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П Р Е Д Г О В О Р 
 
 

 Конференцијата се организира да се согледа 
влијанието на научно - технолошкиот развоток во областа на 
правото, економијата, културата, образованието и 
безбедноста во Република Македонија.  

 Минатата година за прв пат ја организиравме оваа 
конференција со цел студентите од вториот и третиот циклус 
на студии да се оспособат за пишување и презентирање 
научно-стручни трудови, а останатите учесници да ги 
пренесат своите најнови истражувања во посочените области. 

 Втората конференција во однос на првата по бројот на 
презентирани трудови беше поспешна. Презентирани беа 
повеќе од 60 труда. 
 За следната конференција ќе се потрудиме најдобрите 
трудови покрај тоа што ќе излезат во зборникот на трудови од 
конференцијата, да ги  издадеме и во наше списание со 
интенција тоа да прерасне во меѓународно списание. 

 
 
 

Проф. Д-р Сашо Гелев 
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ПРОМЕНИТЕ ВО ОПШТЕСТВОТО КАКО ПРИЧИНА ЗА 

СЕМАНТИЧКА ЕКСТЕНЗИЈА ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК 

Апстракт:   Времето неоспорно наметнува промени во сите сфери на општеството, а како 

последица на тоа и во јазикот. Најчесто јазичните промени вклучуваат модификации во 

вокабуларот на јазикот кои се познати како лексички промени. Постојат повеќе причини на ваков 

вид на јазична промена која може да вклучува и губење на извесна лексика која со време станала 

застарена, како и збогатување на вокабуларот во нови зборови. Во овој труд ќе испитуваме еден 

специјален вид на лексичко збогатување на јазикот преку процесот на семантичко проширување на 

значењето на лексемата. При процесот на семантичко проширување лексемата добива погенерално 

значење од веќе постоечкото. Процесот на семантичката екстезија, како посебен вид на 

семантичко проширување, им дава на лични именки значење и статус на општи именки. Во трудот 

ќе бидат претставени примери на семантичка екстензија забележани во современиот 

македонскиот јазик. 

Клучни зборови: лексичка промена, семантичка екстензија, семантичко проширување, општество, 

општествени промени. 

Abstract: Time inevitably causes changes in all domains of the society including the language. Most often 

linguistic changes include vocabulary modifications also known as lexical changes. There are many reasons 

for such type of lexical change which may include loss of lexemes which with time become obsolete, but it 

may also lead to enrichment of the lexicon with newly formed words. This paper will analyse a specific type 

of lexical enrichment through a type of semantic broadening of the meaning of the lexeme. Through the 

process of semantic broadening the lexeme becomes more general compared to its previous reference. The 

process of semantic extension is a special type of semantic broadening where proper nouns become common 

nouns. This paper will present examples of semantic extension which can be noticed in the contemporary 

Macedonian language. 

 Key words: lexical change, semantic extension, semantic broadening, society, social changes. 
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ВОВЕД 

 Промените кои настануваат во еден јазик претставуваат последица на времето каде еден 

јазик се пренесува од една генерација на друга. Многу често ваквите промени вклучуваат суштински 

изменувања на зборовниот фонд. Ваквата промена се нарекува лексичка промена. Двете крајности на 

ваквата лексичка промена би биле додавање и губење на зборови.  Постојат повеќе причини на ваков 

вид на јазична промена која може да вклучува и губење на извесна лексика која со време станала 

застарена, како и збогатување на вокабуларот во нови зборови. Во овој труд ќе испитуваме еден 

специјален вид на лексичко збогатување на јазикот преку процесот на семантичко проширување на 

значењето на лексемата. 

1. ЛЕКСИЧКА ПРОМЕНА  

За дефинирање на лексичка промена не е доволно само да се земаат во предвид додавањето или 

губењето на зборови во еден речник. Двете крајности на ваквата лексичка промена би биле токму 

додавање и губење на зборови. Воведување или додавање на нова лексика е најчесто одраз или 

последица на контакти со други култури. Технолошките промени на кои сме сведоци секојдневно, 

може да се каже дека се уште една причина за воведување нова лексика; на новите изуми и 

пронајдоци треба да им се даде име. Од друга страна, технологијата влијае во голема мера и до 

губење односно исфрлање од вокабуларот зборови кои се застарени. Губењето на еден збор најчесто 

е резултат на промените во општеството, посебно во случај кога ентитетот на еден збор станува 

застарен односно надвор од употреба.  Ваквиот развој или промена може да резултира со лексички 

празнини кои би претставувале понатамошна потреба од нови зборови во речникот на јазикот 

(Стефановски 2006).  

Воведувањето или измислувањето на нов збор, процесот на зборообразување како и извесни 

семантички процеси што се некаде помеѓу, како на пример процесот на позајмување на туѓа лексика 

се пример на овој процес. Откако еден збор ќе биде воведен во јазикот за прв пат, тој е подложен на 

голем број на промени и прилагодувања, како што се морфолошки, фонолошки, семантички и 

социолошки промени. Тоа се само двете крајности. Помеѓу овие две крајности постојат неколку вида 

на изменувања, преиначувања, модификации на кои веќе постоечките зборовите се подложни, како со 

текот на времето така и во извесна фаза или стадиум. Семантичките промени кај зборовите можеме 

да ги дефинираме како процес каде што значењето на еден збор претрпува промени, измени, 

проширување или стеснување на значењето или пак резултира со промена каде се однесува на сосема 

различни ентитети, признаци, карактеристики или својства од претходното значење. Метафората, на 

пример, можеме да кажеме дека претставува разбирање на еден концепт преку друг. Преку 

изучувањето како концептите се претставени во јазикот можеме да добиеме значајни сознанија за 

улогата на искуството и метафората во човечкиот систем на концепти.  
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2. СЕМАНТИЧКА ЕКСТЕНЗИЈА 

Семантичкото проширување на значењето на зборовите претставува процес при кој зборот станува 

поопшт на начин на кој опфаќа повеќе ентитети, карактеристики или концепти од своето претходно 

значење.  

Семантичката екстензија претставува еден посебен вид на семантичко проширување на значењето на 

зборовите, при што личните именки стануваат општи именки. Со овој процес личните имиња 

подлежат на проширување на значењето. Примери на семантичка екстензија се присутни во огромен 

број во нашето општество и во светот. Голем број на производи и изуми добиле називи по нивните 

пронаоѓачи. На пример „ват“, мерката за моќност го добила името по шкотскиот иноватор Џејмс Ват.     

3. ПРИЧИНИ ЗА ПОЈАВАТА И ПРИМЕРИ НА СЕМАНТИЧКА ЕКСТЕНЗИЈА 

Една од најчестите причини за појавата на семантичката екстензија можеме да ја најдеме во 

влијанието или наметнувањето на одреден бренд во општеството. Фаворизирањето на еден производ 

од останатите или пак ограниченоста на разновидност е една причина каде името или брендот на 

производот со време станува општа именка. За таа цел, во овој труд ќе претставиме дел од тие 

именки кои со време добиле статус на општа именка во македонскиот јазик. Најчести примери каде 

се бележи оваа промена во значењето се примери од трговијата и најчесто од причини кои ги 

спомнавме погоре. 

1. Примери на семантичка екстензија во прехранбената индустрија:  

-општо познатиот еурокрем е всушност брендот на Таково за „чоколаден намаз“. За оваа именка 

можеме да кажеме дека, макар и колоквијално, е веќе широко прифатена како општа именка. Неретко 

можеме да ја искористиме во улога на општа именка пред друга лична именка, на пример еурокрем 

Нутела.  

-Стоби флипс е водечки бренд на „Витаминка“ од Прилеп, кој на пазарот се појави во 1978 година. 

Овој флипс има општо познато име смоки кој луѓето го поврзуваат со овој производ. Иако на пазарот 

постои производ кој го носи ова име, Смоки на компанијата Соко Штарк, сепак името смоки денес, 

општоприфатено има улога на општа именка која се однесува на таквиот вид на флипс.  

 Постојат навистина голем број на вакви примери во прехранбената индустрија, сите со 

сигурност нема да успееме да ги спомнеме, но ќе се обидеме да презентираме барем уште еден дел од 

нив: 

-Брендот нескафе се користи со значење на инстант кафе. (пример од секојдневието: Си купив 

нескафе Јакобс).  

-Брендот зденка се користи како општа именка со значење на топено сирење. (името Зденка всушност 

претставува хрватско женско име, кое е и името на хрватската млечна индустрија Зденка од каде 

потекнува овој бренд) 
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 2.Примери на семантичка екстензија во трговијата: Како што беше спомнато погоре како 

можна причина на семантичка екстезија е ограниченоста на разновидност или уште подобро, 

постоењето на само еден вид таков производ. Со време името на производот се поистоветува со 

неговото значење. Еден таков пример од нашето општество кој вреди да се спомене е:  

- Сјаj детергентот за миење садови од Охис. Името на детергентот „сјај“ денес се користи како општа 

именка со значење на детергент за миење садови (пр., сјај Феја).  

-Палома како општа именка со значење на хартиени марамчиња (на пр. палома Виолета).  

-субрина за регенератор за коса. 

-памперс за детските пелени.  

-римел за маскара за очи. 

 

4. ЗАКЛУЧОК  

Јазикот како и сите останати сфери во општеството е подложен на многу влијанија и промени. 

Промените во сферата на јазикот најчесто се однесуваат на модификациите кои се случуваат во 

зборовниот фонд. Со време, одредени зборови го губат своето значење, концептите или ентитетите на 

кои се однесувале станале застарени па така употребата на таа одредена лексика се губи. Спротивно 

на овој процес, постојаните техничко - технолошки промени, како и подемот на раст во сите области 

на постоењето придонесуваат да се појави потреба за воведување нова лексика во јазикот. Но освен 

овие екстремни крајности постојат и одредени модификации во постоечката лексика во однос на 

менување на нивното значење или морфолошки статус. Овој труд се обиде да ги претстави, објасни и 

даде примери за еден посебен вид на семантичко проширување на значењето на зборовите кој е 

познат како семантичка екстензија. Имено при овој вид на јазична промена личните именки добиваат 

значење на општи именки. Личните имиња, имиња на производи и брендови, со време добиле 

значење на општа именка, поточно почнуваат да се однесуваат на ентитетите или концептите кои ги 

именуваат. Овој труд исто така ги разгледува и причините за овој вид на промена. Како очигледни 

причини се земаат фаворизирањето на еден производ од останатите или пак ограниченоста на 

разновидност. Ваквата засилена употреба на еден производ за сметка на останатите доведува до оваа 

промена каде луѓето го поистоветуваат значењето на ентитетот или концептот со самото негово име. 

SUMMARY 

Language along all other domains of society is a subject to many influences and changes. The changes 

occurring in the domain of language most often refer to the modifications in the lexicon. There are words 

which with time lose their meaning, the concepts or entities that they used to refer to become obsolete which 
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results in loss of certain lexis. On the other hand, contrary to this process, the constant technical and 

technological changes in the modern society, the growth and advancements in all fields of life imposes the 

need of introduction of new words in the language. Despite these two extremes, there are also certain 

modifications in the existing lexis in terms of changes occurring in their meaning or their morphological 

status. This paper tried to present, explain and exemplify a special type of semantic broadening of word’s 

meaning known as semantic extension. With this type of language change the proper nouns gain meaning of 

common nouns. Personal names, names of products and brands come to refer to the entities or concepts that 

they name. This paper also deals with reasons of such change. Favoring a certain product to others or the 

limitation of diversity are found to be obvious reasons for this process. This increased use of one product to 

others brings along this change where people identify the meaning of the entity or the concept with its actual 

(proper) name.  
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