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ОД УРЕДУВАЧКИОТ ОДБОР 
 

  

 

Овој четврти том од серијата под наслов Прилог кон библиографијата 

на македонскиот јазик (понатаму БМЈ) иницирана во дамнешната 1953 од 

акад. Божидар Видоески, тогашен асистент при Катедрата за македонски ја-

зик на (тогаш) Филозофскиот факултет во Скопје, Македонија, претставува 

плод на наша заедничка работа и успешно насочената голема енергија на мла-

дите колеги: Емилија Аврамовска, Александра Аранѓелевиќ, Ивана Арсова, 

Бојан Атовски, Елена Беличанска, Хатиџе Буњаку, Весна Ѓурковска, Марио 

Исмановски, Елена Јордановска, Ивана Јосева, Верица Каранфиловска, Сло-

бодан Крстевски, Ивана Манасијова, Христина Манчева, Драган Миташев, 

Сања Михајловска, Наташа Нестороска, Тамара Пауновиќ, Даниел Петков-

ски, Златко Ризовски, Христина Савеска, Оливера Спасевска, Татјана Спасов-

ска, Соња Станкова, Сања Стратрова, Бисера Стоиљковиќ, Христина Тасев-

ска, Рада Топузовска, Илија Трајковски, Елдин Цаколи, Елеонора Чунгуров-

ска, Анџелика Џингас, студенти од групата за полонистика при Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ во Скопје, Македонија. Тие беа вклучени во рабо-

тата врз овој том како помошници под наше раководство во рамките на про-

ектната активност според ЕКТС системот на студирање по предметот грама-

тика на полскиот јазик и според нашите инструкции го внесоа и конвертираа 

целиот библиографски материјал. Во понатамошната етапа на работа, помош 

при класификацијата, верификацијата и различните типови на корекција се 

вклучија Jaсна Андреевска и Бисерка Илиевска, дипломирани русицисти при 

Катедрата за славистика на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во 

Скопје, Македонија. Најголемо трпение и помош за конечното опредметува-

ње на овој том покажаа Јасна Андреевска при извршувањето на финалните 

корекции и изработката на индексите и Бисера Стоиљковиќ во внесувањето и 

корекцијата на дополнителниот материјал. 

И во овој том ја продолжуваме прифатената методологија за изработка 

претставена во претходните томови 2 и 3. Томот брои 4140 библиографски 

единици, во кои, исто како и во претходните томови 2 и 3  не се вброени при-

казите, критиките и дискусиите. Самиот материјал кој го отсликува развојот 
на дисциплините во лингвистиката наложи дополнување на Класификација-

та со две нови позиции во областа 2. Современ стандарден јазик, и тоа: 2.12. 

Психолингвистика и 2.13. Компјутерска лингвистика.  
Постоењето на печатените верзии од БМЈ 1, 2 и 3 ни даде идеја за офор-

мување на онлајн достапна верзија на истите, што ќе може да се надградува и 

администрира и изработка на електронско издание Библиографија на маке-

донскиот јазик во форма на ЦД. Оваа идеја заживеа во јуни 2007 година со 

раѓањето на Онлајн БМЈ. Онлајн БМЈ е изработена во две дипломски работи 
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„СИСТЕМ ЗА ONLINE БИБЛИОГРАФИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“ 

од  Ирена Анастасова и  „ВЕБ АДМИНИСТРАЦИЈА И НАДГРАДБА НА 

СИСТЕМ ЗА ONLINE БИБЛИОГРАФИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“  

од Горан Николов одбранети во уч. 2006/2007 година на Институтот за 

информатика на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија под менторство на проф. Катерина 

Здравкова  и консултации  со проф. Милица Миркуловска. Резултатите од 

работата се презентирани на 4 јуни 2007 година во просториите на МАНУ. 

Електронското издание Библиографија на македонскиот јазик во форма на 

ЦД е изработено од проф. Катерина Здравкова и Сашо Николовски. 

За конечното „заживување“ на интернет страницата http://bmj.manu.edu.mk 

каде што се сместени печатените верзии на Прилог кон библиографијата на 

македонскиот јазик 1 (1953), 2 (2002), 3 (2006), 4 (2008) и онлајн верзијата 

Онлајн БМЈ, за печатењето во форма на книга на Прилог кон библиографија-

та на македонскиот јазик 4 и за печатењето на Библиографијата на маке-

донскиот јазик во форма на ЦД изразуваме голема благодарност на претседа-

телот на Владата на Република Македонија, г-динот Никола Груевски, покро-

вител на манифестацијата „2008 Година на македонскиот јазик“  за доделени-

те средства на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика  (ИЦАЛ) при 

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) за изработка и 

промоција на „Библиографија на македонскиот јазик“ според решение бр. 05-

1656/22 од 15.02.2008. 

 Изразуваме благодарност на Властимир Видоески, наследник на 

авторските права на акад. Божидар Бидоески, како и на Институтот за 

македонски јазик „Крсте Мисирков“, издавач на првото издание во 1953 

година на Прилог кон библиографијата на македонскиот јазик од Б. 

Видоески за бесплатно доделените права за фототипско издавање и 

конвертирање на библиографските податоци за потребите на ОнлајнБМЈ. 

Остануваме трајно благодарни на акад. Божидар Видоески за широката 

визија и нам оставените насоки и идеи за работа. 

 

 ноември  2008 

 

 


