МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

·СПОМЕНИЦА
ПОСВЕТЕНА НА
ОЛ И В ЕР А Ј АШАР-Н А С Т Е В А
РЕДОВЕН ЧЛЕН НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА
НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

СКОПЈЕ 2000

Ј

Уредник: акад. Блаже Ристовски

I

На 9 јануари 2000 20дина iiочина академик Оливера Јашар
Насшева, исшакнazu научник и балканол02. За доПисен член на
Македонскаша академија на наукuше и умешносшише е избрана
на 14 мај 1979 20дина, а за редовен на 21 ноември 1983 20дина.
По Йовод смршша на академик Оливера Јашар-Насшева во
Македонскаиш академија на наукише и умеzuносшише на 11 јануа
ри се одржа комеморашивна седница, на која за живошош и дело
zuo на iiочинашаша 20вореа акад. 1W�илан Ѓурчинов - од u.мешо на
Одделениешо за лиН2виСUlика и лишерашурна наука и iiроф. Ди
MUUlap Пандев - од u.мezuo на Фuлолошкиош ФаКУЛUlеUl.
Во оваа uубликација 2и објавуваме одр.жанише говори и 6uб-.
ЛlW2рафuјаиta на UlрудовUUlе на академик Оливера Јашар-Насшева.

Акад. Милан ѓурчинов,
секретар на Одделението за лингвистика
и литературна наука при МАНУ,
Скопје

говор НА КОМЕМОРАТИВНАТА СЕДНИЦА

Почитувано семејство на Оливера Јашар-Настева,
почитуван претседател на МАНУ, акад. Ефремов,
уважени академици,
почитувани присутни роднини и ПрИЈатели, колеги,
соработници на проф. д-р Оливера Ј ашар-Настева,
По долга и тешка болест на 9 јануари оваа година згасна
животот на академикот Оливера Јашар-Настева, нашата ценета и
драга колешка, долгогодишен и заслужен член на МАНУ. Повод е
тоа, иако тажен и тежок за сите нас, да ја осветлиме макар и на ва
ков начин неЈзината животна врвица, како и несомнениот научен и
творечки придонес кој таа го вгради минувајќи низ таа врвица.
Оливера Јашар-Настева е родена на 25 ноември 1922 годи
на во Белград. Основното и средното образование го завршила во
Скопје, а матурирала во Белград. Студиите ги започнала по војна
та во Белград, а ги завршила во Скопје, каде што и дипломирала
во 1949 година со одличен успех на групата француски јазик и ли
тература при Филозофскиот факултет. Во текот на студиите, како
и по дипломирањето, работела како професор по француски и ма
кедонски јазик во неколку ср едни училишта во Скопје. Во 1959 го

9

дина била избрана за асистент при Катедрата за јужнословенски и
балкански јазици. Својата докторска дисертација на тема "Турски
те лексички елементи во македонскиот јазик" ја има одбрането во
јуни

1962 година на

Филозофскиот факултет во Скопје. За доцент.

по предметот Историја на македонскиот јазик при тој факултет
била избрана во
а за редовен во

1964 година, за вонреден професор во 1959 година,
1975 година. Од 1964 година таа учествува и во из

ведувањето на наставата по албански јазик при Филозофскиот, од
носно Филолошкиот факултет во Скопје, а неколку години е анга
жирана од страна на својот факултет и во организирањето на гру
пата за турски јазик и литература, така што од
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година некол

ку години ја врши должноста и шеф на таа катедра. Долги години
проф. Настева го држи и предметот Општа лингвистика, како на
редовните, така и на постдипломските студии. Во

1979

година таа

беше избрана и за член на Турската академија на науките "Турк
Дил Куруму".
Научниот :интерес На акад. Настева се концентрира во не
колку области, но пред се, тоа е областа на балканистиката, каде
што нејзините научни остварување се бездруго најголеми и најзна
чајни. Во тој контекст треба да бидат одбележани темелните и
долгогодишни проучувања на влијанијата на турскиот и на други
те несловенски балкански јазици врз лексиката и идиоматиката на
.
.
македонскиот Јазик и теОрИЈата на контактната лингвистика во по
.

широка смисла. Докторската дисертација на Настева за турските
лексички елементи во македонскиот јазик е неодминлив извор за
сите истражувачи на таа проблематика. Нејзината студија за тур
ските. калки во македонскиот јазик предизвика голем интерес и
широки одзиви во научните средини.
Како резултат на заедничките проучувања со акад. Бла)ке
Конески, чиј близок соработник и верен следбеник беше Оливера
Настева, од областа на историјата на македонскиот јазик посебно
се издвојува хрестоматијата "Македонски текстови х-хх век"
(прво издание

-

1966;

второ, дополнето

-

1972).

Дело кое СОДР)l(И

репрезентативен избор на македонски текстови и го прика)кува
развојот на словенската писменост во Македонија, како и историс
киот развој на македонскиот јазик при што е остварена периодиза
ција на македонскиот писмен јазик.
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Погоре одбележанава насока на проучувањата на турските
лексички елементи со текот на времето се проширува и добива но
ви, збогатени димензии што се огледува во нејзината монографија
"Турските елементи во јазикот и стилот на македонската народна
поезија", во која мошне успешно се проучени стилските вредности
.

.

на турцизмите во јаЗИКОТ на нашата народна поеЗИЈа.
Акад. Јашар-Настева беше многу добро и сестрано подгот
.

.

вен лингвист КОЈа при останатите свои квалитети Ја имаше таа
ретка предност да

ги

владее, покрај европските (францускиот и

италијанскиот), и балканските јазици (турскиот, албанскиот, ро
манскиот), што беше од посебно значење за нејзините широки и
компетентни научни зафати во сферата на балканолошките сту
дии. За нејзиното име се поврзани работите околу разработката
на ред прашања сврзани со т.н. балкански лингвистички сојуз. Не
е ни малку случајно што Јашар-Настева стоеше со години на чело
на нашиот Национален комитет за проучувања на Југоисточна Ев
ропа, во чијашто работа таа беше извонредно активна, особено на
меѓународен план, настапувајќи со свои реферати на голем број
конгреси и научни симпозиуми од оваа област ширум Европа и
бранејќи го нашиот културен идентитет, посебноста и автентич
носта на нашиот литературен јазик. Таа беше член на највисоките
меѓународни тела од оваа организација (АИССЕЕ), а за последен
пат ја потврди својата преданост на овој дел од својата научна во
кација, организирајќи го интернационалниот научен собир во Ох
рид, во 1997 година, кој беше високо оценет, од мериторна и орга
низациска страна, во меѓународните балканистички научни кругови.
Иако во центарот на научните интереси на акад. Јашар
Настева постојано се наоѓаше лексиката, нејзините стручни и на
учни љубопитства со текот на годините го ширеа својот дијапазон.
Таа ги трет:в:раше и друг:в:те рамништа во студиите за интерферен
цијата на македонскиот, од една страна, и турскиот и албанскиот,
од друга страна, што покажуваше дека во Република Македонија
имаме случаи на пенетрација не само на лексичко, но и на морфо
лошко ниво, што беше од посебен теоретски интерес за изучува
њето на јазиците во контакт. Освен тоа, во последната фаза од
својот живот и дело таа ги третираше прашањата од историјата на
македонскиот народ во социолингвистичките рамки на неговиот
развиток и пошироко културната историја на македонскиот XIX
век, организацијата на лексичкиот фонд на македонскиот јазик, се
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до темите и содржините кои ја зафаќаа лингвистичката и теорет
ско-литерарната проблематика на нашиот ХХ век. Да спомнеме во
оваа пригода само некои од нејзините прилози од оваа насока, не
кои од кои претставуваат цели студии: "За хуморот кај Марко Це
пенков", "Лексичко-семантичкиот подсистем на бои во современи
от македонски јазик", "Кузман Шапкарев и ароманскиот фол
клор", нејзините аналитички трудови посветени на најзначајниот
наш преродбеник Григор Прличев, компаративната студија за Ра
цин, Конески и Јаворов, "За лексичко-стилистичките особености
на јазикот на Рајко Жинзифов во расказот 'Прошедба''', "Интере
сот и придонесот на Блаже Конески за македонската лексикогра
фија", "За Иво Андриќ и неговите размислувања за јазикот и сти
лот", се до последниот труд "Местото на романските и балкански
те јазици во творештвото на полиглотот Прличев", поднесен на
Првите романистичко-балканистички средби во чест на проф. Бо
жидар Настев во 1998 година.
Во МАНУ акад. Настева го водеше повеќегодишниот про
ект "Речник на турцизмите во македонскиот јазик", при што, како
сестрано подготвена за преземената задача, таа со своите соработ
ници обработи бројни прашања од Фонетската и морФолошката
адаптаЦИЈа на турцизмите на македонска почва, како и нивната
стилска и регионална маркираност.
\

Научниот интерес како и творечките резултати, како што
гледаме, на акад. Јашар-Настева беа големи и разнострани. Нејзи
ната библиографија опфаќа околу 150 единици, меѓу кои и бројни
рецензии, што е за жал реткост во денешно време, а што сведочи
за нејзината жива, креативна реакција на се што се случуваше во
нашата научна средина.
Тесно сврзани со научната дејност на акад. Настева беа и
нејзините бројни настапи на научните меѓународни собири и кон
греси, како и нејзините предавања на странски универзитети. Таа
учествувала со забележани реферати на славистички конгреси во
Прага, Варшава, Загреб, на балканолошките конгреси во Софија
и Атина, на Меѓународниот конгрес за албанолошки истра)кувања
во Палермо, на Меѓународниот конгрес на ориенталистите во Па
риз и на многу други научни собири што овде нема да ги спомнеме.
Секаде крајно совесно, аргументирано и со целосна решителност
да се брани научната вистина. Таа одржа посебен двосеместрален
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курс од областа на балканологијата во 1968/69 година на Универ
зитетот во Минхен, од 1972 година била повеќе години ангажирана
во наставата на Ориенталниот универзитетски центар во Не,апол,
со одделни предавања наст-апила на универзитетите во Амстердам,
гронинген, Утрехт, Лајден, Букурешт, Тирана, Анкара и други
универзитетски центри.
На крајот мо)кеме со право да речеме дека акад. Оливера
Јашар-Настева беше во секој поглед една широко образована, ста
мена и ретко акрибична личнрст која своите истражувања ги оба

вуваше со максимална внатрешна концентраЦИЈа и целосен тво
речки и морален ангажман. Како таква, таа ќе биде запаметена кај
сите со кои во текот на својот богат научнички век соработувала,
а пред се кај помладите генерации лингвисти на кои им беше со
ветник и ментор, а пред се поттик и драгоцен пример.

Со смртта на Оливера Јашар-Настева нејзиното семејство
го губи својот самопрегорен и незаменлив родител, Одделението
за лингвистика и литературна наука при МАНУ - својот долгого

дишен високо ценет член и колега, македонската лингвистика и
македонската наука во целост остануваат без значајна творечка
личност во една за нас во овој момент исклучително сензибилна и

битна област, во која нејзиното присуство беше неопходно и дра
гоцено, а нејзиниот придонес крупен и непобитен.
Нека Й е вечна слава!
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ПРОФ. Димитар Пандев
Филолошки факултет
Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Скопје

ГОВОР НА КОМЕМОРАТИВНАТА СЕДНИЦА

Почитувано семејство Настеви,
почитувани присутни, членови на МАНУ,
колеги и колешки,
Се собравме да Й оддадеме почит на нашата драга профе
сорка Оливера Јашар-Настева и да си спомнеме што се направила
за нас, за да можеме полесно да Й се оддолжиме и во убаво да ја
споменуваме.
Професорката, впрочем, ни оставила такви мигови.
Наставно-научниот ангажман на професор Оливера Јашар
Настева е вграден во растежот на Катедрата за македонски јазик и
јужнословенски јазици. Таа доаѓа на Катедрата во 1959 година по
еден веќе солидно исполнет и врвно оценет период во наставната
практика во средното образование, исполнувајќи го на тој начин
долгот спрема времето.
Но, бездруго, токму таквата практика била неопходна за
растежот на самата Катедра со тогашен назив Катедра за јужно
словенски и балкански јазици.
Универзитетскиот ангажман на Настева се совпаѓа токму
со периодот на зацврстувањето на македонистиката на Катедрата
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за македонски јазик и јужнословенски јазици и на постапно офор
мување на нови катедри на тогашниот Филозофски факултет со
програми кои во одредена мера претходно се предавале на Катед
рата за јужнословенски и балкански јазици. Во тој поглед, основен
е токму придонесот на Оливера Јашар-Настева во оформувањето
на катедрите за албански и за турски јазик, како и осмислувањето
и продлабочувањето на балканистичките проучувања на Катедра
та за македонски Јазик, прво во рамките на постдипломските сту
дии (од 1971), а потоа и во редовните студии (од 1977).
На Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици
професор Оливера Јашар-Настева ги поминува сите звања, од нај
ниското, асистент по предметот Историја на македонскиот јазик
(1959), до највисокото, редовен професор по истиот предмет (1975),
а подоцна (1981) по предметот Општа лингвистика.
Како универзитетски наставник, заедно со професорот
Блаже Конески, по историја на македонскиот јазик, Настева го во
дела делот по историска лексикологија, со посебен осврт врз бал
канистичките лексиколошки теми.
Тој балканистички интерес во наставен поглед ќе се оства
ри и преку предавање на предметите Историја на албанскиот јазик
и Дијалектологија на албанскиот јазик. Оливера Јашар-Настева
речиси една деценија ќе биде наставно-научна поткрепа на Катед
рата за албански јазик и литература, ќе придонесе за нејзината фи
зиономиј а со една балканистичка насоченост и ќе биде првата ме
ѓу повиканите во Ком:исијата за основање на Катедрата за турски
јазик во 1975 година и нејзин џрв раководител.
Наставниот ангажман на Оливера Јашар-Настева на фило
лошкиот факултет посебно доаѓа до израз преку нејзините преда
вања по Општа лингвистика, како предмет прво предвиден за сту
дентите од Групата за македонски јазик, а подоцна со несебично
залагање токму на професор Настева и на сите групи на Факултетот.
Во спојот меѓу историјата на македонскиот јазик и општата
лингвистика во наставнич киот профил, секако, доаѓа до израз и са
миот подем на историско-рзичните проучувања во периодот на
Конески и Настева, но и цврстите позиции на историјата на јази
кот во нашата научна средина. Тоа секако барало и една строга и
прецизна теоретска подготовка во повеќе линии на проучување и,
посебно, во сообразување со теоретските дострели на науката за
јазикот, пред се за јазичната интерференција и, посебно, за јазици
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те во контакт, како теми кои нужно бараат своја историска дим�
зија и интерпретација (нешто што и недостасувало на
лингвистика од тоа време).

CBeTCE�Ta
:

:

,

Настева зда<;ше на своите студенти да им вгради прецизно
дозиран однос. и префинет усет за темите од меѓујазичните контак
ти и со наставничка гордост да покаже дека македонската научна
.

'

.

",

средина може на ТОЈ план да направи многу.

А не поттикнуваше, во тој поглед, најпрво како студенти,
.
преку примерите од ИСТОрИЈата на македонскиот Јазик, но и преку
.

примерите од историите на другите јазици кои беспрекорно ги вла
дееше, а потоа и со менторски дристап во изработката на повеќе
теми од историјата на македонскиот јазик и меѓујазичните контакти.
:f;Iаучниот ангажман на Оливера Јашар-Настева се оцртува
преку балканистичкиот пристап на историјата на македонскиот ја
зик; лексиколошкиот И лексикографскиот ангажман во проучува
њето на лексичкиот состав на македонскиот Јазик; приопштување
то на современите лингвистички достигнувања во македонската
наука за Јазикот.
Во својот научен интерес Настева секогаш ги имала пред
вид актуелните теоретски поставки на лингвистичките теми за Ја
зичните сојузи, за јазичната интерференција и за јазиците во кон
такт, во контекстот на современите лингвистички проучувања, и
прецизно ги применувала и ги интерпретирала врз широк Јазичен
материјал од македонскиот јазик и од другите балкански јазици.
Треба да се одбележи дека колку и да се неопходни теоретските
познавања од оваа област, за нивна примена врз конкретен јазичен
материјал нужни се практичните познавања на јазиците кои се ја
вуваат како предмет на интерес од аспект на наведените теории.
ВО'таа смисла, на излезната линија на европските и светските лин
гвисти од раЗЛИLIНИ лингвистички школи и центри на протегот на
дваесеттиот век, кои со несебичен жар и лингвистичка упатеност
им пристапиле на овие те:м'и, Оливера Јашар-Настева се јавува ка
ко лингвист од широк формат со солидно и суптилно владеење на
баJIканските јазици и на турскиот јазик.
Балканистичките проучувања на Оливера Јашар-Настева
во македонската наука за јазикот основно се претставуваат преку
.

.

неЈЗините заеднички, тимски проучувања на македонскиот Јазик и
на македонската јазична проблематика, 'пред се од дијахрониски
аспект, заедно, .во прв ред, со Блаже Конески, како И'СОDожидар .
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Видоески и со Божидар Настев. Од нивните заеднички проучува
ња, во кои несомнен е влогот на Оливера Јашар-Настева, токму во
разоткривањето на балканистичката проблематика, поставени се
и разрешени и низа сериозни лингвистички проблеми и прашања
од посебно значење за историјата на македонскиот јазик. Неспо
рен е податокот дека нивните заеднички настапи на повеќе науч
ни, лингвистички и славистички конференции од европски и свет
ски карактер во голема мера придонеле за афирмација на маке
донската наука за јазикот. Во контекстот на заедничките проучу
вања со Блаже Конески на историјата на македонскиот јазик по
себно се издвојува хрестоматијата "Македонски текстови х-хх
век" (прво издание -

1966;

второ, дополнето издание

-

1972).

Оваа

хрестоматија содр]КИ репрезентативен избор на македонски тек
стови и го прикажува развојот на словенската писменост во Маке
донија, како и историскиот развој на македонскиот јазик. Во нау
чен поглед, нејзиното значење доаѓа до израз преку претставената
периодизација на историјата на македонскиот писмен јазик. Нуж
но е да се забележи дека составувачите на хрестоматијата, притоа,
не тргнале од поставените шаблони во проучувањата на историја
та на писменоста во другите словенски средини, туку тргнале кон
.

.

кретно од македонскиот Јазичен матерИЈал.
И:нтересот на Настева за историската лексикологија на ма
кедонскиот јазик се надоврзува на нејзиниот опфатен труд Турски
ше лексuчкu еле.меНДlU во .македонскиош јазuк (докторска дисерта

ција одбранета на Филозофскиот факултет во Скопје во

1962 годи

на пред комисија во состав: Б. Конески, М. Соколовски и Х. Поле
наковиЌ). Овој труд разработува еден од најзначајните лексички
елементи во македонскиот јазик (турскиот) и го претставува јазич
ниот материјал кој понатаму ќе биде предмет на научно проучува
ње во поголем број научни трудови на Настева, па и пошироко.
Имено, анализираниот јазичен матер:цјал на турцизмите во маке
донскиот јазик во доктqрската дисертација на Настева ќе претста
вува поттик за сестрано проучување на местото и улогата на тур
цизмите во македонскиот јазик од страна на повеќе македонисти.
Во Hay"t.moTo дело на Настева тој интерес суптилно еволуи
ра преку проучување на стилските вредности на турцизмите, пред
се, во јазикот на македонската народна поезија. Освен во одделни
статии, овие проучувања претставуваат предмет на посебен инте
рес и во нејзината монографија ТУрС1Сише еле.менz.uu во јазu1СОШ и
сz.uUЛОU.l на .македонскаша народна uоезuја
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(1987).

Преку интересот за Цепенков, во научното дело на Настева
премин од историчар на јазикот и
се следи оној стамен и стабилен
.
лексиколог со широк ди]апазон на интерес до лингвист КОЈ се за
фаќа со современите проблеми на науката за јазикот. Тој интерес,
во прв ред, се насочува кон темата за тајните јазици во Македони
ја. Интересот за оваа тема се јавува мошне рано и постојано еволу
ира.
Во поширока мера, поврзаноста меѓу лексиколошките про
учувања и стилските проучувања на народната поезија наоѓа одраз
и во теми поврзани со современата македонска поеЗИЈа, во кон
текст на нејзините општолингвистички преокупации. Освен про
следувањето на турцизмите на современата македонска литерату
ра, тема за која Настева заедно со Конески поттикнала повеќе
проучувачи, таа посветила посебно внимание и на темата за семан
тичкото поле на боите во современата македонска поезија. Без
лажна скромност, Настева е меѓу првите која системно ја обрабо
тила оваа тема, навестена како клучна уште во самите десосиров
ски почетоци на општата лингвистика.
.

Научниот спој меѓу нејзините солидно поставени научни
проучувања на лексикологијата и литературата (во контекст на
нејзиниот поширок Филолошки интерес) наоѓа одраз во обработ
ката на определени суштински прашања од областа на историска
та лексикографија во македонската наука за јазикот. Во таа посо
ка Настева ја проучува лексикографската активност во Македони
ја, посебно на протегот на втората половина на XIX век, кога кај
повеќето македонски преродбеници се отвора, па и јасно се нагла
сува, македонската јазична свест и самобитност. Меѓу тие проучу
вања посебно се издвојуваат брилијантните согледувања за јазич
ното визионерство на македонистот Ѓорѓија Пулевски и за негова
та лексикографска активност. Во таа посока Настева разрешила
определени суштински прашања од ИСТОрИЈата на македонскиот Ја
зик.
.

.

Основните лингвистички проблеми кои се предмет на науч
ниот интерес на Оливера Јашар-Настева се, секако, проблемите на
билингвизмот и на диглосијата, како и проблемот на стилот, и тоа,
од една страна, на стилот на уметничкото дело и, од друга страна,
на стилската диференцијација на јазикот.
Неспорен е податокот дека лингвистичката интерпретација
на овие проблеми кај Оливера Јашар-Настева во голема мера се
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надоврзуваат, пред се, на лична нејзина ексцерпција и опсервација,
.

.

.

КОЈа Ја започнала од неЈЗините научни почетоци, надополнета со
целосно можен увид во богатата презентација на јазичен матери
.

.

.

Јал на оваа тема и на неговата интерпретаЦИ.1а
ти од крајот на минатиот и од првата половина на ХХ век, како и
на понекогаш ексклузивната литература поврзана со овие прашања.
Посветувајќи солидно внимание на релацијата јазик-оп
штество, Настева со посебен жар ги обработува лингвистичките и
екстралингвистичките фактори кои придонесуваат за појавата на
билингвизмот и диглосијата, при што секогаш ја има предвид ма
.

.

кедонската Јазична ситуаЦИЈа.
Во таа посока, ако се има предвид нејзиното лингвистичко
дело во целост, треба да се нагласи дека Настева го дефинирала
статусот на турцизмите (респективно и на турскиот јазик) во Ма
кедонија во одредени периоди (и на дијахрониски и на синхрониски
план), како и статусот на балканизмите во структурата на маке
донскиот јазик, дека ги дефинирала екстралингвистичките Факто
.

.

ри кои извршиле ВЛИЈание врз структурата на македонскиот Јазик,
дека ја дефинирала историската лексикографија, дека на лексико
лошките проучувања им пристапила од аспект на принципите на
современата лексикологија, поставувајќи го односот на активниот
и пасивниот вокабулар во македонскиот јазик и извршувајќи стил
ска диференцијација на јазикот, и пристапила на лексиката како
на отворен динамичен систем во системот на Јазикот, дека им
пристапила со солидна научна подготвеност на проблемите на оп
штата лингвистика, и посебно на проблемот на билингвизмот и
ДИГЛОСИЈата, во согласност со современите принципи на нивното
проучување, па така поставила солидна основа за понатамошни
проучувања на овие прашања во македонската наука за Јазикот.
Укажувајќи на овој податок имаме предвид дека темите со
кои се зафаќала во костец Оливера Јашар-Настева, посебно тема
.
та за релаЦИ.1ата
.

.

.

дијапазон и секогаш отвораат редица нови прашања кои бараат
поинаква интерпретација. Во таа смисла, солидно поставените од
носи на екстралингвистичките фактори, пред се од дијахрониски
аспект, претставуваат цврста основа за нивно понатамошно проу
чување.
Оливера Јашар-Настева им припаѓа на оние лингвисти кои
во науката влегуваат на голема врата со солидна научна елабора
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ција и јасно оформени научни погледи и ставови и кои постојано
ги продлабочуваат своите научни сознанија со респект спрема ре
зултатите на своите претходници и со обмислен увид во достигну
вањата на современата наука за Јазикот.
Почитувани присутни,
Затвораме денес едно значајно поглавје во историјата на
Филолошкиот факултет "Блаже Конески" во Скопје и во истори
.

.

Јата на македонската наука за Јазикот.
Оливера Јашар-Настева повторно е со своите неуморни со
дру)кници со кои заедно ги претставуваше дистрибуцијата на бал
канизмите во македонскиот јазик, интерференцијата и меѓујазич
ните контакти во македонската народна поеЗИЈа низ славистичките
центри во Европа и светот.
Горди сме што сме биле во можност да им се радуваме на
неЈЗините успеси, па по секој разговор да ги прифаќаме и како
свои.
Славата нека Й биде вечна!
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