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Светлана Јакимовска1
Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип
svetlana.jakimovska@ugd.edu.mk

1

Апстракт: Во овој труд ќе се осврнеме на развојот на терминолошката дејност
во Македонија, земајќи ги предвид делата што се однесуваат на терминологијата на
македонски јазик, но на делата што ја опфаќаат македонската и француската правна
терминологија.
На почеток, ќе ги споменеме најстарите дела со терминолошка ориентација во
Македонија, а потоа подетално ќе ја анализираме терминолошката дејност во рамките
на МАНУ, како и прирачниците кои опфаќаат одредени терминолошки аспекти. Исто
така, накратко, ќе ги презентираме магистерските тези и докторските дисертации од
областа на македонската и француската терминологија. Во однос на терминографската
активност, ќе се осврнеме на речничките и на енциклопедиските изданија. Конечно,
ќе ја разгледаме и улогата на терминологијата во рамките на високото образование,
преку издавањето на учебници за проучување на францускиот стручен јазик, но и преку
востановување на терминологијата како посебен предмет на одредени факултети.
јазик

Клучни зборови: терминологија, Македонија, право, македонски јазик, француски

MACEDONIAN TERMINOLOGY REVIEW
Svetlana Jakimovska1
Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip, Macedonia
svetlana.jakimovska@ugd.edu.mk

1

Abstract: In this paper we will address the development of terminology in Macedonia.
In fact, we will consider the works that refer to the terminology in Macedonian language,
but also the works covering the Macedonian and French legal terminology. At the beginning,
we will mention the oldest works with terminological orientation in Macedonia, and then
we will analyze in more detail the terminological activity within the Macedonian Academy
of Sciences and Arts, as well as the manuals that cover certain terminological aspects. We
will also briefly present the master and doctoral dissertations in the field of Macedonian and
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French terminology. In terms of terminographic activity, we will present the dictionary and
encyclopedic editions. Finally, we will consider the role of terminology in higher education,
through the publication of textbooks for the study of the French professional language, but also
through the establishment of terminology as a separate subject in certain faculty programs.
Keywords: terminology, Macedonia, law, Macedonian language, French language

Вовед
Терминологијата спаѓа во редот на најмладите лингвистички гранки.
Долго време терминот терминологија се користел за да се означи листа, група
на зборови кои се однесуваат на одредена стручна област, Во таа смисла, со
терминот правна терминологија се означувале термините од областа на правото.
Сепак, општествените промени по Втората светска војна, а особено дотогаш
невидениот развој на науката и техниката, наметнува потреба од востановување
на терминологијата како наука. За татко на терминологијата се смета Aвстриецот
Вистер кој меѓу првите ја увидел потребата од стандардизација на термините со
цел непречено да се одвива меѓународната трговија. Со тоа стандардизацијата на
термините се востановува како еден од основните аспекти на терминолошката
дејност чие значење се зголемува и со сè поголемиот број технички пронајдоци,
кои се именуваат, а потоа називите се стандардизираат на меѓународен план1.
Стандардизацијата на термините станува дел од јазичната политика на
поголем број држави, односно влади. Нашата цел, во овој труд ќе биде да ги
откриеме зачетоците на терминолошката дејност во Македонија, да се осврнеме
на работата на телата задолжени за терминолошката дејност, но и накусо да ги
претставиме терминолошките и терминографските дела кои се однесуваат на
правото. Притоа, ќе ги земеме предвид еднојазичните дела на македонски јазик
и двојазичните дела кои ги опфаќаат македонскиот и францускиот јазик.
Терминолошката дејност во Македонија
Терминолошките проучувања и терминолошката дејност во Македонија
бележат значителен развој по Втората светска војна. Сепак, продлабочено
истражување може да покаже дека дела со стручна терминологија од
македонски автори се сретнуваат и во текот на XIX век. Имено, зачетоците
на терминолошката дејност можеме да ги побараме во делата посветени на
народната медицина кои датираат од периодот на XIX век. Во таа смисла треба
да се спомене 10-тата книга од Сборникот за народна уметност и народна
книжнина каде Кузман Шапкарев (Шапкарев: 1982) од 324 до 344 страница
пишува По народната медицина и нејзината номенклатура во Македонија, а се
разбира и Македонскиот лечебник од XIX век (Стефанија: 1985). За историјата на
медицината во Македонија, како и за историјата на македонската терминологија
1

Повеќе за востановувањето на терминологијата како наука и за улогата на Вистер види во
Јакимовска: 2014.
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значајни се именувањата како и начинот на лекување на определени болести, а
имињата на болестите во основа се еднакви како што се речиси денес.
Прв сериозен потфат за класификација на терминолошки материјали
е Билтенот на Одборот за наука и стручна терминологија во рамките на
Македонската академија на науките и уметностите. Одборот преку повеќе
терминолошки комисии собира материјали и ги објавува во форма на билтени.
Првиот број на Билтенот е објавен 1971 година и во неговиот вовед се
истакнува потребата од востановување научна и стручна терминологија
во различни области поради ефикасно комуницирање во научната работа,
пренесување знаења во педагошкиот процес, како и поради значењето за
националната култура на определена средина. Оваа потреба се наметнува и
поради експанзијата на терминологијата, што често доведува до тоа термините
кај нас да никнуваат неплански, кога ќе се јави потребата тој да се употреби,
а притоа често се зема готовиот странски збор или се создава нов кој може да
сугерира значење кое отстапува од она што тој го има или дури да се појават
дублети. Задачата на МАНУ со овој потфат е да ги систематизира различните
иницијативи кои и дотогаш постоеле и сукцесивно да го објавува обработениот
материјал од одредени области.
Во вкупно 113-те броја на Билтенот издадени во периодот меѓу 1971 и 2008
година, објавен е терминолошки материјал од различни дисциплини или научни
гранки. По 2008 година, Комисијата одлучува терминолошкиот материјал да го
објавува во форма на речници. Од 2008 година досега објавени се три стручни
речници. Првиот речник е Терминологија од областа на градежништвото
(Нешковски: 2016), а во 2018 година се објавени два стручни речника Генетика
(Димовски: 2018) и Социјална и превентивна медицина: јавно здравје (Донев:
2018).
Првиот билтен посветен на терминологијата на правото и на политичките
науки го опфаќа поддоменот на кривичното право. Негов составувач е Ѓорѓе
Марјановиќ (Марјановиќ: 1989), а објавен е како број 64 во 1989 година. Во
билтенот термините се подредени по азбучен ред, придружени со дефиниции,
а и со еквиваленти на седум јазици: латински, српски, англиски, француски,
германски, руски и словенечки јазик. Дел од латинските термини се преземени
директно без никакво приспособување на пример: алиби, амнестија и сл. Сепак,
најчесто при преземањето се врши и мало приспособување: abolitio – аболиција,
iurisdictio – јурисдикција. Дел од термините се преземени од меѓународната
терминологија како што се на пример апелационен суд или геноцид.
Најголем дел од термините со словенски корен всушност се од руско
потекло: дејствие, божји суд и слично, а дел од нив во македонскиот навлегле
со посредство на српскиот јазик. Помал број термини претставуваат калки на
српски термини како, на пример, велепредавство – велеиздаја.

119

Светлана Јакимовска

Постојат и такви термини чии називи кои не наликуваат на понудените
еквиваленти и кои можат да се сметаат како богатство исклучиво на македонската
правна терминологија, иако тие неретко фигурираат и во општиот јазик. Такви
се термините злостор, измама, закана.
Вториот билтен од областа на правото е посветен на семејното и на
наследното право, а изработен е од страна на Миле Хаџи-Василев (ХаџиВасилев:1998). Станува збор за двобројот 99 и 100 од 1998 година, кој опфаќа
термини не само од судската практика, туку и оние што се однесуваат на односите
меѓу субјектите во бракот и семејството, од раѓање, склучување брак, па сè
до завршување на животот и пренесување на имотот, правата и обврските на
наследниците. За македонските термини понудени се еквиваленти на латински,
српски, руски, англиски, француски и германски јазик.
Најголем дел од термините во Билтенот се директно земени од латинскиот
јазик. Таков е случајот, на пример, со терминот агнат кој е преземен од
латинскиот јазик – agnatus. Некои посложени латински изрази се преведени
и како такви преземени на македонски. Таков е изразот matrimonium nullum
absolutum преведен како апсолутна ништовност на бракот.
Поради карактерот на правната гранка на која припаѓаат овие термини,
тие се многу често дел и од општиот јазик и како такви навлегле уште одамна
во јазикот, од рускиот со посредство на српскиот јазик или пак директно од
српскиот јазик. Директно од српскиот јазик се преземени термини како чедо,
хранител, штитеник, додека пак, од рускиот јазик се преземени термините
семејство, зет, потомок итн.
Многу ретки се термините кои не се преземени од латинскиот, српскиот
и рускиот јазик, туку поседуваат своја сопствена специфична форма. Таков
е терминот завареник, завареница со значење на „затечен син/ќерка“ од
претходниот брак.
Во овој број на Билтенот се споменати и неколку термини кои не се дел од
стандардниот јазик, туку се сретнуваат во дијалектите како што се термините
армас, армасник, армасница со значење свршувачка, свршеник, свршеница.
Понудените синонимни варијанти укажуваат дека образувањето нови
зборови може да се должи на потребата термини позајмени од латинскиот
јазик да се заменуваат со термини блиски на македонскиот зборовен систем
или пак долгите називи кои содржат два или повеќе термини, да се заменат
со еднозборовни термини. Така, на пример, за терминот со латинско потекло
бигамија понудени се два синонима двобрачност и двоженство, терминот
адоптант го има за синоним терминот посвоител. Терминот посвоен син
може да се употребува напоредно со покусите синоними како посиненик или
посвоеник.
На крај, може да се заклучи дека презентираните термини се претставени
систематски, со еквиваленти на шест странски јазици. Во случаите кога постојат,
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се даваат и македонски синоними, па дури и одредени дијалектни варијанти.
Термините се поблиску определени и преку дефиниции. Сепак, се чувствува
потреба од поточно дефинирање на контекстот во кој се употребуваат одредени
термини, а особено синонимиските варијанти. Исто така забележително е и
отсуство на препораки во однос на тоа кои термини треба да се претпочитаат
во употребата.
Од анализираниот корпус јасно се гледа дека празнините во правната
терминологија се пополнуваат преку заемање и тоа од латинскиот јазик, од
рускиот, од српскиот јазик или пак се преземаат меѓународни модели. Во таа
смисла неолошкото создавање е многу ретко во овој научен домен.
Извесен придонес во развојот на македонската правна терминологија
претставува и Прирачникот за номотехнички правила (Миладиновска,
Пејчиновска, Л. & Димоска, Е. и други: 2007). Во него авторите се осврнуваат
на структурното уредување на прописите, но и на јазичните аспекти при
составувањето на прописите, како што е употребата на соодветна терминологија,
потоа користењето на кратенки, интерпункциски знаци и слично.
Посериозен терминолошки ресурс кој ги опфаќа и македонскиот и
францускиот правен јазик е Прирачникот за преведување на правните акти
на Република Македонија2 кој е резултат на потребата да се преведе acquis
communautaire на македонски јазик. За разлика од првото издание, објавено исто
така во 2010 година, кои ги дава само англиските еквиваленти за македонските
термини, второто издание, предмет на наш интерес, нуди преводни еквиваленти
на француски, германски и македонски јазик за англиските термини. Потребата
да се претстават термините, синтагмите и фразите на повеќе јазици произлегла
од фактот што понекогаш, поради недоволната јасност на англискиот текст се
јавува потреба да се консултираат текстови напишани на други јазици.
Значењето на овој терминолошки ресурс за преведувачот на правни текстови
се огледа во неколку аспекти. Прво, тој става на располагање еквиваленти за
термини кои неретко означуваат институција или официјален документ. Дел од
презентираните термини може да се сретнат во општиот правен јазик, па би му
биле од полза на секој преведувач кој преведува правен текст. Во Правилникот
се исто така поместени препораки не само на рамниште на терминологија, туку
и на синтакса, морфологија и текст.
На терминолошко рамниште сретнуваме препораки за употреба на
специфични термини како што се кратенки и акроними, од една страна, но и
латински термини, од друга. Акронимите се детално распределени во неколку
групи, во зависност од тоа дали се вкоренети во употребата во оригинална форма
или се преведени, како и во зависност од тоа дали се преведени институциите на
кои упатуваат. Кога станува, пак, збор за латинските термини постои препорака
за замена на ваквите термини со соодветни македонски еквиваленти, освен кога
2

Прирачникот е достапен на следниот линк: Priracnik za preveduvanje na pravnite akti na RM
final(1).pdf (sep.gov.mk).
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станува збор за термини чија употреба е широко распространета како што е,
на пример, случај со терминот ad hoc. Освен на терминолошко рамниште, во
Правилникот се сретнуваме и со препораки за преведување на разни граматички
структури, па дури и препораки за преведување на различни форми на текст.
Со ваквата структура, Правилникот се издвојува како најсериозен ресурс за
преведувачот на правни текстови, кој ги опфаќа и францускиот и македонскиот
јазик. Всушност, ваквото претставување на термините ги отвора портите кон
една посериозна стандардизација на термините во оваа област, а податоците
кои не се стриктно од терминолошка природа, можеме да ги сметаме како
дополнителен бенефит за преведувачот на правни текстови.
Сепак, и овој ресурс има одредени ограничувања. Прво, тој се однесува на
одреден, строго определен контекст – преведувањето на acquis communautaire, па
термините се главно ограничени на контекстот на правото на Европската Унија.
Потоа, одредени преводни решенија, функционираат и се карактеристични само
за контекстите дадени во тој документ и не може да се обопштуваат. На пример,
meeting in the composition of the Heads of State or Government е преведено како
состанок на ниво на шефови на држави или на влади, а на француски јазик
како réuni au niveau des chefs d’Etat ou de gouvernement. Француското преводно
решение не може да се земе за општоважечко затоа што réuni не е еквивалент
на македонскиот термин состанок. Исто така, овој ресурс не нуди дефиниции,
објаснувања за значенските нијанси, па во таков случај преведувачот на правни
текстови ќе биде приморан да посегне по еднојазичен терминолошки ресурс3.
Магистерски тези и докторски дисертации посветени на македонската
и на француската терминологија
Во Македонија, делата од областа на терминологијата кои ги опфаќаат
францускиот и македонскиот јазик не се многу бројни. Едни од првите
стручни трудови се од полето на медицината. Станува збор за магистерски
труд Зборообразувањето во областа на медицинската терминологија во
францускиот и македонскиот јазик и докторската дисертација Именските
термини – синтагми во француската и македонската медицинска
терминологија од Раде Јорданов.
Во неговата магистерска теза (Јорданов:1997) проблемот на
зборообразувањето е опфатен од различни аспекти. Тезата е поделена на два
дела, при што, во првиот дел авторот го разработува проблемот на деривацијата,
а со проблемот на композицијата се зафаќа во вториот дел. Целта на ова дело
е преку морфолошка анализа да ги разоткрие и разграничи семантичката и
функционалната анализа на зборообразувачките елементи во двата јазика,
притоа укажувајќи на појавата на нови зборообразувачки механизми кои
не се создадени врз грчки или врз латински модели. На крајот на тезата,
авторот заклучува дека иако станува збор за два јазика кои не се генеалошки
3

За подетална анализа на Прирачникот види Јакимовска: 2013, p.121.
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сродни, извесни паралелизми меѓу нив постојат, особено во доменот на
зборообразувачките механизми.
Во докторската дисертација (Јорданов: 2005), пак, Јорданов ги проучува
термините – синтагми од повеќе аспекти, како што се двосмисленоста,
синонимијата или, пак, проблемот на именувањето. Исто така тој се задржува и
на прашањето на образувачките механизми со кои се генерираат овие термини,
како и на класификацијата на медицинскиот терминолошки корпус. Во неа
тој укажува на изобилството термини со кои располага оваа терминологија, а
чиј број секојдневно се зголемува со новите откритија. Од друга страна, овие
термини и самите се често гломазни, нетранспарентни и двосмислени, со што
уште повеќе се чувствува потребата од стандардизација која би ја олеснила
националната и меѓународна соработка.
Трудови од областа на правната терминологија кои ги опфаќаат францускиот
и македонскиот јазик се магистерскиот труд Односите меѓу називот и поимот
во терминологијата (врз примери од правни термини на француски и на
македонски јазик) (Јакимовска: 2007) и докторската дисертација Односите
меѓу терминологијата и преведувањето (врз примери од правни текстови на
француски и на македонски јазик) (Јакимовска: 2010).
Речниците и енциклопедиите како терминографски ресурси
Во последните три децении стануваат сè побројни и изданијата на
француско-македонски речници, од различни стручни домени. Во нив спаѓаат
македонско-францускиот и француско-македонскиот Мал речник на називи
на растенијата на авторката Анита Кузмановска (Кузмановска: 2019). Од
доменот на природните науки е и Nomina anatomica латинско-македонскофранцускиот анатомски речник од авторките Аница Карговска-Клисаровска
и Слободанка Колемишевска (Клисаровска & Колемишевска: 2000). Придонес
кон македонската терминографија е и Француско-македонскиот деловен речник:
право, економија, осигурување, царина, шпедиција на Милена Главинчева
(Главинчева: 2006). Француско-македонскиот речник од Атанасов, Попоски и
Димовска-Калајлиевска (Атанасов & Попоски & Димовска-Калајлиевска: 1992)
претставува речник во кој главно е опфатена општата лексика од францускиот
современ јазик, но, сепак, во него се презентирани и термини кои припаѓаат на
разни научни дисциплини и уметности.
Се разбира дека е за поздравување појавата на двојазични речници на
француски и македонски кои засегнуваат определени стручни домени. Сепак,
треба да се нагласи дека голем број науки, а особено општествените не биле
досега опфатени со дела од овој тип, а се разбира дека и кај досегашните
изданија постои можност за зголемување на зборовниот фонд.
Во нашата земја на располагање на интернет-корисниците постојат два
поголеми онлајн речници кои се однесуваат на општиот јазик: речникот на
идивиди и тој на off.net.
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Страницата идивиди4 нуди можност за консултирање на општ францускомакедонски и македонско-француски речник. Станува збор за база која не е
плод на сериозна терминолошка работа, туку, која нуди прво заглавен термин,
а потоа терминот е пронајден во одреден контекст, за кој е понуден севкупен
еквивалентен контекст. Оттука произлегува и ползата која од овој речник би
ја имал преведувачот на правни текстови, затоа што одредени термини се
претставени како синтагми или во поширок контекст, што овозможува и правилен
избор на соодветен преводен еквивалент. Така, на пример, за зборот предлог,
дадени се неколку правни контексти: предлог на закон што е на разгледување во
Собранието, предлогот беше усвоен, предлог според кој Собранието ја става
под прашање одговорноста на Владата итн. Сепак, станува збор за ресурс
кој не дава никакви граматички одредници, не дава ниту дефиниции, па во таа
смисла не ги ни разграничува значенските нијанси. На пример, за терминот
вонредна состојба понудени се два еквивалента: état de siège и état d’urgence
без да се назначат разликите меѓу еквивалентите. Базата исто така ги нуди само
основните правни термини, па недостасуваат термини од типот на казниво
дело, деловна способност, недоверба на влада (терминот треба да се бара кај
контекстите на терминот предлог, но не постои упатна белешка).
На страницата на off.net5 исто така може да се консултира двојазичен
француско-македонски и македонско-француски речник. Станува збор за
ресурс кој е уште пооскуден од претходниот и во кој, во француската база,
недостасуваат термини од типот на magistrat, avocat, односно недостасуваат
основни правни термини. Единствена негова предност е што дадените термини
неретко се дадени во рамки на контексти или синтагми, но недостасуваат
граматички одредници, дефиниции и појаснувања, а понекогаш дури и
понудените контексти не соодветствуваат на јазичната реалност. На пример, во
македонско-францускиот речник понуден е изразот адвокат на она што тешко
се брани кој не е својствен за македонскиот јазик. Ваквото решение веројатно
било наметнато поради фактот што во базата веќе постоела француската
синтагма l’avocat du diable.
Од 2021 година, достапен е во дигитална форма Толковниот речник
на македонскиот јазик6. Станува збор за обемен еднојазичен речник кој го
обработува општиот лексички фонд на македонскиот јазик. Сепак, во него може
да се сретнат одредени поопшти правни термини, како што е терминот право.
Овој термин е дефиниран како: Систем од правила и норми што ги регулираат
односите меѓу луѓето и односите кон општеството, востановени од страна
на владејачката класа или државата. Сретнуваме и термини како касација,
пресуда, конвенција, заемодавец и слично.
4
5
6

Речникот може да се консултира на IDIVIDI.
Речникот може да се консултира на Off.net.mk речник.
Речникот може да се консултира на Официјален дигитален толковен речник | Македонски.гов.
мк (makedonski.gov.mk).
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Еднојазичен речник е и Дигиталниот речник на македонскиот јазик7,
кој исто така се однесува на општиот јазик, а кој во одреден дел ги презема
дефинициите на Толковниот речник, како што е тоа случај со терминот право,
на пример.
Македонската терминологија денес се збогатува и преку издавањето и
преведувањето енциклопедии. Меѓу енциклопедиските изданија наменети за
возрасната популација можеме да ги споменеме Македонската енциклопедија8
(Ристовски: 2009), МИ-АН енциклопедија, општа и македонска (Павловски:
2006) или од стручните Блеквелова енциклопедија на политичката мисла од
2002 година. Бројни се и енциклопедиите наменети за помладата популација
во издание на издавачките куќи Топер9 и Просветно дело10. Меѓу пообемните
изданија се вбројува Енциклопедија за млади од Бекер и Мајер, на пример.
Терминологијата и образовната дејност
Еден од најзначајните аспекти во развојот на терминолошката дејност е
образовниот, односно проучувањето на јазикот на струката. Проучувањето
на францускиот јазик во функција на струката и учебникарската дејност во
негови рамки е поинтензивна во 70-тите и 80-тите години на минатиот век,
кога францускиот јазик ужива извесен престиж во однос на другите странски
јазици. Неговото изучување на различни факултети ја наметнува потребата од
дидактички материјали со кои би се реализирала наставата. Затоа во овој период
бележиме изданија на повеќе скрипти и учебници. Таа ситуација драстично се
менува во почетокот на 90-тите кога англискиот јазик се стекнува со доминантен
статус, не само во нашата земја туку и во светот, како јазик на меѓународната
комуникација. Сепак, обидите за реактуализација на францускиот јазик кај нас
не престануваат, а сведоштво за тоа се и поновите изданија на учебници кои
засегнуваат извесни стручни области.
Меѓу постарите изданија се вбројуваат Француски јазик за студентите од
електротехничките факултети на Снежана Станинска-Поповска (СтанинскаПоповска: 1978), потоа скриптата Француски јазик на авторката Зора Јосифовска
издадена за потребите на Факултетот за безбедност (Јосифовска: 1989), како и
Француски јазик за економисти од Љубиша Монев (Монев: 1984), кој доживува
повеќе изданија, неопходни да се проследат новите збиднувања на општественоекономски план. Во 1996-та година е објавен ракописот Француски јазик за
медицинари и фармацевти (Колемишевска: 1996) кој е уште еден придонес кон
развојот на македонската терминологија.
Кога станува збор, пак, за преводите на учебници, забележително е дека
оваа активност е најинтензивна на полето на денес мошне актуелните науки,
7

Речникот може да се консултира на а - абонент | Дигитален речник на македонскиот јазик (drmj.
eu).
8
Енциклопедијата е достапна во ПДФ формат на Encyclopaedia Macedonica, 2009 (kroraina.com).
9
Изданијата може да се разгледаат на Toper.mk. Енциклопедии. Дел од нив претставуваат преводи
на изданија на реномираната француска издавачка куќа Larousse.
10
Изданијата може да се разгледаат на Prosvetno Delo.
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како што се правото и економијата, наменети за употреба на македонските
факултети. Притоа често се преведуваат токму делата на автори од француското
говорно подрачје. Од областа на правото, меѓу постарите преводи може
да се споменат преводите на Европско право од Жан Клод Готрон (Готрон:
2006), Меѓународно јавно право од Давид Рузие (Рузие: 2006), Меѓународни
институции и институции на заедницата од Натали де Грув-Валдерон и Саид
Хамдуни (Де Грув-Валдерон & Хамдуни: 2010), Управно право 1 од авторите
Мишел и Оливие Русе (Русе: 2006), додека од областа на европското право и
економијата преведено е делото Европската Унија во 21 век, институции и
економија (Дурусе: 2004). Со проектот на Владата за преведување на учебници
кои се користат на најпрестижните светски универзитети, преведени се 163
учебници од областа на правото, политичките науки, дипломатијата и локалната
самоуправа, најчесто од француски или од германски автори11.
Терминологијата како предмет се проучува и на поголемите македонски
универзитети. Во таа смисла на Катедрата за преведување и толкување
при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ постојат и одделни предмети
посветени на терминологијата од одредени домени како што се на пример,
економијата, медицината, правото... На Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип,
терминологијата претставува изборен предмет на сите странски јазични групи,
за оние студенти кои ја одбрале преведувачката насока.
Заклучок
Терминологијата е млада лингвистичка гранка, која сè уште не го
достигнала својот полн развиток ниту на светската научна сцена, па во таа
смисла и македонската терминологија се наоѓа во зачеток. Сепак, треба да се
нагласи дека постои извесна традиција во однос на класификацијата на термини
од одредени области која потекнува уште од XIX век, а свеста за потребата од
систематска обработка на термините постоела и во 70-тите години, кога МАНУ
започнува со издавање на терминолошкиот Билтен. Освен научните трудови
кои теориски ја обработуваат терминологијата, денес, кај нас, сè побројни се
и делата од терминографијата, пред сè речниците посветени на разни стручни
области.
1.
2.
3.
11
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