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Институтот за македонски јазик "Крсте 
Мисирков" еднодушно ги поддржува 
и учествува во сите активности кои 
придонесуваат за поголема грижа за 
македонскиот јазик и постојано укажува 
на недоследностите во употребата на 
македонскиот јазик во јавното општење. 

Според Законот задолжително е 
лекторирање на изданијата, дневните 
весници, телевизиските програми 
итн., а имаме државни институции, 
министерства при Владата без лектор, 
имаме нелекторирани собраниски 
и владини извештаи, нелекториран 
текст на Интернет-страниците на 
министерствата, што секако не би 
требало да се случува. 

Пишува: Милева ЛАЗОВА

"ВАЉДА УРНЕК ЗА УЈДУРМИ "ВАЉДА УРНЕК ЗА УЈДУРМИ 
АЛИ ИПАК НАКНАДНО АЛИ ИПАК НАКНАДНО 

ДУБАРИ ЗА РЕЗИЛ"ДУБАРИ ЗА РЕЗИЛ"

Неодамна, во рамките на одбележувањето на мани-
фестацијата "Година на македонскиот јазик" во Со-
бранието на Република Македонија се одржа јавна 

расправа на тема "Македонскиот јазик во политичката ко-
муникација". Расправата ја водеа претседателката на Про-
грамско-организацискиот одбор Лилјана Поповска, д-р Алек-
сандра Ѓуркова од Институтот за македонски јазик "Крсте 
Мисирков", проф. д-р Људмил Спасов од Филолошкиот фа-
култет "Блаже Конески", а учествуваа и претставници на по-
веќе електронски и печатени медиуми. 

Во име на Институтот за македонски јазик "Крсте Ми сир-
ков", како соорганизатор на јавната расправа, што е дел од 
програмските активности на манифестацијата "Година на ма-

кога јазикот во политичкото општење ни е обременет со ненужни 
зборови и изрази, претежно од англискиот јазик, неразбирливи за по-
широката јавност. Денес стана пообично да се зборува за импле мен-
тација наместо за исполнување на договори, за мониторинг наместо 
за набљудување, за брифинг, прес, агенда итн., веројатно поради тоа 
што имаме респект, но не и почит за соодветните зборови во сопс-
твениот јазик. Дали во духот на евроинтеграциите, не ги отворивме 
пошироко вратите за туѓите зборови. Се употребуваат и заемки од 
други јазици како, на пример, од турскиот, па можеме да слушнеме и 
бујрум и аирлија, расправи за арамии, кодоши, за дубари и ујдурми, 
гледање сеир, па работење по туѓ урнек, слушаме кој е за резил, а кој 
не е итн. Во јазикот на политичарите многу чести се и србизмите како, на 
пример, ваљда, наравно, али, ипак, стално, увек, накнадно и многу 

ВО ПОЛИТИЧКОТО ВО ПОЛИТИЧКОТО 
ОПШТЕЊЕ НЕ СЕ ОПШТЕЊЕ НЕ СЕ 
ГОВОРИ ЛИТЕРАТУРНО ГОВОРИ ЛИТЕРАТУРНО 
МАКЕДОНСКИМАКЕДОНСКИ

кедонскиот јазик", свое кратко излагање имаше и дирек-
торката на спомнатиот Институт, Лилјана Макаријоска. 

"Изборот на темата за расправа не е случаен. Со демо-
кратизацијата на нашето општество, преку пренесувањето 
на собраниските седници, информациите за општествено-
политичките настани, политичкото општење е дел од 
нашето секојдневие. Токму затоа поголема е и одго вор-
носта за јавно изречениот збор, но и за јазикот на кој се 
одвива политичката комуникација. По согледувањето на 
неповолните состојби неодамна Собранието ги донесе 
измените на Законот за употреба на македонскиот јазик, 
кои предвидуваат високи казни за непочитување на За-
конот. Тогаш граѓаните ни се обраќаа со многу прашања. 

Се прашуваме дали пратениците кои го изгласаа За-
конот се грижат за правилната употреба на македонскиот 
јазик? Навистина, дали се грижат доволно за право го-
ворот, кога постојано сме сведоци на погрешното ак-
центирање, па тие како Македòнци, покренуваат по стàпка, 
зборуваат за приватизàцијата, демокрàтијата, де мо-
кратизàцијата на опшеството. Дали се грижат доволно 

други", истакна Макаријоска.     
Како што понатаму кажа Макаријоска, според Законот задолжително 

е лекторирање на изданијата, дневните весници, телевизиските про-
грами итн., а имаме државни институции, министерства при Владата 
без лектор, има нелекторирани собраниски и владини извештаи, не-
лек ториран текст на Интернет-страниците на министерствата, што 
секако не би требало да се случува.      

"Секако, акцентот не би требало да го ставаме на казнената по-
литика туку, пред сè, на јакнењето на јазичната свест, на соработката со 
институциите, чија основна дејност е проучувањето и грижата за пра-
вилната употреба на македонскиот јазик, на ангажирањето на голе-
миот број невработени лектори, на квалитетот на изучувањето на ма-
кедонскиот јазик во образовниот систем. Резултатите од анкетата која 
се спроведува на Интернет-страницата на 'Годината на македонскиот 
јазик' укажуваат дека дури 52 отсто од граѓаните сметаат дека воопшто 
не се грижиме за сопствениот јазик. А зарем грижата за мајчиниот 
јазик не е долг, обврска од која никој од нас не е ослободен. Расправата 
за македонскиот јазик не почнува денес, посакуваме да не трае само 
годинава и сите заедно да придонесеме за употребата на македонскиот 
јазик во сите области на неговата употреба", додаде Макаријоска.    


