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ОД  РЕДАКЦИЈАТА 
 

 Во 1953 година Божо [Божидар] Видоески, тогашен асистент при 
Катедрата за македонски јазик на Филозофскиот факултет на 
Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, има објавено Прилог кон 
библиографијата на македонскиот јазик1. Се работи за една толковна 
библиографија на публикациите (монографии, статии, белешки) кои се 
однесуваат на структурата и на лексичкиот фонд на македонскиот јазик, а 
кои биле објавени заклучно со 1952 година. Оттогаш оваа скромна книшка, 
во која е вложен огромен труд (обработени се околу илјада позиции), 
претставува неопходен водич што секој македонист и/или лингвист од 
друга специјалност, а кој е заинтересиран за македонскиот јазик се труди 
да го има секогаш при рака. 
 Оттогаш па до денешен ден целосна библиографија на македон-
скиот јазик не била објавувана. Располагаме со делумни библиографии на 
одделни научни списанија за одделни периоди, како и со помалку и/или 
повеќе комплетни сегменти посветени на македонскиот јазик во 
библиографските влошки во „Јужнословенски филолог“, во славистичката 
библиографија објавувана во Полска (до 1993 година, за периодот до 1981 
г., во „Rocznik Slawistyczny“, а од 1995 година, за периодот од 1992 г., како 
посебно издание на Институтот за славистика на Полската академија на 
науките), во општолингвистичката библиографија објавувана во Хаг, и др. 
 Б. Видоески со објавувањето на „Прилогот“ не престана да собира 
библиографски податоци од областа на лингвистичката македонистика. Од 
1973 година во таа работа му помага Милева Милев, тогашен раководител 
на библиотеката на МАНУ. Од 1983 година, во еден краток период во 
дополнување и средување на картотеката учествував и јас. Тогаш, по 
иницијатива на Видоески, подготвена е и првата варијанта на мериторната 
класификација на собраните податоци. Во 1986 година со поминувањето на 
М. Милев во македонската редакција на Енциклопедијата на Југославија 
работата врз библиографијата е прекината.  
 Нов период во изработката на библиографијата на македонскиот 
јазик почнува во 1993 година, кога таа задача – врз основа на приватен 
договор со акад. Б. Видоески – ја презема д-р Милица Миркуловска, 
вонреден професор при Катедрата за славистика на Филолошкиот факултет 
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„Блаже Конески“ во Скопје. Д-р Миркуловска го има обработено 
македонскиот сегмент во „Bibliografia językoznawstwa sławistycznego“ за 
годините 1992–1996, и ја продолжува соработката со полскиот издавачки 
колектив. Од 2000 година д-р Миркуловска ја презема и обработката на 
македонскиот дел во лингвистичката библиографија објавувана во Хаг, 
што дотогаш бил обработуван од полските слависти.  

Со создавањето на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика 
при МАНУ во октомври 2000 година се создаде и организациска база за 
систематска обработка на македонистичка библиографија. Д-р 
Миркуловска со помош на Соња Миленковска, дипломиран славист, 
волонтер во ИЦАЛ, од старата картотека на Видоески ги има издвоено 
позициите објавени во периодот 1953–1970;  инвентарот на тие позиции е 
дополнет, библиографските податоци се проверени, целиот материјал е 
среден според прифатените принципи на современата библиографска 
обработка, вклучени се и дополнувања за годините 1950, 1951, 1952 и 1953. 
Така се роди томот што го предаваме во рацете на корисниците. Се 
надеваме дека во наредните години на сличен начин сукцесивно ќе го 
обработиме и периодот 1971–2002 и ќе поминеме на редовно објавување на 
библиографијата на македонскиот јазик.  

Во Прилогот се вклучени и славистички и балканистички 
публикации кои се нашле во картотеката на Б. Видоески и М. Милев и во 
кои станува збор и за македонскиот јазик, но кои не се концентрираат 
посебно врз македонската проблематика; инвентарот на таквите позиции 
не сме го дополнувале. 
 Со желба да го истакнеме континуитетот на нашата работа во 
однос на Прилогот на Б. Видоески, чија картотека претставува основа на 
овде објавениот библиографски материјал, одлучивме да го задржиме 
неговиот наслов. 
 

                                                                       Зузана Тополињска  
 
 
 
 


