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ЗАКЛУЧОЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА МАНУ 
ЗА МАКЕДОНСКАТА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 

донесени на 7 октомври 2009 година 

1. Претседателството на МАНУ на својата седница од 30.09. и на нејзиното 

продолжение на 5.10.2009 година се согласи со запирањето на дистрибуирањето на 

Македонската енциклопедија и со потребата за нејзино коригирање. 

2. Претседателството на Македонската академија на науките и уметностите 

констатира дека текстовите во Македонската енциклопедија кои имаат пошироки 

можни импликации не биле рецензирани, а целосниот текст на Македонската 

енциклопедија не бил разгледан од ниту еден орган на Македонската академија на 

науките и уметностите (одделенија, Претседателство, Собрание). 

3. Претседателството на МАНУ не се согласува со содржината и интонацијата на 

дел од текстовите во некои одредници во Македонската енциклопедија 

и се оградува од нив. Ова важи особено за некои одредници кои се однесуваат на 

историјата и општествените односи во Македонија, на одредниците кои се однесуваат на 

албанската етничка заедница и на некои одредници кои се однесуваат на односите со 

меѓународната заедница и со одделни земји. 

4. Претседателството на МАНУ смета дека текстовите на одредниците кои 

се неприфатливи од научен и поширок општествен аспект, треба да бидат заменети 

со нови. Во пишувањето на новите текстови треба да бидат вклучени компетентни 

автори, стручни за предметот на секоја од одредниците, вклучително и истакнати 

научни работници од немнозинските етнички заедници на Република Македонија. 

5. Претседателството на МАНУ заклучи дека треба да се избере нова 

Главна редакција во која ќе членуваат и истакнати претставници од немнозинските 

етнички заедници. Новата Главна редакција треба да ги реализира заклучоците од 

претходната точка. 

6. Новата Редакција да се формира во процедура предвидена со Статутот и 

другите правни акти на МАНУ најдоцна во рок од еден месец и таа во најкус 

можен рок да формира нови редакциски тимови. 

7. Претседателството ја задолжува Главната редакција на Македонската 
енциклопедија, сите материјали за проектот МЕ да ги депонира во Архивот на МАНУ. 

8. Претседателството на МАНУ им оддава признание на членовите на 

Главната редакција и на Главниот редактор, како и на другите редакции и на 

нивните редактори за вложениот труд во оформувањето на Македонската 

енциклопедија. Констатираните грешки и пропусти не ја намалуваат големината на 

овој исклучително значаен потфат. 

 


