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ОДНАДВОР – ДОМА: НОВИТЕ ЗБОРОВИ (НЕОЛОГИЗМИТЕ) ВО 
МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК 

Апстракт: Имајќи ги предвид актуелните случувања со светската пандемија која се рефлектира 
во сите сфери на човековото живеење и дејствување и актуелната дихотомија дома – надвор, во 
овој труд се актуализира обратната релација, односно се претставува дихотомијата однадвор – 
дома,  во смисла на начинот на кој новите зборови навлегуваат или се создаваат во македонскиот 
јазик. Оттука, целта на трудот е да ги испита новите зборови (неологизмите) во македонскиот 
јазик и да укаже на импликациите од нив на сите јазични рамништа.  Истражувањето е 
квалитативно и има описен карактер. Корпусот го претставуваат новите зборови засведочени во 
голем број електронски новинарски статии во периодот од декември 2019 г. до авугуст 2020 г. Од 
методите за обработка на податоците и за донесување на заклучоци се употребуваат анализа, 
синтеза и споредба. Резултатите од истражувањето покажуваат дека една крајно негативна 
масовна појава доведува до промени во јазичниот систем на сите рамништа и истовремено 
обезбедува значајни и нови податоци за начинот на кој неологизмите навлегуваат или се 
создаваат во македонскиот јазик.  
Клучни зборови:  пандемија, неологизми, македонски јазик. 

1. Вовед. Јазикот е најсовршеното средство за комуникација што ги
рефлектира сите општествени случувања, па, оттука, јазикот и општеството се 
заемно поврзани. Како општествен феномен, јазикот постојано се менува за да 
ги задоволи потребите на своите корисници. Најотворениот јазичен систем за 
тие промени е, секако, лексиката, која со текот на времето се менува, во смисла 
на тоа што некои зборови застаруваат, некои го прошируваат или го стеснуваат 
своето значење, некои стануваат дел од пасивниот речник, а некои се сосема 
нови зборови (Конески 1987; Минова-Ѓуркова 2003). Ваквите промени не се 
карактеристични само за македонскиот јазик туку за сите современи светски 
јазици, воопшто. Општо е познато дека новите појави и предмети се именуваат, 
односно добиваат соодветен означувач и дека тие, најчесто, со формата со која 
се именувани таму каде што е присутна појавата почнуваат да навлегуваат во 
одреден јазик, најпрво во текстовите од научниот стил и од новинарскиот 
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потстил, потоа и во разговорниот јазик, по што нивниот натамошен статус е 
неизвесен. Во зависност од голем број фактори, овие нови зборови може сè 
поактивно да се употребуваат во јазичната практика што може да доведе до 
нивно преминување во општата лексика и на крајот и во речникот на еден јазик 
или, пак, до нивна активна употреба одредено време додека е актуелна појавата, 
а потоа и до нивна неупотреба, заборав и премин во пасивната лексика, што 
значи дека имаат функција на нови зборови во лингвистиката наречени метеори 
(Минова-Ѓуркова 2003; Јанушева и Јуруковска – Janusheva & Jurukovska 2015). 
Новите зборови се, секако, еден од начините за збогатување на лексичкиот 
фонд на јазикот. Сепак, не треба да се заборави ставот на Конески (1967: 21) за 
изградување на стандардниот јазик, првенствено, врз основа на живите 
наставки за зборообразување што ги има во нашиот народен јазик, а потоа со 
заемање, односно ,,...да го изнајдеме и да го искористиме секое здраво и 
животворно зрно од нашето веќе натрупано речничко богатство.“ 

Поради својата сложена природа, новите зборови претставуваат 
интересен феномен за проучување и голем предизвик за лингвистите. Во оваа 
смисла, треба да се истакне дека иако 2020 година ќе остане запаметена по 
случувањата со актуелната пандемија, од една страна, во јазична смисла 
истражувањето токму на зборовите поврзани со неа дава нови сознанија за 
неологизмите кои досега се малку испитувани во македонската лингвистика, а 
од друга страна, појавата на овие нови зборови има пошироки импликации на 
јазичниот систем на сите рамништа. 

2. Преглед на досегашни истражувања. Новите зборови имаат 
сложена природа и неизвесен статус во еден јазик и, најчесто, не е едноставно 
да се определи што треба да се подразбира под синтагмата нов збор. Иако во 
различни речници се забележува доследност во смисла на тоа што поимот 
неологизам се толкува како нов збор, сепак, дополнителните објаснувања во 
речниците, во смисла на тоа дека под неологизам се подразбира: „новото 
значење на даден или стар збор“ (Толковен речник на македонскиот јазик 2006: 
358; Вујаклија 1980: 603; Дигитален речник на македонскиот јазик; електронско 
издание на Речникот на Мериам-Вебстер – Merriam-Webster; електронско 
издание на Речникот на Колинс – Collins Online Dictionary; Речникот на Хорнби 
– Hornby 2009: 982), „нов збор којшто со својата форма малку отстапува од 
вообичаениот начин на создавање зборови од тој вид“ (Белчев 2020: 434), „нов 
збор направен по примерот на странските јазици, кованица (Вујаклија, 1980: 
603; електронско издание на Речникот на српски јазик), „нов збор, јазична нова 
творба, кованица или заемка од друг јазик“ (Хрватски јазичен портал), од своја 
страна, наметнуваат нови прашања и дилеми, како на пример: Што треба да се 
подразбира под нов збор?, Како да се определи дали е еден збор нов или не?, 
Дали зборот кованица и поимот нов збор, односно неологизам се синоними или 
имаат различно значење?, Дали секоја заемка е неологизам? итн. Од наведеното 
се гледа дека во анализираните Речници на индиректен начин се укажува на 
некој од начините на кои се создава или навлегува еден неологизам во јазикот, 
наведени кај Минова- Ѓуркова (2003: 135) и тоа: со заемање: геноцид, 
модератор; со средствата на сопствениот јазик: самопослужување 
претседателка; со преосмислување (глувче како дел на компјутерскиот 
систем).   
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Значајни информации за природата на неологизмите се забележуваат во 
странската лингвистика. Така, според Герасим (Герасим 1990), неологизмите се 
во тесна врска со општествата кои брзо се менуваат и во кои има брз проток на 
информации. Според неа, неологизмот е нов збор кој на почеток го 
употребуваат мал број луѓе во одредени ситуации, па станува збор за непостојан 
неологизам, кој, потоа, со текот на времето, ја проширува својата употреба, но, 
сепак, не е општоприфатен, па, во таа смисла, станува збор за дифузен 
неологизам, кој дури потоа станува постојан во смисла на тоа што се 
препознава во заедницата и има општа употреба. Понатаму, испитувајќи ги 
стратегиите за интерпретација на неологизмите, Ниска (Niska 1998) во 
определувањето на неологизмите се повикува на дефиницијата на Реј (Rey 1995: 
66), според кој, неологизмот е фраза, збор или елемент од речникот во кој 
врската означувач – означено не била материјализирана како лингвистичка 
форма во претходните фази од развојот на речникот на даден јазик. И за 
Спасојевиќ (Спасојевић 2011), неологизмот е новосоздаден збор кој не е 
општоприфатен или конструкција која неодамна влегла во јазикот. Тој смета 
дека најголем број неологизми се позајмени зборови, главно, преземени од 
англискиот јазик и дека е нереално да се очекува секој нов збор кој означува 
даден поим веднаш да се преведе. Поимот кованица го сфаќа како подвид на 
неологизмите што е карактеристичен за поетскиот јазик. Спасојевиќ ги 
споменува и оказионалните неологизми кои се творба на авторот настанати за 
потребите на книжевното дело. Многу е важно што тој истакнува дека со 
неологизмите се создаваат нови имиња како додаток на веќе постојните за да се 
задоволат стилистичките и прагматичките барања, односно општествено-
политичкиот, економскиот и културниот развој на една заедница, внесувајќи 
нијанси на диференцираност во изразувањето. Во истражувањето на 
семантичките и структурните особености на неологизмите, Жаханова и Лучкова 
(Zhakhanova & Luchkova 2013: 67–71) се повикуваат на истражувањето на 
Јансен (Janssen 2005), кој предлага неколку критериуми за определување на 
еден збор како неологизам, меѓу кои психолошки (зборот се сфаќа како нов во 
една заедница), лексикографски (зборот не е присутен во актуелниот речник на 
даден јазик), дијахрониски  (секој збор што е од неодамна присутен во даден 
јазик, а претходно не бил дел од тој јазик) и др. Исто така, тие  укажуваат дека 
некои лингвисти сметаат дека зборот треба да биде во употреба помалку од 25 
години за да се смета за неологизам. Конопелкина (Konopelkina, 2017: 23–30) ги 
анализира неологизмите во контекст на политичкиот дискурс и, повикувајќи се 
на Арнолд (Arnold 2012: 376), истакнува дека создавањето на нови зборови има 
и прагматички карактер со цел човекот да ги изрази своите мисли и идеи. 
Според неа, неологизмите, најчесто, се создаваат врз основа на веќе постојни 
зборови, а апсолутно новите зборови се многу ретки.  

Во македонската лингвистика сеопфатни информации за неологизмите 
се среќаваат во Стилистиката на Минова-Ѓуркова (2003: 135) која нив ги 
разгледува во рамките на лексиката поставена на временската оска и ги 
определува како „нови зборови со кои се означуваат релативно нови поими, 
појави, предмети.“ И таа, како и Герасим (1990), смета дека неологизмите 
„Отпрвин ги употребуваат малкумина (специјалисти или новинари), а потоа – 
широк круг зборувачи.“ Понатаму, авторката укажува на постоењето на 
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неологизми метеори што се, всушност, привремени зборови кои брзо 
преминуваат во застарените зборови. Исто така, таа укажува дека е голем бројот 
на неологизми сврзани со материјалната култура (облека, храна и сл.) што се 
прифаќаат масовно, па честата и широка употреба доведува до губење на 
впечатокот дека станува збор за нов збор (мини, ход дог итн.). Зборувајќи за 
јазикот на уметничката литература, Минова-Ѓуркова (2003: 234) пишува и за 
потенцијализмите (можните неологизми), оказионализмите (неологизмите 
сврзани со контекстот) и за индивидуализмите (неологизмите карактеристички 
само за јазикот на одреден автор). Симоска (2007: 35) ги дефинира 
неологизмите како „лексикализирани, т.е. инвентарирани, прифатени лексички 
единици“. Како пример за неологизми кои сè уште не се генерално 
лексикографски опфатени во македонските речници (исклучок, според неа, се 
речниците на Зозе Мургоски) ги наведува: интернет, интернет-кафе, прес-
конференција, билборд, бренд, бизнисмен, бизнис-клима и др., како и 
целокупната нова терминологија сврзана со ЕУ (на пр., еврокомесар, 
европратеник, евроскептицизам). Таа ја истакнува разликата помеѓу термините 
неологизам и оказионализам, која се состои во лексикализацијата и покрај тоа 
што, како што вели, постои тенденција овие два термини да се изедначуваат во 
стручната литература. Според неа, поимот оказионализам е „привремено, 
спонтано употребена, нова, нелексикализирана лексичка единица во одреден 
текст со одредена комуникативна интенција на авторот, која потенцијално 
може, но не мора да пристапи кон трајниот лексикон на еден јазик“. Понатаму, 
таа укажува дека првобитно создадените оказионализми се, всушност, 
потенцијални неологимзи. Димовска и Цветковиќ (2009: 43–44) истакнуваат 
дека дека „неологизмите ги истиснуваат туѓите зборови од еден јазик и 
придонесуваат за чистотата на јазикот“, а како примери за неологизми ги 
наведуваат: електроника, вселена, генерација, компјутер. Понатаму, тие 
сметаат дека постојат два вида неологизми: прифатливи (кои науката ги 
прифаќа и кои стануваат дел од писменото и усното изразување на човекот) и 
неприфатливи (кои се јавуваат во одреден момент, траат кусо време, а потоа се 
отфрлаат и од науката и од практиката, затоа што не се во духот на јазикот во 
кој навлегле). Велкова и Јовановска (2009: 120) новите зборови ги нарекуваат 
неологизми или кованици, а како примери ги наведуваат: седумкатница, 
осумгодиштен, секојдневен, виножито и дрворед. Тие ги прифаќаат начините 
за навлегување на неологизмите во јазикот, наведени кај Минова-Ѓуркова 
(2003). Овие начини за создавање на неологизмите се среќаваат и кај Велкова и 
Јовановска (2010: 50), кај кои неологизмите се вклучени во лексиката според 
потеклото на зборовите и кои како примери за неологизми ги наведуваат: 
компјутер, хотел и печатач. Бојковска и другите (2009: 76) ги прифаќаат 
начините за навлегување на неологизмите во јазикот наведени кај Минова-
Ѓуркова (2003), нив ги сфаќаат како „новосоздадени зборови кои сè уште не 
навлегле во активниот лексички состав и кои имаат ограничена сфера на 
употреба“, а како примери се наведени: видео, компјутер, солитер, наивец, 
печатач, виљушкар. Истражувањето на Јанушева и Јуруковска (Janusheva & 
Jurukovska 2015: 99–116) се надоврзува на она што е веќе истакнато за 
неологизмите во истражувањата на странските лингвисти и на Минова-Ѓуркова 
(2003). Понатаму, истражувањето нуди важни информации што не се во 
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согласност со истражувањата на Димковска и Цветковиќ (2009), Велкова и 
Јовановска (2009), Бојковска и другите (2009) и Велкова и Јовановска (2010), 
укажувајќи дека нивното сфаќање и толкување на неологизмите, како и 
наведените примери се погрешни од лингвистичка гледна точка. Дополнително, 
имајќи ја предвид сложеноста на неологизмите, тие предлагаат класификација 
на неологизмите во македонскиот јазик: семантички неологизми – кога 
постојниот збор добива ново значење, пример, бран; неологизми кованици 
создадени со средствата од сопствениот јазик од веќе постојните туѓи зборови; 
неологизми кованици создадени со комбинирање на туѓи и домашни елементи 
од веќе постојните туѓи зборови; неологизми заемки – интернационализми  (со 
потекло од грчкиот или латинскиот јазик); неологизми заемки од другите 
странски јазици, главно од англискиот со прифаќање на новиот поим или идеја; 
потенцијални неологизми што, главно, се употребуваат во разговорниот стил и 
во новинарскиот потстил; неологизми скратеници; неологизми дијалектни 
зборови; неологизми кованици (авторски неологизми) типични за јазикот на 
прозата и поезијата. Конечно, повикувајќи се Жаханова и Лучкова (2013), на 
информациите во Слободната енциклопедија „Википедија“ и во Речникот на 
Слободната енциклопедија „Википедија“, „Викшнари“, (A multilingual free 
encyclopedia, Wiktionary, a wiki-based Open Content dictionary), тие особено го 
нагласуваат значењето на временскиот и лексикографскиот критериум. Според 
нив, за да се тврди дека е еден збор неологизам, треба да се земат предвид 
неговата сè поголема употреба во активниот говор и неговото отсуство од 
речниците, како и временскиот период од 15 до 20 години во кој зборот треба 
да биде во општа употреба. Тоа значи дека за зборот повеќе да не се смета за 
неологизам, тој мора да биде разбран од поголем дел од населението како 
валиден збор, а за тоа да случи зборот мора да биде во општа употреба, 
приближно барем една генерација, односно во период од 15 до 20 години, што 
ќе доведе до негово натамошно вклучување во речникот на еден јазик. 

3. Методологија на истражувањето. Ова истражување е квалитативно
и има описен карактер. Корпусот за истражување го сочинуваат новите зборови 
регистрирани во македонски електронски новинарски статии во периодот од 
средината на декември 2019 г. до 31 август 2020 година (прегледани се 400 
резултати на пребарувачот Гугл – Google). Анализа, синтеза и споредба се 
методите за обработка на податоците и донесување на заклучоци.   

4. Резултати и дискусија. Преку средствата за масовно информирање,
во 2019 г. кон средината на декември пошироката македонска јавност се 
запозна со новиот вирус, забележан во градот Вухан во Кина кој ја 
предизвикува новата болест. Подоцна, беа регистрирани случаи на заболени 
лица во голем број земји во светот, а кон средината на март 2020 г. и во 
Македонија, што значи дека новата болест, која набрзо доби пандемиски 
карактер, се појави надвор од Македонија. Јасно е дека овие нови појави треба 
да се именуваат, односно да добијат соодветни означувачи и дека на тој начин 
се создаваат новите зборови, што е во согласност со истражувањата на Герасим 
(1990), Реј (1995), Ниска (1998), Минова-Ѓуркова (2003), Јансен (2005), 
Спасојевиќ (2011), Арнолд (2012), Жаханова и Лучкова (2013), Јанушева и 
Јуруковска (2015), Конопелкина (2017). Од веб-страницата на Светската 
здравствена организација се гледа дека новиот вирус е именуван со означувачот 
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coronavirus (корона-вирус), а новата болест со означувачот COVID-19 (КОВИД-
19).  

Во електронското издание на Речникот на Мериам-Вебстер се потврдува 
дека поимот корона-вирус во светски рамки е познат уште од 16.11.1968 г. кога 
е воведен од група од 8 научници виролози во кратката статија „Коронавируси“ 
во списанието Природа (Nature). Овие 8 научници сметаат дека овие вируси се 
членови на претходно непозната група вируси за кои го предлагаат означувачот 
корона-вируси со цел да укажат на нивната специфична појава кога се 
идентификуваат под електронски микорскоп, а тоа е формата на круна. Зборот 
корона, пак, се забележува во РМЈ (1986: 356) со значење што го има зборот 
круна (1986: 369), потоа, во ТРМЈ (2006: 610) и во ДРМЈ како именка од женски 
род и како синоним со зборот круна, кој има значење: златен венец или вид капа 
со скапоцени украси за главата на монарх како симбол на власт и достоинство. 
Ако се има предвид дека зборот корона потекнува од латинскиот јазик (Белчев 
2002: 337; Миќуновиќ  2005: 256) и дека е регистриран уште во Тритомниот 
речник, тогаш е јасно дека станува збор за заемка уште од почетоците на 
развојот на македонскиот јазик, која со ова значење е дел од пасивниот речник 
(освен во медицинскиот жаргон) и дека не се употребувал во денешен контекст 
зашто не била позната или активна појавата на која тој се однесува. Оттука, 
вусшност, станува збор за актуализација на еден збор од пасивниот речник. Тоа 
значи дека од средината на декември 2019 г. овој збор, кој веќе постоел, 
почнува да се актуализира и масовно да се употребува, со што се побиваат сите 
досегашни тврдења дека новиот збор влегува постепено и на почетокот е 
употребуван само од специјалисти во одредена област и дека дури потоа добива 
поширока употреба. Според Речникот на англиски јазик на Мериам-Вебстер, за 
зборот corona (корона) се наведува значењето: дел од телото кој има форма 
слична на круна, а корона-вирус е секој вирус од фамилијата вируси Coronovidae 
што се јавува кај птиците и цицачите, вклучувајќи го и човекот и претставува 
предизвикувач на болестите МЕРС (MERS), САРС (SARS) и КОВИД-19 
(COVID-19). Оттука, не е спорно дека се работи за нов збор, корона-вирус, кој 
во македонскиот јазик е создаден како полусложена именка со актуализација на 
формата корона. Оваа полусложенка е составена од две заемки од латинскиот 
јазик: корона и вирус што означуваат еден поим, во кој првата именка 
атрибутски ја дополнува втората и не се менува граматички (Правопис 2017: 
62).  Ова е нов вид неологизам во однос на класификацијата на Јанушева и 
Јуруковска (2015).  

Како нов збор, поимот корона-вирус, секако, не е дел од Толковниот 
речник на македонскиот јазик, но е засведочен во Дигиталниот речник на 
македонскиот јазик како именка од машки род со значењето: вирус од групата 
на РНК-вируси што предизвикува заболувања кај луѓето и животните. Според 
правописот во Дигиталниот речник, овој поим се сфаќа како сложена именка 
што се пишува слеано: коронавирус.  

Многу честата употреба на овој поим, доведе до импликации на 
зборообразувачки план, во смисла на тоа што се создадоа цела низа сложени 
зборови со прва компонента корона: корона вирусот (17.5.2020), 
коронавирусот (26.4.2020), корона-уписи (Поповска, 16.6.2020); корона сезона 
(21.6.2020); корона – вирусот (Мицева, 25.7.2020), корона тренд и корона 
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креација (6.7.2020), корона кризата (Божиновска, 15.8.2020), корона биланс (С. 
Ф., 16.8.2020), корона-семафор (17.8.2020), корона тест (17.8.2020), 
коронакластер (Андонов, 18.8.2020) итн. Нивната појава и честата употреба, 
пак, доведоа до импликации на правописен план зашто од анализираниот 
материјал се гледа дека правописот на најголем број од нив не е во согласност 
со правила за пишување на сложените именки во македонскиот јазик (Правопис 
2017: 57–67), иако многу ретко се среќава и правилна правописна форма на овие 
сложени именки. Ако се има предвид дека корона е еден поим, а вирус друг, 
тогаш станува збор за сложена именка во која првата компоненета е 
дополнување на втората, се членува вториот дел, а не првиот, па, оттука, таа 
треба да биде напишана полуслеано, односно со цртичка без белина од двете 
страни. На ист начин треба да бидат напишани и сите полусложенки чија прва 
компоненета е формата корона. Понатаму, импликации од употребата на овие 
именки на правописно рамниште се забележуваат и во употребата на точката 
како правописен знак во правописот на броевите, кои како никогаш досега се 
актуализирани во статиите во кои се наведува бројот на новозаразени, излечени 
и починати дневно. Примерите 1.156 тестирања, се направени вкупно 126.284 
тестирања, изнесува 12.739, бројката на оздравени пациенти е 9.174, на 
починати е 544, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 
3.021 (З. Ф. 16.8.2020) покажуваат дека не се почитува правилото 313 г од 
Правописот (2017: 135). Исто така, импликации на правописен план се 
забележуваат и во набројувањето на градовите во кои се забележани 
новозаразени, излечени или починати, при што се употребува цртичка, што 
покажува дека не се почитува правилото 317 е за употребата на цртата при 
набројување на поими кои стојат еден под друг (Правопис 2017: 138). 
Дополнително, во однос на правописното рамниште, анализираните примери 
покажуваат дека зборот корона се пишува со голема почетна буква, иако не е на 
почеток на реченица и не е сопствена именка, што, секако, е неправилно: 
ширење на Корона вирусот во државата (Неотел). Посебен предизвик во 
однос на правописот претставуваат примерите од типот корона лажна вест 
(24.3.2020) зашто во Правописот (2017), барем засега, не постои правило што го 
регулира нивниот правопис. Понатаму, многу често во анализираниот материјал 
наместо поимот новиот корона-вирус се употребува само поимот короната: 
Или, како во случајот со короната, една пандемија... може непотребно да се 
драматизира (Фирстенау, 7.8.2020) или Жена од Велешко е младата жртва на 
корона (17.8.2020). Исто така, се среќава и само употребата на поимот корона-
вирусот. Овие примери имаат импликација на семантичко рамниште зашто 
иако се подразбира дека станува збор за новиот корона-вирус, во примерите не е 
јасно за кој корона-вирус станува збор, имајќи предвид дека корона-вирусот е 
предизвикувач на три заразни болести, наведени погоре. Оттука, ако станува 
збор за најновиот вирус и за новата пандемија, тогаш треба да се нагласи дека 
станува збор за новиот корона-вирус или да се нагласи дека е тоа оној корона-
вирус што ја предвизвикува болеста КОВИД-19. Овие семантички  импликации 
се гледаат и во примерот Пандемијата на корона вирусот (15.8.2020) зашто 
според ДРМЈ и ТРМЈ (2011: 41), зборот пандемија се однесува на болест, а не 
на вирус: заразна болест што се проширува на голем географски простор, па, 
според тоа, правилно е Пандемијата на КОВИД-19. Во некои статии се 
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забележува дека поимите корона-вирус и КОВИД-19 се третираат како 
синоними, што е, секако, погрешно: ...е позитивен на вирусот Ковид-19 
(Теслова, 18.8.2020), ширење на вирусот Ковид-19 (20.6.2020), кризата 
предизвикана од коронавирусот КОВИД-19 (20.4.2020).  

Новиот збор КОВИД-19, нов не само во македонскиот туку и во сите 
современи јазици, според сите свои карактеристики, е акроним специфичен по 
својот состав. Потекнува од англискиот збор Corona Virus Disease-19, што, во 
суштина, значи дека овој акроним е составен од првите две букви на поимот 
Corona, од првите две букви на поимот Virus и од првата буква на поимот 
Disease, сите транскрибирани на македонски јазик, а бројот 19 се однесува на 
годината кога се појавува болеста. Значи, станува збор за неологизам акроним, 
што е во согласност со истражувањето на Јанушева и Јуруковска (2015) за 
различните видови неологизми во македонскиот јазик и на Јанушева (2019) за 
различните начини за создавање на акронимите. Овој неологизам акроним во 
својот состав има и број, што е специфично зашто станува збор за прв акроним 
во македонскиот јазик кој во својот состав има број. Иако во новинарските 
статии најчесто се среќава формата КОВИД-19 и се препорачува нејзина 
употреба (транскрипција на македонски јазик), се употребува и формата 
COVID-19 (нетранскрибирана форма од англискиот јазик). Во голем број 
статии, овој збор е напишан како општа именка ковид-19 (се забележува и 
формата ковид 19 без цртичка, 22.8.2020), што значи дека овој акроним за многу 
кратко време почнува да се сфаќа како општа именка и преминува во општата 
лексика, како што е, впрочем, и примерот со именката ласер која на почеток на 
својата употреба беше акроним (Јанушева 2019).  

И во однос на овој акроним, се јавуваат импликации на 
зборообразувачки план, што се согледуваат во цела низа сложенки во кои 
влегува само компонентата ковид од акронимот КОВИД-19: ковид-стресот 
(Франговска, 21.5.2020), ковид координатори, ковид – координатори, 
(Дамчевска, 3.6.2020), Ковид мапата (6.6.2020), ковид надомест (11.6.2020),  
ковид центар (21.6.2020), ковид болница (21.4.2020), ковид  статус (4.6.2020), 
ковид биланс (16.6.2020),  ковид листата (18.6.2020), ковид случаи (21.6.2020), 
ковид рекорд (29.6.2020), ковид пациенти (4.7.2020), Ковид-19 пандемијата. 
Импликациите на зборообразувачки план се забележуваат и во големиот број 
сложенки кои во својот состав ги имаат елементите пост и ковид: пост-ковид 
периодот (8.7.2020), пост-ковид училиште (15.8.2020), пост-ковид светот 
(5.6.2020); пост-ковид перидот (9.6.2020), пост ковид обнова (Николовска, 
18.5.2020), пост-ковид фазата, пост-ковид консолидацијата, пост-ковид 
ситуацијата, пост-ковид развој (Милевска, 25.5.2020). Од нивната честа 
употреба произлегуваат импликации и на правописен план. Во однос на првата 
група сложенки, ако се сфаќа ковид како општа именка, тогаш станува збор за 
сложенки во кои првата компонента ја дополнува втората, втората се членува, 
па според Правописот, како и во случајот со поимот корона, тие треба да 
напишани полуслеано, односно со цртичка од двете страни без белина. Ако се 
сфаќа КОВИД како акроним, тогаш според Правописот (2017: 124) овие 
сложенки повторно треба да бидат напишани со цртичка без белина од двете 
страни. Сфатен како општа именка, поимот ковид се забележува напишан со 
голема почетна, но и со мала почетна буква: Ковид-19 и ковид-19. Иако е јасно 
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дека како општа именка таа треба да биде напишана со мала буква, во формите 
со голема буква се согледува влијанието на англискиот јазик. Во однос на 
втората група сложенки, се гледа дека не се почитува правилото за слеано 
пишување на сложенките со прва компонента пост- (Правопис 2017: 60). Во 
овој случај, всушност, првата компонента на сложенките е постковид, која ја 
објаснува втората компонента и втората се членува. Оттука, правилната форма 
на сложенка од ваков тип е: постковид-фазата. Во однос на правописот, 
особено, се специфични примерите од типот ковид предизборна авантура 
(Лазов, 8.6.2020), за кои, исто така, барем засега, не постои правило што ќе го 
регулира нивниот правопис.  

Импликациите на синтаксичко рамниште се забележуваат во збороредот 
кој во овие сложенки според некои лингвисти е туѓ (Митковска, 2011, Јанушева, 
2019), односно збороред прифатен од англискиот јазик. Вакви импликации има 
и во согласувањето на акронимот КОВИД-19 со другите реченични членови: 
Колку е опасен ковид-19 (Арсовски, 13.3.2020), КОВИД-19 не е штетен 
(3.4.2020), опасен е (20.6.2020), Ковидот... ставен под контрола (10.6.2020). 
Анализираните примери покажуваат дека акронимот се сфаќа како и другите 
општи и сопствени именки, па во таа смисла, бидејќи завршува на согласка се 
третира како именка од машки род иако се препорачува согласувањето на 
акронимот со другите реченични членови да се врши според родот на именската 
група која е центар на акронимот. Буквата Д е транскрипција на латиничната 
буква D која го означува зборот Disease во акронимот и токму таа е центарот на 
именската група што го означува акронимот, но во англискиот јазик од каде 
што е преземена оваа именка е во среден род, па тогаш согласувањето би 
требало да биде во среден род. Од друга страна, ако прифатиме дека 
транскрибираната буква Д ја заменува македонската Б што ја означува именката 
болест, а именката болест иако завршува на согласка е од женски род, тогаш 
согласувањето би требало да биде во женски род. Во тој случај, акронимот би 
требало да гласи КОВИБ-19, а не КОВИД-19, што, од своја страна, го наметнува 
прашањето за преводот на терминолошките единици. И во случајот со 
акронимот, како и со поимот корона, се забележуваат импликации на 
семантички план: заразени од КОВИД-19. Во примерот станува збор за болеста, 
а не за вирусот, па, оттука, правилно е бројот на заразени од новиот корона-
вирус или заболени од КОВИД-19. Во еден наслов е напишано Како да се 
заштитите од заболувањето со КОВИД-19? што е погрешно, а ист е примерот 
Незначителни траги на Ковид-19 се откриени во водоводната мрежа 
(19.4.2020).  Од другите нови зборови треба да се спомене акронимот за 
техниката, односно тестот со кој се открива присуство на корона-вирусот во 
ДНК, кој се јавува со оригинално латинично писмо PCR (Polymerase chain 
reaction): PCR тест (Биотек, 15.6.2020), но и со транскрибирана форма ПЦР тест 
(Фазлагиќ, А., 14.8.2020), кој ги покажува веќе спомнатите импликации, како и 
формата трикини (6.7.2020) што се однесува на комбинацијата од костум за 
капење и маска.  

5. Заклучок. Резултатите од истражувањето покажуваат дека како 
резултат на светската пандемија на КОВИД-19, во македонскиот јазик 
навлегуваат нови зборови, кои, иако го збогатуваат речникот на македонскиот 
јазик, доведуваат до низа импликации во јазикот на сите јазични рамништа, кои, 
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пак, од своја страна, отвораат нови прашања и дилеми пред лингвистите. 
Истовремено, станува збор за една ретка појава, имено може да се потенцира 
точниот временски период на навлегувањето на овие нови зборови, што не е 
случај со други нови зборови во македонскиот јазик. Од резултатите се гледа 
дека прашањата поврзани со овие два нови збора ја збогатуваат веќе постојната 
класификација на неологизмите со нов вид. Конечно, иако често и масовно се 
употребуваат скоро 9 месеци, останува да се следи натамошниот развој на овие 
нови зборови. Не е исклучена можноста од нивно вклучување во Толковниот 
речник на македонскиот јазик. 
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Виолета Јанушева, Марија Стојаноска 

Summary 

Taking into consideration the actual occurrence regarding the world pandemic which 
reflects all spheres of humans living and functioning and the actual dichotomy: at 
home – outside the home, this paper aims to actualize the reverse relation, i.e. it 
presents the dichotomy outside – within comprehended as the way the neologisms 
enter the Macedonian language. From here, the aim of the paper is to explore the new 
words (neologisms) in the Macedonian language and to show the implication of them 
on all language segments. This research is a qualitative one and has a descriptive 
nature. The corpus consists of the new words that are registered in a plenty of 
electronic journalistic articles from December 2019 until August 2020. Analysis, 
synthesis and comparisons are the methods used for processing the data and reaching 
conclusions. The research results indicate that one extremely negative mass 
phenomenon leads to changes in all segments of the language system and offers 
valuable and new information regarding the way the neologisms enter the 
Macedonian language. 
Key words: pandemic, neologisms, Macedonian language. 
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