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ЧЕТИРИТОМНА "МИ-АН" - НОВА ЕН     ЦИК ЛОПЕДИЈАЧЕТИРИТОМНА "МИ-АН" - НОВА ЕН  

КНИГА
Со "МИ-АН"-овата 

енциклопедија прв пат кај 
нас и во светот се објавени 
имињата и биографиите на 
античките македонски 
кралеви и видни личности 
од древна Македонија, 
вистинска мала 
енциклопедија.
"Можам само да се пофалам 
со тоа што енциклопедијата 
ја третира Македонија, како 
историска и географска 
целина. Прв пат е дадена и 
'личната карта' на сите 
актуелни општински центри 
во Македонија. Имаме 
биографии на најзначајните 
личности од Светото писмо, 
личности од Коранот", вели 
Јован Павловски.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Пет години од почетокот на под го т-
вувањето на првата македонска и 
општа енциклопедија и осум ме-

сеци по излегувањето на првиот том на 
овој редок и исклучителен издавачки 
проект, кој беше награден со прва на гра-
да за најзначајно оригинално и научно 
дело на Меѓународниот саем на книга и 
либрографика, и по досега веќе објаве-
ните два тома "Општа македонска енци-
клопедија", во мај минатата година, од 
печат излезе и четвртиот (последен) том 
од "МИ-АН"-овата енциклопедија, општа 
и македонска од Р до Ш. Издавач на овие 
врвни енциклопедии е "МИ-АН", чиј ре-
дактор е писателот Јован Павловски.

 Енциклопедијата содржи повеќе од 
600 страници голем формат и речиси 
3.000 илустрации, со што крајната бројка 
(за сите четири тома) е заокружена на 

датумите, Редакцијата констатирала дека 
е нужно, во ваков прв кај нас из давачки 
проект, да бидат застапени што поголем 
број сознанија до кои маке дон ската на-
учна мисла дошла од сите об ласти на 
државното, на политичкото и на опш-
тественото живеење во минатото и де-
нес. Затоа, овој труд, покрај пред знакот 
општа или универзална, го содр жи и 
предзнакот македонска, особено задр-
жу вајќи се на македонските одре дници, 
тоа не е израз на некој подигнат нацио-
нален патос, туку констатирање на фактот 
дека досега немало, би рекле, ваков на-
учен прирачник, па повеќе ис ториски 
вистини за Македонија или беа непоз-
нати за македонскиот читател или еднос-
тавно преку нив бегло се пре ми нувало. 

Така, може да се каже дека "МИ-АН"-
овата енциклопедија, прв пат кај нас, 
прави одбир на процесите и на нас та-
ните од подалечната и од поблиската 
богата историја на македонскиот народ, 
користејќи ги сознанијата на совреме-
ната македонска наука, давајќи им пред-
ност во однос на сè друго, и чистејќи ги 
од погубните анахронизми. Во оваа ен-
циклопедија тие го добија челното мес-
то кое македонската историја им го оп-
редели. Поради тоа, се смета дека оваа 
прва, од овој вид кај нас, енциклопедија 
е голема победа на македонизмот.

"Мо жам само да се пофалам со тоа 
што енциклопедијата ја третира Маке-
донија како историска и географска це-

лина. Прв пат е дадена и 'личната кар та' 
на сите актуелни општински центри во 
Македонија. Имаме биографии на нај-
значајните личности од Светото писмо, 
личности од Коранот, биографии на ан-
тички кралеви и личности од античка 
Македонија. Како и секоја друга енци-
клопедија, така и нашата е збир на на-
учните сознанија кои денес се актуелни. 
Таа е толку македонска, колку што по-
веќе содржи одредници на македонска 
тема, одредници пречистени од заблу-
дите наметнувани низ времето и даде-
ните околности, глав но, наметнувани од 
надворешни фак то ри и субјекти, но и од 
домашни, се раз  бира. Секоја енцикло-
педија е нацио нал на", вели господинот 
Павловски. 

2.230 печатени страници и околу 11.000 
илустрирани прилози во црно-бела тех-
ника. Енциклопедијата е печатена на 
офсет хартија, Б 5 формат, со три колони 
на секоја страница и со фонт 9 точки, за 
разлика од другите енциклопедии ши-
рум светот, кои се печатат на седум или 
на осум точки.

"ЛИЧНА КАРТА"
Четирите тома содржат повеќе од 32.000 

одредници, од кои околу 12.000 на ма-
кедонска тема. Бројот на одредниците е 
зголемен од првобитните најави за 6.500, 
зашто во текот на утврдувањето на по-
јавите, на настаните, на личностите и на 

МАКЕДОНИЈА   
ГЕОГРА  

ВРЕДНОСТ
Што донесува "МИ-АН"-овата енци-

кло  педија ново и за прв пат? Енци кло-
педијата ја третира Македонија како ис-
ториска и географска целина. Затоа, во 
неа прв пат на едно место се дадени 
сите поголеми места од нејзиниот Егеј-
ски, Вардарски и Пирински дел (Скопје, 
Солун, Битола, Тетово, Куманово, Кавала, 
Петрич, Благоевград, Воден, Дебар, Мел-
ник, Сандански, Лерин, Костур, Стру ми-
ца, Кукуш, Велес, Охрид, Прилеп, Серес, 

Енциклопедијата е правена по азбучен ред, тоа значи дека 
таа е едноставна за употреба, уште повеќе таа може да се чита 
како прифатлива литература од почеток до крај, од средина до 
крај, од средина до почеток, од крајот кон првите страници. 
Нејзина значајна цел е македонскиот просечен читател, бидејќи 
сè уште не е доволно детаљно и аргументирано едуциран исто-
риски, духовно, културолошки, па и во однос на своето нацио-
нално минато, истата можност да биде манипулиран и зло упо-
требуван - и историски, и духовно, и културолошки, и нацио-
нално, што и денес, за жал, понекогаш и понекаде се случува.
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"ПА, СКРОМНО РЕЧЕНО, ЗАДОВОЛЕН СУМ! СМЕТАМ "ПА, СКРОМНО РЕЧЕНО, ЗАДОВОЛЕН СУМ! СМЕТАМ 
ДЕКА РЕАЛИЗИРАВМЕ ПРОЕКТ ЗА РЕЛАТИВНО ДЕКА РЕАЛИЗИРАВМЕ ПРОЕКТ ЗА РЕЛАТИВНО 
КРАТКО ВРЕМЕ  ОКОЛУ ПЕТ ГОДИНИ, ШТО ВО ВАКВИ КРАТКО ВРЕМЕ  ОКОЛУ ПЕТ ГОДИНИ, ШТО ВО ВАКВИ 
ОКОЛНОСТИ ЛУЃЕ ГО РЕАЛИЗИРААТ ЗА ЦЕЛ СВОЈ ОКОЛНОСТИ ЛУЃЕ ГО РЕАЛИЗИРААТ ЗА ЦЕЛ СВОЈ 
РАБОТЕН ВЕК. ПЕДЕСЕТТИНА СОРАБОТНИЦИ, АВТОРИ И РАБОТЕН ВЕК. ПЕДЕСЕТТИНА СОРАБОТНИЦИ, АВТОРИ И 
ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ, ОСОБЕНО ПОСЛЕДНАВА ГОДИНА, ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ, ОСОБЕНО ПОСЛЕДНАВА ГОДИНА, 
РАБОТЕВМЕ КАКО ЛУДИ", ВЕЛИ ЈОВАН ПАВЛОВСКИРАБОТЕВМЕ КАКО ЛУДИ", ВЕЛИ ЈОВАН ПАВЛОВСКИ

Штип, Кичево, Гостивар, Бер, Ениџе вар-
дарско, Банско, Крушево итн.), со јасните 
знаци на нивното историско постоење, 
како и неговиот општествен и економски 
растеж. Прв пат во енциклопедијата се 

застапени сите актуелни 84 општински 
центри во Републиката, што е ново за 
енциклопедиско издание, а што, пак, е 
карактеристично за овој проект, фактот 
дека спомнатава енциклопедија од наш 

автор (митрополитот и писателот Мето-
диј Златанов) донесува биографии на 
нај значајни личности од Светото писмо 
(Исус Христос, Богородица, дванаесетте 
апостоли, четворицата евангелисти), како 
и одредници карактеристични за пра-
вославието и неговите најзначајни праз-
ници. Исто така, енциклопедијата од пе-
рото на теологот Хасан Џило (преведувач 
на Куранот на македонски), одбележани 
се и најзначајните личности и датуми од 
светата книга на муслиманите.

"Тре ба да се нагласи - додава госпо-
динот Павловски - дека прв пат на ма-
кедонски јазик и во Македонија е обја-
вен историјатот на Македонската пра-
вославна црква, почнувајќи од црков-
ните христијански општини во Филипи и 
во Солун, преку новелите на Јустинијан 

КАКО ИСТОРИСКА И
ФСКА ЦЕЛИНА Први, листата на епископите на Охрид-

ската архиепископија, почнувајќи од Све ти 
Еразмо, првиот нејзин епископ, преку 
осумдесеттината негови следбеници, за-
клучно со современите македонски и 
ох ридски епископи".

Четиритомното издание го под гот-
вуваа педесеттина професори, магистри 
и доктори, а главен уредник е Јован 
Павловски.


