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КРСТЕ МИСИРКОВ ВО НАСТАВАТА  

ПО ПРЕДМЕТОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
 

 
Апстракт: Крсте Петков Мисирков наоѓа свое место и во 

наставните планови и програми по предметот Македонски јазик. Според 

наставните програми по овој предмет, Мисирков е застапен и во 

основното и во средното образование. Во основото образование се 

среќава како методичка единица во IX одделение, а во средното 

образование: во I година – во тригодишното средно стручно образование; 

во II година – во четиригодишното средно стручно образование; и во III 

година – во гимназиското образование. Методичките единици за Крсте 

Мисирков, обично, се сместени во програмското подрачје: Јазик. По овој 

повод ќе се обидеме да ги разгледаме методичките единици поврзани со 

животот и со делото на Мисирков и нивната соодветна застапеност. 

 

Клучни зборови: Крсте Петков Мисирков, наставни програми, 

наставен предмет Македонски јазик, основно образование, средно 

образование. 

 

 

 

 Како основоположник на современата македонска научна 

историографијаи прв кодификатор на современиот македонски 

литературен/стандарден јазик, Крсте Петков Мисирков зборува за 

себе исклучиво преку своите дела, или, ако сакаме, преку својот 

пишан збор. Неговото име, неговиот живот и дело се среќаваат во 

текстовите на многу писатели, како македонски, така и странски. 

Особено, неговото дело е „темелот“ врз кој цврсто е изграден 

денешниот стандарден македонски јазик. Според тоа, можеме да 

кажеме дека Мисирков бил и уште е инспирација за голем број 

автори.  

Според Ристовски (Ристовски 2011: 11), Мисирков редовно 

наоѓал свое место и во проучувањата на одамнешните автори, како 

што е Рацин, за кој, со сигурност знаеме дека посветил особено 
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внимание на делото „За македонцките работи“ и се поучувал од 

погледите на Мисирков за македонскиот национален и јазично-

литературен развиток, но не нашол можности да го искаже својот 

став и однос кон јавноста.  

 Од горенаведеното, но и од големиот број цитирани 

Мисиркови зборови, станува јасно, зошто Мисирков редовно е 

застапен и во учебниците по предметот Македонски јазик во 

основното и во средното образование, или, пак, како методичка 

единица во наставните програми за овој предмет. Нашата цел по 

овој повод е да направиме обид да ги разгледаме методичките 

единици поврзани со животот и со делото на Мисирков и нивната 

соодветна застапеност. 

 

Мисирков во наставните програми по предметот  

Македонски јазик 

  

Од наставните програми преземени од Бирото за развој на 

образованието1, при Министерството за образование на РМ, по 

предметот Македонски јазик,за основно и за средно образование, 

може да се забележи дека Крсте Петков Мисирков во основото 

образование се среќава како методичка единица во IX одделение, а 

во средното образование: во I година – во тригодишното средно 

стручно образование; во II година – во четиригодишното средно 

стручно образование; и во III година – во гимназиското 

образование.  

 Според Петковска (Петковска 2010: 289), Македонскиот 

јазик како ниеден друг образовен предмет, е во најнепосреден 

однос со процесите во човечкото мислење. Првите и основни 

задачи што треба да се реализираат по овој предмет, според 

авторката се: кај учениците да се развива мислењето преку 

слушање, говорење и пишување на стандарднојазичната норма на 

македонскиот јазик; да се запознае неговата природа; учениците да 

ги развиваат способностите за изразување и творење; 

комуницирање; како и да се запознаат и да ги доживуваат 

уметничките вредности на литературните дела, и врз таа основа кај 

нив да се развиваат чувствата, моралните, естетските и 

уметничките вредности. 

 Во својата статија, Петковска (Петковка 2010: 291), 

споменува и дека програмското подрачје Јазик може да има многу 

разновнидна организација, зашто има многу стручни и 

                                                             
1 http://www.bro.gov.mk/index.php?q=mk/nastavni-programi, пристапно на 28.10.2016 

година. 

http://www.bro.gov.mk/index.php?q=mk/nastavni-programi
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организациски посебности, коишто можат да овозможат творечка 

наставна организација на часот по Македонски јазик. 

 Методичките единици за Крсте Мисирков, се сместени токму 

во програмското подрачје Јазик, во наставните програми по 

предметот Македонски јазик, за основото и за средното 

образование. 

I. Во основното образование, методичката единица за 

Мисирков се среќава во IX одделение. 

Во наставната програма по предметот Македонски јазик за 

IX одделение, се споменуваат следниве цели што треба да ги 

постигне ученикот:  

- да се запознае со личноста и делото на Крсте Петков 

Мисирков и неговиот влог кон развојот на македонскиот 

јазик; 

- да се запознае со процесите пред кодификацијата на 

македонскиот јазик и со важните историски датуми; 

- да знае кога е извршена кодификацијата на македонскиот 

литературен/стандарден јазик: донесувањето на азбуката и на 

правописот; и 

- да се запознае со првите значајни дела (граматики, правопис 

и сл.), каде што се дадени насоките за развојот на 

македонскиот литературен/стандарден јазик.  

Според истата наставна програма, учениците ги остваруваат 

споменатите цели преку следниве содржини:  

- Македонскиот јазик во XX век; 

- Крсте Петков Мисирков и неговата книга „За македонцките 

работи“; и 

- Македонскиот јазик меѓу двете светски војни. 

 

II. Во средното образование, методичките единици за 

Мисирков се среќаваат во: 

1. I година – во тригодишното средно стручно образование;  

Во  наставната програма по предметот Македонски јазик се 

споменуваат следниве цели што треба да ги постигне ученикот:  

- да ги именува основните био-библиографски податоци за 

Крсте Петков Мисирков; 

- да ги толкува ставовите на Мисирков за македонскиот 

литературен/стандарден јазик од различна временска 

дистанца;  

- да ги споредува ставовите на Мисирков за македонскиот 

јазик со ставовите на другите македонски интелектуалци по 

прашањето за јазикот; 

- да ја анализира статијата „Неколку зборои за македонцкијот 

литературен јазик“. 
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Според оваа наставна програма, учениците ги остваруваат 

наведените цели преку следниве содржини: 

- Крсте Петков Мисирков – био-библиографски податоци; и 

- Мисирковите погледи за македонскиот 

литературен/стандарден јазик, преку делото „За 

македонцките работи – Неколку зборои за македонцкијот 

литературен јазик“. 

 

2. II година – во четиригодишното средно стручно 

образование.  

Во наставната програма по предметот Македонски јазик се 

споменува следнава целшто треба да ја постигне ученикот:  

- да го сфати значењето на Мисирков и неговите ставови за 

македонскиот литературен/стандарден јазик како во времето 

кога се изречени така и од денешен аспект.  

Учениците ја остваруваат оваа цел преку следниве области и 

содржини: 

- Крсте Петков Мисирков: живот и дело и неговите погледи 

кон македонскиот литературен/стандарден јазик. 

- Делото „За македонцките работи – Неколку зборои за 

македонцкијотлитературен јазик“. 

 

3. III година – во гимназиското образование.  

Во наставната програма по предметот Македонски јазик се 

споменуваат следниве цели што треба да ги постигне ученикот: 

- да ги наведе и да ги коментира погледите и ставовите на 

Крсте Петков Мисирков; 

- да го определи нивното значење – историско за 

македонскиот литературен јазик; 

- да изврши анализа на јазичните особености на погледите на 

Мисирков во споредба со стандардниот јазик; 

- да ја дефинира кодификацијата и да го определи нејзиното 

историско значење. 

Учениците ги остваруваат овие цели преку следниве области 

и содржини: 

- Погледите на Крсте Петков Мисирков за македонскиот јазик. 

- Кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. 

 

Мисирков во учебниците по предметот  

Македонски јазик 

  

За потребите на ова истражување ги земавме учебниците по 

предметот Македонски јазик во кои е пишувано за Мисирков и кои 

актуелно се користат во образовниот систем во Штип.  
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1. Така, учебникот Македонски јазик за VIII одделение2 

од Снежана Велковска и од Соња Јовановска актуелно се користи 

по предметот Македонски јазик во IX одделение, во новиот 

образовен систем – деветгодишното основно образование.  

 Во програмското подрачје Јазик од овој учебник, наоѓа свое 

место и методичката единица за Крсте Мисирков. 

 На самиот почеток од оваа методичка единица (Велковска, 

Јовановска 2010:7) се споменува за зголемениот интерес од 

народната литература кој се појавил кон средината на XIX век. Кон 

крајот на овој век се засилува настојувањето да се оформи посебен 

македонски литературен јазик, токму затоа „За македонцките 

работи“ од Мисирков е едно од основните дела напишани во овој 

период, за македонскиот народ и за неговиот јазик. 

 Во овој учебник (Велковска, Јовановска 2010:7)  се 

споменуваат и дел од предлозите и од ставовите кој Мисирков ги 

изнел во последната статија од делото „За македонцките работи“ – 

Неколку зборои за македонцкијот литературен јазик“, како што се: 

централното наречје да биде основата за македонскиот литературен 

јазик; правописот да биде фонетски; и во лексиката да бидат 

вклучени елементи од сите македонски говори. Во однос на 

изговорот, во учебникот (Велковска, Јовановска 2010:8)  се 

споменати следниве Мисиркови карактеристики од неговата книга: 

испуштањето на интервокалното в; употребата на групата шч; и 

изговорoт на јн наместо њ. 

2. Во четиригодишното средно стручно образование, 

методичката единица за Мисирков се среќава во актуелниот 

учебник Македонски јазик и литература за II година за средно 

стручно образование (за сите струки)3, од Васил Тоциновски и од 

Ранко Младеноски. Во овој учебник (Тоциновски, Младеноски 

2010:10), учениците најпрвин го запознаваат Мисирков како 

следбеник на Лозарите, а потоа накусо се споменува и неговата 

биографија.  

Во учебникот (Тоциновски, Младеноски 2010:13) особено се 

посветува внимание за политичките залагања на Мисирков преку 

неговите први текстови: Самоопределувањето на Македонците, 

Македонија и словенството, Македонски национализам, 

Македонска култура, Нашата вера, Борба за автономија. 

Со оглед на тоа што делото „За македонцките работи“ е 

најзначајното дело на Мисирков, но и основата на современиот 

македонски стандарден јазик, во учебникот (Тоциновски, 

                                                             
2 Велковска, С., Јовановска, С. 2010:Македонски јазик за VIII одделение. Скопје: 
Графички центар дооел. 
3 Тоциновски, В., Младеноски, Р. 2010:Македонски јазик и литература за II година за 

средно стручно образование (за сите струки). Скопје: Графички центар дооел. 



КРСТЕ МИСИРКОВ ВО НАСТАВАТА 

ПО ПРЕДМЕТОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

107 

 

Младеноски 2010:14) се споменуваат сите статии од делото, 

одделно, а се разгледуваат неговите ставови, принципи и предлози 

врз кои се создава македонскиот литературен јазик од последната 

статија Неколку зборои за македонцкијот литературен јазик“.  

3. Во програмското подрачје Македонски јазик од 

учебникот Македонски јазик и литература, учебник за III година за 

реформираното гимназиско образование4 од Венко Андоновски, 

Марјан Марковиќ и од Глигор Стојковски, се споменуваат и 

Погледите на Крсте Петков Мисирков за македонскиот јазик. 

Во овој дел од учебникот (Андоновски, Марковиќ, Стојковски 

2003:260)се споменува и за стремежот на Мисирков кон 

оформувањето на македонски литературен јазик, или, јазикот на 

Македонците. Авторите на учебникот преку примери ги 

разгледуваат предлозите на Мисирков во однос на изговорот. Па 

така, се споменува дека делото „За македонцките работи“ е 

пишувано со таков јазик кој ги вклучува особеностите од 

централните македонски говори. Во 3 л. сегашно време е 

употребувана наставката –т: мислит, имат, требит; шч наместо 

шт: нишчо, опшчо, шчо; јн наместо њ: којн, сирејне; и испуштањето 

на интервокалното в: чоек, праит, осноа и др. Во однос на 

фонетиката, во пишаниот збор на Мисирков се забележува 

апостроф кај: к’, г’, љ’ и њ’, а гласот ј го одбележува со i: iет,каi. 

Според учебникот (Андоновски, Марковиќ, Стојковски 2003:261), 

Мисирков се залага за правопис кој е многу близок до денешниот, а 

со своите ставови ги поставува основите на современиот 

македонски литературен јазик. Во овој учебник е даден извадок од 

последната статија во делото „За македонцките работи“ – „Неколку 

зборои за македонцкијот литературен јазик“. 

 

За Мисирковите работи 

  

 Низ научната и стручната литература за македонскиот јазик 

можат да се најдат бројни научни и литературни трудови за 

животот и за делото на Мисирков, разгледани од повеќе аспекти. 

 Но, од наведеното во претходниот поднаслов, јасно е дека во 

учебниците по предметот Македонски јазик, кога станува збор за 

методичката единица за К. П. Мисирков, главно е пишувано за 

неговата книга „За македонцките работи“, со посебеносврт кон 

последната статија „Неколку зборои за македонцкијот литературен 

јазик“. Од тие причини, во овој дел од трудот ќе направиме обид да 

                                                             
4 Андоновски, В., Марковиќ, М., Стојковски, Г. 2003:Македонски јазик и литература 

учебник за III година за реформираното гимназиско образование. Скопје: Народна и 

универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“. 
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разгледаме некои општо познати ставови поврзани со делото, 

напишани од повеќе автори, а кои не нашле свое место во 

учебниците по предметот Македонски јазик, од различни причини. 

 Според пишувањата на Ристовски (Ристовски 2011: 301), 

постојат многу малку податоци за судбината на книгата „За 

македонцките работи“. Но, и тие потврдуваат дека книгата била 

отпечатена, а потоа и уништувана. Авторот споменува дека 

Мисирковата книга била објавена кон средината на декември 

(според некои извори во септември) 1903 година во Софија, а 

спротивно од некои пишувања во македонската литература, не бил 

уништен „целиот тираж“. Заслугата за зачувувањето на ова дело, 

повторно ја имал Мисирков, кој се погрижил да ги снабди 

книжарниците и бутките во Бугарија, каде слободно се продавала и 

да ја заштити од дејноста врз книгата на некои бугарски 

уништувачи (тогашните власти). При што, како што е наведено на 

самиот почеток на Мисирковата книга (Мисирков, За македонцките 

работи, 5), останале десетина примероци.  

 Четириесет години по објавувањето на книгата, се создадоа 

услови за спроведување на поставките на Мисирков, дури во 1944 

година, пишува Минова-Ѓуркова (Минова-Ѓуркова 2005: 224). 

Според авторката, во 1945 година е направена нивна разработка и 

неопходна корекција, во што челно место има Блаже Конески како 

автор на основните трудови и како организатор на научната дејност 

кај нас. Во разработката на нормата активно учествува Благоја 

Корубин.  

 Во 1946 година, излегува од печат второто издание на 

Мисирковата книга во Скопје, со која е претставен националниот 

деец пред македонскиот народ, а предговорот на Даре Џамбаз е прв 

комплетен приказ за животот и за делото на Мисирков (сп. 

Ристовски 2011: 11).  

 Веќе во 1963 година, Благоја Корубин го приреди изданието 

К. П. Мисирков, со кое добиваме дотогаш најполн преглед на 

Мисирковата разновидна дејност (Ристовски 2011: 12). 

 Во 2002 година, по повод 100-годишнината на книгата „За 

македонцките работи“ од Мисирков, е објавенофототипно издание 

на капиталното дело на Мисирков. Книгата е подготвена од Даре 

Џамбаз, а објавена од Државното книгоиздателство на Македонија 

во 1946 година. Делото содржи пет глави поделени во  140 

страници. На самиот почеток е даден предговор за изданието, како 

и „предгоор“5од Мисирков, кој го завршува со следниве 

ставови(Мисирков, Предгоор, 1903: 16): „Со тије неколку зборои 

јас сакаф да појаснам содржајн’ето на предложената на 

                                                             
5 Лексемата е позајмена од јазикот на Мисирков. 
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македонцките читачи книга за најважните за нас прашајн’а.“ И, 

секако, прашањата за кој пишува Мисирков, а ни се добро познати, 

се прашања и ставови, кои, наедно, ги носат имињата на главите во 

ова дело: Шчо напраифме и што требит да праиме за однапред?, 

Имат ли се нужда од македонцки национални научно-литературни 

другарства? Националниот сепаратизм: земишчето, на које се 

имат развијено и ке се развијат за однапред, Состауала, состауат 

и можит ли Македонија да состауат от себе оддел’на 

етнографцка и политична јединица? и Неколку зборои за 

македонцкијот литературен јазик. 

 Како што е познато од учебниците по предметот Македонски 

јазик, во кои е застапена наставна содржина за Мисирков, 

најпозната и најобработувана статија од неговата книга е 

последната „Неколку зборои за македонцкијот литературен јазик“. 

Во статијата Мисирков наведува(Мисирков, За македонцките 

работи, 130): „Јазикот е стредство, со које није познааме, шчо 

мислит, шчо осек’ат и шчо сакат нашијот собеседник. Во јазикот се 

имаат оддел’ни гласовни знакои или зборои за сите мисли, 

осек’ајн’а и сакајн’а на једен чоек, за тоа јазикот на једен народ јет 

негоо дуовно богатство и наследство, во које се закл’учуваат, 

отпечатени во гласовни знакои или зборои, сите народни мисли, 

осек’ајн’а и сакајн’а, со који имат живено и живит једен народ и 

који се предаваат, као нешчо свето од једно поколејн’е на друго.“ 

 Според Минова-Ѓуркова (Минова-Ѓуркова 2005: 223), 

Мисирков ги определи трите столба на кои стои цврсто до денес 

нашиот стандарден јазик. Авторката смета дека Мисирков и во 

практика ги спроведе своите поставки.  

 Тие три столба за кои пишува Минова-Ѓуркова (Минова-

Ѓуркова 2005: 223) се: 

- дијалектната основа (како што е познато, Мисирков се 

определува за централните македонски говори, или, пак, 

како што пишува Мисирков (Мисирков, За македонцките 

работи, 139): „Прилепцко – Битолцкото наречије за 

литературен јазик, као једнакво далеко и от србцкијот и 

бугарцкијот јазици, и централно во Македонија“); 

- правописот (Мисирков се застапува за фонетски, односно за 

фонолошки, или, пак, за фонетско-фонолошки правопис, со 

извесни отстапки на етимологијата. За ова Мисирков 

пишува(Мисирков, За македонцките работи, 139): 

„Фонетичнијот праопис со употребените во таја книга 

писмени знакои и со мали отстапки на етимологијата“); 

- лексиката, според Мисирков треба да се збогатува од сите 

македонски говори, или, како што самиот 

пишува(Мисирков, За македонцките работи, 139): 
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„Речничнијот материјал да јет собрајн’ет от сите македонцки 

наречја“.  

 Според Тантуровска (Л. Тантуровска 1998: 183 – 200), пак, 

кога станува збор за синтаксичките карактеристи на јазикот на 

Мисирков, особено за удвојувањето на директниот и на 

индиректниот објект, ги поддржува научните ставови дека 

отстапувањето на удвојувањето треба да се бара во воздејството на 

традицијата, бидејќи појавата не ја познава ниту 

црковнословенскот, ниту другите словенски јазици на кои беа 

упатени македонските книжевни работници во Мисирковиот 

период.  

 Сето ова, а и многу повеќе, зборува за важноста на делото 

„За македонцките работи“, во кое Мисирков ја изразил својата 

мисла, како за јазикот, така и за судбината на еден народ, кој го 

зборува и треба да го негува тој јазик.  

 

 

Заклучок 

  

 По овој повод, 90-годишнината од смртта на Мисирков, се 

обидовме да ги разгледаме методичките единици поврзани со 

неговиот живот и дело, и нивната соодветна застапеност во 

наставата по предметот Македонски јазик. 

 Со оглед на тоа што станува збор за важна историска 

личност за македонскиот народ и јазик, може да се констатира дека 

Мисирков редовно е застапен, во наставните програми за основно и 

за средно образование, а според тоа, и во учебниците по предметот 

Македонски јазик. 

 Од горенаведениот преглед на наставните програми и на 

учебниците по предметот Македонски јазик, може да се види дека 

Мисирков наоѓа свое место како методичка единица во основното 

образование во IX одделение и во средното образование: во I 

година – во тригодишното средно стручно образование; во II 

година – во четиригодишното средно стручно образование; и во III 

година – во гимназиското образование.  

 Прегледот на учебниците и на наставните програми, покажа 

и дека, кога станува збор за Мисирков, главно, е пишувано како за 

личност која се залага за политичките и за јазичните права на 

македонскиот народ, на почетокот од минатиот век. 

 Во секој од споменатитеучебнци кој актуелно се користи во 

наставата по предметот Македонски јазик, а во кои е пишувано за 

Мисирков, се споменува и неговата книга „За македонцките 

работи“, со посебно внимание посветено на петтата статија 

„Неколку зборои за македонцкијот литературен јазик“. 
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 Несомнено, петтата статија се издвојува од претходните 

четири, од една страна, затоа што во неа се дадени трите основни 

принципа за македонскиот јазик, а од друга страна, затоа што, како 

што пишува Мисирков: „Во четирите горни статиiи на оваа книга 

iас сакаф да обрнам погледите на моiте сонародници на нуждата од 

iедно корено изменуаiн’е на досегашниiот процес на нашето дуовно 

развиiан’е, као и на тоа, да моiите возгледи во тоi случаi не сет 

нешчо ноо и безосновно, а сет само чекор напред во досегашното 

развиiан’е на нашето национално самосознаiн’еи да сет затоа сосем 

природни и осноател’ни“ (Мисирков, За македонцките работи, 128). 

 За крај, ќе споменеме дека независно од количината помалку 

или повеќе важни податоци сместени во еден учебник, а се 

однесуваат за одредена историска личност или за важен историски 

настан за еден народ, за тоа колку информации ќе усвојат 

учениците за оваа личност, односно, настан, влијаат многу фактори. 

 Така, на пример, дел од тие фактори, можат да бидат 

мотивацијата кај учениците или, пак, креативноста на наставникот. 

Добро подготвен наставник, секогаш ќе најде начин да пренесе 

најмногу (или, ако сакаме,да го пренесе најважното), пред сè, со 

повеќе претставуање, како на повеќе различни литературни извори, 

така и на места поврзани со содржината што се учи и се усвојува. 

 Во случајот со Мисирков, а и како што е наведено во 

наставните програми по предметот Македонски јазик, на учениците 

треба да им се укаже можноста да ја посетат Спомен-собата на 

Мисирков, во рамките на Институтот за македонски јазик „Крсте 

Мисирков“ во Скопје.Исто така, треба да им се укаже можноста да 

разгледаат дополнителна литература која сведочи за дејноста на 

Мисирков, а таква литература (зборници, различни научни изданија 

и сл.), како што е познато, ја има во изобилство во научно-

обазовните институции, како што се: Институтот за македонски 

јазик „Крсте Мисирков“, Катедрата за македонски јазик во рамките 

на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Македонската 

академија на науките и уметностите во Скопје и други. 
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јазици“.Процесот на стандардизацијата на македонскиот јазик во 

спореда со соодветните процеси во другите словенски и балкански 

јазици. Тркалезна маса по повод 125-годишнината од раѓањето на 

Крсте Мисирков. Скопје: Македонска академија на научките и 

уметностите: 55 – 71. 

 Ристовски Блаже 2005: „Сто години за македонцките 

работи“. Делото на Крсте Мисирков. Зборник од меѓународниот 

научен собир по повод стогодишнината од излегувањето на 

книгата За македонцките работи одржан во Скопје на 27 – 29 

ноември 2003 година. Том 1. Скопје: Македонска академија на 

науките и уметностите: 37 – 49. 

 Ристовски Блаже 2011:Крсте П. Мисирков (1874 – 

1926).Прилог кон проучувањето на развитокот на македонската 

национална мисла. Скопје: Матица македонска. 

 Тантуровска(Ѓоргиевска) Лидија 1998: Директниот и 

индиректниот објект во јазикот на македонските автори од XIX 

век. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. 

 Тантуровска Лидија 2005: „За македонцките работи“ и 

научниот функционален стил“.Делото на Крсте Мисирков. Зборник 

од меѓународниот научен собир по повод стогодишнината од 

илегувањето на книгата За македонцките работи одржан во 

Скопје на 27 – 29 ноември 2003 година. Том 2. Скопје: Македонска 

академија на науките и уметностите: 253 – 264. 

 Тантуровска Лидија 2013:Јазичен бележник. Скопје: 

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. 

 Тантуровска Лидија 2014:За идентитетот на македонскиот 

јазик. Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. 

 Тополињска Зузана 2005: „Лингвистичката мисла на 

Мисирков“. Делото на Крсте Мисирков. Зборник од 

меѓународниот научен собир по повод стогодишнината од 

илегувањето на книгата За македонцките работи одржан во 
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Скопје на 27 – 29 ноември 2003 година. Том 2. Скопје: Македонска 

академија на науките и уметностите: 11 – 17. 

 Тоциновски Васил, Младеноски Ранко 2010:Македонски 

јазик и литература за II година за средно стручно образование (за 

сите струки). Скопје: Графички центар дооел. 

 

 

 

 

Summary 

  

 It’s safe to say that Missirkov, has its place in the curricula for the 

subject ‒ Macedonian language. According to the curriculum for this 

subject, Misirkov is present in primary and secondary education. In 

primary education,Misirkov is present as methodical unit inninth-grade 

and in secondary education: first-year of three-year vocational 

education; second-year of four-year vocational education; and third-year 

of secondary(high) school. The methodical units for Misirkov are 

usually located in the program area: Language. Therefore, in this 

respect,we decided to give a brief overview of the methodical units 

about Misirkov present in primary and secondary education. 

 

 


