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На 16 мај 1998 20дина iiочина академикош Божидар 

Видоески, исшакнаш научник, дијалеКШОЛ02 и слависш. За доЙи

сен член на Македонскаша академија на наукише и умешносшише 

е uзбран на 25 декември 1969 20дина, а за редовен член на 26 

декември 1974 20дина. 

рабошниош сосшав, заедно со исшакнаши слависши уiiаши шеле

2ра.м.а. 

По Йовод не20ваша с.м.рш во М акедонскаша академија на 

наукише и умешносшише на 20 мај се одржа комеморашивна 

седница, на која за живошош и делошо на академикош Божидар 

Видоески 20вореа iiрешседашелош на Академијаша акад. Ксенше 

Б020ев, акад. Пешар Хр. Илиевски - во u.мe на Одделениешо за 

лиН2висшика и лишерашурна наука, Марија Коробар-Белчева - во 

u.мe на Инсшишушош за македонски јазик "Крсше Мисирков ", 

Косша Пеев - во u.мe на Фuлолошкиош факулшеш "Блаже Коне

ски". Д-р Викшор Фридман, член на Академијаша надвор од 

Во оваа iiубликација се објавувааш одржанише 20вори и 

библи02рафијаша на академикош Божuдар Видоески. 
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Акад. Ксенте Богоев, 

претседател на Македонската академија 
на науките и уметностите, 
Скопје 

говор НА КОМЕМОРАТИВНАТА СЕДНИЦА 

На 16 мај престана да чука срцето на нашиот драг и почи
туван колега Божидар Видоески. 

Со смртта на акад. Видоески Македонската академиј а на 
науките и уметностите чиј член е од 1969 година и еден од науч
ните секретари на Одделението за лингвистика и литературна 
наука, загуби еден од најдоследните и најценетите истражувачи и 
познавачи на македонската дијалектологија. 

Ученик и најблизок соработник на Блаже Конески, втеме
. . 

лувачот на стандардизаЦИЈата на современиот македонски Јазик, со 
сестраните истражувања на македонските ДИЈалекти кои со векови 
се развивале ненормирани и со многу допирни И заемни ВЛИЈаНИЈа 
во балканската повеќејазична средина, Видоески ја откриваше 
историјата на македонскиот дијалектен систем и неговата дифе
ренцијација. Тој, всушност, ги откриваше темелите на македон
ската јазична самостојност. 

Познат и исклучително ценет во меѓународните слависти
чки кругови, долгогодишен македонски претставник во Меѓуна
родниот комитет на славистите и претседател на Македонскиот 
комитет на славистите, учесник со забележани настапувања на 
бројни славистички конгреси, организатор на меѓународни линг
вистички средби во Македонската академија, Видоески има го
леми заслуги за пробивот на македонистиката во светските сла
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вистички центри. Тој беше промотор на запознавањето и изучува
њето на македонскиот Јазик на странски универзитетски центри 
каде што гостуваше и одржуваше циклуси предавања за македон
скиот јазик. Благодарение на неговите заложби и придонес дојде 
до отворање на лекторати и курсеви за македонски јазик на сла
вистичките катедри во словенските и другите зеМЈИ. 

Теоретските и фактографски познавања му донесоа на 
Видоески почит во меѓународната славистичка и дијалектолошка 
средина. Тој беше член на повеќе меѓународни тела од областа на 
лингвистиката: во Меѓународната комисија за општословенски 
лингвистички атлас, на Комисијата на општокарпатскиот дија
лектен атлас и на Меѓународната комисија за словенска ономас
тика. На овие форуми Видоески го презентираше македонскиот 
јазичен материјал, посебно во ОЛА, каде што учествуваше од 
самиот почеток над 40 години на одговорни функции и со активна 
соработка. Овие негови ангажмани придонесоа македонскиот 
јазик да биде присутен во ОЛА со 24 пункта во Вардарска и 
Егејска Македонија. Македонскиот јазичен материјал во овој 
Атлас е застапен рамноправно со другите словенски јазици што е, 
само по себе, најдобро сведоштво за местото на македонскиот 
јазик во семејството на словенските јазици. 

Да потсетиме на познатиот случај во врска со вклучува
њето на македонскиот јазик во овој Атлас, кога претставниците 
на Бугарија - учесници во работата на ОЛА, истапија против само
стојноста на македонскиот јазик. Достоинствената и научно-аргу
ментирана дискусија на Видоески беше ПРИфатена од целиот меѓу
народен состав на ОЛА, со исклучок на бугарските претставници. 

На линија на активноста на Видоески за афирмација и 
ширење на македонистиката, треба да се спомене и неговиот из
вонреден придонес како долгогодишен раководител на Семинарот 
за македонски јазик, литература и култура во Охрид, како и 
основач на Научната дискусија во рамките на Семинарот што 
придонесе за одржување и ширење на комуникаЦИЈата со голем 
број слависти и млади македонисти од странство. 

На акад. Видоески главната лингвистичка област на науч
ната преокупација и резултати е македонската дијалектологија. 
Материјалите и заклучоците од неговите истражувања во овој 
домен имаат Фундаментално значење за македонскиот јазик. 



. . 
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Иако најголемиот и најважниот дел од неговите библио
графски единици се однесуваат на македонската дијалектологија, 
не е мал бројот и на трудовите посветен на македонскиот совре
мен јазик. Видоески вршеше темелни и со современ методолошки 
пристап испитувања на сите народни говори во Република Маке
донија и во Егејска Македонија, главно со теренска работа низ це
лата земја. Врз такви основи е собран извонредно богат дијалек
толошки и топономастички материјал чија лингвистичка обра
ботка вршеше самиот Видоески со своите соработници. 

Во една група дијалектолошки трудови Видоески дава син
теза на дијалектните особености како и слика за дијалектолош
ката диференцијација на македонскиот јазик. Тој изработи и акту
елна и грижливо подготвена класификација на македонските дија
лекти. Така едни дијалектолошки студии на Видоески ни ги прика
жуваат одделните говорни подраЧЈа на македонскиот Јазик, а дру
ги се однесуваат на посебните јазични особини кои го откриваат 
процесот на диференцијацијата на македонскиот дијасистем. 

Во Македонската академија на науките и уметностите Ви
доески раководеше со неколку истражувачки проекти од фунда
ментално значење, меѓу кои особено: "Македонската научна и 
стручна терминологиј а" , проектот "Меѓународни лингвистички 
атласи - Опmтословенски, Карпатски дијалектен и Европски 
лингвистички атлас" и проектот што го започна оваа година 
"Македонските дијалекти во соседните земји и во дијаспората". 

Видоески беше посебно ангажиран околу подготовките на 
учеството на нашите слависти на меѓународниот славистички кон
гресшто ќе се одржи во Краков, Полска оваа есен. Тој го подгот
вуваше за печат тритомното издание "Дијалектите на македон
скиот јазик" чиј прв том е спремен за објавување. 

Ќе цитирам дел од искажувањата на Видоески на Меѓуна
родниот научен собир што се одржа во октомври минатата година 
во Македонската акаде:миј а на науките и уметностите во деновите 
на јубилејот 30 години од основањето на Академијата, на тема: -

"Науката и културата за заедничката иднина на Југоисточна 
Европа": 

Чувствувам потреба да кажам неколку збора за рефера
тите посветени на македонскиот јазик и на македонската култура. 
Едно прашање ми остави посебен впечаток. Тоа е теоретското 
прашање во врска со Т.Н. родословно дрво И термините: "распа
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ѓање на јазик", "одделување на јазик". Јас сакав да потцртам дека 

македонскиот Јазик мора да се посматра, да се разгледува како 
една лингвистичка индивидуалност, создадена на овој терен. Тој е 
ја.зик кој има своја историја. Тој е јазик кој настанал од говорот на 
словенските племиња кои живееле во овие подрачја. Според тоа 
тој не е позајмен јазик. Друго е прашањето за кодификацијата на 
јазикот. Македонскиот јазик имал две кодификации: старословен
ската или кирилометодиевската која го описмени целото право
славно Славјанство со јазик којшто е создаден на овој терен, на 
еден од дијалектите на оваа македонска почва и друга, кодифика
цијата на современиот литературен јазик која е извршена пред 
повеќе од половина век (1945 година), која го воведе македон
скиот јазик во кругот на модерните стандардни јазици. Меѓу 
трудовите на акад. Божидар Видоески посветени на македонската, 
словенската и балканската дијалектологија посебно треба да се 
спомене обработката на Фонолошките системи на одделни маке
донски дијалекти. Во славистичката, а и пошироко во лингвистич
ката наука претставува реткост сите главни дијалектни фоно
лошки системи да бидат анализирани и опишани од еден автор, во 
рамките на иста теорија, со богат илустративен материјал. Со 
оглед на периферната положба на македонскиот јазик во словен
скиот јазичен ареал и голем број периферни архаизми карактерис
тични за дијалектите на тој јазик, описите на Видоески претставу
ваат непроценлив извор не само за реКОНСТРУКЦИЈа на развитокот 

за раЗВОЈна македонскиот Јазичен ДИЈасистем туку пошироко 
 -


ните патишта на словенскиот ДИЈасистем воопшто. 

Посебно треба да се подвлече долгогодишната соработка 
на акад. Видоески со полските лингвисти и објавените резултати 
од таа соработка: објавениот воведен том на македонско-полската 
граматичка конфронтација и подготвениот за печат втор том од 
таа серија посветен на прозодијата на македонскиот и полскиот 
јазик, најпосле и полско-македонскиот и македонско-полскиот 
речник чиј автор од македонска страна е акад. Божидар Видоески. 

Многу место меѓу трудовите на акад. Видоески заземаат 
позициите посветени на историјата на македонистиката и на 
пр:идонесот на странските слависти кон истражувањето на маке
донскиот јазичен материјал, а со тоа и кон афирмацијата на маке
донскиот јазик во странски славистички средини. 



Библиографијата на трудовите на Божидар Видоески е 
објавена во томовите 40-41 од списанието "Македонски јазик" 
коишто Му се посветени по повод седумдесетгодишнината. 

Со непрекинатата и целосна посветеност на истра а
њата и обработката на дијалектолошките карактеристики и раз
војни процеси на македонскиот јазик, Видоески остави грандиозен 
опус од над 300 библиографски единици - дијалектолошки студии, 
монографии, статии, документи и др. објавувани во домашни и 
видни странски списанија и зборници. Тоа е голем и траен памет
ник што Божидар Видоески и го остави на поновата културна 
ИСТОрИЈа на македонскиот народ. 

Нека му е вечна слава. 
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Петар Хр. Илиевски, 
секретар на Одделението за лингвистика 
и литературна наука на Македонската 
академија на науките и уметностите, 
Скопје 

ОД НАУЧНИОТ ОПУС НА АКАД. БОЖИДАР ВИДОЕСКИ 

Тивко и нечујно си замина за секогаш академикот Божидар 
Видоески, еден од најугледните членови на нашата Академија и 
самопрегорен научен работник. Денес се собравме да му оддадеме 
постхумно последна почит. Голем е бројот на неговите пријатели, 
колеги, соработници, ученици и почитатели, кои како и неговите 
најблиски, болно ја чувствуваат разделбата од него. 

Одделението за лингвистика и литературна наука посебно 
изгуби член којшто секогаш умееше да најде најдобро решение во 
сложени ситуации и да даде конструктивни сугестии и насоки за 
претстојни акции. Тешко е овој миг, непосредно по неговиот зе
мен крај, да се премери големината на загубата и празнината што 
ќе остане во нашите редови. 

Половината од проектите над кои ОЛЛН врши надзор, ги 

водеше акад. Божидар Видоески. Тој не беше само формален, 
номинален раководител на проектите, а беше вграден во нив како 
преку организациската работа така и со активната истражувачка 
вклученост во нив. 

Проектите веќе беа спомнати и за секој од нив беше 
кажано најважното. Јас ќе додадам само уште по неколку збора за 
да се види колку голем товар носел овој наш драг колега. За тоа 
допрва ќе се пишува. 
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раЗВОЈ· 

раЗВОЈ· 

Видоески водеше три големи меѓународни проекти за 
лингвистички атласи: 

1. Општословенски лингвистички атлас. Тоа е грандиозен 
потфат врз кој со децении работи тим од врвни специјалисти 
лингвисти и дијалектолози, а покрива јазична територи:ја од Еге
јот до Балтикот и од Алпи до Урал. Од самиот почеток, во 1959 
година, Видоески е вклучен во најтесниот состав на меѓународната 

. . 

редаКЦИЈа за ОВОЈ проект. 
Објавените ТОМОВИ- од овој проект фасцинираат со бога

тата, педантно и нагледно изложена материја. Стотици илјади ди
ј алектни податоци од преку 850 пунктови на широката словенска 
. . 

Јазична терИТОрИЈа, овде се регистрирани на геолингвистички 
план. Тие податоци, собирани на терен од една цела армија на 
стручни соработници, се интерпретирани од раководителите на 
националните работни групи според принципите на најсовреме
ната научна меТОДОЛОГИЈа. 

Обележувајќи ги така на географска карта спецификите 
континуанти и иновации во словенските јазици, се создава драго
цен документ, којшто објективно ја отсликува денешната состојба 
на сите словенски Јазици низ призмата на нивниот долг историски 

Тој документ, којшто има многуструко значење за повеќе 
научни дисциплини, е со трајна вредност пред се за сегашнава сос
тојба на словенските јазици, а преку континуантите и за нивниот 

Сосема природно, развојот на јазиците неспоредливо про
должува. Но, на идните генерации ќе им биде многу полесно да ги 

Заслуга на акад. Б. Видоески е што во овој капитален труд 
е вклучен и македонскиот јазик со 24 пункта со најкарактеристи
чни особености на јазикот. Во меѓународниот одбор на Општосло
венскиот лингвистички атлас Видоески земал учество при составу
вањето на KBe OHap со околу 3.500 прашања, инструмент преку 
кој се истражуваат и регистрираат дијалектните особености на 
словенските јазици; тој учествувал во пишувањето на уводните 
статии од првите томови, како и во многубројни работни групи од 
меѓународен состав. Сведок сум со каква висока стручност самиот 
тој раководел такви работни групи, а познато е и тоа, со каков 

регистрираат варИЈантите и иновациите што настанале по сегаш
нава состојба. 

респект се однесувале кон него колегите од европските зеМЈИ. 
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Иако по природа тивок, спокоен и тактичен, Видоески 
можеше да пламне бурно кога требаше да се бранат становиштата 
на македонистиката пред атаките на оние што му Ја оспоруваат 
самобитноста на македонскиот јазик и жестоко се уште се проти
ват на неговото вклучување во овој и други слични атласи. Ќе 
останат незаборавни неговите интервенции на меtунароДни сла
вистички конгреси, а особено во работните групи на меtународ
ните проекти за лингвистичките атласи. Тоа беа спонтани реакции 
на личност целосно вградена и предадена на своето дело. 

Првиот словенски литературен јазик, изграден врз основа 
на македонските словенски говори од Солунско во IX век (од сло
венските првоучители), бил разбирлив за Словените од Велика 
Моравија. Во посланието, со кое византискиот император Михаил 
Ш му го препорачува Константина Философот на великоморав
скиот кнез Растислав, му пишува дека овој мудар маж со божј а 
помош открил букви на "вашиот јазик, та и вие да се вброите кон 
големите народи кои го слават Бога на свој јазик". 

Истиот тој литургиски јазик на крајот од Х век бил прифа
тен како свој и од киевските и новгородските Руси. Тој црковно

. . .

словенски Јазик во руска рецеНЗИЈа, каЈ православните словенски 
народи и денес е во практична богослужбена употреба. 

Но при се што во IX век јазичните разлики во словенскиот 
свет биле незнатни, со текот на времето, голем број словенски 
дијалекти, се развиле во одделни јазици. Тоа е природен процес. 
Јазикот не е даден еднаш за секогаш во постојана форма. На 
светов нема ништо статично. Не сме ни ние вечни. Само "проме
ната е вечна", вели Хераклит. И јазикот, како и секој жив органи
зам, е подложен на развој и постојани промени, особено ако се 
Haota во контакт со друга ј азична средина. 

Современиот македонски јазик, без да го прекине единст
вото со јазикот на солунските браќа, во контакт со друга јазична 
несловенска, балканска средина, квалитетно знатно променет во 
својата граматичка структура, со залагањето на акад. Видоески, е 
вклучен во заедницата на братските словенски јазици. 

2. На сличен начин, пак со големо залагање на акад. Видое
ски, македонскиот јазик е вклучен во Општокарпатскиот дијалек
тен атлас со 6 пунктови, каде што е подобро сочувана сточарската 
терминологија која има паралели во карпатскиот регион, а некои 
изоглоси се протегаат и до централна Европа. 
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3. Видоески го има вклучено македонскиот јазик и во Ев
ропскиот лингвистички атлас со 7 пунктови од покарактеристич
ните дијалектни зони. И овој е многу значаен проект. 

Идејата за правото на секој народ да има писменост н<1 сво
јот говорен јазик била туѓа како за античкиот хеленизам, така и за 
христијанска Византија, а уште повеќе за средновековниот запад
ноевропски христијански свет. Таква идеја застапувале и животот 
свој го положиле за неа словенските просветители свв. Кирил и 
Методиј. Оваа нивна идеја ги испреварила со 11 векови пр:инципите на 
Европската јазична заедница, со кои се прокламира дека нема 
супериорни Јазици и народи, а дека се сите еднакви и рамноправни. 

Но и денес има луѓе на кои им се туѓи тие идеи и принципи. 
Опседнати од митот на минатото, тие не можат да се помират со 
реалноста дека јазиците бавно, но постојано се трансформираат и 
множат. Со залагањето на акад. Видоески на македонскиот јазик 
му е дадено достојно место и во огромното европско семејство. 
Проблемот на македонистиката во светската славистика и афир
мацијата на македонскиот јазик, освен на Блаже Конески, се 
должи во голема мера и на акад. Божидар Видоески. 

4. Во МАНУ Видоески водеше уште еден проект на тема 
Македонскuше дuјалекшu во соседнuше земјu U во дuјасUораша. И 
тука, всушност, има три проекта: 1. Македонските дијалекти во 
Пиринска Македонија, 2. Егејските македонски говори и 3. Маке
донски говори во југоисточна Албаниј а. А сите три се вклопуваат 
во неговиот голем проект Македонски дuјалеКUiен azuлас, што се 
работи во Институтот за македонски јазик "Крсте П. Мисирков". 

Академикот Видоески беше иницијатор, инспиратор и гла
вен реализатор на овој огромен проект. Тој е конципиран и се 
остварува по планот што го зацртал лично тој пред 40 без една 
година. За овој проект ќе зборува директорот на Институтот за 
македонски јазик "Крсте Петков Мисирков". Јас само го спомену
вам сега со цел да ја истакнам неговата важност, зашто тој ги 
опфаќа сите дијалектни варијанти на македонскотојазично подра
чје и од него, всушност, произлегуваат и споменатите три меѓуна
родни проекти за лингвистичките атласи. Меѓу проектите од хума
нитарните, посебно од Филолошките научни дисциплини во Маке
донија, нема друг покомплексен и посериозен проект. 

Според приодот кон јазичната материја што се истражува 
на терен и начинот на нејзината систематска обработка преку нај
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современа научна методологија за изработка на лингвистички ат
ласи со картографирање, индексирање, Фонолошка дескрипција и 
интерпретација како на синхронен така и на дијахронен план, тој 
претставува едно од најзначајните дела на акад. Видоески. Од 400 
пунктови кои ја покриваат целата македонска јазична територија, 
се собираат дијалектни податоци кои ја покажуваат современата 
состојба на македонските дијалекти, а воедно се проследуваат кон
тинуантите од најстаро време и се ислустрира историјата на маке
донскиот јазик. Како резултат од сите тие истражувања, со кои 
акад. Видоески се занимава цел живот, се појавува и неговиот 
капитален труд, животно дело Македонскmuа дuјалеКIUОЛО2uја во 
три тома, од кои првиот наскоро ќе се појави. 

Славистичката компаративна лингвистика и балканистика 
со него добиваат автентично толкување не само на современата 
состојба на македонскиот јазик во неговата севкупност (лексичка, 
Фонолошка, граматичка), а и за неговиот историски развој како 
во целокупната негова структура, така и во неговата територи
Ј ална распространетост. 

Придонесот од проектите што ги водеше акад. Видоески е 
огромен. Резултатите, кои се од големо национално значење, ќе 
најдат примена во повеќе научни дисциплини. 

5. Кон она што беше речено за проектот Македонска на
учна шеРМUНОЛО2uја, каде што се обработува заедничкиот јазик на 
научниците од целиот свет, ќе додадам дека на Видоески му анга
жираше многу време, раководејќи 30 поткомисии со околу 200 
соработници. 

Само еден од овие проекти е сосема доволен да ги апсор
бира силите за еден цел човечки век. Спонтано се прашува човек, 
како излегуваше на крај акад. Видоески со толку многу и така го
леми и сложени проекти. 

Длабоко свесен дека не сме вечни, за целиот свој живот 
Видоески настојуваше да подготви подмладок за научна работа. 
Тоа беше една од неговите основни преокупации. Тој има голем 
број ученици, последователи, што дипломирале, магистрирале и 
докторирале кај него. Такви има не само во Македонија, а и од 
многу други европски и воневропски земји, САд, па дури и од Ја
понија. Видоески имаше воспоставено блиски, пријателски односи 
и со своите студенти. Тој не беше професор само од катедра. При
ј ателски им приоѓаше на студентите и во слободното време. Све
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док сум како ТОЈ на вонредни студенти, што немале можност да ги 
посетуваат неговите лекции, им ги давал своите предавања во ра
копис. Кон нив пројавувал голема Доверба, а тие тоа не го злоупо
требувале. 

Уште поблизок контакт тој имаше воспоставено со своите 
многубројни соработници на проектите. Беше одличен организа
тор. Опкружен со такви соработници, тој можел да ја организира 
и работата над толку многу и така сложени проекти, а преку 
работа соработниците да му станат и колеги. 

Благодарение на таквиот хуман и пријателски однос и со 
странските колеги, акад. Видоески многу придонесе за афирмација 
на македонскиот јазик во голем број универзитетски центри. 

А со каков респект, пак, се однесуваат кон него колгеите 
од земјава и странство се гледа од зборникот што му беше посве
тен во сп. Македонски јазик по повод неговата 75-годишнина. 
Близу 100 угледни филолози, лингвисти, најмногу слависти од це
лиот свет и од Македонија го поздравија со свои научни прилози. 

Овде треба посебно да се одбележат македонско-полските 
лингвистички односи што ги воспостави Видоески уште во 1050 
год. како лектор по македонски јазик на Варшавскиот универзи
тет. Од година на година тие релации стануваа се почести, појаки 
и поплодни. Резултат од таквите заемни односи е доаѓањето и ре
патријацијата на колешката Зузана Тополињска, речникот Пол
ско-македонски и Македонско-полски, Конфронтативната полско
македонска граматика, списанието Студиа Полоно-меридианосла
вика која во последниве десетина години наизменично излегува во 
Полска при ПАН и во Македонија при МАНУ. 

Во својство на претседател на македонскиот национален 
слаВИстRЧКИ комитет акад. Видоески беше речиси соорганизатор и 
на меѓународниот славистички конгрес штА ќе се одржи летово во 
Краков, но не дочека да учествува на него.Ј;о последниот здив тој 
се грижеше околу учеството на македонските слависти дури и за 
најситни работи околу нивното сместување. 

Со целиот свој научен и организаторски опус, акад. Видое
ски си подигна уште при живот споменик потраен од бронза и мермер. 

Нека му е вечна слава! 
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Јазик. 

Марија Коробар-Белчева, 

ИНСТИТУТ за македонски јазик 
"Крсте П. Мисирков", 
Скопје 

Почитувана фамилијо Видоески, 

почитувани присутни! 


Собрани сме тука да му оддадеме последна почит на вели
. . 

канот на македонската ДИЈалеКТОЛОГИЈа, на македонскиот лингвист 
КОЈ целиот живот му го посвети на изучувањето на македонскиот 

Вистината е многу болна. Го нема меѓу нас акад. Божидар 
Видоески. Нашиот драг професор кој само пред неколку дена се 
јави по телефон да ја изрази својата загриженост околу подготов
ките на колегите што треба да заминат на Славистичкиот конгрес 
во Краков, се јави да праша како оди работата со нашето спис
дание Македонски јазик, да ни каже дека треба да подготвиме 
промоции на излезените книги во Институтот И сл. Толку многу 
грижа покажуваше за сите нас. Пред извесно време додека ле
жеше на кардиолошката клиника во Скопје ми напиша писмо. 
Ракописот сведочеше дека му трепери раката, а содржината ја 
покажа татковската загриженост за се што се случуваше во Инс
титутот. Ме возбудуваат и сега кога ги читам овие редови. Се нај
дов во неволја, би рекол во кришичен час и се извинувам. шшо ира
ва.м. i1робле.мu со швешшајош. Јас u.мa.м И0 нешшо да додада.м, да 
i1реФор.м,uлuра.м... и понатаму . ..шреба да се барааш .мн02у И020
ле.мu средсшва за шеренскише uсшражувања i10себно за Гора, во 
Албанија и во Пирuнск:а Македонија. Вообичаено беше постојано 
да ни дава иницијативи и да не поттикнува за работа. И наеднаш 
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мисла. 

стигна веста тажна и непореклива. Никој не може да поверува. Па 

проф. Бидоески ни треба за уште толку многу работи. Остана 

сIIисанието до половина прочитано, останаа непрегледани темите, 

статиите и рефератите, остана проектот недовршен, останавме 

ние без драгиот приј ател што не учеше и советуваше. Но, остана 

неговиот голем опус од кој генерации и генерации ќе се напојуваат 

- ќе учат и ќе се образуваат како да се сака македонскиот јазик, 

како да се брани неговата вистина, како да се издига научната 

Не напушти една од носечките личноста на македонисти

ката, но замина директно во историјата на македонскиот народ со 

дела од трајни вредности. Акад. Видоески беше професор на Фи

лолошкиот факултет во Скопје - дијалектолог со светски глас. 
'. 

Под негово покровителство се основа и разви М еiународН:UОUI 
семинар 
врт век главен уредник на списанието Македонски 

за македонски јазик и ЛUluерашура, беше повеќе од чет

јазик, рако

водител на проектот Македонски дијалеКUlен аUlлас во Институ

тот, ментор на многумина од нас и искрен соработник на сите 

македонисти кај нас и во светот. Неговите трудови од областа на 
. . 

синхрониската и историската ДИЈалеКТОЛОГИЈа имаат капитално 

значење. Во тој контекст е неговиот непроценлив придонес како 

главен истражувач на проектот Македонски дuјалеКUlен аUlлас. 
Во далечната 1961 год. проф. Видоески ја презеде грижата за спо

менатиот проектот што се работи во Институтот за македонски 

јазик, односно Одделението за дијалектологија. Тој изработи план 

и програма за работа, со конкретни задачи и цели на Проектот и 

цело време ја водеше организацијата што се одвиваше во неколку 

етапи. Првата етапа беше изработка на библиографија на трудови 

од областа на македонската дијалектологија со регистер на проб

леми. Се изработија два прашалника (квестионара): проблемски и 

тематски .. Проблемскиот ги претставува јазичните области, додека 

тематскиот, е всушност индекс на лексичките единици распреде

лени по семантички групи, со околу 2.500 поими. Ја подготви и 

инструкцијата за теренска работа. Назначи теренски пунктови 

(340 на број) што ќе се испитуваат по пат на анкета на терен, а се 

изработи и работна карта со мрежа на пунктовите која ги опфаќа 

и говорите во Егејска и Пиринска Македонија и јужниот дел на 
Албанија. Веќе во првите години интензивно се собира материјал 

и има периоди кога се испитувани и 40 пункта годишно. Материја
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лот е среден во картотеки и врз основа на нив се прават индекси, 
легенди и карти. Секоја појава се обработува монографски со 
картографска обработка според определен дијалектен Феномен 
(Фонолошки, лексички, семантички, морФолошки). Во сегашната 
фаза 800/0 од дијалектолошкиот материјал е обработен во вид на 
индекси. Во картотеката на Одделението за дијалектологија во 
Институтот за македонски јазик сега имаме близу еден и пол ми
лион податоци. Изработени се околу 2.000 индекси на одделни 
јазични појави, неколку стотици фонетски, морФолошки и лек
сички карти, а во печат се наоѓа зборник-антологија на дијалектни 
текстови. Се предвидува сиот проект да се претстави во 3-4 тома 
со околу 350-400 карти. За печат е подготвен уводниот том во кој 
ќе бидат внесени квестионарот од проф. Видоески, демографските 
описи и траНСКрИПЦИЈата. 

Треба да се истакне дека иако до сега не е почнато печате
њето на Македонскиош дијалекшен ашлас, собраниот материјал е 
презентиран во многу монографски студии и до сега пред научната 
јавност се претставени 40-тина карти, како илустрација на ареал
ната распределба на одделни дијалектни појави. Освен тоа, во 
Институтот постои богат теренски материјал, како трајно и многу 
ценето богатство, не само на нашата наука за јазикот, туку и како 
национално богатство на нашата земја. Материјалот за овој про
ект посл  и за изработка на многу магистерски и докторски 
дисертации. Но, овој дијалектолошки материј ал се проучува и 
компаративно, во однос на другите словенски, несловенски и бал
кански јазици. Затоа и многу слависти од странство го консулти
раат и го презентираат во нивните студии и статии ширум светот, 
со што придонесоа за афирмација на македонскиот јазик. Дел од 
материјалот на проектот Македонски дијалекzuен ашлас е вклучен 
и во меѓународните лингво-географски проекти Оuшшословенски 
лuнzвисшички ашлас и тоа со 24 пункта, во Оuшшокарuашскиош 
дијалеКluен ашлас со пет пункта и во проектот на МАНУ Ezej
скиош дијалекшен ашлас. 

Пред пошироката јавност мораме да го претставиме фак
тот дека заслуга на проф. Видоески е што меѓу дијалектните ат
ласи што e работат во другите словенските земји, македонскиот е 
денес не само најблиску до објавување, туку и прв по богатството 
на проблемите што се толкуваат на понудените карти. 
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25 години проф. Видоески беше главен уредник на списа
нието Македонски јазик орган на Институтот за македонски-

јазик. За ова списание искрено се бореше до последниот здив. 
Беше дел од него, го сакаше како да е негова рожба и внесе многу 
енергија и би рекла дел од својот живот списанието да го одржи на 
високо научно нив о што го стекна низ времето. Несебично придо
несе нашето списание на одигра значаЈна улога во растежот на 
македонистиката, во докажувањето на самобитноста на македон
скиот јазик. Беше член на редакцијата кога списанието го водеше 
проф. Конески, уште од првиот број, се до 1973 год. кога станува 
негов главен уредник. Заслугата на Конески и Видоески за уче
ството на лингвистичката елита научници од сите мерИДИЈани е 
несомнена. Проф. Видоески лично се заложи Македонски јазик 
перманентно да го издигнува научното ниво и да стекне реноме на 
научно списание во кое ќе се најдат студии на познати лингвисти 
од повеќето земји од сите континети меѓу кои од Австрија, Авс
тралија, Велика Британија, Данска, Германија, Израел, Јапонија, 
Норвешка, Полска, Романија, САД, Русија, Украина, Унгарија, 
Франција, Холандија, Чешка, Швајцарија. Последниве години ни 
расправаше дека им пишува на своите ПрИЈатели-колеги во светот 
и ги кани да испратат написи, ги насочува што посебно е инте
ресно за нас од областа на лингвистиката. Велеше дека ние треба 
поагресивно да истапуваме на меѓународните собири и да стекну
ваме пријатели меѓу колегите, бидејќи така најдобро се слуша 
вистината за македонскиот јазик и се афирмира нашата наука во 
меѓународни рамки. Сигурни сме дека и списанието и проф. Видо
ески ќе си го најдат своето заслужено место во културната исто

. . 
рИЈа на нашата зеМЈа. 

Во рамките на диј алектолошките истражувања секогаш го 
вклучуваше и топонимискиот материјал. Преку него, всушност, ја 

. . . 

црпеше ИСТОрИЈата на македонскиот ДИЈалектеНЈазик, но исто така 
напиша и неколку извонредно значајни ономастички статии кои 
ни служеа како теоретски и практични патокази за изработка на 
нашите магистерски и докторски теми. Како иницијатор за изучу
вањето на македонската ономастика се залагаше за формирање на 
посебно одделение за ономастика во Институтот и за издигнување 
на кадарот во него. Сите одбранети магистерски и докторски теми 
од областа на ономастиката на нашиот Универзитет беа срабо
тени под негово менторство. Беше долгогодишен и многу активен 
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член на Оно.масшuчкаша ко.мисија ири Меzународнuош ко.мuшеш 
на славuсшuше. Голем е неговиот удел во подготовката на 
Речникот на словенските ономастички термини. Во својство на 
главен и одговорен уредник го издаде неодминливиот прирачник 
на секој ономастичар од словенското јазично подрачје, но и од 
колегите од другите лингвистички средини под наслов Основен 
CUCLueM u шер.мuноло2uја на словенскаша оно.масшuка во издание 
на МАНУ во 1983 година. Изданието веднаш тргна на сите четири 
страни на светот, зашто во него се нормирани ономастичките 
термини на сите словенски Јазици и на германскиот. 

Проф. Видоески беше стамен научник, доследен на самиот 
себе, со ненарушен личен и' интелектуален интегритет. Будно ги 
следеше и почитуваше длабинските пораки на традицијата, втис
нувајќи свој белег во неа за полет на нашата наука, за иднината на 
оваа зеМЈа. 

Да му заблагодариме за се што стори и нека му е вечна 
слава! 
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I 

Коста Пеев, 
Филолошки факултет 
"Блаже Конески", 

Скопје 

Почитувани колеги и колешки, 

Создавањето на општонационален јазик, т.е. издигнува
њето на народниот до степен на литературен претставува еден од 
најважните или поточно најважниот сегмент и придобивка, од
носно завојување од културното живеење на народот, особено 
кога тоа е во континуитет со создавањето на државност, што не
сомнено претставува прелом во националната историј а. Создава
њeTo на нови држави и јазици ретко кога биле дочекани со поз
драви и привествиј а, а така беше и кај нас зашто со односниов акт 
несомнено се разнишува неЧИЈа хегемонистичка поставеност. 

Ваквите сложени услови по правило раѓаат поединци со 
силни ЛИЧНИ способности, ентузијазам и упорност, коишто беском
промисно пристапуваат кон реализаЦИЈа на општонационалните 
интереси и со својата дејност даваат белег на односната епоха. 
Задачата на таквите личности не беше лесна зашто требаше да 
докажат дека задоцнувањето во заокружување на ПрОЈ авените 
заложби за создавање на наша посебна државност и национален 
литературен јазик, секако настанати поради специфичниот стег на 
околности, не им дава за право на недобронамерните да мислат и 
да се однесуваат како божем "местата се веќе распродадени", 
картата на Балканот е скроена и таквата ситуација е дефинитивна. 
Таквите силни личности коишто магистрално отвордја патишта за 
развој на новата македонска култура, особено преку афирмацијата 
на најновиот, но истовремено и најстариот словенски литературен 
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јазик - македонскиот, несомнено се претставени со имињата на 
Крсте П. Мисирков и Блаже Конески. 

Божидар Видоески беше не само меѓу првите студенти на 
проф. Блаже Конески, туку тој наскоро по нивното познанство 
стана и негов најблизок соработник. Нивните заеднички иниција
тиви на Филозофскиот, а подоцна и на Филолошкиот факултет со 
децении ги одредуваа не само развојните правци во работата на 
Катедрата за македонски јазик, туку и за проектите на македонис
тиката воопшто. Резултатите од споменатава соработка несом
нено се многустрани, сепак ќе ги илустрирам најнепосредно со 
творечкото учество на акад. Видоески во познатиот труд "Исто
риска фонологија на македонскиот јазик" (од акад. Конески), об
Јавена на англиски. 

Ако зборуваме конкретно треба да истакнеме дека акад. 
Видоески повеќе од 4 децении трпеливо ги истражува македон
ските говори; да додадеме дека во првите повоени години Ја има 
прокрстарено цела Македонија,главно пеш, одејќи од село в село, 
собирајќи материјали за да ги постави темелите на македонската 
дијалектолошка карта. Споменативе истражувања не се само на 

синхрониски туку И на ДИ.1ахрониски план, зашто ТОЈ се труди да ни 

ги претстави не само диференцијалните црти на современите 


донскиот ДИЈасистем од системите на 
македонски говори туку и ИСТОрИЈата на изделувањето на маке-

Јазици, 

животна 

другите словенски 

откривајќи ги корените на нивниот дивергентен развиток. На тој 
план, следејќи ја својата визија, Видоески чекор по 
чекор, системски успеал да ни Ја претстави целокупната и сложена 
градба на македонскиот дијалектен систем и при тоа остварил 
богат корпус од трудови, импозантен во областа на лингвистиката, 
околу 350 позиции, од кои повеќе имаат монографски карактер. 

Зборува.јЌи за проф. Видоески како наставник и педагог, не 
може а да не се спомене дека по негова заслуга настанаа голем 
број монографии, магистерски и докторски дисертации од цело
купната македонска територија, особено од говорите во егејскиот 
дел коишто наЈСИЛНО се изложени на асимилаЦИЈа и исчезнување. 
Извесен број од овие трудови веќе се објавени и јавно верифици
рани; треба да споменеме дека меѓу имињата на авторите среќа
ваме и странски слависти, такви се холанѓаните Петер Хендрикс 
за говорот во Радожда и Вевчани и Бен Хрун за диј алектот во Ди
хово (Битолско); објавена дисертација има и за велешкиот говор 



од берлинскиот проф. Х. Рајтер. Сите споменати монографии, а 

има и други, се изработени под менторство на акад. Видоески. Тој 

беше во постојан жив контакт со своите колеги, слависти во 

странство, високо ценет како поради своите широки знаења, кои
што секогаш несебично им ги пренесуваше на другите, така и 
поради другарскиот, отворен и срдечен однос кон колегите. 
Благодарејќи на споментиве квалитети, односно на остварените 
врски на пријателство и соработка тој иницираше настава по 
македонски јазик и македонистички научни истражувања во цела 
низа словенски и несловенски славистички центри. Освен тоа, да 
споменеме дека Видоески престојувал со циклуси предавања на 
повеќе странски универзитети, германски, руски, полски, учеству
вал на десетици научни конференции, симпозиуми, средби посве
тени на лингвистичката и славистичката проблематика, учеству
вал со синтетски предавања скоро на сите меѓународни конгреси 
на слависти, каде што неговите настапи редовно предизвикувале 
големо внимание. 

Изработката на мултинационални дијалектни атласи во 
задниве децении претставува сериозен предизвик за експертите по 
дијалектологија во широки размери; да ги споменеме оние во кои 
учествуваше и македонскиот центар во организација на акад. Ви
доески: Општоевропски лингвистички атлас, Општокарпатски 
дијалектен атлас и Општословенски лингвистички атлас. Послед
ниот се издвојуваше по својата обемност и сложеност во претста
вувањето на дијалектните факти од целиот словенски свет, почну
вајќи на север од руските сибирски говори, па на југ се до маке
донските говори покрај Егејско Море. Значи, во реализација на 
овој проект, можеби еден од најголемите во светот, се вклучени 
специјалисти од сите словенски јазици (од различни профили): 
дијалектолози, специјалисти за фонологија, синтакса и контрас
тивни изучувања, прикрепени кон академиите на науки на сите 
словенски земји, почнувајќи од Руската академија на науките, 
преку Белоруската, Украинската, Полската итн., завршувајќи со 
македонската. Во оваа сложена работа се јавија тешкотии, не од 
научен карактер што нормално се очекуваа во врска со различ
Ните школи и опити при лингвогеографските проучувања, тие беа 
лесно отстранувани, туку многу посериозни се покажаа оние раз
ногласија што имаа политичка конотација. Еден од вкупно двана
есет словенски центри, академии, не сакаше да го прифати фактот 
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за рамноправно вклучување на македонскиот дијалектен јазик 
меѓу другите словенски јазици. Имено, во тој поглед се покажа 
подготвеноста, умешноста и смислата за колективна работа кај 
акад. Видоески кој успеа да го одбрани македонскиот став пред 
наЈавторитетните научници - дијалектолози, од сите словенски 
земји, така што групата што се застапуваше на неприфаќање на 
македонскиот јазик мораше да се повлече, да ја напушти соработ
ката со споменатиот меѓународен колектив и денеска реализаци
јата на Општословенскиот лингвистички атлас тече најнормално 
и има продукција од повеќе томови објавени од Руската академија 
на науките, Полската, Српската и сл. 

)Тште понапредната е работата над вториот по значење 
неѓународен дијалектолошки проект - Општокарпатскиот дија
лектен атлас од кој веќе е даден во печат и последниот УII том.-

Заслужува да се од бележи дека учеството на акад. Видое
ски во изработката на споменативе меѓународни атласи не се 
исцрпува со организација на работата во македонскиот центар 
што се занимава со односнава проблематика, туку неговиот сери
озен и научен пристап кон односнава проблематика му овозможи 
да заземе едно од челните места во меѓународните редакциски 
колеmуми, како во Општословенскиот така и во Општокарпат
скиот ДИЈалектен атлас. 

Ќе завршиме со мислата дека значењето на акад. Видоески 
со откривањето и претставувањето на македонската ДИЈалекто
логија е со такво значење, што сега по неговото заминување треба 
во односнава област да се стави една дебела црта за да се знае и 
памети колку многу тој ја задолжил македонската наука за јази
кот. 
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Виктор Фридман, 

член на Академијата 
надвор од работниот состав 

Почитувани и драги колеги и колешки, 

Ви го испраќаме нашето најдлабоко сочувство поради таж
ната вест што ни почина нашиот најдраг колега, ментор и прија
тел Божидар Видоески. За северно-американскиот научен свет, 
работата на акад. Видоески беше меѓу најважната и најценетата 
во полето на славистиката, и особено македонистиката. Неговите 
ди] алектолошки студии се темелни за сите нас, и неговата научна 
дејност воопшто имаше големо влијание врз нашата работа. Го 
жалиме академик Божо не само како научник, колега и ментор 
туку и како драг пријател и вистински добар човек Како што пи
myва проф. д-р Кристина Крамер: "Академик Видоески имаше 
многу колеги и ПрИЈатели преку океанот, но за мене поважен е 

фактот дека имаше пријатели од повеќе генерации. Нема друг 
како него и ова е и ќе остане голема празнина и во Македонија и 
во животите на сите коишто беа привилегирани да го познаваат." 
Божо беше не само добар пријател но и храбар човек. Така проф. 
д-р Хорас Лант, во неговите спомени за тоа како го учел македон
скиот јазик за неговата граматика, прва таква книга на странски 
јазик, посветува посебно внимание на фактот дека Божо бил еден 
од ретките луѓе кој смеел да се дружи со него во тие тешки денови 
кога се со:мневало во секој човек од западот, дури и во најневини 

научници. И така, Божо има голем придонес за развој на македо
нистиката и лингвистиката не само со неговите научни работи но, 
како еден од главните извори за граматиката на Лант. Јас лично се 
сретнав со Божо за прв пат во август 1971 година, кога тој беше 

31 



----------------------------...........................  

32 

Radu Florescu (Boston) 

директор на Семинарот за македонски јазик, литература и кул
тура. Во она време имав завршено само една година постдиплом
ски студии, НО тој ми посвети посебно внимание што никогаш 
нема да го заборавам. Секогаш имаше време за младите идни 
колеги. Во текот на изминатите 27 години тој м:и беше влијателен 
ментор, добар соработник, и драг пријател. И овие зборови важат 
не само за мене туку и за цели генерации професори и студенти од 
Северна Америка. 

Иако времето беше толку кратко откога дознавме за оваа 
жална вест, сепак еден дел од многуте колеги и пријатели на Божо 
во САД и Канада успеаја да ја изразат нивната жалост и нивното 
сочувство и да ме замолат нивните имиња да бидат вклучени во 
писмово. Навистина неговото отсуство останува една голема 
празнина и во науката и во нашите срца. 

Бог да го прости. 
Нека му е лесна земја. 

Виктор Фридман, заедно со 
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Robert Greenberg (North Carolina) 
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Viktoria Herson-Finn (Ohio State) 

Dan Humphries (Chicago) 
Brian Joseph (Ohio State) 

Kostas Kazazis (Chicago) 
Emily Klenin (Los Angeles) 
Christina Кramer (Toronto) 
John Leafgren (Arizona) 
Mark Levy (Oregon) 

Horace Lunt (Harvard) 

George Mitrevski (Alabama) 
Лll Neikirk-Schuller (Ohio State) 
Јan Perkowski (Virginia) 
Robert Rothstein (Massachusetts) 
Catherine Rudin (Wayne State) 
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СООПШТЕНИЕ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА 
НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 

На 16 овој месец, во 78 година од животот, ненадејно по
чина академикот Божидар ВидоескИ. 

Академикот Божидар Видоески е роден на осми ноември 
1920 година во с. Звечан, Порече. Гимназија учел во Прилеп, Кра
гуевац и Скопје. Матурирал во 1941 година, а дипломирал во 1949 
година на Групата за македонски јазик на Филозофскиот факул
тет во Скопје. На истиот факултет, на кој веднаш по дипломира
њето е избран за асистент, во 1957 година ја одбранил својата 
докторска дисертација. Во 1958 година веќе е доцент, а во 1964 
година е вонреден професор по македонска дијалектолоmја. 

Во 1959 година се наоѓа на подолга специјализација во 
Полска, на Варшавскиот Универзитет, каде успева да организира 
неколкумесечен курс за македонски јазик. Во 1967/68 година прес
тојувал во Келн и предавал македонски јазик во својство на про
фесор гостин. 

Бил продекан на Филозофскиот факултет во Скопје, пот
претседател на сојузот на друштвата На македонски јазик и лите
ратура, член на Советот на Филозофскиот факултет и на Инсти
тутот за Фол:клор, како и член на Научниот совет на Институтот 
за македонски јазик "Крсте Мисирков" и на повеќе други научни и 
општествени организци:и. 

Над чет:ириесетте години научна активност на академикот 
Божидар Видоески претставуваат еден од клучните придонеси за .
ИСТОрИЈата на македонската лингвистика. 

Лингвистичкиот профил на академик Божидар Видоески се 
оцртува преку неговиот ангажман врз проучувањето на македон
cKaTa дијалектологија. Како долгогодишен професор по предме
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тот дијалектологија на македонскиот јазик и како раководител на 
Македонскиот дијалектолошки атлас и еден од раководителите на 
Општословенскиот лингвистички атлас и на Општокарпатскиот 
дијалектен атлас, Бо идар Видоески на македонскиот збор му 
обезбеди значајна афирмација во славистичката наука. 

Научната афирмација на академик Бо идар Видоески оп
фаќа околу триста објавени научни трудови, главно во рамките на 
проучување на македонските говори на целата етничка терито
рија, со посебен акцент на проучување и на анимирање на проучу
вањата на говорите во Егејска Македонија, благодарение на што е 
собран солиден дијалектолошки материјал. 

Академикот Видоески беше долгогодишен член на неколку 
комисии на Меѓународниот комитет на славистите (Комисија за 
Општословенски лингвистички атлас, Комисија за Карпатскиот 
дијалектен атлас, Ономастичка комисија, Комисија за изучување 
на Фонетиката и фонологијата на словенските јазици и претседа
тел на Македонскиот комитет на славистите). 

Заради својот голем придонес во науката и неговата меѓу
народна афирмација, академик Бо идар Видоески беше избран за 
член на Хрватската академија на науки и уметности, Полската 
академија на науки, Српската академиј а на науките и уметностите 
и за почесен доктор на Шлонскиот универзитет во Катовице, 
Полска. 

Добитник е на повеќе награди меѓу кои и на Октомврис
ката награда за 1964 година. Носител е на Орден на трудот со 
златен венец. 

Посмртните останки на ак демикот Бо идар Видоески беа 
погребани на 17 мај 1998 година. 

Македонската академија H  
I 

науките и уметностите заедно 
со Филолошкиот факултет Конески" и Институтот за 
македонски јазик "Крсте ќе одр и комеморација на 20 
мај 1998 година во 11 часот во Свечената сала на Академијата. 
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65. 	 Die Entwicklungsstufen der mundartlichen DijJerenzierung im Maze

donischen. - WSlav, 1976, XXI, 2, стр. 165-172. 

66. 	 Дијалекшен ценшар и дијалекшна Йериферија на .мaKeдOH  
јазичен ареал. - Предавања - IX семинар, 1976. 

67. 	 Дијалекшнаша база на јазикош на Крсше Мисирков. - МЈ, 
1976, ХХVП, стр. 7-16. 

68. 	 сраско-.македонски јазички коншак u. - УI научни састанак 
слависта у Вукове дане : Београд; Приштина; Тршиh, 13-19. 
IX 1976. 

1977 

69. 	 Иновациони ароцеси во .македонскиоиl дијалекшен јазик во 
аоново вре.ме. - Предавања Х семинар, 1977, стр. 1-15.-

70. 	 Иншерuрешација на Фонешскаша карша со uробле.мош *е 
во *gvezda во. Оuшшословенскиош линzвисшичкu ашлас 
(ОЛА): (прил г кон дискусијата) / Б. Видоески, З. Тополињ
ска, С. ЌериЌ. - МЈ, 1977, ХХVШ, стр. 51-64. 

ј 

71. 	 Мјечислав Малецки како слависш и исuuшувач на .македон
скише дuјалекшu. - Свечен собир посветен на Мјечислав 
Малецки: одржан на 27 декември 1976. - Скопје : МАНУ,' 1977,стр.7-20. 

72. 	 По Йовод 25-Z0дuшнинаша од uзлеzувањешо на Гра.маши
каша на .македонскиош лuшерашурен јазик од Блаже Коне
ски. - ЛЗб, 1977, XXN, 2, стр. 3-8. 

73. 	 По Йовод 25-Z0дишнuнаша од uзлеzувањешо на Гра.машu
каша на .македонскиош лишерашурен јазик од Блаже Коне
ски. МЈ, 1977, ХХVШ, стр. 203-206. -

74. 	 ПравоЙuс на .македонскиош лuшерашурен јазuк / Б. Видо
ески, Т. Димитровски, К. Коне ски, К. Тошев, Р. Угринова
Скаловска. - 5 изд. - Скопје: "Просветно дело", 1977. - 188 crp. 
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77. 

t 

75. 	 Рабошаша врз Меzународниош лиН2висшички iiроекш: "Ои
шшословенски лиН2вucшички ашласtt (ОЛА). - МЈ, 1977, 
ХХVШ, стр. 215-218. 

76. 	 Slovnik slovanske lingvisticke terтinologie : Macedonske ekvivalenty 
/В. Vidoeski, R. Ugrinova-Skalovska, В. Koneski, К. To ey. - Praha 
: Academia, 1977. - 553 стр. 

Тенденции во развојош на .м.акедонскиош дијалекшен јазик 
во ХIХ и ХХ век. ПрилОЛЛН, МАНУ, 1977, П, 1-2, стр.-

79-93. 

78. 	 Фонолошки оиис на zоворош на Кајларскошо село Е.м.боре 
(EzejcKa Македонија). - Zbomik radova : povodom 70-godi njice 
zivota akademika Јоуаnа Vukovica. - Sarajevo : Akademija nauka i 
umjetnosti Воѕnе i Hercegovine, 1977, str. 431-442. 

79. Фонолошки оиис на 20ворош на селошо Грашче (КОСШУР
ско). - ГЗБФ·лФ, 1977,3, стр. 23-31. 

1978 

80. Вокалнише сисше.м.и на .м.акедонскиош лишерашурен и 
дијалекшен јазик. - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1978, Ш, 1, стр. 
79-98. 

81. Де.м.02раФические оИисанИR. - ОЛА-встynитеЛbНbIЙ ВbIПУСК, 
1978.Дел за македонскиот јазик, бр. 90,93, 95-99, 101, 103. 

82. К истории работbl над ОЛА : (вступитеЛbнаи стаТbИ) / Р. И. 

Аванесов, Ј. Белич, Б. Видоески, И. Кочев. - ОЛА-вступи
теЛbНbIЙ ВbIПУСК, 1978, стр. 15-47. 

83. Фонолошки оиис на 20ворош на селошо Плевна (Серско). -
ГЗБФ-лФ, 1978, 4, стр. 37-46. 

84. Фонолошкиош сисше.м. на 20ворош на селошо Чеzан (Воден
ско) : инвентар на Фонолоmките единици. - МЈ, 1978, XXIX, 

стр.61-73. 

1979 

85. Велики лиН2висшички Йројекши : шри дu.м.ензије дијале
каша. - Борба, 31.ХП 1979; 1 и 2.11980. 
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86. 
- Предавања -

ХI 

Последuцu од губењешо на консонаншuше во uншервокална 
iiозuцuја во м.акедонскuош дuјалекшен јазuк. 

семинар, 1979, стр. 13-20. 

87. 	 Правоiiuс на м.акедонскuош лuшерашурен јазuк со ираво
иисен речнuк / Ред . Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Коне
ски, К. Тошев, Р. Угринова-Скаловска. - 2 неизменето изда
ние. - Скопје: "Просветно дело", 1979. - 610 стр. 

88. 	 Развојош на м.акедонскаша лuнгвuсшuка во iiовоенuош ие
риод. - ЛЗб, 1979, XXVI, 1, стр. 23-30. 

89. 	 Slady przeglosu а w iile w dialektach jroka тacedonskiego. -

OpUrb, 1979, стр. 175-178. 

90. 	 Фонолошкuош оиис на говорош на селошо Тuолошша (Кос
шурско). - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1979, N, 2, стр. 5-16. 

91. 	 Forтimi i dialekteve te maqedonishtes. - GAL, 1979, стр. 131-136. 

1980 

92. 	 Procesy innowacyjne w dialektach тacedoIiskich w ХIХ i ХХ wieku. 
-SLP-J, 1980, 1, стр. 101-116. 

93. 

94. 

Словенскаша оном.асшuчка шерм.uнологuја. - Втора југо
словенска ономастичка конференција : Скопје, 6-9 октом
ври 1977. - Скопје: МАНУ, 1980, стр. 53-58.' 

Терм.ини за блашнu шеренu во м.акедонскuош дUјалекшен 
јазuк. ,- ГЗБФ-лФ, 1980,6, стр. 85-94. 

1981 

95. 	 Верово (ОЛА 104). - Fonolo ki орјѕј, 1981, стр. 739-744. 

96. 	 Вобошчuца (Boboshtica; ОЛА 106). - Fonolo ki орјѕј, 1981, стр. 
753-766. 

97. 	 Ва.мбел (МоаХОХ(Ј)РIОУ; ОЛА 107). - Fonoloski орјѕј, 1981, 

стр. 763-768 . 

98. 	 Висока (Оааа; ОЛА 112). - Fonoloski орјѕј, 1981, стр. 801-810. 

99. - Fonolo ki орјѕј, 1981, стр. 723-729. 

100. 	 Ропоlоѕп орјѕј, 1981, стр. 639-645.-

101. Дихово (ОЛА 101). - Fonoloski орјѕј, 1981, стр. 711-721. 
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Вuшолuшша (ОЛА 102). 

Врушок (ОЛА 92). 



1, стр. 705-710. 

Несшра.м 

Пешшани 

102. 	 Звечан (ОЛА 97). - Fonolo ki opisi, 1981, стр. 679-685. 

103. 	 Извор (ОЛА 100). - Fonolo ki opisi, 198 
, 

104. 	 Кронцелево (K&paa&al; ОЛА 111). / Божидар Видоески, 
Коста Пеев. - Fonolo ki opisi, 1981, стр. 791-800. 

105. 	 Лазароuоле (ОЛА 90). - Fonolo ki opisi, 1981, стр. 631-638. 

106. 	 Љубанце (ОЛА 95). - Fonolo ki opisi, 1981, стр; 661-666. 

-107. 	 (N&arOpIOv; ОЛА 108). Fonolo ki opisi, 1981, стр. 

769-774. 

108. 	 (ОЛА 99). - Fonolo ki opisi,1981,стр.695-703. 

109. 	 Плевна (П&!'роvааа; ОЛА 113а). - Fonolo ki opisi, 1981, стр. 
817-822. 

110. 	 Појдовен македонски Фонолошки сисшем. Fonolo ki opisi, -

1981,стр.627-630. 

111. 	 Правоuис на MaKeaOHCKUOUl лишерашурен јазик / Б. Видо
ески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова
Скаловска. - Шесто издание. - Скопје : "Просветно дело", ' 
1981. - 188 стр. 

112. 	 Радовиш (ОЛА 103). - Fonolo ki opisi, 1981, стр. 731-738. 

113. 	 Ракошинци (ОЛА 94). - Fonolo ki opisi, 1981, стр. 655-659. 

114. 	 Родожда (ОЛА 96). - Fonolo ki opisi, 1981, стр. 667-677. 

115. 	 Секавец (Alj3agoXOJplOV; ОЛА 113). - Fonolo ki opisi, 1981, 
стр.811-816. 

116. 	 Теарце (ОЛА 93). - Fonolo ki opisi, 1981, стр. 647-654. 

117. 	 Тиолишша (TOIXIOV; ОЛА 109). - Fonolo ki opisi, 1981, стр. 
775-782. 

118. 	 ПС, /е:/, /е/ BQ денешнuше заuаднословенски и јужнословен
ски дијалекши / Б.Видоески,з. Тополињска. - ПрилОЛЛН, 
МАНУ,1981, УI, 1, стр. 5-9. 

119. 	 Тремно (Kapgla; ОЛА 110). - Fonolo ki opisi, 1981, сгр. 783-790. 

120. 	 Фонемаша /0/ во македонскиош дијалекшен јазик. - МЈ, 
1981-1982, хххп-хххш, стр. 95- 110: 8 к. 

121. 	 Фонемаша /х/ во дuјалекшише на македонскиош јазик. 
ПрилОЛЛН, МАНУ, 1981, VI, 2, стр. 5-33 : прил. 
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122. 	 Фурка (ОЛА 105) / Божидар Видоески, Коста Пеев. - Fono
lo§ki орјѕј, 1981, стр.745-751. 

123. Шлеlово (ОЛА 98). - Fonolo ki орјѕј, 1981, стр. 687-693. 

1982 . 

124. 	А Phonological Description о/ Dialect о/ thе Village о/ Sekavec. -
ПЅLР, 1982, XXV-XXVI, стр. 477-484. 

125. 	 Коншакшише на .македонскише и албанскише говори / Оли
вера Јашар-Настева, Блаже Конески, Божидар Видоески. 
Научна дискусија 1, 1982, стр. 83-92. 

126. 	 Пресiiанскише 20вори - (Класификација и основна каракте
ристика). - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1982, VП, 2, стр. 5-38. 

127. 	 Tendences Towards Grammatical Differentiation о/ Тороnуmѕ аѕ 
Opposed to Appellatives јn the Macedonian Linguistic Area. - Proce
edings of the thirteenth International Congress of Onomastic Ѕсјеп
сеѕ : Cracow, August 21-25, 1978. - Vol. П. - Warszawa : Рan
stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, стр. 583-587. 

1983 

128. 	 With а Survey ofthe Macedonian Dialects. -А Historical Phonology 
о/ thе Macedonian Language / by Blaze Koneski. - HeideЉerg : Carl 
Winter Universitatsverlag, 1983, стр.117-134: 1 k. 

129. 	 е:/е - zakres utrzymania odrfi;noici /onologicznej we wsp6lczes
nych dialektach slowiarfskich / Zuzanna Topolinska, Bo idar Vido
eski. - Studia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata : Mate
riaty z ѕеѕјј naukowej, Warszawa 20-21. Х 1981 r. - Wroclaw; War
szawa; Кrak6w : Zaktad Narodowy imenia Ossolinskich, 1983, стр. 
25-31 : прил.- (Slavica, 31). 

130. Леринскиош 20вор. - МЈ, 1983, XXXN, стр. 23-49. 

131. 	 Македонскиош јазик во слависшичкаша наука денес. - Пре
давања - XVI семинар, 1983, стр.111-129. 

132. 	 Основен сисше.м и шермиНОЛ02ија на словенскаша оно.мас
шика / Редакциски колегиум: Ф. Безлај (Љубљана), М. В. 
Бирило (Минск), В. Бланар (Братислава), Б. Видоески 
(одговорен уредиик) (Скопје), Т. Витковски (Берлин), Ј. 
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Заимов (Софија), Х. Јенч (Будишин), М. Караш (Краков), 
В. Михајловиќ (Нови Сад), В. В. Нимчук (Киев), љ. Нез
бедова-Оливова, К. Олива (Прага), Н. В. ПоДољскаја, А. В. 
Суперанскаја (Москва), П. Шимуновиќ (Загреб), В. Шми
лауер (Прага). - Скопје: МАНУ, 1983. - 412 стр. 

133. Фоне.маша /а/ во .македонскиош дијалекшен јазик. - Научна 
дискусија II, 1983, стр. 117-126. 

134. ФонолошкиОIU сисше.м на охридскиош ioBOp. 
3, стр. 185-207. 

- SLP-J, 1983, 

1984 

135. 	 Дијалекшна диференцијација на .македонскиош јазик. 
Зборник во чест на Блаже Конески по повод шеесетгодиш
нината. - Скопје: Универзитет "Кирил и Методиј", 1984, 
стр.53-76. 

136. 	 Konsekwencje zaniku sp61g1osek w pozycji interwokalicznej w dia
lektach}rt.zyka macedocskiego. - АВЅ, 1984, XVI, стр. 293-298. 

137. 	 Македонскиош јазик во свешскаша слависшика. - КЖ, 1984, 
XXIX, 7-8, стр. 20-24. 

138. 	 Оно.масшичка шер.минолоiија. - Билтен на Одборот за 
изработување на македонска терминологија - МАНУ, 1984, 
XIV, 3, стр. 109-153. 

139. 	 Охридско-сшрушкише ioBopu. - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1984, 
IX, 1, стр. 5-40. 

140. 	 Поiлед врз развојош на .македонскаша линiвисшика. - ЛЗб, 
1984,XXXI, 2, стр. 7-16. 

141. 	 Polski-macedocski: gramatyka konfrontatywna : (zarys problema

tyki) / Zuzanna Topoliriska, Bozidar Vidoeski. - Zesz. 1 : Wprowad

zenie. - Wroclaw : Ossolineum, 1984. - 128 стр. 

142. 	 Правоi1ис на .македонскиош лишерашурен јазик / Б. Видо
ески, Т. Димитровски, К. Конески, К. Тошев, Р. Угринова
Скаловска. - Седмо издание. - Скопје: "Просветно дело", 
1984. - 188 стр. 

143. 	 Слависшикаша во свешош за .македонскиош јазик. - ЛЗб, 
1984, ,5,CTp. 15-28. 
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144. 	 Фонолошкиош сисше.м на говорош на с. Млике. - ЗБФЛ, 
1984-1985, ХХVП-ХХVШ, стр.127-137. 

145. 	 Фонолошкиош сисше.м на говорош на селошо Езерец 
(Косшурско). - МЈ, 1984, XXXV, Стр. 79-98. 

1985 

146. 	 Акценшскише сисше.ми во .македонскише дијалекши во 
Грција (Егејска Македонија) и Јужна Албанија. - МЈ, 
1985-1986, ХХХVI-ХХХVП, Стр. 19-45. 

147. 	 Бишолскuoш говор. - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1985, Х, 2, стр. 
11-45. 

148. 	 Кон разграничувањешо на говорише во Скоиско : (прилог 
кон македонскиот дијалектен атлас). - ПрилОЛЛН, МАНУ, 
1985, Х, 1, стр. 7-35. 

149. 	 Makedonski jezik u slavistickoj znanosti danas. - ЈЅЅЅ, 1985, стр. 
95-110. 

150. 	 МакедОflскише дuјалекши во Албанија. - ЛЗб, 1985, ХХХII, 
6, стр. 37-51. 

151. 	 Месшошо на охридскиош говор во заuадношо .македонско 
uодрачје. - Предавања - XVII семинар, 1985, Стр. 87-101. 

152. 	 Олга Иванова, Меснише u.мињa во обласша аО сливош на 
Брегалница, скоаје, 1982. - МЈ, 1985-1986, XXXVI-XXXVII, 
стр.366-369. 

153. 	 Слово за Блаже Конески. - НМ, 28. XII 1985. 

154. 	 Systeт /onologiczny gwary wsi Blatec (Koczacskie). - РР, 1985, 
ХХХII, стр.403-414. 

155. 	 35 години на са. "Македонски јазик". - МЈ, 1985-1986, 
XXXVI-XXXVII, Стр. 354-363. 

1986 

156. Горанскиош говор. - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1986, ХI, 2, СТр. 
45-76. 

157. Dialekty тacedocskie w АЉаnјј. SLP-J, 1986,4,стр. 125-136.-

49 




158. 	 Нови сознанија за нашаша лишерашура и кулшура - Блаже 
Конески: "Македонскиош ХIХ век. Јазични книжевно-исшо
риски Йрuлози", Кулшура, 1986 годunа. - Комуниcr, 26. IX 1986. 

159. 	 Слависшичка наука у свешу о .македонско.м језику. - Свеске, 
1986,ГV, 15, стр. 217-228. 

160. 	 Слово за Блаже Конески. - ЛЗб, 1986,ХХХШ, 1,стр. 33-37. 

161. 	 35 години на сЙисаниешо "Македонски јазик". - ЛЗб, 1986, 
XXXIП, 5, стр. 33-41. 

162. 	 Чешири децении од донесувањешо на .македонскаша азбука 
и ЙравоЙис. - Предавања - ХVПI семинар, 1986, стр. 13-26. 

1987 

163. 	 Блаже Конески: Македонскиош ХIХ век. Јазични и кни
жевно-исшориски Йрилозu, Кулшура, СкоЙЈе 1986, 304 сшр. 
- МЈ, 1987-1988, ХХХVШ-ХХХIX, стр. 332-335. 

164. 	 Kocc6wki 3 оѕ. 1. тn. czasu teraZniejszego w diaZektach j?zyka 
тacedocskiego : (Przyczynek do ,,Macedonskiego atlasu dialekta1-
nego''). - Slawistyczne studia j zykoznawcze. - Wroclaw : ОѕѕоН
пеuПl, 1987,стр. 445-452. 

165. 	 *LAjbik / Б. Видоески, К. Пеев. - ОКДА-вступитеЛhНhIЙ BhI
пуск,1987,стр.34-35. 

166. 	 Македонскиош јазик во слависшичкаша наука. - Семинар за 
македонски јазик, литература и култура 1967-1987. - Скопје 
: Универзитет "Кирил и Методиј", 1987, стр. 19-35. 

167. 	 Mieczyslaw Malecki jako badacz dialekt6w тacedocskich. ZUJPJ,-

1987,DCCCI, 85, стр. 37-43. 

168. 	 ПравоЙис на .македонскиош лишерашурен јазик / Б. Видо
ески, Т. Димитровски, К. Конески, Т. Тошев, Р. Угринова
Скаловска. - Осмо издание. - Скопје: "Просветно дело", 
1987. - 188 стр. 

169. 	 Systeтy akcentowe dialekt6w тacedocskich w Grecji (Macedonii 
Egejskiej) i w poludniowej АЉаnјј. - SLP-J, 1987,5, стр. 263-284. 

170. 	 Фонолошкиош и Йрозодискиош сисше.м на говорош на 
селошо Елешница (Разлошко). - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1987, 
ХП, 1, сТр. 5-37. 
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1988 


171. 	 Aktualny status Jonologiczny refleks6w * I : I В. Vidoeski, Z. Торо

linska. - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1988, ХШ, 1, стр.65-67: 2 к. 

172. 	 Заiiазена назална аршикулација / Б. Видоески, З. Тополињ
ска. - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1988, ХШ, 1, стр. 73: 1 к. 

173. 	 ЈУ20заiiаднише .македонски дијалекши со iiосебен осврш на 
бишолскошо 20ворно iiодрачје. - Јазичните појави во Бито
ла и Битолско денеска и во минатото : реферати од науч
ниот собир одржан од 7 до 9 септември 1984 г. во Битола. 
Скопје: МАНУ, 1988, стр. 87-97. 

174. 	 *lAjbl(k) 113 / Б. Видоески, К. Пеев. - ОКдА, П, 1988, стр. 
36-38: 1 к. 

175. 	 Разлошкиош 20вор во Вуковише заiiиси u денеска. 
ПрилОЛЛН, МАНУ, 1988, ХШ, 2, стр. 11-30. 

176. F 684 *ѕ!е/nо / Б. Видоески, З. ТОПОЛИНbска. - ОЛА, Ф-г, 1, 
1988, стр. 24 : 1 к. 

177. F 2118 *с!е/nа/Б. Видоески, З. ТОПОЛИНbска. - ОЛА, Ф-Г, 1, 
1988, стр. 122: 1 к. 

178. F 2365 Nsg *l/е/tо/Б. Видоески, З. ТОПОЛИНbска. - ОЛА, Ф-г, 
1, 1988, стр. 58 : 1 к. 

179. F 2440 *gv!e/zda / Б. Видоески, З. ТОПОЛИНbска. - ОЛА, Ф-г, 
1, 1988, сТр. 124 : 1 к. 

180. 	 F 2652 *SV!e/tb / Б. Видоески, З. ТОПОЛИНbска. - ОЛА, Ф-г, 1, 
1988, стр. 22 : 1 к. 

181. 	 РР 2621 Nsg *r!e/ka /Б. Видоески, З. ТОПОЛИНbска. - ОЛА, ф
г, 1, 1988, стр. 142 : 1 к. 

182. 	 ФОНОЛ02ическиЙ сшашус рефлексов *е!е : (сводна карта No 1) 
/ Б. Видоески, З. ТОПОЛИНbска. - ОЛА, Ф-Г, 1, 1988, сТр. 148 : 
1 к. 

183. 	 Фонолошки сшашус на рефлексише на *е/е: во совре.менuше 
20вОРll / Б. Видоески, З. Тополињска. - ПрилОЛЛН, 
МАНУ, 1988, ХIП, 1, стр. 33-36 : 1 к. 

,> 

184. 	 Фонолошкиош сшашус на рефлексише на *919: во совре.ме-

нише 20вори / Б. Видоески, З. ТополиЊска. - ПрилОЛЛН, 
МАНУ, 1988, ХШ, 1, стр. 69-71 : 2 к. 
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185. 	 Формuше на 2ла20ЛОШ с у м  во ilарадU2маша на се2ашношо 
време во мах:едонсх:uош дuјалекшен јазuх:. - Зборник во чест 
на Крум Тошев : научен собир по повод 10 години од смртта 
на професорот Крум Тошев : (4 и 5 декември 1986 г. ) . 
Скопје: Филолошки факултет, 1988, стр. 141-146: 4 к. 

186. 	 *ciZm = 159 / Б. Видоески, К. Пеев. - ОКдА, II, 1988, стр. 
100-101 : 1 к. 

1989 

187. 	 Говорош на селошо Несшрам (Косшурсх:о). - ПрилОЛЛН, 
МАНУ, 1989, XN, 2, стр. 47-78. 

188. 	 Забор uз 20рuзонmаЛbНО набumblХ досох: 62 / Б. Видоески, 
К. Пеев. - ОКдА, 1, 1989, стр. 188-189. 

189. 	 Kontaktet et te folmeve maqedonase те te folтet shqipe / Olivera 
Iashari-Nasteva, Bllazhe Koneski, Bozhidar Vidoeski. - GAL, 1989, 
19, стр. 55-63. 

190. 	 Мах:едонсх:о·ilолсх:u коншакшu во обласша на ЛUН2вucшu
х:аша. - СлавСт, 1989, стр. 65-77. 

191. 	 *Parkan 61 / Б. Видоески, К. Пеев. - ОКДА, 1, 1989, стр. 

106-107 : 1 к. 

192. 	 Пешрuчх:uош 20вор. - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1989 XN, 1, стр. 
5-42. 

193. 	 Прuлозu за Мах:едонсх:uош дuјалекшен ашлас (1. 2). - Zbor
nik razprav iz slovanskega jezikoslovja : Tinetu Logarju ob sedamde
setletnici. - Ljubljana : Slovenska akaderoija znanosti in umetnosti, 
1989,стр.365-376. 

1990 

194. 	 Говорош на селошо Сех:авец (диј. С'ах:авиц, 2р. AlPaOO%
ШРlОV), Серсх:о. - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1990, ХУ, 1, стр. 
41-82. 

195. 	 Die Kontinuanten von *о und *b in den Dialekten des Makedo
nischen. - "Tgoli chole Меѕtrб" : Gedenkschrift rur Reinhold Olesch. 
- K51n ; Wien : B5hlau, 1990, стр. 73-82. 

52 



196. 	 Правоuuс на .македонскuош лuшерашурен јазuк I Б. Видо
ески, Т. Димитровски, К. Конески, Р. Угринова-Скаловска.
IX издание. - Скопје: "Просветно дело", 1990. - 188 стр. 

197. 	 S/ownik тacedolisko-polski i polsko-тacedoliski I Wlodzimierz 
Pianka, Zuzanna Topolinska, Bo idar Vidoeski. - Warszawa : Panst
wowe Wydawnictwo Naukowe ; Skopje : "Makedonska knjiga", 
1990. - 704 стр. 

198. 	 SМF 3276 Nsg *gr/ /da/ I*grlrdc/b I Б. Видоески,3 Тополињска. 
- ОЛА, Ф-г, 2а, К. 36,1990, стр. 102-103; 157-158. 

199. 	 СохранuвшаRСR назалbнаR артUКУЛRЦИR *9 u *  : CBOДHa  

карта N° IV I В. Vidoeski, Z. Topolinska. - ОЛА, Ф-Г, 26, 1990, 
стр.110-111. 

200. 	 F 614 *kl9lko/jb I В. Vidoeski, Z. Topolinska. - ОЛА, Ф-Г, 26, 
1990, стр. 50-51. 

201. 	 F 1092 *т/ /kbkb (-jb) I Б. Видоески, З. Тополињска. - ОЛА, 
Ф-Г, 2а, К. 16, 1990, стр. 62-63 ; 138-139. 

202. 	 F 2701 *devlrdtb I Б. Видоески, З. Тополињска. - ОЛА, Ф-г, 
2а, К. 20,1990, стр. 70-71; 141-142. 

203. 	 F 2405 Nsg *p/ /ib1Cb/ I*plrdtbnica I Б. Видоески, З. Тополињ
ска.- ОЛА, Ф-Г, 2а, К. 27, 1990, стр. 84-85 ; 149-150. 

204. 	 ФОНОЛОluческuu статус рефлексов *  I Б. Видоески, З. 
Тополињска. - ОЛА, Ф-Г; 2а, К. 44, св. 3, 1990, стр. 118-119. 

205. 	 ФОНОЛОluческuu статус рефлексов *  / Б. Видоески, З. 
Тополињска. - ОЛА, Ф-Г, 2а, К. 45, св. 4, 1990, стр. 120-121 ; 
171-172. 

206. 	 ФОНОЛОluческuu статус рефлексов *9: : своднал карта N° П 

I В. Vidoeski, Z. Topolinska. ОЛА, Ф-Г, 26, 1990, стр. 107. -

207. 	 ФОНОЛО2uческuu статус рефлексов *9: : CBOДH  карта N° Ш 
I В. Vidoeski, Z. Topolinska. - ОЛА, Ф-Г, 26, 1990, стр. 109. 

208. 	 ФОНОЛО2uческuu статус рефлексов *91.9 1 В. Vidoeski, Z. 
Topolinska. - ОЛА, Ф-Г, 26, 1990, стр. 106. 

209. 	 FP 1461 *rl9lcbka 1 В. Vidoeski, Z. Topolitiska. - ОЛА, Ф-Г, 26, 
1990, стр. 70-71. 

210. 	 FP 2254 *tГ19Ља 1 В. Vidoeski, Z. Topolinska. - ОЛА, Ф-Г, 26, 
1990, стр. 80-81. 
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211. 	 FPM 218 Npl *tel/ /ta / Б. Видоески, З. Тополињска. - ОЛА, 
Ф-Г, 2а, К. 29, 1990, стр. 88-89; 151-152. 

212. 	 FPMSI 215 Nsg *tel/ / / Б. Видоески, З. Тополињска. - ОЛА, 
Ф-Г, 2а, К. 39, 1990, стр. 108-109; 160-171. 

213. 	 F(Sm) 1731 *m19IZb / В. Vidoeski, Z. Topo!inska. - ОЛА, Ф-Г, 
2б,1990,стр.36-37. 

1991 

214. 	 *bukat - воnрос N° 225 / Б. Видоески, К. Пеев. - ОКдА, 3, 
1991,стр. 56-57. 

215. 	 Derywacja form liczby mnogiej rzeczownik6w rodzaju nijakiego i 

dystrybucja geograficzna konc6wek liczby mnogiej w dialektach mа
cedoIiskich. Problemy opisu gramatycznego j zyk6w slowianskich. -

- Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1991, стр. 169-175. 

216. 	 *Tarab - B01ipoc N° 224/ Б. Видоески, К. Пеев. - ОКДА, 3, 
1991, стр. 54-55. 

217. 	 *falat - воирос N° 226/ Б. Видоески, К. Пеев. - ОКДА, 3, 
1991, стр. 58-59. 

218. ФОНОЛОluк:иош и uрозодиск:иош сисше.м на 20ворош на 
селошо Не20ван (Солунск:о). - ПрилОЛЛН, МАНУ, 1991, 
XVI, 2, стр. 15-32. 

219. 	 Фор.мише на 2ла20лск:иош UрUЛ02 во .македонск:иош дuјалек:
шен јазик. - ПрилОЛЛН,МАНУ, 1991,XVI, 1, стр. 7-15 : 1 к. 

220. 	 Фор.мише на u.мUерФекшош на .мак:едонскиош јазичен ареал : 
(Прилог кон македонскиот дијалектен атлас). - ПрилОЛЛН, 
МАНУ, 1991, XVI, 2, стр. 95-114: 4 к. 

221. 

1992 

на селаша Плевна и Горно 
ПрилОЛЛН, МАНУ, 1992, ХVП, 2, Сl'р. 5-89: 1 к. 

Правоiiис на .мак:едонск:иош лишерашурен јазик: / Б. Видо
ески,Т. Димитровски,К. Конески, Р. Угринова-Скаловска.

- Скопје: "Просветно дело", 1992, -

Говорош 	 Бродu, Дра.мско. -

222. 

Х издание. 	 188 сТр. 
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Развојош 
2аша 

на .македонскаша ЛШl2вuсшuка со осврш на уло
на iiроф. Блаже Конески. - Предавања - XXN семи

нар, 1992,стр. 15-22. 

223. 

224. 	 Redukcja samoglosek nieakcentowanych w polиdniowo-zachodnich 
dialektach macedo.riskich. Studia z dialektologii polskiej i slowian-

skiej. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1992, стр. 263-270. 

1993 

225. 	 Акценшскuше сuсше.мu во .македонскuош дuјалекшен јазик. 
- Предавања - ХХУ семинар, 1993, стр 15-31.. 

226. 	 *banova-, в. N° 371, карша 36 / Б. Видоески, К. Пеев. 
ОКДА, 4,1993, стр. 100-101. 

227. 	 Блаже Конески (19  12. 1921-7. 12. 1993). - Билтен, МАНУ, 
1993,XX,2,ctp.1-5. 

228. 	 Лucшвеннuца Larix, в. N° 390, карша 48 / Б. Видоески, Й. 
Баотич. - ОКДА, 4,1993, стр.124-125. 

229. 	 Меiујазuчнuош коншакш (на дuјалекшно ра.мнuшше) како 
факшор за дuјалекшнаша дuференцијација на .македон
скuош јазик. - Реферати XI, 1993,стр. 33-54 : 1 к. 

230. 	 Меiујазичниош коншакш (на дuјалекшно ра.мНUluше) како 
факшор за дuјалекшнаша дuференцијација на .македон
скиош јазик. - Научна дискусија X IX, 1993, стр 9-31.. 

231. 	 ОбzцеслаВRНСКUU ЛUН2вистuческuu атлас, nepBblU BbtnYCK 
'iра.м.матuческоU серии. - ОБIЦеславинскиЙ лингвистическиЙ 
атлас : материаЛbl и исследовании, 1988-1990. - Москва : 
"Наука",1993,стр. 204-205. 

232. 	 Оiiшшокарuашскu дијалекшен ашлас (ОКДА). - Билтен, 
МАНУ,1993,ХХ, 2, стр. 14-15. 

233. 	 Пробле.мbl диференцuации славRНСК020 диалектН020 ланд
шафта (ио даННbl И ОбzцекарnатСК020 дuалектОЛ02ичес
К020 Атласа) : доклад к ХI Международному С'"bезду славис
тов, (Братислава, 30.VШ-7.IX 1993 г.) I Б. Видоески, С. Берн
штеЙН,Г. Клепикова lи др./. - Москва : РоссИЙска Академии 
Наук.Международнаи редколлеГИSI ОКДА, 1993. - 26 стр. : 14 к. 
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234. 	 Реџиналд Џорџ Аршур де Бреј (1912-1993). - Билтен, 
МАНУ, 1993,ХХ, 2,стр. 20-21. 

1994 

235. 	 Акценашски сисшеми у јужнu.м CpиCKu.м 20вopu.мa. - ЗБФЛ, 
1994, :ХХХVП, 1-2, стр. 123-130. 

236. 	 Дијалекшна карша македОНСК02 јези ка. - Проблеми сучас
но! ареалогiY. - Ки!в : Академии наук Украi'ни, 1994, стр. 
111-120. 

237. 	 Има ли кваншишеш во македонскиош јазик, uосебно во 
дијалекшниош јазик. - Предавања - ХХУI семинар, 1994, 
стр.13-23. 

238. 	 Косшурскише 20вори: (класификација и каракшерисшика). 
- ПрилОЛЛН, МАНУ, 1994,XIX, 1-2,стр. 9-54. 

239. *IAjbl(k) 113/ Б. Видоески, К. Пеев. - ОКДА, 2,1994,1 карта. 

240. 	 Македонскише дијалекши во Е2ејска Македонија: (Обид за 
класификација). - Македонските дијалекти во Егејска 
Македонија: научен собир, Скопје 23-24 декември 1991. -
Скопје: МАНУ, 1994,стр. 23-60. 

241. 	 Модели на u.мЙерфекшив1f,и 2ла20ли во македонскиош дија
лекшен јазик. - Научна дискусија ХХ, 1994,стр. 29-44. 

242. 	 Оuшшесловенскuoш лиН2вucшички ашлас. - НМ, 2-3.VШ 1994. 

243. 	 Two New "Theories" about the Macedonian Language. - MR, 1994, 
XXIV, 3,стр. 199-209. 

244. 	 F 1659 zlbl!cbl *z/bllcb I Б. Видоески, Е. Петроска. - ОЛА, ф
г, 3, 1994, стр. 126-127 : 1 к. 

245. 	 F 668 *z/brlno I Б. Видоески, М. Марковиќ. - ОЛА, Ф-Г, 3, 
1994,стр. 62=63 : 1 к. 

246. 	 FP 2570 *vlbrlxbl Б. Видоески, Н. Димитрова. - ОЛА, Ф-г, 3, 
1994,стр. 32-33 : 1 к. 

247. 	 ФОНОЛ02ическиu сшашус коншинуаншов иншерконсонанш
HbLX сочешаниu шиЙа *br, *ог, *bl *ol, карти IX, Х, XI, хп / Б. 
Видоески, З. Тополињска. - ОЛА, Ф-Г, 3,1994, стр. 159-163. 

248. 	 *ciZm 159/ Б. Видоески, К. Пеев. - ОКДА, 2, 1994, стр. 76-77 
: 1 к. 
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253. 

j zykoznawstva slowianskiego : Prace Instytutu Filologii Slovian

255. 

1995 


249. 	 Белешки за 20ворош на селошо Балевец (Ла2адинско). 

Зборник на ТРУДОВИ Посветени на академик Блаже Конески. 

- Скопје: МАНУ,1995, стр. 9-27. 

250. /За две шеориu за .македонскиош јазик / : дискусија кон 

рефератот на Трајко Стаматоски. - АСНОМ : педесет го

дини македонска држава : 1944-1994 : прилози од научен 

собир одржан на 17-18 ноември 1994. Скопје : МАНУ :-

ИНИ, 1995, стр. 539-542. 

251. 	 Кроншшајнероваша .ма2ла - Ушше една "zueopuja" за .маке

донскиош јазик. МВ, 28. 1 1995,2,5, стр. 32-35.-

252. 	 Оп Two New Theories о! thе Macedonian Language. - BF, 1995, 

Vol. 3, N° 1 (10), стр. 271-287. 

Studia z
Systemy akcentowe 
w dialektach jfJ.zyka macedoIiskiego. -


skiej - Krak6.w, 1995,14, стр. 235-240. 


254. Теориише за .македонскиOlU јазик - Македонскаша шеорuја 

- од срцешо на народош. - НМ,4. 1 1995. 

-. 


шна диференцијација) - ПрилОЛЛН, МАНУ,1995, ХХ, 1-2, 


стр. 5-69 : прил. 


Цениlралнuше 20вори (Општа карактеристика и внатре

256. 	 Членскише .морфеМll во .македонскиош дијалекшен јазик : 

ПРUЛ02 кон Македонскиош дијалекшен ашлас. - Dialektolo
gia slavica: Сборник к 85 летиIO С. Б. БернштеЙна. - Москва 

: ИНДРИК, 1995, стр. 149-163 : 1 к. . 

1996 

257. 	 Дијалекшише на македонскиош јазик. - Етнологија на 

Македонците. - Скопје: МАНУ,1996, стр. 31-46: 1 к. 

258. 	 За две нови шеорuu за .македонскuош јазик. - Јазиците на 

почвата на Македонија: прилози за истражувањето на исто

ријата на културата на почвата на Македонија. - МАНУ : 

Скопје, 1996, стр. 9-17. - (Макропроект "Историја на култу

рата на Македонија" : кн. 3.) 
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259. 	 3аседание на Меiународнаша редакција на "ОUluшокарuаш
скиош дијалекшен ашлас" (ОКдА). -- Билтен, МАНУ, 1996, 
ххш, 1, стр. 15. 

260. 	 Јазuчнаша uроблемашuка во оuусош на Х Поленаковuќ. -

Зборник на научни трудови : Харалампие Поленаковиќ : 
живот и дело. -- Скопје: МАНУ; Гостивар : Спомен дом на 
културата "АСНОМ", 1996, стр. 185-192. 

261. 	 Кон делошо на акад. Хараламuuе Поленаковuќ - Ресuекшu
вен оиус. - НМ, 10. IV 1996. 

262. 	 Kontaktet gjuhesore te maqedonishtes dhe shqipes (nе rra/shin dia
1ektor) si /aktor рег diferencimin dia1ektor te gjuhes maqedone. 
Shqyrtime albanologjike : (Lidhja е shoqatave te arsimtareve te gju

hes dhe te letersise shqiprate пе maqedoni) -- Shkup, 1996, 2, стр. 
5-37 : 1 к. 

263. 	 Контакту цџџyj zYKowe маседaiskо-аlbаnѕkiе (nа poziomie dia

1еkталнум) јако сzунник цУfеренсјасји диалект  џасоооn
skiego. SLP-M, 1996,8, стр. 131-152: 1 к. 

264. Македонска научна u сшручна шермuнол02ија. Билтен,-

МАНУ, 1996, ххш, стр. 11-13. 

265. 	 Оuшшословенскu ЛUН2вuсшuчкu ашлас : Серија Фонешско
2рамашuчка, ш. 3 : Рефлексu *br, *or, *b1 *01. - Билтен, 
МАНУ, 1996, ххш, стр. 13-14. 

266. 	 Пеш децениu од донесувањешо на македонскаzuа азбука u 
иравоиис. - Предаваwа - ХХVШ семинар, 1996, стр.15-32. 

267. 	 Рабошно заседанuе на Меiународнаша комисија u редакција 
за ОuшшословеНСКUОUl ЛUН2вuсшuчки ашлас (ОЛА). 
Билтен, МАНУ, 1996, ххш, Стр. 15-16. 

268. 	 Refleksacja *е nа mасеdоzicким обczарzе јукоwум. - Symbolae 

slavisticae SOW - Warszawa, 1996, стр. 317-325 : 1 к. 

269. 	 Франшuшек Вацлав Mapelu (1922-1994). - Билтен, МАНУ, 
1996,ххш, стр. 18-22. 

1997 

270. 	 Morpho1ogical Patterns о/ lmperfective Verbs in Dia1ects о/ thе 
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