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Summary 
 

In the book “On Macedonian matters” Missirkov was the first person to 
give a comprehensive analysis in public of the Macedonian question. The ideas he 
put forward and struggled to put into practice, lived on after him to become part of 
the precious heritage and inspiration of the new generations of Macedonia.  

Pulevski is another pillar of the Macedonian national awakening, writer 
and revolutionary. He left as a heritage for new generations (although a bit naïve 
because of his selftaughtness) all that is necessary for national affirmation: 
dictionaries, grammar and General history. His brave heart, his tenacity and dignity 
are precious inspiration for new generations of Macedonia. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОПИСНЕ АДАПТАЦИЈЕ КОМПЈУТЕРСКЕ 
ТЕРМИНОЛОГИЈЕ У СРПСКОМ И МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ 

  
Апстракт: Предмет нашег рада је проблем адаптације најфреквентнијих термина из 

компјутерске технологије у српском и македонском језику. На корпусу 
текстова са интернета испитујемо како се бележе лексеме енглеског порекла 
из информатичке технологије и који су најосновнији проблеми у вези са 
њиховом правописном адаптацијом у српском и македонском језику. Циљ је 
да утврдимо степен адаптираности ове врсте терминолошких англицизама у 
српском и македонском језику и тиме укажемо на проблем несистемских 
правописних решења која би требало да регулишу питање транскрипције и 
изговора ових лексема.  

Кључне речи: англицизми, правопис, адаптација, компјутерска терминологија 
  

1. Увод  
1.1. Под терминолошком лексиком из области информатичке 

технологије подразумевамо називе компјутерских компонената, називе 
компанија, програма и сајтова, као и појмова који су у вези са интернетом и 
комуникацијом путем интернета. Будући да је експанзија информатичке 
технологије последњих година, подстакнута информатичком и техничком 
револуцијом, у свакодневном животу условила велике промене, позајмљи
вање терминолошке лексике енглеског порекла изазвало је различите 
проблеме који се тичу њихове адаптације. У овом раду, на корпусу текстова 
са интернета, испитујемо како се бележе најфреквентније лексеме енглеског 
порекла из информатичке технологије и који су најосновнији проблеми у вези 
са њиховом правописном адаптацијом у српском и македонском језику. Циљ 
је да утврдимо степен адаптираности ове врсте терминолошких англицизама 
у српском и македонском језику и тиме укажемо на проблем несистемских 
правописних решења која би требало да регулишу питање транскрипције и 
изговора ових лексема.  

1.2. Почетком 90их, у време када се дешава нагла експанзија интер
нета и све учесталији, несистематски продор нове компјутерске лексике у ова 
два јужнословенска језика, они престају да деле исте геополитичке окол
ности, јавни, медијски и образовни простор. С тим у вези један од циљева 
овог рада биће да испитамо у ком смеру је ишао талас позајмљивања и 
ортографског прилагођавања компјуерске терминологије у ова два језика, с 
обзиром на измењене статусе. 
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2. Англицизми у информатичкој технологији 
2.1. Очигледан је велики број англицизама из информатичке техноло

гије у практичној употреби у оба поменута језика, пре свега у професионал
ном жаргону информатичара, а затим и разговорном језику корисника ове 
технологије, међу којима су најбројнији припадници младе популације. То се 
најпре може регистровати у текстовима популарних часописа, стручне 
литературе из ове области, као и у језику медија, који најчешће верно ослика
ва разговорни језик (Новокмет 2012, 446). Фонд лексема из стручне информа
тичке терминологије врло лако је постао део општег лексичког фонда већине 
корисника ове технологије. Потреба за лексиком из ове области не може се 
доводити у питање, јер ни у српском ни у македонском језику најчешће не 
постоје речи за именовање реалија које у нашу стварност стижу из других 
технолошки развијенијих средина. У овом случају употреба страних речи 
оправдана је и корисна, не само због недостатака адекватних домаћих речи 
него и у случајевима када се за страну реч, односно англицизам, не може 
наћи „добра замена” (Бугарски 1997: 98). У досадашњој литератури више 
пута је напомињано да англицизам може бити сасвим оправдан уколико 
уноси ново значење у систем језика и тиме попуњава неку лексичку и/или 
појмовну празнину, па се та оправданост неретко може илустровати термини
ма из информатичке технологије као што су: скенер, тонер, модем, хардвер, 
софтвер, фајл, чип, бајт, бит, лаптоп, имејл, дисплеј, ЦД, интерфејс, хард
диск итд. (Прћић 2005: 134). Ове лексеме припадају терминолошком систему, 
али и систему општеупотребних назива и потпуно су се прилагодиле 
лексичком фонду српског и македонског језика. То значи да су се уклопиле у 
правописни, фонолошки, морфолошки, синтаксички и прозодијски систем, 
док разлике између два језика у основном лексичком облику појединих 
термина налазимо када се за англицизам тражи приближан преводни екви
валент, или калк, као у примеру српског штампача и македонског печатач 
(принтер) или лексема миш и глувче (mouse). 

2.2. У српском и македонском језику често се не може наћи одговара
јући преводни еквивалент за поједине термине. У том случају преузимање 
енглеских термина представља најлакши и најбржи начин за попуњавање 
лексичких празнина у терминолошком систему. Овај регистар базичних 
информатичких термина говори нам да је у оба језика правац попуњавања 
ових лексичких недостатака ишао доминантно у смеру обличког адаптирања 
позајмљеница из енглеског језика. Многи од тих термина још увек нису 
прошли неопходне фазе адаптације, јер су остали ван домена правописне 
кодификације. Последице оваквог стања јесу да ни српски и македонски језик 
немају стандардизовану терминологију рачунарства.  

2.3. Приликом превођења компјутерских термина у српском језику 
јављају се следеће могућности:  

• страна реч се директно преводи (computer – рачунар);  
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• дословно преводи (fire wall – ватрени зид, hard disk – чврсти 
диск);  

• или се даје њен приближан синтагматски еквивалент (laptop – 
преносни рачунар, driver – управљачки програм) (Игњац 2003: 141). 

Можемо приметити да се од наведених могућност, друга најређе 
користи и  неретко овакви покушаји букваног превода не опстају. У пракси  
су чешћи непреведени термини, па ће у лексичком систему пре опстати при
мери типа тулбокс (toolbox) него кутија са алаткама, или атачмент 
(attachment) него нпр. закачени документ, највероватније због тога што су се 
корисници навикли на употребу англицизама.  

2.4. У македонском језику, како су то образложили у свом раду 
Информатичките термини во македонскиот јазик Марија Златковска и 
Ѓорѓи Јованчевски (Јованчевски, Златкова 2000: 275) постоје четири начина 
успостављања информатичких термина:  

• Преводни еквиваленти, кoји могу бити дословни (network – 
мрежа; web site – веб  страна), метафорични (mouse – глувче) или слободни;  

• Заемки или позајмљенице које су транскрибоване ћириличним 
писмом (које могу бити директне: скенер, метафоричне: драјвер, једнозначне 
као што су бит, бајт, и властита имена нпр. Ворд, Ексел);  

•  Преводни еквивалент и заемка: backup/ резервна копија/ 
бекап;  

•  Туѓи зборови, или туђице, у које спадају властита имена типа: 
Apple, Microsoft, или називи команди ETER, PAGE итд.  

2.5. Предност термина на енглеском језику је то што су они најчешће 
краћи, прецизнији, лакше испуњавају терминолошке критеријуме и понекад 
уносе нове нијансе значења, нпр. дисплеј није исто што и екран. У Србији је 
рађено испитивање ставова које говорници српског језика имају о софтверу 
локализованом на српски језик (Божовић 2009). Ставови о неприхватњу пре
водних еквивалената код корисника своде се на неколико разлога:  

а) оригиналности података и решења на енглеском језику која се губи 
у преводу (грешке или необичне формулације у преводу);  

б) навикнутост на термине на енглеском језику;  
в) програми на енглеском подстичу на учење енглеског језика;  
г) незадовољство понуђеним преводом;  
д) престиж енглеског језика – они који га не знају немају шта да тра

же у свету рачунарских технологија.  
 
3. Правописно неадаптирани англицизми из информатичке техно

логије 
3.1 Прилагођавање лексике страног порекла подразумева да се стране 

речи уклапају у језички систем, не нарушавајући притом основна граматичка 
и ортографска правила. Међутим, англицизми из информатичке технологије 
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показују велики отпор према правописним правилима. Лоше адаптирани 
англицизами у текстовима понекад су последица нестручности преводилаца, 
површног односа како према језику примаоцу тако и према језику даваоцу, 
непознавања информатике и правописних правила српског и македонског 
језика. 

3.2. Узимајући као критеријум степен адаптираности и асимилације у 
језику примаоцу, позајмљене информатичке термине у српском и маке
донском језику можемо поделити у две основне групе (Новокмет 2012: 449):  

• Англицизми који су потпуно адаптирани у језику – региструју 
их речници страних речи и правописни приручници прописују њихов облик и 
изговор, као што су имејл, вебсајт, СМС порука, компактдиск, писи итд., 
или на македонском језику: веб страна, апликациа, провајдер, хард диск. У 
ову групу примера убрајамо и оне који су адаптирани по транскрипционим 
правилима језика примаоца, а нису прошли све фазе кодификације у норми 
као што су нпр. у македонском језику стриминг, онлине мултиплеер, 
данлодирати, геџет или у српском чет, четовање, апдејт итд. 

• Англицизми који још увек нису адаптирани и нормирани и 
имају статус туђица  (они су већ при писању графолошки упадљиви, јер 
доминира њихово преношење у изворном облику енглеским алфабетом – 
Touchpad, smart phone, browser, bluetooth итд.). Ово је процес тзв. импор
тације, који се преносом страних елемената у језик противи крајњем циљу 
лексичког позајмљивања, а то је одомаћивање речи (Филиповић 2005: 16). 

3.3. На основу примера које смо сакупили на различитим сајтовима 
издваја се неколико типова правописних и адаптивних проблема термина из 
информатичке технологије у српском и македонском језику: 

• Неадаптирани или неодомаћени англицизми. И у српском и у 
македонском језику употребљавају се речи написане изворном графијом 
енглеског алфабета, без икаквог прилагођавања, што је дословно преписива
ње или нулти степен адаптације. То су, пре свега, властита имена компанија, 
програма, сајтова, уређаја и њихових делова, појмова везаних за интернет и 
рад програма: Google, Yahoo, Apple Windows, Microsoft, Apple, Skype, 
Photoshop, USB charge, smart phone, chat, Bluray, Wireless, autorun, Point of 
View, backup, landscape итд. Честе су и  синтагме пренете неизмењене из 
енглеског језика: All in one, Bestbuy, oame. У македноском језику, лексеме 
често остају у свом изворном облику, написане енглеском графијом у 
ћириличном тексту: Корисници буквално висат на Facebook; нова верзија на 
Dropbox for Business; Како да користите Facebоok преко Skype; на 
волонтери од Microsoft, Facebook i Google, таблет на Apple.  

• Неадаптирани англицизми са домаћим формантом: У срп
ском језику карактеристично је додавање граматичког наставка (падежног 
наставака или наставка за глаголски облик), на реч која је написана ориги
налном графијом енглеског језика, при чему се између основе и наставка не 
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пише цртица. Тиме се ствара један хибридни облик: foldera koji su bili 
downloadovani; kačenje na mailove; računari sa Windowsom; izmeniti oblik 
Wordovog dokumenta; nadamo se updateu koji bi to rešio; pre svega na 
imageboardu; radi samo pod Windowsom итд. Овај начин је, дакле, 
карактеристичан за српски језик.  

• Недаптирани англицизми у комбинацији са домаћом речју или 
адаптираним англицизмом (хибридна синтагма или двочлана именичка 
сложеница): У оба језика можемо наћи примере комбинованог писања 
неадаптираних лексема на енглеском језику са речима домаћег порекла или 
адаптираним англицизмима чији је крајњи резулатта једна хибридна 
синтагма, која се не уклапа у нормативне језичке  обрасце: mailing листа, 
damp мемеорија, Flash анимација, web адреса, Livemod режим, real time игра, 
open source решење, paint/draw програм или на македонском: web 
технологија, Bluray диск, еmail маркетинг. Интересанто је то да је други 
члан ове синтагме често англицизам, али одомаћен и адаптиран вишего
дишњом праксом. 

• И у македонским и у српским текстовима на интернет сајто
вима веома је фреквента  неуједначеност у писању назива компанија, 
брендова, назива програма и сајтова. Најчешћа колебања јављају се у вези са 
писањем великог слова, па се тако властита имена брендова или појмова у 
вези са радом интернета пишу и великим и малим словом: Google/ google; 
Wireless/ wireless; Web/ web итд.  

• У оба језика владају неуједначеност која се тиче правила 
писања двочланих назива за компјутерске термине, па тако имамо двострука 
или чак трострука решења за термине који су јасно, у оба правописа, 
нормирани: вебсајт/ вебсајт/  веб сајт; лаптоп/ лаптор/ лап топ; имејл/ 
имејл/ и мејл итд. 

• У македонском језику често се јавља неусаглашеност између 
туђице, написане енглеском графијом и позајмљенице транскрибоване ћири
личним писмом:  онлине/ online; онлајн мултиплеер/ online multiplayer; 
таблет/ tablet, веб страна/ веб сајт; електронски бизнис/ еbuisness. На 
једној македонској интернет страни, само у једном пасусу, забележили смо 
четири варијанте речи имејл: емаил; емејл; маил; email.  

• Такође, у македонском језику, како су то приметили М. Злат
ковска и Ѓ. Јованчевски, може доћи до устаљивања погрешно транскибованих 
облика, нпр. Уиндоус (од Windows) уместо Виндоус. С те стране, у српском 
језику често наилазимо на недоумице у вези са правилном транскрипцијом 
поједних термина, па тако у систему функционишу истовремено две 
варијанте: картриџ/ кертриџ; чат/ чет; лаптоп/ лептоп итд. 
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4. Tермини из информатичке технологије у правописним приручни
цима и нормативним уџбеницима 

 4.1. Правопис српског језика Матице српске и приручници као што је 
Српски језички приручник, као и Правопис на македонски литературен јазик 
и Правописен речник на македонскиот литературен јазик требало би да 
имају кључну улогу у одређивању нормативног статуса терминолошке 
лексике из информатичке технологије. Важни су, пре свега, проблеми 
адаптације поменуте лексике у језику на ортографском нивоу, али и они који 
се тичу фонолошке адаптације. Међутим, Правопис српског језика Матице 
српске бави се писањем ових термина  углавном у оквиру других питања, 
која се тичу спојеног и одвојеног писања речи, писања скраћеница и 
транскрипције речи из енглеског језика. Мали фонд компјутерских термина 
прошао је све фазе правописне адаптације, као што су нпр. имејл / мејл и 
лаптоп, док су са статусом полусложеница и писањем са цртицом прописани:  
вебсајт; компактдиск, харддиск; онлајнтрговина; имејладреса. Такође, 
скрајнуте су и занемарене лексеме које су већ дуго присутне у језику, као што 
су ноутбук, блутут, чет, четрум, за које такође треба усагласити орто
графска и транскрипциона правила. По питању изговора, Правопис српског 
језика опредељује се за спеловање према латиничним словима, које је за 
српски језик подесније у односу нпр. на енглески начин спеловања. То би 
требало првенствено да се примењује на скраћенице које су добиле карактер 
општих именица типа CD, CDROM, DVD. Правопис на македонски литера
турен јазик каже да вербализоване скраћенице треба преносити ћириличним 
писмом, што се у пракси ретко поштује. Такође, у Правописнен речник на 
македонскиот литературен јазик, осим лексема хардвер, софтвер, 
интернет треба да буде наведено више нормираних примера из ове сфере 
језика, а треба размотрити и предлоге као што је онај М. Златковске и Ѓ. 
Јованчевског да се ангицизми транскрибују по ортографским правилима 
језика примаоца са оригиналном лексемом наведем у загради где је то могуће 
и неопходно. 

 
5. Закључак 
5.1. Главна сметња потпуној интеграцији делимично одомаћених 

англицизама у српски и македонски језик је њихова ортографска непри
лагођеност, што је последица тренутног непостојања званичне правописне 
норме која би на доследан и недвосмислен начин регулисала питање англици
зама. У македонском језику највећи проблем је директно преношење неадап
тираних термина изворном енглеском графијом, а у српском језику покушај 
нестандардне инкорпорације изворних енглеских речи у фонетски и грама
тички систем српског језика. Међутим, мора се имати у виду да се аутори 
нормативних приручника суочавају са низом проблема у области адаптације 
англицизама, пре свега зато што не могу да држе корак са брзином којом ови 
термини продиру у српски и македонски језик. Такође, проблем представља и 
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дуг период евалуације одређеног термина у стручној лингвистичкој јавности, 
што узрокује да одређени термин уђе у нормативне приручнике, а да појам 
који означава изађе из употребе. Да би се донекле држао корак с праксом и 
упливом терминолоошке лексике у овој области, али и уопште, неопходно је 
успоставити јасна адаптивна правила, или инсистирати на оним већ успо
стављеним, са навођењем што више примера из свакодневне употребе, а 
треба размотрити и идеју формирања посебне комисије при изради приручни
ка која би се састојала од познавалаца језика примаоца, англиста и информа
тичара. Мора се имати на уму да је нормативно уређивање ове области веома 
важно, јер, англицизми у информатичкој терминологији све више постају не 
само део вокабулара стручњака у овој области, већ и део разговорног стила и 
писменог изражавања већине корисника ове технологије. 
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Summary 

 
Subject of our paper is problem of adaptation of most frequent IT terms in 

Serbian and Macedonian languages. We use corpora of text from internet websites 
to establish usage of Anglicisms in computer technology and our goal is to 
determine the most basic problems of their orthography adaptations in Serbian and 
Macedonian languages.  

 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


