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        Апстракт: Овој труд ги истражува употребата и дистрибуцијата на 
простите нелични и лични глаголски форми во насловите на статиите во 
електронските медиуми во РСМ, преку што се согледуваат нивните 
морфолошки карактеристики во македонскиот јазик, но и сличностите и 
разликите, главно, со англискиот јазик. Примерокот го претставуваат 50 
случајно избрани наслови од електронските медиуми во РСМ објавени на веб-
страницата time.mk, а за анализа на податоците и за донесување заклучоци се 
употребува општиот квалитативен интерпретативен/индуктивен метод. 
Истражувачките резултати ја потврдуваат поретката употреба на заповедниот 
начин и ја нагласуваат улогата на глаголската именка во кондензација на 
информацијата, што е главна карактеристика на насловите, воопшто. Исто 
така, резултатите покажуваат дека сегашното време се употребува повеќе во 
своите вторични значења, за разлика од минатото определено свршено и 
несвршено време, кои се употребуваат во своите основни значења. Овие 
резултати укажуваат на тоа дека во однос на дистрибуцијата на простите 
глаголски форми, насловите во македонскиот јазик имаат сопствени 
карактеристики, но и одредени сличности со насловите во  англискиот јазик. 
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order to identify their specific morphological features in the Macedonian language, 

as well as their similarities and differences with other world languages as well. The 

sample consists of 50 randomly chosen headlines on the web site time.mk, while 

data analysis and the findings are conducted with the use of the general qualitative 

interpretative/inductive method. The research results confirm the rare usage of 

imperative forms and the contribution of verbal nouns in condensation of 

information, which is the main feature of headlines. With reference to the finite verb 

forms, the results suggest the more frequent use of the second meanings of the 

present simple tense, unlike the most frequent use of the first meanings of the past 

definite tenses (imperfect and aorist). Correspondingly, besides their own specific 

feature, the headlines in the Macedonian language show similarities with headlines 

in the English language. 

 
          1.Вовед. Насловите се првото нешто што им паѓа в очи на 
читателите и од нивната формулација, во согласност со 
стандарднојазичната норма, должината, креативноста и инвентивноста, 
во голема мера, зависи дали читателот ќе продолжи да ја чита статијата 
или не (Тантуровска, 2010; Јанушева, 2019). Како и другите текстови 
што му припаѓаат на новинарскиот потстил на македонскиот јазик, и 
насловите имаат, првенствено, информативна функција, што значи 
дека тие носат одредена информација, но и дејствувачка функција што 
доаѓа до израз во намерата преку насловот да се привлечат голем број 
читатели и да се поттикнат тие на одредено дејствување (Минова-
Ѓуркова, 2003; Тантуровска, 2010; Јанушева, 2019). Во однос на 
привлекувањето на вниманието, како што истакнуваат Минова-
Ѓуркова (2003) и Груевски (2011), често се употребуваат средства што 
не се препорачуваат, како на пример, шокантни вести, правење 
сензација од неважна вест, извлекување реченици од контекст и сл., и 
средства што предизвикуваат страв и чувство на апатија и немоќ кај 
читателите. Според тоа, треба многу да се внимава што ќе се напише 
во една новинарска статија, но, во исто време, и кои јазични средства 
ќе се употребат за да се добие атрактивен и актуелен, а не застарен 
текст. Истото се однесува и на насловите. Со оглед на 
карактеристиките на насловите како кратки текстови со кои се 
кондензира информацијата, особено треба да се внимава на времето со 
кое е претставено глаголското дејство. Оттука, целта на трудот е да се 
истражат употребата и дистрибуцијата на простите нелични и лични 
глаголски форми во насловите на статиите во електронските медиуми 
во македонскиот јазик, а фактот дека тие не се истражувани досега го 
оправдува изборот на темата. Во исто време, ова истражување 
придонесува кон досегашните истражувања на оваа тема во другите 
јазици, но и кон збогатување на сознанијата за морфолошките 
карактеристики на новинарскиот потстил во македонскиот јазик, во 
однос на дистрибуцијата на глаголските времиња во насловите.  
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  2. Поширок истражувачки контекст. Голем број истражувачи 

ги нагласуваат важноста на насловите, нивната информативна 
функција, како и улогата што ја имаат во јазичната економија  (Халидеј 
– Halliday, 1985; Ван Дијк – Van Dijk, 1988; Бел – Bell, 1991; Вард – 
Ward, 2002; Кристал – Crystal, 2003; Дор – Dor, 2003; Алан – Allan, 
2004;  Котер – Cotter, 2010; Палтриџ – Paltridge, 2012). Тие сметаат дека 
насловот, всушност, претставува минијатурна приказна чија функција 
е, првенствено, да го информира читателот. Според нив, насловите 
имаат сопствена граматика, може да се сметаат за еден вид кратки 
текстови, а нивната основна карактеристика е да кажат повеќе со избор 
на помалку зборови. Тие се согласуваат дека читателот не ги чита сите 
статии, туку најчесто поминува со поглед преку насловите, а потоа 
одлучува што е она што го привлекло неговото внимание за да 
продолжи да чита понатаму. Кибл (Keeble, 1994: 156) укажува дека 
прецизноста претставува ефективна алатка за привлекување на 
вниманието на читателите да прочитаат одреден наслов, па затоа 
употребата на прецизни податоци го подобрува влијанието што 
насловот може да го има врз читателите. Кибл (1994) потенцира дека 
употребата на прецизни податоци укажува на уште една вредност што 
треба да се спомене кога станува збор за насловите, а тоа е употребата 
на цитати во насловот. Вард (Ward, 2002: 129–130) нагласува дека 
насловите треба да ја одразуваат перспективата на публиката, а Дор 
(Dor, 2003: 697–698) не се согласува со традиционалниот став дека 
насловот претставува резиме на приказната. Колоџи (Kolodzy, 2006: 
196) тврди дека насловите треба да бидат содржајни, едноставни и 
информативни и во нив да се користи едноставен јазик, а Котер (Kotter, 
2010: 146), пак, се согласува со Кибл (1994) и смета дека цитираните 
изрази ја зголемуваат неутралноста на изјавата на новинарот, па тој 
станува само гласник што пренесува одредена информација. Мое (Moe, 
2014: 83) во своето истражување ја истакнува и важноста на изгледот 
на насловот, во смисла на големината на буквите, интерпункцијата, а 
на тоа внимание му посветува и Тантуровска (2010). 

Морфолошките карактеристики на насловите се чест предмет на 
истражување на странските лингвисти. Најплодни се истражувањата 
што се однесуваат на англискиот јазик, а најчесто споменувани 
морфолошки карактеристики на насловите во него се: употреба на 
сегашно време за изразување на сегашни, минати и идни дејства, како 
и за изразување на хабитуалност; испуштање на определениот и на 
неопределениот член; испуштање на помошните глаголи сум и има и 
на други глаголски форми; испуштање на титулите, на заменките и на 
заменските зборови; употреба на поголем број именки – едните 
модификатори на другите; предавање на броевите со цифри; 
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испуштање на предлозите и улогата на сврзниците (Сван ‒ Swan, 1996; 
Знаменскаја – Znamenskaya, 2004; Де Б. Кларк – De B. Clark, 2007; 
Веир – Weir, 2009; Чодурова ‒ Chodurová, 2010; Шипошова – Šipošová, 
2011; Исани – Isani, 2011; Меткалф – Metcalf, 2013; Мое  ‒  Мое, 2014; 
Зенг ‒ Zheng, 2017). Кондензацијата на информацијата со употреба на 
поголем број именки во насловите без експлицитна глаголска форма е 
констатирана во истражувањата на Прашкова (Prášková, 2009) и на 
Чодурова (Chodurová, 2010), кои нагласуваат дека, во овој случај, 
тешко може да се определи времето во кое е употребена глаголската 
форма. Резултатите од истражувањето на Шипошова (Šipošová, 2011) 
покажуваат дека сегашното време има поголема фреквенција во однос 
на минатото, а според Бајбер и другите (Biber et al., 1994), сегашното 
време се употребува за минати, идни и хабитуални дејства за поживо 
да се претстават настаните. Шипошова (Šipošová, 2011: 221) ја 
нагласува и употребата на заповедни зборови, што е во спротивност со 
резултатите од истражувањето на Бајбер и другите (1999), кои тврдат 
дека поради непостоење на интеракција овие зборови многу ретко се 
појавуваат. 

 
  3. Методологија во истражувањето. Ова квалитативно 

истражување е описно и се однесува на простите глаголски форми 
(лични и нелични), а примерокот го претставуваат 50 случајно избрани 
наслови на статии од електронските медиуми објавени на веб-
страницата на time.mk во 2021 и во 2022 г. Тоа значи дека примерокот 
е целен, во смисла на тоа што се определува за одредена цел (Линколн 
и Губа – Lincoln & Guba, 1985). При определување на примерокот, 
всушност, се врши и негова анализа (Корбин и Штраус – Corbin & 
Strauss, 1990), односно се индексираат единиците што се анализираат 
(Мејсон – Mason, 2002). За анализа на податоците и за донесување 
заклучоци уште се употребуваат и квалитативниот 
интерпретативен/индуктивен метод (Томас – Thomas, 2006; Кресвел – 
Creswell, 2009; Морс – Morse, 2011; Калке – Kahlke, 2014; Хардинг и 
Витхед – Harding & Whitehead, 2016) и постојаната споредба (Глејсер и 
Штраус – Glaser & Strauss, 1967). 

 
  4. Анализа, резултати и дискусија. Во продолжение, се 

претставуваат анализата на собраните податоци, резултатите и 
дискусијата. 

 
4.1. Прости нелични глаголски форми1 

 
1Во анализираните наслови, глаголската л-форма и глаголската придавка не се 

употребуваат самостојно, па, оттука, тие не се разгледуваат во статијата. 
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4.1.1. Заповеден начин. Во своето основно значење да искаже 
директна заповед во 2л. еднина и множина (Конески, 2004: 416), 
заповедниот начин се забележува само во два од анализираните 
наслови: Ласовска со порака до Ковачевски: Заборави ги струмичките 
финти и лаги (kanal5.com.mk, 16.1.2022) и Дневен хороскоп за 27 
ноември: Одбегнувајте алкохол! (Убавина и здравје, 27.11.2021). 
Првиот пример го потврдува видувањето на Кибл (1994) за тоа дека 
употребата на цитати во насловот влијае на неговата прецизност. Еден 
пример се однесува на целосното избледување на значењето на заповед 
(Конески, 2004: 417): Фантастичен трик: Исфенирајте се дома како 
професионалец за само неколку минутки! (popara.mk, 15.1.2022). 
Оттука, во анализираниот материјал, заповедниот начин во своето 
основно и во вторичните значења се употребува поретко, што се 
согласува со истражувањето на Бајбер и другите (1999), а е во 
спротивност со резултатите од истражувањето на Шипошова (2011). 
Неговата поретка употреба може да е резултат на тоа што, како што 
наведуваат Бајбер и другите (1999), всушност, не станува збор за 
вистинска интеракција. 
         4.1.2. Глаголска именка. Познато е дека глаголската именка се 
образува од несвршени глаголи со помош на наставката -ње, а многу 
ретко од свршени глаголи со наставката -ние (Конески, 2004: 449). Во 
анализираниот материјал, се забележуваат глаголски именки од 
несвршени глаголи, а само во еден пример глаголската именка е 
образувана од свршен глагол2: Решението Македонија – Бугарија ќе 
патува во Брисел – „Неуспех на ЕУ на Западен Балкан, може да има 
драматични последици“ (21 ТВ, 20.2.2022). Во неколку од 
анализираните примери, глаголската именка се употребува за 
апстрактни поими (Конески, 2004: 450‒451): Зголемувањето на 
минималната плата утре на дневен ред пред пратениците 
(360степени, 9.2.2022); Усема Хосни ново засилување на Еурофарм 
Пелистер (Вечер, 13.2.2022); Надал би бил среќен со неговото 
остварување, дури и ако Ѓоковиќ освои 25 трофеи (Спорт клуб, 
14.2.2022); Театарот од Прилеп утре ќе одбележи 72 години 
постоење (Телма, 17.2.2022). Понатаму, анализираниот материјал 
покажува дека глаголската именка во два примери се употребува 
наместо личната глаголска форма (Конески, 2004: 450): 135 казни за 
брзо возење во еден ден (Макфакс, 15.1.2022); Сто санкции за брзо 
возење на територијата на цела држава (Сител, 21.1.2022), што се 
согласува со истражувањата за тоа дека се испуштаат глаголски форми 
во насловите во англискиот јазик. Во овие случаи, глаголската именка 

 
2Во електронскиот Толковен речник на македонскиот јазик,  решение се наведува како 

именка од среден род. 
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возење е придружена со предлогот за и може да се опише со изразот 
„за оние што брзо возат“. Имајќи предвид дека во првиот дел е 
изоставена личната глаголска форма што може да се предаде со сум 
конструкција: напишани се или изречени се, јасно е дека глаголската 
именка со предлогот ја заменува релативната дел-реченица. Според 
ова, може да се каже дека во насловите се употребува глаголската 
именка за кондензација на информацијата, а тоа е карактеристика 
специфична за насловите во македонскиот јазик. Кондензацијата на 
информацијата преку замена на релативната дел-реченица се 
забележува и во примерот: Надал би бил среќен со 
неговото3остварување, дури и ако Ѓоковиќ освои 25 трофеи (Спорт 
клуб, 14.2.2022). Карактеристика на наведените наслови во кои нема 
експлицитна глаголска форма е и тоа што, за разлика од резултатите на 
Прашкова (2009) и на Чодурова (2010), според кои тешко се 
определува времето на глаголската форма, при нивна реконструкција 
во реченица најчесто може да се определи времето во кое се јавува 
глаголската форма, но може да има колебање во однос на значењето 
(основно или вторично) на глаголската форма за која станува збор. На 
пример, 135 казни за брзо возење во еден ден = 135 казни за оние што 
брзо возат во еден ден, што покажува дека станува збор за вторичното 
значење минатост на сегашно време. 

4.1.3. Глаголски прилог. Од простите нелични глаголски форми, 
глаголскиот прилог што се образува од несвршени глаголи најретко се 
употребува во насловите во електронските медиуми. Во анализираните 
примери, глаголскиот прилог се среќава само во еден пример: 
Марширајќи во чекор против Босна (DW, 15.1.2022). Како што 
истакнува (Конески, 2004: 447), глаголскиот прилог не може да се 
употреби самостојно во реченица зашто треба да има уште едно 
дејство претставено со личноглаголска форма што ќе се одвива 
паралелно или едновремено со дејството претставено со глаголскиот 
прилог. Овде, станува збор за нецелосен наслов затоа што глаголскиот 
прилог обично заменува глагол/прирок во една дел-реченица и ги 
сведува двете дејства под заеднички подмет. Ваквата употреба на 
глаголскиот прилог не е правилна зашто не може да се определи на 
што се однесува. Според тоа, треба да се избегнуваат ваквите наслови 
кои даваат нецелосна информација за веста што ја пренесуваат. 

 
       4.2. Прости глаголски форми 
       4.2.1. Сегашно време. Основното значење на сегашното време е да 
прикаже настани или случувања што се случуваат во моментот на 

 
3Насловите се предадени така како што се наведени во оригиналниот извор. Пропустите 

во нив не се коментираат. 
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зборувањето. Оваа употреба на сегашното време во насловите воопшто 
не се забележува затоа што дејството што е претставено со глаголот 
треба да се случува во моментот на зборувањето. Како што објаснува 
Конески (2004: 413), тешко е да се определи сегашноста бидејќи 
дејството што се случува сега, со секој нов момент станува минато, а 
истовремено зафаќа и дел од иднината. Оттука, според него, не може 
да се зборува за апсолутна сегашност кај глаголот. Најдобра 
илустрација на овие зборови на Конески (2004) е насловот: Српските 
граѓани гласаат на референдум за промена на Уставот (РСЕ, 
16.1.2022). Самиот факт дека сегашното време се образува од 
несвршени глаголи дава информација дека дејството е во одвивање. 
Тоа е, најверојатно, и причината поради што е почеста употребата на 
вторичните значења на ова време. Вторичното значење минатост на 
сегашното време се забележува во два наслови: Владата повторно 
преку буџетски средства плаќа најскапа топлинска енергија, 
обвинува Митева (Скопје1, 15.1.2022); Функционираат вратените 
ноќни линии на ЈСП Скопје (Нетпрес, 16.1.2022). Поголем е бројот на 
примери во кои се среќава сегашно време со вторично значење идност: 
Пред Нова година почнува 6. сезона на „Преспав“ (Кајгана, 
29.11.2021); ОН бара над 4 милијарди долари помош за Авганистан 
(Канал 5, 11.1.2022); Нора Шаќири до Стефоска: Ирена ние се 
гледаме на суд (Република, 16.1.2022); Вирусолог од Србија: Омикрон 
веројатно води до крај на коронавирусот (Бизнис Вести, 17.1.2022). 
Во некои наслови се јавува колебање во определбата на вторичното 
значење на формите на сегашното време: Нов Зеланд воведува нова 
стратегија за одбрана од коронавирусот: „семафор“ (МКД, 
22.11.2021); Властите во Калифорнија предлагаат тинејџерите да се 
вакцинираат без согласност од родителите (makfax, 21.1.2022). Од 
една страна, може да се сфати дека глаголите воведува и предлагаат 
го претставуваат минатото неопределено време и ги имаат формите 
вовела и предложиле. Од друга страна, пак, може да се сфати дека 
истите овие глаголи се јавуваат во формите на идното време ќе воведе 
или ќе предложат. Затоа, кај овие примери треба да се прочита 
целосно статијата, а не само насловот, за да се утврди дали вторичното 
значење на глаголот во сегашно време е минатост или идност. Што се 
однесува на вторичните значења севременост, повторливост и 
готовност, тие не се забележани во ексцерпираните примери. Од 
наведеното се гледа дека во насловите, сегашното време, главно, се 
употребува за минати и идни дејства, што се согласува со 
истражувањето на Бајбер и другите (1994) кои укажуваат дека 
сегашното време се употребува за минати, идни и хабитуални дејства 
со цел поживо да се претстават настаните. 
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        4.2.2. Минато определено несвршено време. Основното значење 
на минатото определено несвршено време е да изразува дејства што се 
случуваат во минатото. Станува збор за дејства што не се целосно 
завршени и за дејства што се засведочени од зборувачот, а тоа значи 
дека лицето го предава дејството како факт, односно како очевидец на 
настанот (Конески, 2004: 426). Во своето основно значење, ова време 
се јавува во примерите: Русија лансираше уште една хиперсонична 
ракета (МКД, 29.11.2021); Новиот сој Омикрон бил присутен во 
Европа порано од што се мислеше (СДК, 30.11.2021); Охрид 
подготвен за Водици, се чистеше езерото и се украсува градот (24, 
16.1.2022); Андонова стрелаше за победа над Реал Сосиедад 
(Слободен печат, 13.2.2022); Скандал: Мајката на Фоден се тепаше 
со навивачите (Спортски, 20.2.2022); Баутиста-Агут триумфираше 
во Доха за десетти трофеј во кариерата (gol.mk, 20.2.2022); Баерн се 
загреваше едно полувреме, па го растури Гројтер Фирт (ВИДЕО) 
(Дерби, 20.2.2022). Вторичните употреби услов, заповед, повторливост 
и готовност не се забележани во ексцерпираните примери. При 
употребата на глаголските форми во ова време, имајќи предвид дека 
тие означуваат продолжителност на дејството, тешко може да се 
определи временскиот отсек за нивното вршење, па, како што вели 
Конески (2004: 427), од другите зборови може да се дознае 
временскиот период на вршење на дејството. Така во примерот: Охрид 
подготвен за Водици... од формата Водици поблиску се определува 
временскиот отсек на чистењето на градот, во насловот: Баутиста-
Агут... формата Доха, исто така, попрецизно го определува 
временскиот отсек  на триумфирањето итн. Иако во дел од примерите е 
јасно дека пишувачот не е сведок на дејството, тоа се предава како 
засведочено, што е забележано уште во истражувањата на Минова-
Ѓуркова (2003) за функционалните стилови, но и претходно во 
истражувањата на Конески (2004). Според тоа, може да се констатира 
дека предавањето на дејството како засведочено продолжува да биде 
една од морфолошките карактеристики на насловите во македонскиот 
јазик. 

4.2.3. Минатото определено свршено време. Ова време во своето 
основно значење се користи за дејства што се завршени и засведочени 
во еден определен момент во минатото од зборувачот и се образува од 
свршени глаголи. Конески (2004: 423) потенцира дека со ова време се 
предава целосно завршено дејство, но не како прекажано, туку како 
засведочено. Со помош на минатото определено свршено време се 
претставува глаголското дејство како видено, односно како 
преживеано и во најголем број примери ова време се јавува во 
основното значење: Селма Хаек доби ѕвезда на Патеката на славните 
(Fashionel, 22.11.2021); Сопругот на Сара Џесика Паркер убил мајка и 
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ќерка Метју Бродерик одзеде два животи, а еве што се случи! 
(popara.mk, 22.11.2021); Извршниот директор на Твитер поднесе 
оставка (21 ТВ, 29.11.2021); Српската влада ги замрзна цените на 
основните прехранбени продукти (360степени, 30.11.2021); Во Усје 
почна засадувањето на 1.200 аризонски чемпреси (24 инфо, 
30.11.2021); Реал Мадрид го договори првото големо засилување, 
Ридигер ќе биде нов „крал“ (Слободен печат, 26.12.2021); Загина ММА 
борец, собираат пари за неговиот погреб (Вечер, 26.12.2021); 
Пристигна извештајот за пожарот во модуларната болница во 
Тетово (21 ТВ, 17.1.2022); „Паксловид“ – моќен лек и против омикрон, 
пристигна во Србија: Кому е наменет? (Вечер, 8.2.2022); Нешто 
многу убаво, пејачот Белов, на својот 35. роденден, доби ќерка! 
(Вечер, 8.2.2022); (Видео) Бил Гејтс напиша книга за тоа како да се 
спречат во иднина нови пандемии (Репортер, 9.2.2022). И во дел од 
овие примери, пишувачот реално не е сведок на дејството, но, сепак, се 
поставува во позиција на очевидец на настанот и го предава 
глаголското дејство како набљудувано. Како и во примерите со 
глаголите во минато определено несвршено врме, и во овој случај, 
предавањето на дејството како засведочено е карактеристика на 
насловите во македонскиот јазик.  

  Се забележуваат и наслови како што се: Ковачевски го достави 
предлогот со новите министри во Собранието (24, 11.1.2022); 
Владата го разреши Бучковски: Му благодариме за сите ангажмани 
со кои придонесеодржување пријателски односи со Бугарија (Press 24, 
11.1.2022), во кои може да се претпостави дека пишувачот е сведок на 
дејството, односно присуствувал кога биле извршени глаголските 
дејства, но не може со сигурност тоа да се потврди. Вторичните 
значења услов и идност не се среќаваат во примерите. 
           Во однос на простите лични глаголски форми, се забележува 
нивна комбинација во еден наслов. Комбинацијата на сегашното време 
од свршени глаголи и глаголи во минато определено свршено време 
како прости глаголски форми се среќава во насловот: Бил Гејтс 
напиша книга за тоа како да се спречат во иднина нови пандемии 
(Репортер, 9.2.2022). Комбинацијата на глаголот во минато определено 
свршено време и вторичното значење минатост на сегашното време се 
забележува во насловот: Владата го разреши Бучковски: Му 
благодариме за сите ангажмани со кои придонесе одржување 
пријателски односи со Бугарија (Press 24, 11.1.2022). Комбинацијата на 
глаголот во минато определено свршено време и вторичното значење 
идност на сегашното време се забележува во насловот: Загина ММА 
борец, собираат пари за неговиот погреб (Вечер, 26.12.2021), а само 
во еден наслов се забележува комбинација на вторичното значење 
минатост на сегашно време со минато определено несвршено време: 
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Охрид подготвен за Водици, се чистеше езерото и се украсува градот 
(24, 16.1.2022). Во насловот: „Тома“ и „Гучи“ ја вратија публиката 
во кино салите: Носталгија за филм гледан на големо платно сепак 
постои! (Слободен печат, 29.11.2021), покрај формата на минато 
определено свршено време, се употребува констатацијата како 
вторичното значење на сегашното време. 
          Според наведеното, може да се заклучи дека сегашното време се 
јавува во своите вторични значења, најчесто минатост и идност, а 
минатото определено свршено и несвршено време се употребуваат во 
своите основни значења. 
          5. Заклучок. Ова истражување несомнено потврдува дека во 
насловите на електронските медиуми, во однос на простите нелични 
форми, поретка е употребата на заповедниот начин и во својата 
основна и во вторичните значења, па во таа смисла насловите во 
македонскиот јазик имат сличности со насловите во англискиот јазик. 
Од истражувањето се гледа дека глаголската именка станува важна 
алатка за кондензација на информацијата и е карактеристика 
специфична за македонскиот јазик. Во однос на простите лични 
форми, секако, е оправдана поголемата употреба на вторичните 
значења на сегашно време, особено на идното, зашто, како што веќе се 
спомена, многу тешко е да се „фати“ сегашноста ако се знае дека со 
секој нов момент, дејството што се случува „сега“ станува минато, а 
истовремено зафаќа и дел од иднината. Минатото определено свршено 
и несвршено време се употребуваат во своето основно значење затоа 
што пишувачот мора прво да дознае одредена информација, па 
подоцна и да ја пренесе, што, на одреден начин, ги прави сите 
информации случени во одреден момент од минатото. И во однос на 
дистрибуцијата на простите глаголските форми, насловите во 
македонскиот покажуваат сличности со насловите во англискиот јазик. 
Предавањето на минатото дејство (несвршено и свршено) изразено со 
овие две времиња како засведочено продолжува да биде една од 
карактеристиките на насловите во македонскиот јазик. 
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