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Апстракт: 

Предмет на анализа на овој труд е Зборникот од областа на теологијата чиј автор е 

протојереј Јован Таковски. Трудот прво се осврнува на структурата на Зборникот, 

односно на начинот на претставување на термините утврден уште во првиот број. 

Имено, даден е заглавниот збор, потоа дефиницијата и преводните еквиваленти. Сепак, 

Зборникот се одделува со некои карактеристики, кои се должат на доменот на кој 

припаѓаат термините, а кои се однесуваат на должината на дефинициите и на јазиците 

на кои се претставени преводните еквиваленти. Трудот, исто така, разгледува и 

одредени недоследности во однос на терминолошкото преставување, особено на 

полисемичните термини. Конечно, предмет на анализа се и француските еквиваленти, 

кај кои постои можност за исправка на одредени ортографски грешки, но и за 

надополнување со попрецизни преводни еквиваленти.  

Клучни зборови: терминологија, теологија, Зборник, француски еквиваленти 

 

Abstract: 

The object of analysis of this article is the Bulletin of theology whose author is Jovan 

Takovski. The article first discusses the structure of the Bulletin i.e. the methodology of 

terms presentation indicated in the first issue. According to this methodology terms are 

represented by the denomination, the definition and the equivalents. Yet this Bulletin has its 

own particularities, mainly due to the field to which the terms belong, and concerning the 

length of the definitions and languages in which the equivalents are given. The article also 

discusses some inconsistencies in terminology representation, especially of polysemic terms. 

Finally, the French equivalents are also subject of analysis: they may undergo some spelling 

corrections or sometimes they could be replaced by more precise equivalents. 

Key-words: terminology, theology, Bulletin, French equivalents 

 

 

Структура на зборникот 

 

Православните термини се за прв пат систематично опфатени во зборникот под 

наслов Терминологија од областа на теологијата, уреден од страна на протојереј Јован 

Таковски, а во издание на МАНУ. Зборникот претставува опширно дело кое опфаќа 482 

термини од разни аспекти на теолошките науки како што се догматика, литургика, 

црковно право итн. Претставувањето на термините соодветствува на упатствата дадени 
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уште во првиот број на Билтенот од областа на терминологијата. Во таа смисла, 

заглавниот збор е проследен со дефиниција чија должина варира согласно со процената 

на авторот за важноста на терминот за оваа област, како и од неговата сложеност. Така, 

одредени термини се добро познати на пошироката публика, како што е, на пример, 

случај со терминот црква. Сепак, овој термин е придружен со долго објаснување кое нè 

воведува со значењата со кои овој термин во православен контекст, потоа дадена е 

сосема накусо нејзината историја, односно основање, начин на функционирање и 

главните обележја. Исто така, посочени се и поширокото (заедница на ангелите и 

луѓето) и потесно значење на терминот (заедница на сите луѓе), а разграничени се и 

двете значења на терминот, од кои едно упатува на самата зграда, на институцијата, а 

второто на човечката заедница. Ваквото разграничување е илустрирано и со употребата 

на сосема различни термини на грчки јазик. Објаснувањето е дополнето со ставови на 

угледниот теолог Лоски и на Св. Кипријан (цитиран и на латински). Подолгите 

дефиниции на одредени поими најчесто ги носат овие обележја, односно, кус опис на 

поимот, на неговите значење во рамките на верата, а не се ретки ниту етимолошките 

упатувања кои помагаат или подобро да се разбере терминот или да се разграничат 

неговите значења. Потеклото на зборовите може да биде различно, па постојат упатства 

за арамејска, грчка или латинска етимологија.  Така, за зборот ава дознаваме дека е од 

арамејско потекло, религија од латинскиот збор religare со значење „поврзува“, а 

апокалипса од грчките зборови Απο„од“ и κάλυψις „покрива, скрива“. 

Дефинициите стануваат особено илустративни кога се дополнети со цитати од 

различни книги (најчесто делови од Библијата) кои упатуваат на значењето на терминот 

во рамките на православието.  

Инаку, дефинирањето на поимите од другите домени опфатени со билтените 

на МАНУ најчесто се со помал обем, што секако може да се објасни со намерата на 

авторот, но и со специфичниот карактер на доменот опфатен со овој зборник кој нуди 

еден особен, несекојдневен светоглед. Од тој аспект, зборникот може да послужи не 

само како богат ресурс на термини и нивни еквиваленти, туку и како кус воведник во 

основните принципи на православната вера. Во таа смисла, одредени термини кои 

инаку се дел од општиот јазик, се дефинирани во рамките на едно специфично поимање 

на нештата. Зборот совест е дефиниран како „глас Божји во човекот“, а понатаму е 

поопширно опишана улогата на совеста во човековиот живот. Суетата во општиот јазик 

се смета за негативна карактеристика на човековиот карактер и таа се поистоветува со 

горделивоста, додека во православието овој збор се користи со проширено значење, 

односно тоа е „празен, бесцелен труд на човекот за стекнување, слава, богатство, 

почести, односно за овоземна среќа“.  

Уште една особеност на овој зборник се специфичните лексеми употребени во 

рамките на дефинициите, а карактеристични за овој домен. Такви се сложенките како: 

овоплотен, општожитие, сострадание, еднообразен, сесвета, богообразност, 

препојасување, ожесточеност, правомислие, правоверие, противбоштво, како и 

бројни други зборови главно со црковнословенско потекло: пришествие, символ, 

паства. Ваквите зборови претставуваат еден дополнителен ресурс, дополнителна 

можност за збогатување на вокабуларот на секој оној кој ќе го консултира зборникот.  

По дефинициите следуваат преводните еквиваленти на повеќе јазици кои 

соодветствуваат на особеностите на оваа терминологија, па така, покрај англискиот, 

германскиот и францускиот јазик, а потоа и српскиот и рускиот јазик, опфатени се и 

грчкиот, латинскиот и црковнословенскиот јазик, што не е карактеристика на зборници 

од некои други области. Се разбира, изборот на црковнословенскиот, грчкиот и 

латинскиот јазик се наметнува како потреба поради карактерот на термините, кои 

неретко потекнуваат токму од овие јазици. 



Конечно, на самиот крај на зборникот, дадени се регистри на еквивалентите на 

другите јазици, кои овозможуваат да се појде од термин на еден од странските јазици 

претставени во зборникот за да се пронајде соодветниот македонски еквивалент.  

 

Претставување на термините 

 

Во однос на стручноста на термините, во зборникот се опфатени термини кои 

се строго стручни како ипостас, керигма, схима, термини карактеристични за 

православието како мироносици, икона, догма, но и термини кои се дел и од општиот 

јазик или пак се однесуваат на други религии или верувања, а имаат допирни точки со 

христијанството како: суеверие, фетишизам, фатализам, санкција итн. 

Како заглавни термини неретко сретнуваме два, па дури и три термини, 

претставени напоредно. Присуството на повеќе термини на едно заглавно место се 

должи на повеќе причини.  

Одредени термини се дадени напоредно затоа што претставуваат синоними со 

мали разлики во однос на формата, како, на пример, термините : назореј и назареј, раса 

и расо, говеење и гувеење.  

Други, пак, термини претставуваат синоними, неретко со различно 

етимолошко потекло. Така, на пример, покрај терминот крвосмешение кој е од 

црковнословенско потекло, го сретнуваме терминот инцест, по потекло од латинскиот 

јазик. Истото се однесува и на термините вероисповед  и конфесија. Последните два 

примери јасно ни кажуваат дека термините од словенско потекло не се секогаш 

пошироко распространети во однос на оние со латинско потекло. Во таа смисла, 

терминот инцест е поприсутен во општиот јазик од терминот крвосмешение, но и 

обратно терминот вероисповед е пораспространет од терминот конфесија. Покрај 

терминот метанија од грчко потекло, го сретнуваме словенскиот термин поклон. 

Понекогаш обата синоними имаат словенско потекло: провидение, промисла, како и 

елеосвештение, маслосвет. Во зборникот се сретнуваат и различни форми, од кои 

едната припаѓа и на народниот јазик како Благовец, Благовештение и Благовест. Инаку 

дел од термините кои се дадени како заглавни во терминолошкиот зборник, не се 

сретнуваат во Толковниот речник на македонскиот јазик. Во таа смисла, во Толковниот 

речник ги има термините Благовец, Благовештение, но не и формата Благовест,  па 

може да се смета дека оваа форма е неправилна и не би требало да се употребува. Од 

друга страна, пак, понудени се три варијантни форми на еден ист термин венчање, 

венчавање и венчание. Првите две форми ги сретнуваме во Толковниот речник, а 

третата форма иако не е спомената во Толковниот речник, може да се смета за исправна, 

бидејќи ваквата форма е ограничена на строго црковен контекст, а потесните контексти 

не се предмет на интерес на Толковниот речник.  

Од аспект на формата на термините, терминот метаноја е погрешно пренесен 

од грчки како метаноија. Понатаму терминот апокалипса е даден во оригиналната 

грчка форма апокалипсис, а не во онаа форма во која е прифатен и приспособен на 

македонскиот јазик. Во погрешна форма е претставен и терминот ексорцист, чија 

правилна форма е егзорцист. Исто така и придавката претеча со значење „претходник“ 

која се однесува на Свети Јован Крстител е погрешно претставена со две т како 

преттеча. Придавката доблесен е погрешно претставена како доблестен, а именката 

мантија како мандија, форма што не се сретнува во Толковниот речник. Во овој речник 

исто така не фигурира ниту називот догмат, туку називите догма, догматика, 

догматик и догматичар. Неправилен е исто така и називот катихета за кој во 

Толковниот речник се сретнува називот катихет.  



Црковната заедница во Речникот на странски зборови на Белчев (2002) се 

нарекува еклезија, па според тоа науката би била еклезиологија, а не еклесиологија.  

За одредени термини може да се дискутира во однос на нивната прифатливост. 

Таков е, на пример, терминот измарагд кој веројатно денес може да се замени со 

терминот кој е општоприфатен односно терминот смарагд.  Исто така дискутабилен е 

и терминот страстотерпец кој може општо во употребата да се замени со терминот 

маченик, пред сè затоа што зборот страст со значење „страдање“, а и зборот терпец 

денес не се употребува во стандардниот јазик, туку наместо него се употребува 

терминот трпител. Сличен е и терминот светотатство кој означува кражба на свети 

предмети, или  местобљустител - заменик, вршител на должност, чувар на тронот. 

Формата икономија е застарена и би можела да се адаптира во современата форма 

економија, освен ако со ваквата форма не сака да се огради значењето во рамките на 

стручниот контекст. Инаку, лексемата го има истиот грчки корен како и лексемата 

економија, а како дополнителен француски еквивалент, покрај économie, може да се 

наведе и терминот  dispensation кој би соодветствувал на терминот со 

црковнословенско потекло домострој. Постојат и други термини кои би можеле да 

бидат предмет на дискусија, како терминот изборник –со кој се означува особен вид 

зборник на свети текстови. Бидејќи еквивалентите на странските јазици, па и на 

француски, претставуваат општи именки, се поставува прашањето дали треба да 

терминот изборник да се сочува во оваа архаична форма, како назив за овој специфичен 

зборник или, пак, треба да се задржи општата именка зборник. И терминот 

краегранесие, кој за широко распространет еквивалент го има зборот од грчко потекло 

акростих, не се користи во теоријата на литературата, па се поставува прашањето дали 

е неговата употреба оправдана, дури и во црковни контексти, бидејќи станува збор за 

термин кој припаѓа на друг стручен домен.  

Полисемичните термини се претставени на различни начини во зборникот. Во 

таа смисла, кај одредени термини различните значења се означени со посебни броеви1 

и јасно се разграничени. Тоа се однесува и на внатрешната полисемија (во рамките на 

стручниот домен) и на надворешната полисемија (кога значењата припаѓаат на 

различни домени или на стручниот домен и општиот јазик). Како пример за внатрешна 

полисемија, која е јасно разграничена, можеме да го споменеме терминот катихизис со 

кој се означува „усно поучување во основните вистини на христијанската вера“ и 

„книга која ги содржи верските поуки“. Надворешната полисемија е разграничена кај 

терминот лаик со кој се означува и „мирјанин“ и „неопитен, невешт човек“. Извесна 

непрецизност во дефинирањето на општото значење сретнуваме кај второто 

објаснување „Се вели, тој е лаик за ова или за она...“, без да се наведе конкретна дејност 

во која некој е лаик. 

Недостаток во однос на претставувањето на термините е и претставувањето на 

два сродни термина заедно, како една речничка статија. Во таа смисла заедно со 

терминот пророк, го сретнуваме и терминот пророштво. Дефиницијата, објаснувањето 

се однесува само на терминот пророк, но не и на терминот пророштво. Терминот, пак, 

омилија е претставен заедно со терминот омилитика како дополнителен заглавен збор. 

Термините се разграничени со објаснувања, а и понудени се два, соодветни, преводни 

еквиваленти. Заедно со терминот страст наведен е и терминот страдање, па на тој 

начин дополнителното значење кое терминот го има во овој контекст, освен во рамките 

на дефиницијата, се сретнува и на заглавното место. Од друга страна, иако не е 

                                                 
1 Отсуство на униформност се чувствува и во начинот на претставување на 

полисемичните значења. Кај одредени термини е нумеричко, со броеви, кај други, 

различните значења се одделени со букви.  



претставен заедно со заглавниот збор, во рамките на објаснувањето за терминот 

керигма го сретнуваме и терминот кериктика, за кој е понуден дефиниција, но не и 

преводен еквивалент. Притоа, веројатно посоодветен би бил терминот керигматика.  

Од друга страна, пак, за терминот патерица, понудено е само едно единствено 

значење: „епископски, владички стап“, но не и значењето на втор ден од празнувањето 

на некој празник, значење кое се сретнува поврзано со црковни празнувања и слави.   

Претставувањето на термините е исто така обележано и со упатни забелешки 

за сродни, синонимни термини. Така, на пример, терминот евхаристија, детално 

дефиниран, содржи и упатна белешка: види литургија. Ова не е редок случај, па и 

терминот пекол содржи упатна белешка за терминот ад. Сепак, ваквата практика не ги 

опфаќа сите термини, па, поголем дел од нив се употребени без упатни белешки. Така, 

терминот антипасха е дефиниран и како синоним на терминот Томина недела, но сепак 

заглавен збор Томина недела кој би упатувал на речничката статија антипасха не е 

наведен. Слично и за Пентикостарот од дефиницијата дознаваме дека уште се 

нарекува и Цветен триод, но не постои статија Цветен триод која би нè упатувала на 

терминот Пентикостар. Терминот анахорет исто така треба да го бараме како синоним 

на отшелник, но потрагата по овој термин не е олеснета со посебен заглавен збор.  

 

Француските еквиваленти 

Што се однесува до понудените преводни еквиваленти на француски јазик, 

најголемиот дел од нив соодветствуваат на македонскиот појдовен термин.  

Во одредени случаи, термините се преведени со поопшт француски еквивалент 

кој не ги одразува во потполност стилските нијанси на појдовниот термин. Така, за 

терминот благолепие е понуден францускиот термин beauté –општ термин со кој се 

означува убавината воопшто, додека македонскиот термин има специфична значенска 

нијанса. Станува збор за архаичен, црковнословенски термин кој најчесто се однесува 

на убавината во храмот, убавината на пеењето и служењето во него. Сепак, употребата 

на овој француски еквивалент, хипероним во однос на македонскиот термин е 

оправдана поради непостоење на поблизок француски еквивалент. Сличен на 

претходниот термин е и терминот благообразен кој навистина значи „чесен“ - honnête, 

но кој не ја содржи архаичната нијанса на македонскиот термин. Згора на тоа, 

францускиот термин е неправилно напишан како honnêt, без немото е во финална 

позиција.  

Сепак, во одредени примери, понудените еквиваленти се недоволно блиски 

или недоволно соодветни. Така, за терминот хагиографија, понуден е францускиот 

термин biographie односно биографија, кој е хипероним во однос на терминот 

хагиографија затоа што хагиографија е всушност биографија за некој светител, па тука 

посоодветен во улога на еквивалент би бил терминот hagiographie. Слично и терминот 

старец  е преведен како ancien што соодветствува на македонското поранешен, стар 

во улога на супстантивизирана придавка, но во смисла на свет отец, мудрец, искусен 

монах се користи транскрибирана руска форма starets или straretz. Непрецизен 

преводен еквивалент е понуден за терминот подвижник, кој всушност значи духовен 

борец и се користи како синоним за терминот анахорет. Во таа смисла не е прецизен 

понудениот француски еквивалент combattant кој значи борец, но повеќе во световна 

смисла, учесник во војна. За терминот сакос, кој означува облека која наликува на вреќа 

е понуден генеричкиот термин sac со значење „вреќа“, а потоа со додавка во заграда 

упатува и на терминот saccos, кој вака напишан е несоодветен бидејќи правилната 

форма содржи удвоена графема к, по потекло од грчкиот јазик. Генерички француски 

еквивалент, односно лексемата saint (свет), е понудена за македонскиот термин 



преподобен, чие лексичко поле е потесно и би се превел посоодветно на француски како 

révérend, vénérable.  

Еден особен случај, претставува терминот Пасха, чии значења се разграничени 

со посебни броеви во рамките на заглавниот збор. Имено со овој термин се означува, 

покрај другите значења и еврејскиот празник , но во црковните кругови и 

христијанскиот празник – Велигден. Од друга страна, пак, во францускиот јазик, 

дистинкцијата помеѓу еврејскиот и христијанскиот празник е одбележена, на 

специфичен начин односно, еврејскиот празник има еднинска форма la Pâque, а 

христијанскиот множинска -  les Pâques. Ваквата дистинкција не е видлива кај 

преводниот еквивалент кој е понуден само во множинска форма, па соодветствува само 

на христијанскиот празник – Велигден, но не и на другите значења.  

За одредени термини не се понудени еквивалентни термини на француски 

јазик, односно авторот упатува на лексичка празнина во францускиот јазик. Тоа е во 

одредени случаи оправдано, како, на пример за терминот златоструј, за кој во речникот 

на Роти (Roty: 2010) е понуден терминот filet d’or, кој, сепак, не е распространет во 

употребата. Од друга страна, за термините одигитрија и схима за кои постојат 

соодветни француски еквиваленти hodegetria односно schème, не се понудени преводни 

еквиваленти. Во речникот на Роти, за терминот схима понуден е генерички еквивалент 

habit monastique. За одредени термини како мироварение навистина не постојат 

соодветни еквиваленти, но нивното значење би можело соодветно да се пренесе во 

јазикот цел и со парафраза подготвување на свето масло, односно préparation de l’huile 

sainte.  

Кога станува збор за прецизноста во предавањето еквиваленти на француски 

јазик, треба да се укаже дека неретко кај полисемичните термини не се пренесени двете 

значења на терминот, туку само едното. Тоа може да се објасни со самиот концепт на 

зборниците воопшто, кои детално ги опишуваат македонските термини, додека пак, на 

понудените преводни еквиваленти треба да се гледа како на одреден репер, односно 

почетна точка во барањето на соодветен еквивалент при преведувањето. Така, на 

пример, терминот расофор може да означува и искушеник и монах кој има право да 

носи раса, но на француски е понуден само еден еквивалент т.е. терминот novice кој 

означува искушеник, а всушност македонскиот термин е генерички и соодветствува на 

два француски термини novice rasophore и moine rasophore. Слично на тоа и терминот 

Пантократор кој има две значења на македонски, односно, од една страна седржител 

- епитет на Исус Христос, од друга страна, исто така означува и икона која го 

претставува Господ во централната купола на храмот. И додека за епитетот, во 

францускиот превод се понудени два еквиваленти: omnipotent и tout-puissant, 

еквивалентот на второто значење кое и на француски има грчка форма pantocrator не е 

дадено. За терминот Блаженство разграничени се три нијанси во значењата, три 

употреби, а понуден е само еден еквивалент кој соодветствува на првото значење. 

Слично и терминот антипасха за синоним ја има синтагмата Томина недела. Како 

француски еквивалент за овој термин е понуден терминот dimanche de Thomas иако 

поправилно би било да dimanche de Saint Thomas. Освен овој термин, во францускиот 

јазик постои уште еден термин со исто значење Pâques closes кој не е понуден во 

зборникот.  

За Богородица во францускиот јазик се користат повеќе еквиваленти: Mère de 

Dieu, Théotokos (во православните контексти) и la Sainte Vièrge кој не е споменат во 

зборникот. Всушност, последниот термин повеќе соодветствува на македонскиот назив 

Дева Марија, но бидејќи речничка статија за овој назив не постои во Зборникот, тогаш 

и овој францускиот еквивалент би требало да се наведе во рамките на еквивалентите за 

називот Богородица. За терминот панихида е понуден еквивалентот veille, но во 



православните контексти, во употреба истиот термин од грчко потекло panichide. Како 

еквивалент на терминот јуродив го сретнуваме терминот fol pour le Christ, иако во 

пораширена употреба е терминот fol-en-Christ, а се сретнува дури транскрибираната 

форма од руски јазик iourodivy. 

Правописен пропуст е понудениот еквивалент за македонската синтагма 

вселенски собор- concil œcuménique бидејќи на првиот дел од синтагмата  council –му 

недостасува буквата –е за да биде правилно напишан: concile. Исто така и еквивалентот 

за терминот ѓаконик е напишан dakonikon наместо diakonikon. Слично, и на терминот 

прокимен му соодветствува терминот prokeimenon, а во Зборникот е понудена верзијата 

prokiménon. Терминот протојереј правилно се пишува archiprêtre, а не archipeetre. Кај 

синтагмата ставропигијален манастир сретнуваме погрешно согласување на 

придавката, чија наставка e упатува на женски род за разлика од именката која е од 

машки род: monastère stauropégiale, наместо monastère stauropеgial. Преводниот 

еквивалент на терминот стихира е напишан со удвоено с наместо единечно, односно 

sticchère наместо stichère.  Правописни погрешки сретнуваме кај уште неколку 

француски еквиваленти, како на пример, миросување- onction d’uile наместо onction 

d’huile, ипакој – hypakoï наместо hypakoë, ипоѓакон –soudiacre, наместо sous-diacre, 

катавасија -catabasia додека правилната форма е katabasia. За терминот индик даден е 

еквивалентот indict, иако најверојатно станува збор за превид, бидејќи во регистарот на 

еквиваленти од француски кон македонски се сретнува правилната форма indiction. 

 

Заклучок 

Зборникот Терминологија од областа на теологијата е прво дело од ваков 

карактер во Република Македонија. Со своето излегување од печат во 1999 година, тој 

надополнува една огромна празнина во македонската терминологија, особено ако се 

има предвид значењето на православието за македонскиот народ низ историјата, а 

воедно и значењето на православието денес, кога православни теми стануваат сè 

поактуелни во рамките на современата македонска книжевност. Зборникот, значи, им 

овозможува, не само на стручните лица од областа, туку и преведувачите и на 

љубопитните, да откријат нови називи, да го откријат значењето на термини со чии 

називи се соочиле, но им биле непознати, и конечно да ги откријат значењата кои 

одредени термини ги добиваат во специфични контексти на православната вера. Во таа 

смисла, Зборникот преставува на некој начин и „призма“ која ни овозможува да 

разбереме како православието го поима светот.  

Сепак, се чини дека товарот при составувањето на Зборникот главно бил 

оставен врз составувачот, односно стручното лице од областа, па во таа смисла се 

забележуваат одредени пропусти чија корекција спаѓа во доменот на терминологијата 

или лектурата.  

Во однос на претставувањето на термините забележителна е одредена 

несистематичност. Така, кај одредени термини е присутно образложение во однос на 

нивната етимологија, додека кај други такво образложение отсуствува. Етимологијата 

може значително да придонесе кон разбирањето на значењето што одреден термин го 

носи, па во таа смисла пожелно е да се објасни етимолошкото потекло на сите термини. 

Ваквата задача е во голема мера олеснета со фактот што се дадени еквиваленти на 

грчки, латински или црковнословенски јазик, па кај голем дел од термините веднаш се 

отстрануваат дилемите во однос на етимологијата.  

Забелешките од терминолошки аспект се однесуваат најчесто на начинот на 

претставување на полисемичните значења, кои неретко не се разграничени со одделни 

бројки (или букви) туку фигурираат заедно во рамките на реченицата. Терминолошки 

треба да се обработат и заглавните зборови кои во некој случај не смеат да го делат 



местото со термини со сродно, но сепак, различно значење. Конечно, од терминолошки 

аспект, на усовршување треба да подлежи и мрежата на упатни белешки.  

Зборникот нуди огромни можности за збогатување со нови речнички статии, 

со зборови кои веќе фигурираат во рамките на дефинициите и објаснувањата, а кои би 

можеле да бидат значаен ресурс за збогатување на вокабуларот.  

Конечно, со продлабочена лектура би можеле да за кусо време да се поправат 

правописните грешки при претставувањето на термините.  

Зборникот е непроценлив ресурс и за преведувачите, кои денес, во ерата на 

глобализацијата и голема мобилност, се исправени пред предизвикот да преведуваат и 

текстови со теолошки термини, од и на, големите светски јазици.  

Зборникот може да отвори и поопширна расправа за (не)прифатливоста не 

одредени термини, кои би можеле да го збогатат лексичкиот фонд на македонскиот 

јазик или кои би требале да бидат изменети, адаптирани кон македонскиот лексички 

систем. Ваквите термини потоа би можеле да бидат вклучени во новите изданија на 

Толковниот речник или, пак, во различните речници на странски зборови.   

Конечно, во времето на дигитализацијата, кога пристапноста на податоците е 

од непроценливо значење, дигиталните верзии, не само на Зборникот од областа на 

теологијата, туку и на останатите стручни зборници, би биле од огромна полза за 

пошироката публика, но особено за стручните лица од соодветните области, 

терминолозите и преведувачите.  
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