
  

БИБЛИОГРАФИЈА (1992–2021) НА 
ДОП. ЧЛЕН ВЕСЕЛИНКА ЛАБРОСКА 

 

Монографии 

 

1. Говорот на селото Кула - Серско, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Посебни изданија, кн. 38, 

Скопје 2003. 

2. Кичевскиот говор, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Посебни изданија, кн. 50, Скопје 2008. 

3. Македонски дијалектен атлас - Пролегомена, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 2008 

(коавтор). 

4. Вратничко-полошките говори - духовна ризница, Посебни изданија, кн. 74, ИМЈ 

„Крсте Мисирков“, 2012, Веселинка Лаброска (гл. ред.), Убавка Гајдова, Светлана Давкова-

Ѓоргиева, Гоце Цветановски, Дарко Томовски. 

5. Банскиот говор, Посебни изданија, кн. 78, ИМЈ „Крсте Мисирков“, 2014. (Гоце 

Цветановски (гл. ред.), Убавка Гајдова, Светлана Давкова-Ѓоргиева, Веселинка Лаброска, 

Еленка Стоевска-Денчова, Јованка Денкова). 

6. Македонско-албански речник, Албанско-македонски речник, Веселинка Лаброска, 

Бертон Сулејмани, Хаки Имери и Петар Атанасов, Скопје 2017, Нансен дијалог центар, 

Канцеларија на високиот комесар за малцинства при Европската Унија. <https://hcnm-ndc.org> 

7. Македонско-албански разговорник/албанско-македонски разговорник, Бертон 

Сулејмани, Веселинка Лаброска, Скопје 2019. Нансен дијалог центар, Канцеларија на високиот 

комесар за малцинства при Европската Унија. <https://fraza.mk> 

8. Фонетика и фонологија на стандардниот македонски јазик - Супрасегментална 

фонетика и фонологија, Ирена Савицка, Бранислав Геразов, Веселинка Лаброска, Ана 

Цихнерска, Агата Травињска, МАНУ, Скопје 2021.  

<http://ical.manu.edu.mk/books/Suprasegmentalna_fonologija.pdf > 

Колективни монографии 

 

9. Сегашноста како лингвистички поим - Граматички средства за изразување на 

сегашноста во балканските и во словенските јазици (рецензенти: акад. Виктор Фридман и 

проф. д-р Предраг Пипер), ИЦАЛ - МАНУ, Скопје 2010, со прилогот Српски јазик (стр. 53-62) 

и со коавторски прилог (со Елени Бужаровска и со Убавка Гајдова) Секундарни средства за 

изразување на сегашност - транспозиции, Состојбата во балканските и во словенските 

јазици, (стр. 179-198). 

10. Перифрастични конструкции со ‘esse’ и habere’ во словенските и во балканските 

јазици, (рецензента: акад. Виктор Фридман и проф. д-р Предраг Пипер), ИЦАЛ - МАНУ, Скопје 

2011, со прилогот Инвентарот u функционалната оптовареност на парадигмите со “esse ” и 

“habere “во српскиот јазик, стр. 83-92; 

11. Aktualna uprašanja slovenske fonetike (Hotimir Tivadar ur.), Ljubljana 2013, со прилогот 

„Санди во југоисточното македонско наречје“, стр. 73-81. 

12. Санди во македонските дијалекти, Sandhi w jçzykach slomœhskich, Widawnictwo 

naukove Uniwersytetu Mikolaja Kopemika, Torun 2013, со прилогот Санди во македонските 

дијалекти стр. 377-393. 

13. Статусот на модалната морфема БИ во македонскиот јазик и нејзините функционални 

еквиваленти во другите словенски и несловенски јазици, (рецензенти: акад,. Виктор Фридман 

и проф. д-р Предраг Пипер), Морфосинтаксички студии IV, ИЦАЛ - МАНУ, Скопје 2018, со 

прилог Функциите на партикулата БИ во западното македонско наречје, стр. 75-88. 

https://hcnm-ndc.org/
https://fraza.mk/
http://ical.manu.edu.mk/books/Suprasegmentalna_fonologija.pdf


14. Antropologiczno-jçzykowe wizerunki duszy w perspektywie miedzykulturowej, aksjosfera 

duszy - dusza w aksjosferze (Jurewicz, Joanna; Maslowska, Ewa; Pazio- Wlazlowska, Dorota, red.), 

Instytut slawistyki polskiej akademii nauk, Fundacja, slawistyczna, Warszawa, 2018, со прилог 

„Македонската душа и душата во македонскиот јазик“, стр. 345-354 (коавтор со В. Николовска). 

<https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1065> 

15. Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија - 

Македонцја/Јазикот како запис па културата во етнолошка и лингвистичка анализа на 

релација Србија - Македопија. Том 1. Станислав Станковић, Веселинка Лаброска (ур.). 

Београд/Белград: Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности — 

Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки центар за ареална лингвистика 

„Божидар Видоески“, 2018, 204 стр. + фотографии и карти, со два прилога: Око пите и лексеме 

комат забележепе у селу Кучевиста (со С. Станковиќ и Д. Радијичиќ, стр. 27-38) и Лексиката 

терзана со такељето и со алатките за ткаење во неколку говори од западното македонско 

наречје - паралели со српскиот јазик (со Д. Петровска, стр. 69-84). 

16. Македонскиот јазик - континуитет во простор и време (гл. уредник: К. Ќулавкова, 

уредник на изданието: М. Марковиќ), МАНУ, Скопје 2020, со прилог Дијалектите на 

македонскиот јазик, стр. 177-218 (коавторство со Г. Цветановски). <http://manu.edu.mk/wp- 
content/uploads/2020/07/Makedonskiot-iazik- kontinuitet-vo-prostor-i-vreme.pdf> 

Статии 

 

1. „Бапчор меѓу Лерин и Костур (фонетски конфронтации)“. Пре научен собир на млади 

македонисти, Универзитет „Св, Кирил и Методиј“, Филолошки факултет, Катедра за 

македонски јазик и јужнословенски јазици, Скопје 1993, стр. 313-320. 

2. „За јазикот на три радио емисии (1953-1954-1955)“. Македонскиот јазик од 1945 до 1955 

година, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет, Катедра за македонски јазик 

и јужнословенски јазици, Скопје 1995, стр. 123-129 (коавторство со Светлана Давкова-

Ѓоргиева). 

3. „За некой фонетски карактеристики на говорот на село Кула - Серско“. Втор научен собир 

на млади македонисти, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет, Катедра за 

македонски јазик и јужнословенски јазици, Скопје 1995, стр. 251-256. 

4. „Од семантиката и синтаксата на дел од македонските глаголи на визуелна перцепција“. 

Studia lingvistica polono-meridianoslavica, Скопје 1996, стр. 13-37 (коавторство со Лидија 

Аризанковска, Виолета Николовска и Лилјана Митковска). 

5. „За полифункционалното оти во серскиот говор“. Трет научен собир на млади 

македонисти, Универзитет „Св, Кирил и Методиј“, Филолошки факултет, Катедра за 

македонски јазик и јужнословенски јазици, Скопје 1997, стр. 301-306. 

6. „Говорот на селото Кула - Серско“. Литературен збор, 1-2, Скопје 1998, стр. 49-58. 

7. „Француски сведоштва за самобитноста на македонскиот јазик“. Научен собир „ 

Македонско-француски врскиБитола, 12-13 јуни 1998. Друштво за наука и уметност/Друштво за 

француски јазик и култура, Битола 1999, стр. 255-260. 

8. „Употребата на збирната и избројаната множина во македонскиот дијалектен јазик“. 

Придонесот на Блаже Конески за македонската култура, Скопје 1999, стр. 125-129. 

9. „Ареалите на членската морфема кај именките од машки род еднина што завршуваат на 

консонант (според картотеката на МДА)“. XXVI научна дискуcujа на Меѓународниот семинар за 

македонски јазик, литература и култура, Скопје 2000, стр. 203-215 (коавторство со У. Гајдова). 

https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/1065
http://manu.edu.mk/wp-_content/uploads/2020/07/Makedonskiot-iazik-kontinuitet-vo-prostor-i-vreme.pdf
http://manu.edu.mk/wp-_content/uploads/2020/07/Makedonskiot-iazik-kontinuitet-vo-prostor-i-vreme.pdf


  

10. „Од лексиката на кичевскиот говор“. Македонската лексикологија и лексикографија, 

Јазикот наш денешен кн. 6, Скопје 2001, с. 193-199. 

11. „Градскиот кичевски говор (генерациски разлики)“. Македонски социолингвистички и 

филолошки теми, Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје 2002, стр. 137-144. 

12. „Перфектот во кичевскиот и битолскиот говор (форми и функции)“. Славистички студии, 

Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2002, стр. 219-228. 

13. „Од падежниот систем на македонскиот кичевски говор“. Wyraz і zdanie w jçzykach 

slowianskich 4, Opis, konfrontacja, przeklad, Wroclaw 2004, стр. 151-158. 

14. „Употреба на имперфект и аорист во српскиот јазик (паралели со македонскиот јазик)“. 

Studia linguistica Polono-Meridiano-slavica, tom 11, Poznah 2003, стр. 75-82. 

15. „Од глаголскиот систем во кичевскиот говор (аористот и категоријата вид)“. Ареална 

лингвистика, теории и методи. Материјали од научната конференција по повод петгодишнината 

од смртта на Божидар Видоески, МАНУ, Скопје 2005, стр. 129-138. 

16. „Македонското за и полските еквиваленти во функција на трансформи“. Folia philologica 

Macedono - Polonica, tom 7, Dalecy i bliscy, Materialy VII kolokwium polsko - macedohskiego, 

Widawnictwo nauko we, Poznah 2006, стр. 39-51 (коавторство со Убавка Гајдова). 

17. „Перспективи на експерименталните истражувања на фонолошките системи на 

македонскиот стандарден и дијалектен јазик“. Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanskych jazykü, 

Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta, 2006, стр. 205- 210. 
18. „Искажување на сегашноста во балканските јазици“. Научен собир „Класика, 

балканистика, палеославистика “ одржан во чест на осумдесет и пет годишнината на акад. Петар 

Илиевски, МАНУ, Скопје 2007, стр. 337-353, (коавторство со Убавка Гајдова). 

19. „Кичевскиот говор“. Македонски јазик, LVII, Скопје 2007, стр. 137-145. 

20. „Некой согледувања од теренското истражување во регионот на Корча, Република 

Албанија“. Македонски јазик, LVII, Скопје 2007, стр. 211-215. 

21. Српски јазик. ИЦАЛ - МАНУ, Скопје 2010, стр. 53-62 и во електронска форма како дел од 

Проектот на ИЦАЛ (МАНУ). <http://www.manu.edu.mk/cal/CAL/007_Seg_Srpski.pdf> 

22. Секундарни средства за изразување сегашност - транспозиции - состојбата во 

балканските и во словенските јазици. ИЦАЛ - МАНУ, Скопје 2010, стр. 179-198, (коавторство со 

Елени Бужаровска и Убавка Гајдова) и во електронска форма како дел од Проектот на ИЦАЛ 

(МАНУ). <http://www.manu.edu.mk/cal/CAL/017 Ses Sinteza 2 Transpozicii.pdf> 

23. „Трансакцентација кај дел од клитичките изрази во македонскиот стандарден изговор 

(според примери од електронските медиуми)“, Phonetica Pragensia. XI, Praha 2007, стр. 43—48. 

24. „О консонантной системе говора села Кула (обл. Серреса)“ (Перевод Н Боронниковой). 

Россия и Македония от прошлого к будущему, К 100-летию журнала ".Вардар", Москва 2008, 

стр. 156-167. 

25. „За глаголската именка во кичевскиот говор (механизми на номинализација)“. Научен 

собир „Македонскиот јазик, минато, сегашност, иднина“, реферати од научниот собир по повод 

50-годишнината од основањето на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 

2008, стр. 241-246. 

26. „Категоријата дистанца во македонскиот, во бугарскиот и во српскиот јазик 

(граматички и лексички показатели)“. Реферати на македонските слависти за XIV- тот 

меѓународен славистички конгрес во Охрид, МАНУ, Скопје 2008, стр. 79-93 (коавторство со 

Убавка Гајдова). 

27. „За особеностите на лексичкиот состав во кичевскиот говор“. Studia lingustica Polono-

Meridiano-slavica, 12-13, MANU, Skopje 2008, стр. 25-37. 

http://www.manu.edu.mk/cal/CAL/007_Seg_Srpski.pdf
http://www.manu.edu.mk/cal/CAL/017_Ses_Sinteza_2_Transpozicii.pdf


28. „Од фонолошките проблеми на македонскиот кичевски говор (за слоготворните р и л во 

кичевскиот говор)“. Acta universitatis Nicolai Copernici, Studia slavistica, XI, Τοηιή 2008, стр. 63-

67. 

29. „Особености на објектот (директен, индиректен и предлошки) во селото Кула- Серско“. 

„ Кон истражувањата на македонските говори во Егејска Македонија (по повод 60-

годишнината од прогонот на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија) ", ИМЈ „Крсте 

Мисирков“, Скопје 2008, стр. 133-137. 

30. „За слоготворните р и л во кичевскиот говор". Македонски јазик, LIX, Скопје, стр. 54-60. 

31. „Од морфосинтаксичките особености на западното македонско наречје“, Македонско-

северноамериканска конференціей за македонистика, Охрид 11-13 VIII 2006, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“, Скопје 2008, стр. 69- 76. 

32. „Структурата на основната реченична конструкција во македонскиот стандарден јазик“, 

Предавања на XLI Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 

11-28 VIII 2008, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 2009, стр. 97-104. 

33. „Од фонотактиката на македонскиот јазик“, Филолошки студии (www. 

philologicalstudies.org), том 2, Пермь-Скопье-Любляна-Загреб 2009, стр. 199-204. 

34. „Народните називи на месеците во македонските дијалекти и споредба со народните 

називи во словенечкиот јазик“, Зборник на трудови од Третата македонско-словенечка научна 

конференција (Охрид, 2007) Скопје, 2009, стр. 119–132. 

35. „Отстапки од третосложното акцентирање во македонскиот јазик (нови тенденции во 

говорната практика на македонските електронски медиуми)“, Зборник во чест на 

осумдесетгодишнината на проф. Кирил Конески, Филолошки факултет „Блаже Конески“, 

Скопје, 2009, стр. 97- 102. 

36. „Начини на изразување на адмиративот во западното македонско наречје“, Меѓународен 

македонистички собир, Охрид 29-31 август 2008, Филолошки факултет, „Блаже Конески“, 

Скопје 2010, стр. 183- 188. 

37. „За евиденцијалноста во македонскиот јазик“, Македонски јазик, LXI, Скопје 2010, стр. 

53- 58 (коавторство со Убавка Гајдова). 

38. „Искажување на акузативот во дијалектите на македонскиот јазик“ Зборник со реферати 

од лингвистичната екција на XXXVI научна конферешјија на XLII меѓународен семинар за 

македонски јазик, литература и култура, јули, Охрид 2009, Скопје 2010, стр. 221- 232. 

(коавторство со Убавка Гајдова). 

39. „За некой лексички маркери што искажуваат инференцијална евиденцијалност во 

македонскиот и во полскиот јазик“, Foliaphilologica macedono-polonica, том 8, Скопје 2011, стр. 

533- 542. (коавторство со Убавка Гајдова). 

40. „Фонемата /в/ во санди во долнополошките говори“,Македонски јазик LXII Скопје 2011, 

стр. 87- 94. (коавторство со Дарко Томовски). 

41. „Употребата на партикулата да со фактивно и со нефактивно значење, балкански 

паралели“, Зборник со реферати од лингвистичната секција на XXXVII научна конференций на 

XLIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура,  јули, Охрид 2010, Скопје 

2011, стр. 179-186. 

42. „Expression du présent dans les langues balkaniques“, Actes, L'homme et son environnement 

dans le Sud-Est européen, X Congés de l'Association internationale du Sud-Est européen. Éditions de 

l'association Pierre Belon, Paris 2011, стр. 464- 472. (коавторство со Убавка Гајдова). 

43. „Архаизми в юго-восточных македонских диалектах: крайние южные границы 

славянского языкового пространства“, Славянский альманах 2010, Изд. „Индрик“, Москва 2011, 

стр. 386- 393. 



  

44. „О неким специфичностима употребе прошлих времена у српском и македонском 

језику“, Српска књижевност и језик у јужнословенском контексту (зборник радова пројекта, 

уредио Михајло Пантић), Чигоја штампа, Београд 2011, стр. 156— 175. (коавторство со Убавка 

Гајдова). 

45. „Изразување на дативот во македонските дијалекти“, Прилози XXXVI 1-2, МАНУ, 

посветени на акад. Зузана Тополињска по повод нејзината 80-годишнина, Скопје, 2011, стр. 163 
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10. XX заседание на Меѓународната комисија за фонетика и фонологија на словенските јазици при 

Меѓународниот комитет на слависти, MJ, LIV - LV, Скопје 2004, стр. 283-286. (хроника) 

11. XVI заседание на Комисијата за фонетика и фонологија на словенските јазици при 

Меіународниот славистички комитет и Работна научна конференција. Литературен збор, 4-6, Скопје 

2005, стр. 159-161. (хроника) 

12. Светлана Давкова - Горгиева, Лексиката на говорот на селото Чифлихик - Демирхисарско (со 

краток граматички опис) (Институт за македонски јазик "Крсте Мисирков" - Скопје, 2004). MJ, LVI, 

Скопје 2006, с. 273-277. (приказ) 

13. Кон осумдесетгодишншшта на академик Зузана Тополињска MJ, Скопје 2011, стр. 7-10. 

(повод). 

14. „Монографија за горанскиот говор (Васил Дрвошанов, Кон роднинската терминологија на 

горанскиот говор. - Бата прес Скопје, 2013)“. Македонски јазик LXIV, 2013, стр. 221-224. (приказ) 

15. Круме Кепески, Статии и анализи за македонскиот јазик, Македонска литера, Скопје 2014, 

Литературен збор LXIII 1-3, стр. 187-191. (приказ) 

16. Anna Korytowska, Sandhi w standardzie jçzyka macedonskiego, Rocznik slavisticzhny, Wroclaw, 

Polska 2014, стр. 174-176. (приказ) 

17. Ирена Савицка, Фонетските проблеми во ареалната лингвистика (врз основа на јазичната 

ситуација во Југоисточна Европа) Rocznik slavisticzhny, Wroclaw, Polska 2014, стр. 177-181. (приказ) 

18. Ирена Савицка, Фонетските проблеми во ареалната лингвистика (врз основа наЈизичнити 

ситуацц/а во југоисточна Европа) македонски јазик LAY, 2014, стр. 391-395. (приказ) 

http://www.asusilc.net/aktuelnosti/?p=408
http://www.asusilc.net/aktuelnosti/?p=407


19. „За македонскиот јазик како поле за истражување и како книжевна алатка (Васил 

Дрвошанов, Авторы и дела, V, Бата прес, 2018 година)“. Литературен збор LXVI, 1-6, 2019, стр. 

203-206. (приказ) 

20. Весна Миовска, Топонимијата во Кривопаланечко, Институт за македонски јазик „Крсте 

Мисирков“, Скопје, 2020, Посебни изданија, кн. 87, 266 стр. 

(Финансирано од Градскиот музеј и од Општината во Крива Паланка), MJ, 2020, стр. 143-148. 

(приказ) 

21. Снежана Петрова-Џамбазова, Рекламата како текст (со посебен осврт на јазичните 

особености на телевизискатареклама), Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Посебни 

изданија, бр. 86, Скопје, 2019, 187 стр .MJ, 2020, стр. 149— 152. (приказ) 

22. Марјан Марковиќ, Зузана Тополињска, Македонски ~ полски, семантичка деривација на 

одбрани прасловенски корени, Скопје: МАНУ, 2019, 177 стр. МЈ, 2020, с. 153 — 160. (приказ) 

23. Васил Дрвошанов, Јазичен мозаик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 

Посебни изданија, 88, Книгоиздателство „Бата Прес Милениум“ Скопје, 2020,237 стр. MJ, 2020, 

стр. 169-172. (приказ) 

23. Македонската фонетика расветлена од севернословенска - полска перспектива, Ирена 

Савицка, Ана Цихнерска, Местото на македонската фонетика во рамките на словенскиот и на 

балканскиот јазичен свет, Скопје: МАНУ, 2018, 210 стр. (коавторство со Марјан Марковиќ). 

Rocznik slawistyczny, LXIX, Wroclaw, 2020, стр. 223-230. (приказ) 

Учество на научни конференции и собири 

 

1. Перспективите на експерименталните истражувања на фонолошките системи на 

македонскиот стандарден и дијалектен јазик, Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanskÿch jazykû“, 

Univerzita Karplova v Praze, Filozoficka fakulta, Praha, 2005. 

2. Од морфосинтаксичките особености па западното македонско наречје, Македонско-

северноамериканска конференција за македонистика, 1 1 - 1 3  VIII 2006 Охрид. 

3. Народните називи на месеците во македонските дијалекти — споредба со народните 

називи во словенечкиот јазик, Македонско-словенечка конференција, 12-15 септември 2007 

Охрид. 

4. Структурата на основната реченичпа конструкција во македонскиот стандарден јазик, 

предавања на XLI Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 11-

28 VIII 2008. 

5. Начини на изразување на адмиративот во западното македонско наречје, 

Македонистички собир, 1 -2 септември 2008 год. Охрид. 

6. Категоријата дистанца во македонскиот, во бугарскиот и во српскиот јазик 

(граматички и лексички показатели), XIV меѓународен славистички конгрес во Охрид, 12-16 

септември 2008. (коавторство со Убавка Гајдова). 

7. Од фонотактиката на македонскиот јазик, учество на Заседанието на Комисијата за 

фонетика и фонологија при Меѓународниот славистички комитет, февруари 2009, Торуњ, Р 

Полска. 

8. Евиденцијалните маркери во македонскиот јазик, учество на Vorkshop: Database of 

evidential markers in European languages, Мајнц, Германија, 16-18 април 2009. 

9. Искажување на акузатнвот во дщалектите на македонскиот јазик (коавторство со У. 

Гајдова), Научна дискусија, Семинар за македонски јазик, литература и култура, август, 2009 
Охрид. 



  

10. Means of Coding Present Events in Balkan Languages, (with Ubavka Gajdova), Xе Congrès 

International de L'AIESEE, Paris (les 23-27 septembre 2009). 

11. Споредба на евиденцијалните показатели за инференцијалност во македонскиот и во 

полскиот јазик (коавторство со У. Гајдова), Македонско-полска научна конфереција, 23-24 

октомври 2009, Скопје. 

12. За евиденцијалноста во македонскиот јазик (коавторство со У. Гајдова), Научен собир 

во ИМЈ, 26 2. 2010. 

13. Употребата на партикулата да со фактивно и со нефактивно значење, балкански 

паралели, Научна дискусија, Семинар за македонски јазик, литература и култура, јули, 2010 

Охрид. 

14. Фонемата /в/ во санди во долнополомките говори, Меѓународна конференција 

организирана од Комисијата за фонологија и фонетика при Меѓународниот комитет на 

славистите, 25-26 октомври, Скопје 2010, (коавторство со Дарко Томовски). 

15. Условниот период во македонскиот и во српскиот јазик, Wyraz i zdanje v jçzikach 

slowiahskich, Вроцлав, Полска, 26-28 ноември 2010. 

16. Балканското влијание во развојот на адмиративот во западното македонско наречје, 

Блаканолошка конференција, Торуњ, 2-3 декември 2010. 

17. Перспективите на фонетските истражувања - фонетска лабораторија, Науката за 

македонскиот јазик, состојби и перспективи, 18 и 19 април 2011, МАНУ, Скопје. Пленарно 

предавање. 

18. Од особеностите на македонските дијалекти, Предавања на меѓународниот семинар 

за македонски јазик, литература и култура, Охрид, јуни 2011. 

19. Именските синтагми со неидентификуван референт во западното македонско 

наречје, семантика и форми, (коавторство со Зоран Радически), Научна дискусија, Семинар 

за македонски јазик, литература и култура, јули, 2011 Охрид. 

20. Санди во македонските дијалекти, Меѓународна конференција за фонетика и 

фонологија, Љубљана, Словенија 2012, 14-16 февруари. 

21. Евиденцијалните маркери во текстовите на Блаже Конески според материјалите во 

Гралис-корпусот, Poetic, stilistic und linguistic der texte von Blaze Koneski im „GRAUS-

KORPUS“, Грац, 30 март-1 април 2012. 

22. Особености на некой лексички маркери за евиденцијалност во македонскиот и во 

албанскиот јазик, Меѓународна научна конференција во Охрид, 20-21 јуни, Охрид 2012 

(коавторство со Зоран Радически). 

23. Од фонетско-фонолошките особености во македонскиот и во словенечкиот јазик, 

XV меѓународен славистички конгрес во Минск, Белорусија, 20-27.8. 2013. 

24. Изразување на семантичката категорија адмиратив во албанскиот и во 

македонскиот јазик, Семинар за албански јазик, литература и култура, Тетово, 25-26 

септември 2013. 

25. Лексички паралели во хрватскиот и македонскиот јазик Хрватско-македонски 

книжевни и културни врски, Охрид 26-27 септември 2013. (коавторство со Лидија 

Тантуровска). 

26. Македонските заемки во албанскиот јазик - споредба со материјалите од Франц 

Миклошич, Научна конференција, Ob dvestaletnici Franca Miklošiča (uredil Marko Jesenšek), 

Ljutomer 2013, R Slovenija. 



27. Називите за лисица и ласица на македонската дијалектна територија, 60 годишнина 

од Институтот за македонски јазик. Научна конференција, Скопје, ноември 2013. 

28. Согледувања за етимолошкиот речник на македонскиот јазик (врз примери од 

дијачектолошкиот материјал од Македонскиот дијалектен атлас), Денови на Благоја 

Корубин, Лексикологи]ama и лескикографијата - мостови меѓу јазиците, 28 февруари - 2 март 

2014, Молика - Пелистер, Битола. 

29. За некой морфосинтаксички промени во вратничко-полошките говори, Дијалекти 

српскога језика: истраживања. настава, књижевност, 11-12 април 2014 Лесковац, Република 

Србија. 

30. Одржано предавање на LXVII Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература 

и култура, со наслов: Македонските дијалекти пред и по кодификацијата на македонскиот 

јазик (Охрид, јуни 2014 година). 

31. Функционалната стојност на глајдот /ј/ во современиот македонски јазик 

(коавторство со К. Трајкова), Методики и методолошки истражувања на фонетскиот и 

фонолошкиот систем на словенските јазици, 23-24.10.2014, Кошице, Р. Словачка. 

32. Лексичка интерференција кај Македонците во јужен Банат (Република Србија) 

(коавторство со Станислав Станковиќ), Денови на Благоја Корубин Јазичната слика на 

светот (23-24 април 2015, Скопје). 

33. Македонско-полски паралели во фразеологијата (коавторство со Лилјана Гушевска); 

Македонско-полска научна конфереција која се одржа во Скопје на 26-27 мај 2015 год.). 

34. Фразеологијата како одраз на светогледот на словенските народи (коавторство со 

Лилјана Гушевска), Македонско-словачка научна конференција која ce одржа во Скопје на 1-

2 јули 2015 год.). 

35. Pronunciation and phonological value of the sounds /ЌЈ and /Ѓ/ in the contemporary 

Macedonian language (коавторство со Блага Панева). Меѓународна фонетска конференција 

Speech and Language, (V international conference on fundamental and applied aspects of speech and 

language) која се одржа на 17-18 октомври 2015 во Белград, Република Србија. 

36. За македонските дијалектни изолати во Банат & историја, демографија и фонетски 

карактеристики (коавторство со Станислав Станковиќ). Српско-македонски културни врски: 

Афирмација, продлабочување и проширување на вековните културни врски меѓу Р. 

Македонија и Р. Србија (Битола, 30-31 октомври, 2015 год.). 

37. Лексичка интерференција кај Македонците во јужен Банат (Република Србија). 

(коавторство со Станислав Станковиќ), Денови на Благоја Корубин Јазичната слика на 

светот (Скопје 23-24 април 2015,). 

38. Специфики во изразувањето на негацијата во кичевскиот говор - споредба со другите 

западномакедонски говори, Денови на Благоја Корубин „Јазикот наш денешен-јазикот наш 

насушен“, 14-15 април 2016, Скопје. 

39. Две предавања на XLIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и 

култура, на теми: 1 ) За кодификацијата на македонскиот јазик 2) За некой фонетски и 

морфосинтаксички особености на македонскиот стандарден јазик. Охрид (11-26 јуни), во 

деновите 20 и 21 јуни 2016. 

40. Делото на Крсте Мисирков преку перото па Блаже Ристовски, Меѓународна научна 

конференција Мисирков - предизвик за нови проучуваіъа во науката, Струмица, 2-3 ноември 

2016 година. 

41. Кои македонските граматики и излагање за Граматиката на македонскиот литературен 

јазик од Круме Кепески на 4.11. 2016 година (Македонско село) на манифестацијата 

Отворени денови на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ како дел од 

организацискиот одбор за одбележување на граматиките на македонскиот јазик. 



  

42. Лексемите вистина и лага во македонските дијалекти. Научен собир „Денови на 

Благоја Корубин“, одржан во Струга во мај 2017 година. 

43. За неколку лексеми од областа на ткаењето во македонскиот и во полскиот јазик - 

лексичко-семантичка анализа. Меѓународна славистичка конференција одржана на 

филолошкиот факултет во Скопје на 15-16 јуни 2017 година, 

44. Сврзувачките средства во македонските лекарственици од XIX век, во коавторство 

со Лилјана Гушевска. Научна конференција при Меѓународниот семинар за македонски 

јазик, литература и култура во Охрид, 17-18 јуни 2017. 

45. Редуцирани вокали под акцент во западните македонски говори. Меѓународна 

конференција за фонетика и фонологија при Меѓународниот комитет на славистите, Краков, 

Република Полска 14-15. 9.2017. 

46. Интердисциплинарност и културне специфичности у језику (на примерима из 

македонское и српског језика) во коавторство со Виолета Николовска. Меѓународна 

конференција „Наука без граница“ одржана во Косовска Митровица, 21-22 септември 2017 

година. 

47. Македонската душа и душата во македонскиот јазик, во коавторство со Виолета 

Николовска. Меѓународна научна конференција „Душата во аксиосферата - аксиосферата на 

душата. Антрополошко-јазични погледи на душата во меѓукултурна перспектива“, одржана 

во Варшава, Р. Полска, во организација на Институтот за славистика при ПАН. 

48. Особености на некой лексички маркери за евиденци/алност во македонскиот и во 

албанскиот јазик. Меѓународна научна конференција „Минатото на јазичниот свет - денес 

и утре“, (15-16 ноември 2017), Скопје. 

49. Академик Божидар Видоески. втемелувач и двигател на македонската 

дијалектологија. Научен собир Македонистички денови во МАНУ, на 16-17 мај 2018 година 

во Скопје. 

50. Македонскиот јазик како втор јазик кај Власите во Македонија. Меѓународна научна 

конференција Унапредување на статусот и корпусот на македонскиот стандарден јазик, 14 

до 15 јуни 2018, Велес. 

51. Изразување на нефактивноста во граничниот појас на македонскиот и на српскиот 

дијалектен ареал. XVI меѓународен славистични конгрес во Белград, Република Србија, 

одржан од 20 до 27 август, 2018 година, Белград. 

52. Учество во работата на Комисијата за фонетика и фонологија при Меѓународниот 

славистички комитет, а во рамките на XVI меѓународен славистични конгрес во Белград, 

Република Србија, одржана од 22 август, 2018 година во Белград, Р Србија. Учество на 

лингвистичка работилница во Торуњ, Р Полска во периодот од 26 до 29 октомври 2018, за 

работа на проектот Фонологија на македонскиот стандарден јазик, во рамките на 

Граматиката на современиот македонски стандарден јазик. 

53. „Изразување на негаццјата во вратничтот и во скопскоцрногорскиот говор“ 

(коавторство со Станислав Станковиќ). Меѓународна научна конференција Јазикот и 

културата — состојби и предизвици (6–7 ноември 2018) во Институтот за македонски јазик 

„Крсте Мисирков“, Скопје. 

54. „Темниот глас /а/ во градскиот охридски говор како културна престижна 

особеност“ (коавторство со Лилјана Гушевска). Меѓународна научна конференција Јазикот 

и културата — состојби и предизвици (6–7 ноември 2018) во Институтот за македонски 

јазик „Крсте Мисирков“, Скопје. 

55. Јазикот како средство за идептификација и за културна афирмација (македонскиот 

и хрватскиот случај во XIX век), коавторство со Лилјана Гушевска. Меѓународната научна 

конференција Балканската исторіюграфија и современите предизвици (9-10 ноември 2018) 

по повод 70 години од основањето на Институтот за национална историја - Скопје. 



50. Македонистиката денес во светлината на социолингвистиката, Pola stoljeća Katedre 

za makedonski jezik i književnost. Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 15-16 јануари 2019, Загреб, 

Република Хрватска. 

51. Фонемата /ј/ во црковнословенските текстови од македонска редакција — споредба со 

современиот македонски јазик, Меѓународен научен собир „Денови на Благоја Корубин“, 

април 2019, Сконје (коавторство со К. Трајкова). 

52. Избегнување или замена на опсцената лексика во секојдневната комуникација, 

(коавторство со Лилјана Гушевска). Опсцена и друга колоквијална лексика у српском и 

македонском језику, 19. 4. 2019 - Ниш. 

53. За сттаксичките особености на збирката „ Бели мугри “ од Кочо Рацин, Научна 

конференција во рамките на Рацинови денови: Светлината на зборот (јазични и книжевни 

аспекта во поезијата на Кочо Рацин и на Матеја Матевски), Велес 2019. Фонетските 

особености на самогласките во македонскиот јазик - распределба на формантите (Бранислав 

Геразов, Агата Травиньска, Веселинка Лаброска), 

54. Меѓународна научна конференција при Меѓународниот семинар за македонски јазик, 

литература и култура 25 август, 2019 - Охрид. 

55. Функције партикуле би у граничним појасевима македонское и српског дијалекатског 

ареала, Меѓународна научна конференција Наука без граница; 21.9. 2019. Косовска Митровица, 

Република Србија. 

56. Особеностите на интонацијата во современиот македонски стандарден јазик 

(Бранислав Геразов, Веселинка Лаброска, Ирена Савицка), Фонетска конференціей при 

Меѓународниот славистични комитет. 26-27. 9. 2019- Прага. 

57. Балканскиот поглед на светот одразен во лексиката на албанскиот и на македонскиот 

јазик, (коавторство со Б. Сулејмани). Балканолошка конференција: Меѓународен семинар на 

блканологија, „Претставувањето на другиот во балканската култура“, Институт за духовно и 

културно наследство на Албанците, Скопје, 26-27. 10. 2019. 

58. Изразување на лингвистичните функции преку интонацијата во современиот 

македонски јазик (Б. Геразов, В. Лаброска. И. Савицка), 13-14 ноември 2019, ИМЈ „Крсте 

Мисирков“, Скопје Македонскиот јазик - извор на фило лотки и на културолошки 

истражувања. 

59. Називите за крлушка на македонската дијалектна територија според картотеката 

на Македонскиот дијалектен атлас, Меѓународна научна конференција Македонскиот јазик - 

извор на филолошки и на културолошки истражувања. 13-14 ноември 2019, ИМЈ „Крсте 

Мисирков“, Скопје. 

60. Encoding Word Focus with Intonation in Macedonian (Branislav Gerazov, Veselinka 

Labroska, Irena Sawicka), Speech and Language 2019, VII International Conference on Fundamental 

and Applied Aspects of Speech and Language, November 1-2, 2019, Beograd. 

61. Македонскиот дијалектеи атлас - приоритет за македонската дијалектологија, 

Меѓународна научна конференција при Меѓународниот семинар за македонски јазик, 

литература и култура, 4.9.2020 Охрид. 

62. Анализа на фонотактиката на македонскиот питан и говорен јазик (Б. Геразов, В. 

Лаброска, И. Савицка), Меѓународна научна конференција Македонскиот јазик - извор на 

научни истражувања (дома и надвор), 20–21 октомври 2020, ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 

2020. <http://imj.ukim.edu.mk/CMS/Upload/dokumenti/konferencija/АПСТРАКТИ%20%20-

%20%20Конференција%20ИМЈ%202020.pdf> 

63. Учество со предавање во рамките на посетата на научни работници од Институтот за 

македонски јазик „Крсте Мисирков“ на Основното училиште во Пустец, Република Албанија 

на тема: За фонетските особености на македонскиот стандарден јазик, Пустец, 27 - 28 мај 

2021 година. Покровител: амбасадорот на Република С. Македонија во Р Албанија, Данчо 

Марковски. 

http://imj.ukim.edu.mk/CMS/Upload/dokumenti/konferencija/АПСТРАКТИ%20%20-%20%20Конференција%20ИМЈ%202020.pdf
http://imj.ukim.edu.mk/CMS/Upload/dokumenti/konferencija/АПСТРАКТИ%20%20-%20%20Конференција%20ИМЈ%202020.pdf


  

 

Промоции 
 

1) Промотор на Собрани дела од Крсте П. Мисирков во подготовка на акад. Блаже 

Ристовски, а по повод 80 годишнината од раѓањето на Ристовски, мај 2011 МАНУ. 

2) Промотор на изданијата на Институтот за македонски јазик на Меѓународниот семинар за 

македонски јазик, литература и култура, Охрид, јуни 2014 година. 

3) Промотор на монографијата Беровскиот говор од Илија Бетински (организатор: Оиштина 

Берово, Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ Берово, јули 2014, Меѓународни 

сајам књига, Београд 2014. 

4) Промотор на книгата Статии и анализи за македонскиот јазик од Круме Кепески во 

рамките на конференцијата „Денови на Благоја Корубин“, на 23 април 2015 година во ИМЈ „Крсте 

Мисирков“ во Скопје. 

5) Промотор на Толковниот речник на македонскиот јазик под редакција на Снежана 

Велковска на 29 октомври 2015 година, во Градската библиотека „Брака Миладиновци“ во Скопје. 

6) Промотор и рецензент на Хрватско-македонскиот речник од авторките Дијана Влатковиќ 

и Борјана Прошев-Оливер, а во издание на „Matica Makedonaca u Republici Hrvatskoj“, одржана во 

Загреб на 3.12. 2015 година во големата сала на Матица Хрватска. 

7) Промотор на книгата Народни песни од Малеш со историско- дијалектолошки преглед од 

Станко Костик (Костовски) во редакција на Илија Бетински Малеш, Берово 22.8. 2017. 

8) Промотор на книгата од Ирена Савицка и Ана Цихнерска: Местото на македонската 

фонетика во рамките на словенскиот и на балканскиот јазичен свет, МАНУ, Скопје 2018, во 

МАНУ, на 21 Ноември 2018. 

Промотор на книгата Голо Брдо, (во превод на македонски јазик) од редакторите Андреј 

Соболев и Александар Новик и од група автори, во издание на ИМ J „Крсте Мисирков“ и Наука од 

Санкт Петербург, промовирана во Корча, Албанија, на 29.11.2018 година, во организација на 

Македонското друштво „Сонце“ од Корча. 

9) Промотор на најновите институтски изданија (ноември 2019 до октомври 2020) во рамките 

на: Отворени денови на Институтот за македонски јазик ( 19 -2 2  октомври 2020 г.). 

10) Промотор на книгата Топонимијата во Кривопаланечко од Весна Миовска, 19 мај, 2021, 

Општина Крива Паданка. 

 

 

 

Учество во рецензентски комисии и рецензии на книги 

 

1) Ментор и член на рецензентски комисии за оцена и одбрана на магистерски груд за 

кандидатите Душко Деспотовски и Влатко Симјановски 2014, на кандидатката Сашка Грујовска 

во 2017, на кандидатката Мирјана Велјановска во 2018 година и на кандидатот Дарко Томовски 

во 2019 година. 

2) Член на рецензентски комисии за оцена и одбрана на магистерски труд за кандидатите 

Даниела Такева и Гордана Ацевска 2015. 

3) Член на рецензентска комисија за избор во звање за проф. д-р Виолета Николовска (со 

одлука бр. 1602-46/6 од 3.2. 2016) на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце 

Делчев“ во Штип. 

4) Член на рецензентска комисија за оцена и одбрана на магистерски труд за кандидатката 

Даниела Филкова на Државниот универзитет во Тетово (со одлука бр. 18-207/6 од 19.11.2015; 

одржана одбрана на ден 26.2.2016 година во Тетово). 

5) Член на рецензентска комисија за оцена и одбрана на магистерски труд за кандидатката 

Доца Цветковска на постдипломските студии Македонистика со комуникологија во Институтот 

за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје во 2016 година во Скопје. 



 

6) Ментор и член на рецензентска комисија за оцена и одбрана на докторски труд со 

наслов Тетовскиот говор - современа состојба за кандидатката Дијана Петровска во рамките 

на докторските студии по Македонистика; одржана одбрана во јули 2019 година. 

7) Рецензент на монографијата Беровскиот говор од Илија Бетински (организатор: 

Општина Берово и Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“) Берово, јули 2014. 

8) Рецензент на Хрватско-македонски речник, автори: Дијана Влатковиќ, Борјана Прошев-

Оливер, издавач Матица на Македонците во Хрватска, 2015. 

9) Рецензент на учебникот Македонски језик са елементима национална културе за 2разред 

основне школе, аутори Ј. Радески, Б. Панева и Ј. Клисарова у Гиздању 2015 године. (Ш Завод за 

уцбенике Београд). 

10) Рецензент на книгата Роднинската терминологий во горанскиот говор од Васил 

Дрвошанов, објавена 2015 година во издание на ИМЈ „Крсте Мисирков“ и „Бата прес 

милениум“. 

11) Рецензент за оценка на трудот Народни песни од Малеш со историско- дијалектолошки 

преглед од Станко Костиќ (Костовски) во редакција на Илија Бетински Малеш, отпечатен како 

издание на ИМЈ во 2017 година. 

12) Рецензент на прирачникот за настава по предметот македонски јазик од Раско 

Лозановски и група автори: Македонски водопади од зборови и реченици, Скопје 2018. 

13) Рецензент на книгата од Дијана Петровска со наслов Тетовскиот говор - особености и 

лексика од областа на казанцискиот занает (според искажувањата на еден тетовски 

казанџија), Тетово, 2017. 

14) Рецензент на трудот За евиденцијалноста во македонскиот јазик од Сашка Грујовска, за 

објавување во списанието Македонистика, Скопје 2018. 

15) Рецензент на трудот: READING, WRITING, ARITHMETICS, physiological and pathological 

aspects through theoretical and experimental approach, од авторите: Silvana Punišić, Liljana Jeličić, 

Vanja Nenadović, LAAC - IEPSP, Belgrade 2019. 

16) Рецензент на трудот Топонимијата во Крушевско од Мери Јосифовска, МИ-АН,Скопје 

2019. 

17) Рецензент на книгата Јазичен мозаик од В. Дрвошанов, објавена 2020 година во издание 

на ИМЈ „Крсте Мисирков“ и „Бата прес милениум“. 

18) Рецензент на прирачникот за настава по предметот македонски јазик од Раско 

Лозановски: Правописни законитости во фонетиката на јазикот наш македонски, Скопје 

2020. 

19) Рецензент на книгата Топонимијата во Кривопаланечко од Весна Миовска, ИМЈ „Крсте 

Мисирков“, Скопје 2020. 

20) Рецензент на трудот Јазиците во контакт во балканскиот ареал - ту rama лексика во 

колоквијалниот македонски јазик во Битола од Владимир Цветковски, ИМЈ „Крсте Мисирков“, 

Скопје 2021. 

21) Рецензент на прирачникот за настава по предметот македонски јазик од Р. Лозановски: 

Врвни македонисти низ времето, Скопје 2021 


