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Институтот за македонски 
јазик е формиран во март 
1953 година, со цел сестрано 
да го проучува 
македонскиот јазик, да ги 
поттикнува творечките 
потфати во таа област и да 
се грижи за усовршување на 
научните и на стручните 
работници во него.

"Грижата за македонскиот 
литературен јазик често им 
ја оставаме на лингвистите, 
на наставниците и на 
професорите, но никој не 
може да биде изземен од 
грижата и од обврската да 
употребува литературен 
јазик. Јазикот не е само 
предмет, вели Кепески, туку 
и духовност", потенцираше 
проф. д-р Стојка Бојковска.
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По повод одбележувањето на 55-
годишнината од основањето на 
Институтот за македонски јазик 

"Крсте Мисирков", а во рамките на два-
наесеттите по ред "Денови на Благоја 
Корубин", на 3 и 4 април 2008 година, 
во просториите на Институтот се одр-
жа научен собир на тема "Културата и 
јазикот".

По отворањето на собирот, дирек-
торката на Институтот, д-р Лилјана Ма-
каријоска, имаше пригодно обраќање 
на тема "55-годишниот растеж на Инс-
титутот за македонски јазик 'Крсте Ми-
сирков'". Воедно беа промовирани нај-
новите книги од едицијата "Јазикот наш 
денешен"- "Од нашиот речник" од Кру-
ме Кепески и Зборникот од минато-
годишниот научен собир на тема "Ја-
зиците во контакт некогаш и денес". 
Про мотори на книгата беа проф. д-р 
Стојка Бојковска и научниот сора бот-
ник д-р Олгица Додевска-Михајловска, 
а на Зборникот проф. д-р Живко Цвет-
ковски.

Институтот за македонски јазик е 
формиран во март 1953 година, со цел 
сестрано да го проучува македонскиот 
јазик, да ги поттикнува творечките пот-
фати во таа област и да се грижи за 
усовршување на научните и на струч-
ните работници во него. За неговото 

"ДА НЕ СЕ ЗАБО  РАВИ ЧИСТИОТ ИЗВОР "ДА НЕ СЕ ЗАБО 
НА УБАВИОТ   МАКЕДОНСКИ ЗБОР"НА УБАВИОТ  

постојните едиции – 'Стари текстови', 
'Посебни изданија' и 'Јазикот наш де-
нешен'. При нејзиното обраќање беше 
спомната и соработката со Минис тер-
ството за култура и со Управата за 
заштита на културното наследство, со 
конкретна заштита на јазикот како ду-
ховно културно наследство, и актив-
ното учество на Институтот во програм-
ските активности на "Годината на ма-
 кедонскиот јазик".

За "Јазикот наш денешен"- "Од на ши-
от речник" од Круме Кепески прво го-

меѓу историските решенија кои беа до-
несени на првото заседание на АСНОМ 
беше и решението за прогласување на 
македонскиот народен јазик за лите-
ратурен и за службен јазик во ново-
прогласената Република Македонија, 
во рамките на тогашната ФНРЈ, по доц-
на СФРЈ. Меѓу големите историски при-
добивки на македонската лингвистичка 
наука несомнено се вбројуваат и пр-
вите училишни граматики, а потоа и на 
научната граматика, која одигра зна-
чајна улога во реализирањето на ли-

основање и растеж потсети дирек-
торката на Институтот за македонски 
јазик "Крсте Мисирков", Лилјана Мака-
ријоска.

"Јубилеите се можност - истакна ди-
ректорката Макаријоска - да се пот-
сетиме на сè она што сме го постигнале, 
на она што сме успеале да сториме, но 
и на сè она што сме можеле, но не сме 
сториле. И, пред 
сè, ју би-

л е и те 
се мож-
ност врз 
основа на 
искуствата 
на повеќе ге-
нерации, спло-
тени заедно, да 
зачекориме во 
иднината. Зашто за 
почитување на ми-
натото и на постигнатото не може да се 
гради иднината. Долг е списокот на 
оние кои својот труд, својата инте лек-
туална моќ ја вложиле во растежот на 
Институтот, оставајќи значаен белег во 
македонската наука за јазикот".

Во продолжение на излагањето Ма-
каријоска објасни за неговиот богат 
картотечен фонд, проектите, изда вач-
ката дејност која се реализира преку 

вореше професорката Стојка Бој ковска:
"Се навршија повеќе од шест де-
цении од излегувањето на историски 
значајната прва граматика на маке дон-
скиот јазик и за македонскиот јазик за 
средно образование во далечната 1946 
година. На овој начин и во овој момент 
судбоносен за сите нас сите ние се 
навраќаме со особен респект кон важ-
носта и големината на првите научни 

трудови од об-
ласта на науката 

за ја зи-
кот и 

н а 
неј   зи ните 
креатори и реализатори. Со особен 
респект се навраќам кон делото на 
нашите први, современи учители и на 
нивното педагошко и образовно вли-
јание, кое го имале во годините по 
официјалната кодификација на маке-
донскиот јазик. Само за потсетување, 
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ва, да го изградува својот правилен 
однос и извор кон гра матичката струк-
тура на македонскиот литературен 
јазик, посветувајќи осо бено внимание 
на свесниот однос на говорителот како 
фактор во усвоју вањето на нор мата и 
фактор во из градувањето на јазичната 
култура".

Голем дел од научните трудови на 
професорот Кепески не се објавени. 
Благодарение на Институтот и на ре-
дакторскиот тим Македонија денес ја 
има едицијата "Јазикот наш денешен" 

тика во развојот на лексиката.
"Содржината на ова издание ја от-

сликува хронологијата на објавените 
прилози. Првиот дел ги опфаќа при-
лозите за јазикот во 'Нова Македонија', 
вториот дел прилозите од Круме Ке-
пески, објавени во јазичното катче од 
'Просветен работник' каде авторот бил 
уредник, а во третиот дел се сместени 
прилозите објавени во руб риката Ја-
зично катче во 'Нова Маке донија', под 
уредништво на Благоја Корубин. Овие 
текстови претставуваат стручни раз-

пријавени, кои тематски покриваат 
многу области. Тие реферати се многу 
атрактивни, раз новидни, хетерогени, 
предизвикуваат внимание да се про-
читаат. По ова сле дуваше работниот 
дел на годинашниот Научен собир, каде 
во два дена беа презентирани повеќе 
од 30 излагања од учесници од Инс-
титутот за маке донски јазик "Крсте Ми-
сирков", Фило лошкиот факултет "Бла-
же Конески", Институтот за македонска 
литература, Институтот за фолклор, Уни   -
верзитетот ФОН и од други инс титуции.

тературно-јазичната норма на маке-
донскиот јазик. Кодификацијата на ма-
кедонскиот јазик беше официјален чин 
и настан од историско значење. Во неа 
беа синтетизирани за-
ложбите на македон-
скиот литературен ја-
зик на претходни ци-
те на цела плејада 
современи творци 
на литературниот 
јазик, меѓу кои и 
Круме Кепески со 
својата прва гра-
матика, на која по-
доцна се надо вр-
за граматиката на 
професорот Бла-
же Конески. Име-
но, почетната, а 
потоа и севкуп-
ната научна и пе-
дагошка дејност 
на Круме Кепески 
е со белег на инс-
пиративност и 
пот тик за будно 
следење на ја зич-
ните факти и нив-
ното практично за-
живување, но при-
тоа сметајќи дека 
е потребно не 
само да се научат 
напамет како неш-
то дадено еднаш за секогаш, 
нешто што ќе прео владува 
докрај во неговите на учни 
трудови. Во своите учеб ни кар-
ски трудови професорот Круме 
Кепески секогаш одбирал ја зичен проб-
лем, кој ќе успее да ја по дигне свеста за 
јазикот, материјал кој ќе му помогне и 
на најмладиот гово рител да размис лу-

работки и објаснувања за проблемите 
во процесот на совла ду вањето на 
лексиката од носителите на јазикот во 
услови кога македонскиот јазик ги 
прошири своите функции", додаде д-р 
Додевска-Михајловска.

Според д-р Додевска-Михајловска, 
влогот на Круме Кепески 

во раз војот на новата 
лек сика се открива на 

стра ниците на про мо-
вираната книга. Таа 
нè потсетува на бор-
бата да се најде со од-
ветно ре ше ние од по-
веќето можни ре ше-
ни ја и во де ли кат ни 

слу чаи кога мисле-
њето е спротив-
ста ве но. Книгата 
"Од на ши от реч-
ник" прет ста ву ва 
убаво све дош тво 
за ви тал нос та на 
овие прин ципи и 
по рачува ни ко гаш 
да не се забо ра-
ви чис ти от из вор 
на уба  виот маке-
дон  ски збор.

Прет ста ву ва-
њето на Збор ни-
кот од мина то го-
дишниот нау чен 
собир на тема "Ја-
зиците во кон такт 
некогаш и денес", 
му беше доде ле-
но на про фе со-
рот Живко Цвет-

ковски, кој притоа го ис кажа задо вол-
ството што го про мовира 16. по ред 
издание на Збор никот. Новиот Збор-
ник содржи 24 ре ферати, од вкупно 27 

под наслов "Нашиот речник".
По промовирањето на профе сор-

ката Бојковска, свое излагање имаше 
д-р Олгица Додевска-Михајловска, 

која ис-
т а к н а 

д е к а 

текстовите кои се содржани во книгата 
се настанати во еден подолг временски 
период и се резултат на потребата за 
изнаоѓање прифатливи решенија за ак-
туелните проблеми од јазичната прак-


