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На 9 јануари 2000 20дина iiочина академик Оливера Јашар

Насшева, исшакнazu научник и балканол02. За доПисен член на 

М акедонскаша 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 Ј ашар-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 средни училишта во Скопје. Во 1959 го
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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 1964 година, за вонреден професор во 1959 година, 
а за редовен во 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 1 76 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. Ј ашар-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. Ј ашар
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 Ј ашар-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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посебно, во сообразување со теоретските дострели на науката за 

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 наставничкиот 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, 


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 CBeTCE�Ta 
лингвистика од тоа време). : : , 

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 Ј азичен 
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 Ј ашар-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 Ј ашар-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 тргнал е 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 (1987). 
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ира. 

Преку интересот за Цепенков, во научното дело на Настева 
се следи оној стамен и стабилен премин од историчар на јазикот и . .

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

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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каЈ редица лингвис-

Јазик-општество, ПОСТОЈано го менуваат СВОЈОТ 

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 Ј ашар-Настева им припаѓа на оние лингвисти кои 
во науката влегуваат на голема врата со солидна научна елабора
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свои. 

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 

Славата нека Й биде вечна! 
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ТЕВА 

БИБЛ И ОГРАФИЈ А 
НА ТРУДОВИТЕ НА АКАДЕМИК 

ОЛИВЕР А ЈАШАР-НАС 

1953 

1. Албански зборови во .македонскииlе шајни јазuци. - Македонски ја
зик - Скопје, 1953, IV, 3, стр. 60-64; 4, стр. 84-92; 5-6, стр. 132-139. 

1957 

2. ВлuјанuеlUО на .македонскиош јазuк врз албанскише и luурскuше 20-
вори во Македонија. - Македонски јазик - Скопје, 1957, VIII, 2, стр. 
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1962 

3.МакедОНСКUUlе калкu од шурскuош јазuк - Македонски јазик 
Скопје, 1962-1963, ХПI-ХIV, 1-2, стр.109-172. 

4. Stanislaw Stachowski: Przyrostki obcego pochodzenia w j zyku ѕеrbосhопvас
kim, Krak6w 1961. - Македонски јазик - Скопје, 1962-1963, XlII-ХIV, 
1-2, стр. 279-282. 

5.Turskite leksicki elementi уо makedonskiot jazik. - Skopje : О. Jasar-Nasteva, 
1962. XXXIV, 519 str. Д окторска теза. 

1963 

6. За lUУРСКllше зборови во .македОНСКUОlU јазик. Просветена жена -

Скопје, март 1963, стр. 10-11. 

7.Les iiements lexicologiques turcs dans [е macidonien. -Годишен зборник 
наФилозофскиот факултет - Скопје, 1963, 15, стр. 409-412. 
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8. 	"Македонски јазик" (година XI-XII, 1960-1961, кн. 1-2). - Литерату
рен збор - Скопје, 1963,Х, 2,стр. 29-32. 

9. 	Турско-.македонски лексиЧКll вкрсшувања и .мешања. - Годишен 
зборник на Филозофскиот факултет - Скопје, 1963,15, стр. 349-384. 

1964 

10. Македонски јазик, XIII-ХlУ, кн. 1-2 (1962/63). - Литературен збор 
Скопје, 1964, XI, 2, стр. 28-30. 

1965 

11. За еUДl.МОЛОШКfдuе реЧНllци на словенскuше ја.зuцu. - Македонски ја
зик - Скопје, 1965, XVI, стр. 208-217. 

12. За uшвruОЛOluкuше хибрuднu образувања во .македонскиOlи јазик. -

Литературен збор Скопје, 1965, ХII, 1, стр. 17-22. 

13. Пеuuuи КОН2рес на јУ20словеНСКULuе слависi71и. - Литературен збор 
Скопје, 1965, ХII, 6,стр. 26-27. 

14. Revue des etudes slaves, melanges Andre Vaillant, tome quarantieme, Paris 
1964. - Македонски јазик - Скопје, 1965, XVI, стр. 205-208. 

1966 

15. Еден значаен иридонес на .македонскmиа наука: аО Повод "Иаuорија
u.la на .македонскиOlи јазик" од Бла.же Конески. - Разгледи - Скопје, 
1966, VIII, 5, стр. 494-496. 

16. За некои асиекиш на .зб02ашувањешо на лексuкаша на современиош 
.македонски јазuк Македонски јазик - Скопје, 1966, ХVП, стр. 5-29. 

17. За еiiuшеiUише во јаЗUКОlU на Кочо Рацuн. - Современост - Скопје, 
1966, XVI, 10, стр. 905-912. 

18. ИниlернаЦLlоналнаша лексuка во совре.мениOlи македонски јазик. -

Литературен збор - Скопје, 1966, ХПI, 3, стр. 10-16. 

19. Македонски шеКСUlови 10-20 век I Б. Конески, О. Јашар-Настева. 
Скопје: Сојуз на друштвата за македонски јазик и литература, 1966. 

- 175 стр. 

20. Нов i1риЛ02 кон uзучувањеlUО на македонскшие дuјалекшu. Маке-

донски јазик - Скопје, 1966, ХУII, стр. 228-230. 

21. ПрвUОIU .ме2ународен КОН2рес за балкаНОЛОlllКU II јУ20uсruочноевроi1
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22. 	UN balkanisme dans lа langue de lа poesie populaire macedonienne I Blaze 

Koneski et OIivera Iasar-Nasteva. - Die Welt der Slaven - Munchen, 1966, XI, 

1-2, str. 172-175. 
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25.Distribution des balkanisтes еn тacedonien I В. Koneski,В. Vidoeski, О. Ја
sar-Nasteva. - Actes du Premier congres international des etudes Balkaniques 
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27.ФормuрањеiIiо на лексикаша на современиот македонски ја.зuк. 
Предавања Iнаl 1 семинар за македонски јазик, литература и култура: 
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lиа на шурски l7io{iOHUMU во една uсl7iочномакедонска облаСili). - Ре
ферати на македонските слависти за VI меѓународен славистички 
конгрес во Прага. - Скопје: Сојуз на друштвата за македонск:ц јазик 
и литература, 1968, стр. 21-27. 

1969 

29.За некои арmиања на бuлиН2визмоili во Македонија. - Предавања 
Iнаl П семинар за македонски јазик, литература и култура : Охрид, 
28.VПI - 13ЈХ 1969. - Скопје: Универзитет "Кирил и Методиј", 1969. 
- 10 стр. 

30. За некои ФонолоlUКU измени во 20BOPOlU на L7iYPCKOlUO население во 

Госишварско. - Годишен зборник на Филозофскиот факултет 
Скопје, 1969,21,стр. 237-244. 

31. Za Skenderbeg kaj Grigor Prlicev. - Simpoziumi per Skenderbeun : 9-12 mај 
1968. - Pristina, 1969, str. 361-367. 

32. Scanderbeg nella letteratura тacedone. - V convegno internazionale di studi 
аЉапеѕј. - Palermo: Centro internazionale di studi аЉапеѕј, 1969, st1". 259-265. 

1970 

-33. За македонскшие шајни јазици. Годишен зборник на Филозофскиот 
факултет - Скопје, 1970,22, СТр. 553-568. 
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ЕlТiLl.МОЛОШКUОlll 

34. !ntетјегепсе аи niveau Је lа langue Је [а роеѕје рорulаiге Јеѕ peuples balkani, 1 
- ques I В. Koneski, В. Nastev, О. lasar-Nasteva. Ba1canica Beograd, 1970, 

1, str. 13-22. 

35. Ме2усеБНUluе конuшкшu во народнmиа аоезија I Б. Конески, О. Ја
шар-Настева, Б. Настев. - Културен живот - Скопје, 1970, ХУ, 8-9, 
стр.18-21. 

36. 	Турскиош 20вор во ГОСltшваРСКllОLU крај. - Гостиварскиот крај: (ма
кедонскиот, албанскиот и турскиот говор). П. - Гостивар : Оп
штинско собрание, 1970, стр. 271-306. 

37. 	ТУРЦUЗМUluе кај К. Пејчuновuќ со 02лед на реЛU2uознmuа шеРМllНО
Л02uја. Симпозиум 1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски : -

Скопје - Штип, 23-25 мај 1969. - Кн. П. - Скопје: Македонска акаде
мија на науките и уметностите, 1970, стр. 257-267. 

1971 

38. Bilinguitiit bei Ја tiirkiscizen BevOlkaung in Ја Gegend '!-'оп GostivaI' und Ја
аитсll bedingte phonologische Veri:inderungen il1 iltгеm Dialekt. ZeitschIit't-

fi.irBalkanologie Wiesbaden, 1971-72, VIII, 1-2, str.57-83. 

39. За Фонешскаmа адапmацuја на iI1УРЦUЗМllше во македонскuош јазик. 
SeJta Siavica : In memoriam АЈојѕјј Schmaus. - Мiiпсhеп : Rudoif Tl'ofenik, 

1971, str. 316-322. 

40. МакедОНСКllОlll јаЗllК lt дРУ2шuе балканскu јазиЦll. - Предавања на IV 
семинар за македонски јазик, литература и култура: Охрид, 19.УIII 
2ЈХ 1971. Скопје: Универзитет "Кирил и Методиј", 1971, стр. 
41-47. 

1972 

41. Македонски шеКСluовll 10-20 век I Б. Конески, О. Јашар-Настева. 
Скопје: Универзитет ,,Кирил и Методиј", 1972. - 170 стр. 

42. МорФолошкаuш адаГiuшцuја на леКCLР,lкшuе заемкu во македонскuоШ 
јазик. - Предавања на "f..j семинар за македонски јазик, литература и 
култура: Скопје и Охрид, 14.VIП - 30.VIII 1972. - Скопје: Универзи
тет "Кирил и Методиј", 1972, стр. 47-56. 

43. Ѕоmе Chaгacteristics о! {llе Macedol1ian Language. - Macedonian Review -
Skopje, 1972, П, 1, str. 71-74. 

44. ФУНКЦllОНllрањешо на I.UУРЦllЗМlllUе во Јwакедонскuош КНllжевен ja3llK 
- Македонски јазик - Скопје, 1972, ХХПI, стр. 91-98. 

1973 

45. состав на .J\Iшкедонскаша леКСllКCl. Предавања на 
УI семинар за македонски јазик, литература и култура: Скопје - Ох
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рид, 16.УII - 31.УII 1973. - Скопје: Универзитет "Кирил и Методиј", 
1973. - 14 стр. 

46. Од лексuкаuш на Кирил ПејЧllновuЌ. Кирил Пејчиновиќ и неговото-

време: симпозиум, Тетово, 24 и 25 ноември 1971. - Тетово: Општин
ско собрание, 1973,стр. 93-103. 

47. Сz71иЛLlс[liuчкmuа упошреба на Ulурцuз.мuше во совре.мениOlи Ашке
донски јазuк. - Реферати на македонските слависти за УII меѓунаро
ден славистички конгрес во Варшава. - Скопје : Сојуз на друштвата 
за македонски јазик и литература на СРМ, 1973,стр. 35-43. 

1974 

48. БалкаНllз.мшuе во .мaKeдoHcKmТta леКСllка. Предавања на УII семи
нар за македонски јазик, литература и култура: Скопје и Охрид, 
15.VIП - 31.УIII 1974. - Скопје: Универзитет "Кирил и Методиј", 
1974, стр. 33-36. 

49. Les contacts entre les parlers macedoniens е! albanais / О. Jasal'-Nasteva, В. 
Koneski, В. Vidoeski. Publie а l'occasion du troisieme Congres Inteгnational 
des Etudes Balkaniques et Sud-Est Europeennes а Bucarest. - Skopje : Semina
ire de langue macedonienne, litterature et cuiture, 1974. - 15 str. 

50. Прилог кон iJ.роучувањеz710 на лексuчкшТtе балканиз.ми во Ашкедон
СКНОШ јазик. Македонски јазик - Скопје, 1974, ХХУ, стр. 211-235. 

1976 

51.0ПшшесшвеНО-ПОЛJlUluчкаП1а iUер.мuноло2ија во јазикош на К. П. 
Мисирков. - К. П. Мисирков и национално-културниот развој на Ма
кедонскиот народ до ослободувањето : реферати на Симпо'шумот во 
Скопје, 22 и 23 април 1975. Скопје: Институт за македонски јазик, 
1976,стр. 68-77. 

52. TurcJlismi nе! documenti 1'agusei redatti in lingua italiana (dal ѕес. XV la ѕес. 

XV/I). - Bollettino dell'atlante linguistico mediterraneo - Firenze, 1976 
(1971 1973),13-15, str. 315-334. 

1977 

53. ѓурчuн Кокале, Паршенuја 30графСКll, ЃОР2и ПулеСКll и ПанајоП1 ЃU
НОСКU во еден ракоаис на РuсiИа ОгњаН0виЌ. - Бигорски научно-кул
турни собири 1976-1977. - Скопје: Мисла, 1978, стр. 43-64. 

54. Кој е "БеРLuодол" на ЦeГieHKoв? - Годишен зборник на Филолошки
от факултет - Скопје, 1977,3, стр. 251-260. 
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ZUUЧКО-СUlUЛllСUlUЧКU асПекШ. 

1978 

55. За ФормаЛНUluе и Функцuоналнuzuе особеносUlU на редуuлuкацuјmuа 
во македОНСКUОUl јазик Македонски јазик - Скопје, 1978, XXIX, -

стр.35-60. 

56. !nterjerence аи niveau de lа langue de lа poesie populaire des peuples balkani
ques / В. Koneski, В. Nastev,О. ЈаЅаг-Nаѕtеvа. - Actes du не Congres Interna
tional des Etudes du Sud-est Europeen : (Athenes, 7-13 mai 1970). - Тоmе V : 
Linguistique et Litterature. - Athenes : Association Internationale des Etudes 
du Sud-est Europeen, 1978, str. 539-550. 

57. Лексuкmuа на македонскuше шајНll јазuци од МОРФОЛOluки и семан
- Годишен зборник на Филолошкиот 

Факултет - Скопје, 1978,4, Стр. 47-76. 

58. МОРфОЛОlllКU uновацuu во современuоШ македонски јазик. - Преда
вања на Х семинар за македонски јазик, литература и култура: Скоп
је и Охрид, 5.VIII 25.УНI 1977. - Скопје: Универзитет "Кирил и Ме
тодиј", 1978, стр. 39-48; Културен живот - Скопје, 1978, XXIII, 1 
стр.18-20. 

59. Од Проблемашикаi71а на БUЛUН2вUЗМОlU во Македонија. - Предавања 
на VIH <;еминар за македонски јазик, литература и култура: Скопје и 
Охрид, 7.УIII - 23.VIП 1975. Скопје: Универзитет "Кирил и Мето
диј", 1978, стр. 46-55. 

60. Турскн елеменiJ.1и во јУ20словенскmuа шоilОНllмија. - РеФерати на ма
VIII меѓународен славистички конгрес во 

- Љубљана. - Скопје: Македонски славистички комитет, 

61. ТУРI uз"мuiJ.1е и нивнmиа СluuлuсiJ.1uчка ФУНКl uја во македОНСКUОlU Лll

кедонските слависти за 
Загреб 
1978, стр. 23-33. 

ulepmuypeH јазик. - Предавања на IХ семинар за македонски јазик, 
литература и култура: Скопје и Охрид, 9.VIII 25:УIII 1976. - Скопје 
: Универзитет "Кирил и Методиј", 1978, стр. 35-41. 

1979 

62. За хуморош кај Марко Цепенков. 
лингвистика и литературна наука 

Прилози МАНУ : Одделение за 
Скопје, 1979, IV, 2, стр. 17-49. 

63. ЛексиК02раФскаша раБОluа на Марко ЦеПенков. Предавања на ХII 
семинар за македонски јазик, литература и култура: Скопје и Охрид, 
11.VIII -31.VIII 1979. - Скопје : Универзитет "Кирил и Методиј", 
1979, стр. 87-96. 

64. ПРUЛ02 кон LlроучувањеlUО жuвОlllОiП II дејНОСluа на jepoMoHaxoi71 Ар.,. 
сенuја од Теарце. Прилози МАНУ: Одделение за лингвистика и ли-

тературна наука - Скопје, 1979, IV, 1, стр. 13-32. 
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.македОНСКUОlU 

коншакillu 

дuјалекшнаiПа 

б5. Редуuлuкација во и дРУ2ише балкански јазици. - Пре

давања на ХI семинар за македонски јазик, литература и култура : 

Скопје и Охрид, 11.VПI - 31.VПI 1978. - Скопје: Универзитет "Кирил 

и Методиј", 1979, стр. 41-43. 

1980 

бб. Куз.ман Шаuкарев tl аро.манскиоz71 фолклор, - Годишен зборник на 
Филолошкиот факултет Скопје, 1980,б, стр. 241-290. 

б7. Меzујазични и нашaz71а шоUонu.мuја. Втора југословен-

ска ономастичка конференција: Скопје, б-9 октомври 1977. - Скопје 

: Македонска академија на науките и уметностите, 1980, стр. 133-137. 

б8. Развој на лексика во услови на јазuчно .меzuање : (врз 

основа на турско-македонски и турско-албански јазични контакти во 

Гостиварско). - Македонски јазик - Скопје, 1980,XXXI,стр. 27-37. 

б9. "Сед.м02реХНUКОИl" на Арсенија Марковиќ од Теарце. Бигорски на-

учно-културни собири : 1978-1979. Скопје: Совет на "Бигорските -

научно-културни собири", 1980,стр. б9-84. 

1981 

70. La phraseologie macedonienne dans le contexte balkanique ! О. lasaI-Nаѕtеvа, 
В. Koneski, В. Nastev. - Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и 
литературна наука - Скопје, 1981, VI, 1, стр. 11-21. 

71. Лексuчко-се.маНUlUЧКUOlU UодСllсше.м на БОll во совре.менuош .маке
донски јазик: прилог кон проучувањето на хроматската терминоло
гија. Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литературна 
наука - Скопје, 1981,VI, 2, стр. 59-75. 

72.0дносои! 	 на К. Шаilкарев кон .македонскаша лексuка. - Годишен 
зборник на Филолошкиот факултет Скопје, 1981,7,стр. 59-70 . 

73. ПРUЛ02 кон проучувањеlUО изворuzuе II каракшерuсiПuкаUla на ху.мо
POlU кај Марко Цеаенков. Симпозиум посветен на животот и дело-

то на Марко Цепенков - Прилеп, 15-17 ноември 1979. - Скопје: Ма
кедонска академија на науките и уметностите; Прилеп : Друштво за 
наука и уметност, 1981, стр. 111-11б. 

1982 

74. 3а функцuјaz.uа на БОUluе во јазикот на совре.менаша .македонска Пое
аuја. Studia linguistica Polono-lugoslavica - Скопје, 1982, 2, стр.-

125-131. 

75. KaHYHHaMeulo од БиiПола и не20вшuе јазични особеносiUu. - Прилози 
МАНУ: Одделение за лингвистика и литературна наука - Скопје, 
1982, VП, 1, стр. 71-91. 
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137-154. 

ра : Скопје и Охрид, 5.УIII 
рил и Методиј", 1982, стр. 43-61. 

81. Куз.ман ШаПкарев како леКСllк02раФ. 

 

варСКllОlЏ шурскu 20вор. 

1980-1981. 
ри", 1983, стр. 93-98. 

76. KOHluaKlllullle на .македонскшuе и албаНСКllluе 20вори I Оливера Ја
шар-Настева, Блаже Конески, Божидар Видоески. - 1 научна диску
сија : (Охрид, 27-28 август 1974). - С.копје : Универзитет "Кирил и 
Методиј", 1982, стр. 83-92. 

77. ЛеКСUК02раФскаiUа рабоuш на Куз.ман ШаПкарев. - Прилози МАНУ : 
Одделение за лингвистика и литературна наука - Скопје, 1982, УII, 2, 
стр. 41-72. 

78. ПоваЖНllluе каратаuерuсиШКll на леКСUЧКllluе шурцuз.мu во .македон
скшие аис.мени СПо.меници од XV до XVIll век. - Македонски .iазик 
Скопје, 1982 (1981-1982), ХХХII-ХХХIП, стр. 269-285. 

79. Пројавu на дll2лосuја и БUЛllН2вuзљu во СР Македонија. Пристапни 
предавања, при ози и библиографија на новите членови на Македон
ската академија на науките и уметностите - Скопје, 1982, VI, стр. 

80. ХРО.Ј\ШlUскаша Ulер.минол02llја во совре.менаlllа .македонска ilоезија. -
Предавања на ХУ семинар за македонски јазик, литература и култу

25.УIII 1982. - Скопје: Универзитет "Ки

1983 

- Предавања наХУI семинар за 
македонски јазик, литература и култура: Охрид, 5.УIII - 26.VIII 1983. 

Скопје: Универзитет "Кирил и Методиј", 1983, стр. 47-62. 

82. По однос на уаОlllребаша на .македонuз.мшuе во лексuкmuа на 20СШll
- Бигорски научно-културни собири : 

Гостивар: Совет на "Бигорските научно-културни соби

83. Развој на дuјалекmнаuш лексика во услови на јазична UНUlерфереНl U
ја : богатењето на албанските, ароманските и турските говори во СР 
Македонија. - Реферати на македонските слависти за IX меѓунаро
ден славистички конгрес во Киев. - Скопје: Македонски славистич
ки комитет, 1983, стр. 15-23. 

1984 

84. Аро.мански лексиКО2раФско-2ра.маШUЧКll шрудовu и аро.манскuше 
речнuцu на Куз.ман ШаГtкарев. Македонски јазик - Скопје, 1984,-

ХХХУ, СТр. 53-71. 

85. Балканскu јазични ааралеЛll во реЧНUlЏlluе на Ѓорiu ПулевСКll I Б. 
Конески, О. Јашар-Настева. - Прилози МАНУ : Одделение за лин
гвистика и литературна наука - Скоцје, 1984, IX, 2, стр. 57-63. 
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МАНУ : 

ош КОНlllексш. 
ратурна наука - Скопје, 1986, XI, 2, стр. 113-142. 

кедонсктuа лексuка. 

- 3борник во чест на 
- Скопје: Универзи

87. 

86. БОUluе во совре.ментиа .македонска uоезuја. 
Блаже Конески по повод шеесетгодишнината. 
тет "Кирил и Методиј", 1984, стр. 107-120. 

За леКСUЧКО-СlllUЛUСluuчкul71е особеНОСШll на јаЗUКОUl на Рајко Жuн


зuфов во расказоl71 "Прошеluба". Прилози МАНУ : Одделение за
-


лингвистика и литературна наука - Скопје, 1985, Х, 1, стр. 57-73. 

88. За речницuiIiе на ЃОр2Н Пулевски и албанскazuа паралела во нив. 
Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и литературна наука 
Скопје, 1984, IX, 2, стр. 43-56. 

89. ЛеКСllКО'iраФскuоllt обид на Консшанuшн Мuладuнов. - Животот и 
делото на браќата Миладиновци : научен собир по повод 120-години 
од смртта: Скопје, 15-16 октомври 1982. - Скопје: Македонска ака
демија на науките и уметностите, 1984, стр. 287-304. 

90. Раавојош на .македонскаша лексшса во балканскu KOHz7ieKcl71 и нејзи
ноШо зБО'iazuување СО СUНОНlLШl од 'iрчко и UlypCKO ПоiIiекло. - При
лози Одделение за лингвистика и литературна наука 
Скопје, 1985, Х, 2, стр. 47-59. 

1986 

91. А. М. Селшuчев и .македОНllСlllllчкаu.Ш Uробле.маuшка во балкаНСКll
- Прилози МАНУ : Одделение за лингвистика и лите

92. БllULOЛСКОlllО канунна.ме и HeioBOlUO значење за Uроучувањеu.Ш на .ма
- 3борник на трудови посветени на академикот 

Михаило Апостолски по повод 75-годишнината од животот. - Скопје 
: Македонска академија на науките и уметностите, 1986, стр. 485-496. 

93. Прилог кон uроучувањеzuо на .lуруцшuе од Радовuzuко : 1. Истори
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94. За еПшuеuшШе во ја;ЗllКОШ на Кочо Рацин. - Македонската литера
турна наука за Рацин / избор, редакција и предговор Томислав Тодо
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1986 г.). - Скопје: Филолоmки факултет, 1988, стр. 26-31. 
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(Научен собир посветен на 200-годиmнината од раѓањето на Вук 
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грес за проучување на Југоисточна Европа (Софија 1989) : прилози 
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гвистика и литературна наука - Скопје, 1996, XXI, 2, стр. 39-48. 
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1997, стр. 95-106. 

135. Еден соцuолиН2вuсi71uчкu i102лед врз некои ИрOl есu во лексикаша на 
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