
Романов од СССР и акад. Михаиле 
Апостолски, д-р Владо Ивановски и 
д-р Растислав Терзиоски од СФРЈ.

На заседанието двете страни 
разменија информации за еврше-

ната работа во врска со подготов- 
ките за печатење на материјалите 
на Зборникот.

Благој СТОИЧОВСКИ

ЈАЗИЧНИТЕ ПОЈАВИ И ПРОЦЕСИ ВО БИТОЛА И БИТОЛСКО 
ДЕНЕСКА И ВО МИНАТОТО

Во организација на Македонска- 
та академија на науките и умет- 
ностите и на Друштвото за науки 
и уметност од Битола, од 7 до 9 
септември 1984 година во Битола 
се одржа научниот собир „Јазич- 
ните . појави и процеси во Битола 
и Битолско денеска и во минато- 
то".

Собирот, во присуство на учес- 
ниците, гостите и претставниците 
на опште ствено-политичките орга
низации на општината Битола, со 
пригоден говор го отвори акад. Бо- 
жидар Видоески, претседател на 
Организациониот одбор. Научниот 
собир го поздравија и му пожелаа 
успешна работа, Борис Андоновски 
од името на опште ствено-по литич
ките организации, граѓаните и ра
ботайте луге на општината Бито
ла, акад. Јордан Поп Јорданов од 
името на Македонската академија 
на науките и уметностите, Торги 
Танковски од името на Друштвото 
за наука и уметност во Битола и 
ректорот д-р Глигор Поповски, од 
името на Универзитетот во Битола 
и акад. Далибор Брозовиќ од име
то на Југословенската академијана 
науките и уметностите.

Во работниот дел на собирот со 
свои реферата зедоа учество вкуп- 
но 32 научни работници од земја- 
та и од странство, и тоа од след- 
ниве странски земји: Австрија, Пол- 
ска и САД. Во текот на дводнев-

ниот работен дел на собирот по- 
крај учесницргге од СР Македони- 
ја и од другите републики на СФРЈ 
зедоа учество и виднрх слависта и 
лингвиста од неколку славистички 
центрр1 во странство, коишто со 
години, а некой и со децении ак
тивно и со голема љубов ja афир- 
мираат македонистиката сред на
учниот свет pi ja шират вистината 
за нашиот, македонскиот јазик.

На собирот со свои трудови зе
доа учество следнргге научни ра
ботници: Владимир Мошин, „Про- 
блемот на надредните знаци во 
старословенските ракописи"; Фран
тишек В. Мареш, „Старите споме- 
ници од битолското подрачје"; Ле
шек Мошињски, „Јазичните особе- 
ности на глаголските фрагмента во 
битолскрют триод"; Петар Хр. Или- 
евски, „Од јазикот на Григориј Пе- 
лагониски“; Вера Стојчевска—Ан
тик, „Поглед на ракописното нас
ледство во Битола и Битолско"; 
Лидија Славева, „Уште една грамо
та за манастирот Трескавец најде- 
на во Битола"; Ванге ли ja Десподо- 
ва, „Листовите од Битолскиот ок
тоих"; Божидар Видоески, „Дија- 
лектната ситуација во југозападни- 
те македонскрх говори со посебен 
оеврт на битолското подрачје"; Зу- 
зана Тополињска, „Перифрастични 
предикативни изрази во говорот во 
Битолско“; Тодор Димитровски, 
„Глагоските именки од евршени гла
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голи во југозападните македонски 
говори"; Коста Пеев, „Заменскиот 
систем во јужните македонски го
вори"; Јаланта Миндак, „За некой 
начини на изразување на времен- 
ската информација во текстови од 
Битолско"; Људмил Спасов, „Кате- 
горијата преодност во југозападни- 
те македонски говори"; Далибор 
Брозовиќ, „Фонемата (s) во Балкан- 
ските јазици“; Ерих Хемп, Битол
ско како многујазична лаборатори- 
ја"; Оливера Јашар—Настева, „По- 
глед врз туѓата лексика во костур- 
ско-корчанските дијалекти"; Влади
мир Цветковски, „Туѓите зборови 
ВО битолскиот говор"; ВИКТОР ФрИД- 
ман, „Од јазичната проблематика 
на Битола и Битолско"; Станислав 
Гоголевски, „Граматичките системи 
на ароманските и меглено-роман- 
ските говори во јужниот дел на Ма
кедонка“; Трајко Стаматоски, „Ја- 
зикот и погледите за македонскиот 
яитературен јазик во затворскиот 
весник, „Наш пат"; Крум Томовски, 
„Архитектонската терминологија во 
југозападните македонски говори"; 
Маријана Киш, „Лексички препле- 
тувања и контакти во Битолско" ; 
Мито Миовски, „Уделот на југоза- 
падните македонски говори во збо- 
гатувањето на литературната лек
сика"; Владимир Костов, „Некой 
синтаксички одлики на битолскиот 
градски говор"; Васил Дрвошанов, 
„Кон разраничувањето на Кајлар- 
ско-костур ските говори“ ; Кирил 
Трајковски, „Називите на некой по- 
карактеристични градинарски кул- 
тури во Битола"; Митар Пешикан, 
„За антропонимијата на Битолска- 
та облает во XV век"; Борис Мар
ков, „Некой особености кај прези- 
мињата од Битола и Битолско"; 
Олга. Иванова, „Ојконимите со су- 
фиксот -иште-/ишта во Битолско"; 
Љубица Станковска, „Родовско-фа-

милните имиња во ојконимијата од 
Слепченскиот кодик“; Александар 
Стерјовски, „Топонимот крк-кар- 
даш во Битола"; Христо Ристовски; 
„За некой топоними од Преспа".

Во рефератите презентирани на 
собирот беа опфатени теми од об
ласти на современата и историска- 
та дијалектологија, вклучувајќи ja 
обработката на стари текстови од 
тој регион и меѓујазичните контак
ти, јазичните појави и процеси во 
Битола и Битолско денеска и во 
минатото, проблеми од ономасти- 
ката и сл. Од излагањата на ре- 
ферентите коишто беа мошне ис- 
црпни и конструктивни можеше да 
се заклучи дека битолскиот регион 
претставува извонреден терен за ја- 
зични проучувања. На овој терен 
помину вале, се разминувале и се 
вкр сто су вале границите на стотина 
јазични разновидности. Според тоа, 
беше истакнато на собирот, ретки 
се јазичните области во словенски- 
от свет во коишто на ваков тесен 
регион постоело толкаво диалект
но шаренило. Тоа произлегува од 
фактот што битолското подрачје 
претставува крстопат на три основ- 
ни дијалектни групи во Македони- 
ja — западните, источните и кос- 
тур ските.

По излагањето на рефератите се 
разви мошне жива и плодна дис
куема во којашто зедоа учество 
речиси сите учесници. Во неа бе
ше подвлечено дека во битолско
то говорно подрачје на повидок е 
јазично расслојување на социјални 
структури. Во тој контекс Битол
скиот регион претставува погоден 
полигон за прибиракье на извон- 
редно богат материјал од области 
на лингвистиката, потОчно на со
цио лингвистиката. Во дискусијата 
беа иницирани и многу други пра- 
шања коишто ќе бидат предмет на
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истражување на научните работни- 
ци од оваа облает во иднина.

Работниот дел на собирот по
мина во атмосфера на разбирање, 
размена на мислења по одделни 
проблеми, срдечност. и топлина. 
Презентираните трудови главно по- 
чиваат врз богата аргументираност 
на материјали од коишто се слу- 
желе авторите.

Во заклучокот на научниот со- 
бир беше нагласено дека целта на 
организаторите беше во потполност 
исполнета. Се разбира, вистински- 
те резултати од собирот ќе се по- 
јават по објавувањето на прошире- 
ните текстови на рефератите во ло- 
себен зборник во издание на Ма
ке донската академика на науките и 
уметностите и на Друштвото за 
наука и уметност во Битола.

Голема благодарност за успеш- 
ната организации*а на работниот дел 
на собирот што се одвиваше во 
Спомен домот на културата во 
Битола беше изразена на МАНУ, 
ДНУ од Битола, вработените на 
Спомен домот и на градот дома- 
зќин—Битола, коишто придонесоа 
учесниците и гостите да поминат 
лријатни мигови во Битола и да 
понесат незаборавни впечатоци од 
срдечноста и гостоприемството на 
битолчани.

На третиот ден, на 9 септември 
1984 година, за учесниците беше 
изведена еднодневна екскурзија до 
Крушево, каде што беа разледани 
културно-историските споменици на 
ова историско гратче, а потоа за 
сите учесници беше приреден ру
чек во хотелот „Монтана". По ру- 
чекот гостите со специјален авто
бус во попладневните часови на па- 
тот за Скопје го посетила Институт 
тот за истражување на старословен- 
ската култура во Прилеп.

На заминување, гостите не мо- 
жеа да го скријат своето задовол- 
ство од мошне успешно организи- 
раниот научен собир во Битола, од 
културно-уметничката програма што 
беше организирана во нивна чест 
и од топлината на битолчани што 
се чувствуваше насекаде. Собирот 
беше органмзиран од страна на Ор-

ганизационен одбор во состав: 
акад. Божидар Видоески (претседа- 
тел), акад. Оливера Јаш ар—Насте- 
ва, проф. Трајко Стаматовски, Тор
ги Лумбуровски, Торги Танковски, 
Александар Стерјовски, Басил Мој- 
совски, Благој Стоичовски (секре- 
тар) и Трајко Огненовски (секре
таре

Благој СТОИЧОВСКИ
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