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Пишува: 
Милева ЛАЗОВА
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Книгите внесени во 
Дигиталниот архив 
ќе станат достапни не 
само до научниците, 
туку и до цел свет и ќе 
придонесат за зголемен 
интерес за проучување на 
македонскиот јазик, како и 
за негова афирмација.

Дигиталниот архив 
на македонскиот 
јазик се формира 
по пат на собирање, 
категоризирање, 
сканирање и дигитална 
обработка на ретки книги 
и материјали во врска 

со македонскиот 
јазик, култура и 
традиција.

Проектот "Дигитален архив на ма-
кедонскиот јазик", кој се реа ли-
зира во рамките на манифес та-

цијата "Година на македонскиот јазик", 
под покровителство на Владата на Ре-
публика Македонија, беше промовиран 
во Македонската академија на науките 
и уметностите. Во период кога Европ-
ската унија и останатите демократски 
земји се залагаат и го поттикнуваат за-
чувувањето на културното наследство 
на народите (материјалното и духов но-
то) во дигитална форма, се наметнува 
потребата за дигитализација на ретки 
книги и материјали поврзани со ма ке-
донскиот јазик.

Со Дигиталниот архив можноста за 
продор на македонскиот јазик, лите ра-
тура и култура во светот ќе се зголеми, 
а материјалите ќе станат подостапни. 
Научниците, лингвистите, проучувачите 
на културата, историјата и традицијата 
на Македонија и на македонскиот јазик 
отсега ќе имаат пристап до ресурсите, 
кои би им помогнале и би ги поттикнале 
тие проучувања, а со тоа би придонеле 
за поширока афирмација на македон-
скиот јазик во светски рамки. Диги тал-
ниот архив на македонскиот јазик се 
фор мира по пат на собирање, катего-
ризирање, сканирање и дигитална об-
ра ботка на ретки книги и материјали во 
врска со македонскиот јазик, култура и 
традиција.

"Многу е важно ако ние се грижиме 
за македонскиот јазик, за неговата чис-
тота, правилна употреба и вистинско 
значење. Се надевам дека постепено 
овој Дигитален архив ќе се збогатува, 
ќе се зголемува неговата опфатност и 
ќе се подобрува неговиот технички ква-
литет", истакна академик Бојан Шоп тра-

јанов, потпретседател на МАНУ.
Според Лилјана Поповска, претсе-

дател на Програмско-организацискиот 
одбор на манифестацијата "Година на 
македонскиот јазик", значајно во овој 
Проект е тоа што на електронски начин 
се и ќе бидат претставени најзначајните 
текстови на македонски јазик. Секој ќе 
може да види, да пребарува, да дознае, 
да цитира делови од македонскиот ја-
зик, од македонските текстови. Зна чај-
но е и тоа што прв пат во електронска 

ценија на македонскиот јазик за да мо-
жеме да ги заокружиме сите оние зна-
чајни работи кои една нација ја прават 
нација со свој столб, со свој стожер и 
нација која ќе биде вековита".

Координаторот на Проектот, проф. 
д-р Марјан Марковиќ, објасни дека со 
овој Проект на Истражувачкиот центар 
за ареална лингвистика и со мани фес-
тацијата ќе се придонесе овие книги во 
дигитална форма да бидат достапни до 
цел свет. 

верзија ќе бидат претставени говорите 
од Солунско од пред 80 години. "Ав тен-
тични говорители од Солунско од де-
нешна северна Грција - вели Поповска - 
ќе бидат претставени на Интернет. По-
добра аргументација за длабочината на 
македонските корени, за автентичноста 
на македонскиот идентитет мислам дека 
не можеме да пронајдеме. Мислам дека 
на Македонија ќе й биде потребна де-

"Сите оние кои сакаат да се зани-
маваат со македонскиот јазик и да до-
знаат повеќе за него и за работите кои 
се случувале на почетокот на XX век ќе 
можат слободно да ги симнат од Ин-
тернет и да ги испечатат. Ова се нај го-
лемите аргументи не само за постое-
њето и самобитноста на македонскиот 
јазик, туку и за историјата на маке дон-
скиот јазик, бидејќи се работи за стран-
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АРГУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ДЛАБОЧИНАТА НА 

МАКЕДОНСКИТЕ КОРЕНИ
ски научници кои пред 70, 80 години 
имале неверојатно голем интерес за 
македонските говори од јужните де ло-
ви, тоа се работи за Егејска Македонија, 
конкретно за Солунскиот регион и за 
ре гионот околу Корча во Албанија. Уште 
неколку книги сметавме дека ќе при-
донесат за афирмација на маке дон ски-
от јазик, а тие се 'Македонски студии' 
на Ватрослав Облак од крајот на XIX 
век, 'Абецедарот' издаден во Атина, по-
тоа 'Првата македонска граматика' од 
Кру ме Кепески од 1946 година, 'Првиот 
ма кедонски правопис' од Блаже Ко-
нески и Крум Тошев од 1950 година и 
'Првата македонска граматика на ан-
глиски јазик' од 1952 година...", истакна 
проф. д-р Марковиќ. 

Со текот на времето тој ќе се до-
полнува и ќе го зголемува својот обем 
со нови ракописи, материјали и ретки 
книги. Тој е наменет, пред сè, за афир-
мација на македонскиот јазик во све-
тот и е целосно бесплатен за корис те-
ње, пребарување и симнување на мате-
ри јалите. Со формирањето на Диги тал-
ниот архив македонскиот јазик, лите-
ратура и култура ќе станат достапни 
до сите заинтересирани не само во 
Македонија, туку и во цел свет. Со тоа 
ќе се зголеми многукратно можноста 
за проучување и афирмација на маке-
донскиот јазик преку едноставно пре-
земање на содр жините преку Интер-
нет, ќе се при до несе кон трендовите 
на Европската уни ја и пошироката за-
едница за зачувување на духовното кул-
турно наследство во дигитална форма, 
а Дигиталниот архив на македонскиот 
јазик ќе биде основа за создавање 
електронски корпус на македонскиот 
јазик, со што уште повеќе ќе се зголе-
мат присуството и афир мацијата на ма-
ке донскиот јазик на светско ниво.


