МПЦ, Г.Г.
Стефан, и претседателот на државата, Бранко Црвенковски,
овој темелен проект на македонистите, директорката Веновска-Антовска, истакна:
"Слободно можеме да кажеме дека оваа генерација ја
имаше потребната храброст,
а токму овој втор том покажува дека само со исклучи-

НЕГУВАЊЕТО И ГРИЖАТА

ЗА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК
- НАЈВАЖНА ДОЛЖНОСТ
Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА
телна упорност, секако и со
голема љубов кон јазикот, можат да се реализираат вакви
потфати. Ние се чувствуваме
одговорни, пред сè, пред македонскиот народ, да го ра-

ботиме овој проект со најголема итност, бидејќи културата на јазикот е одраз на
културата на еден народ. Па,
оттаму сè е во сопственост
на јазикот, сè е во сопстве-

Институтот за македонски јазик
"Крсте Мисирков" го промовираше
вториот том на Толковниот речник
на македонскиот јазик, што ги опфаќа термините од з до к, научен
труд кој се оценува како вистинска
ризница на народното говорно богатство.
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ност на зборот. Зборот е тој
што создава и што руши, што
возвишува и што осудува, и
тој што простува. Така, моќта
на зборот нè води низ времето, а јазикот преку зборот
е дар оставен од нашите предци, денес ние со овој запис го
оставаме тој дар за идните
генерации".
Трајко Стаматовски беше
претставен како единствен
лингвист, кој работел на тритомниот Речник на македонскиот јазик, чиј трет том излезе во 1966 година. Говорејќи за значењето на Толковникот и за богатството кое
тој го нуди, Стаматовски не
изостави да му се заблаго-

дари на тимот кој работеше
на речникот:
"Проучувачите на македонскиот јазик и на неговата
фразеологија ќе имаат во вашиов труд богат извор, неисцрпен вруток на податоци
за поспецијалистички студии.
Тој е ризница од која ќе може
да црпе сознанија секој љубопитен истражувач на нашето зборовно благо. Сите соработници треба да бидат задоволни што учествувале во
еден голем потфат. Речниците се специфични трудови.
Тие не се употребуваат само
од специјалисти, туку се користат од широк круг заинтересирани. Тие се книги за

на маса или за во прирачна
библиотека: по нив често се
посега, ако ништо друго барем за консултација дали некој збор е влезен во македонскиот лексички фонд, што
тој точно означува и која е
неговата норма, а и улога во
општеството. Сега, кога го
имам в раце вториот том на
овој Речник, гледам дека не
сум погрешил во оценката.
Тимот што го предводи редакцискиот состав, Кирил Конески (како главен редактор),
Снежана Велковска и Живко
Цветковски, ја оправда довербата".
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Свое излагање пред присутните гости имаше и претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски. Тој рече дека Македонија
отсекогаш била почва на која
се развивале различни култури и јазици, а дека овој
втор том ни предочува богатство кога еден македонски
збор го толкуваме со други
македонски зборови.
"Со него им се олеснува
не само на македонските родени зборувачи, туку и на сите чијшто мајчин јазик не е
македонскиот", истакна Црвенковски.

