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MACEDONIAN EQUIVALENTS OF ICOS KEY ONOMASTIC TERMS  

English ICOS terms: 

https://icosweb.net/wp/wp-

content/uploads/2019/05/ICOS-Terms-en.pdf 

 

Author: Meri Josifovska (Institute of 

Macedonian Language “Krste Misirkov”-

Skopje, Ss Cyril and Methodius University) 

 

allonym – a variant of a name stemming from 

the same etymological root – e. g. Joe for 

Joseph 

 

алоним – варијанта на име, којашто 

произлегува од ист етимолошки корен – 

пр.: Кико за Кристијан, Маре за Марија, 

Ѓоко за Георгиј 

 

animalname – see zoonym 
име на животно – види зооним 
 

anthroponomasticon– an anthroponomastic 

dictionary or its mental or theoretical counterpart 

 

антропономастикон – 

антропономастички речник, речник на 

антропоними со лингвистички толкувања 
 

anthroponomastics– branch of onomastics 

scholarly studying anthroponyms (NOTE: 

Sometimes also called anthroponymy which is 

not recommended in this sense.) 

 

антропономастика – гранка на 

ономастиката (ономастичка дисциплина) 

која ги проучува антропонимите 

(ЗАБЕЛЕШКА: Понекогаш се користи и 

терминот антропонимија, што не се 

препорачува во овој контекст.) 
 

anthroponym – proper name of a person or a 

group of persons 

антропоним – сопствено име на еден 

човек или на група луѓе 
 

anthroponymy – the set of anthroponyms 

within a specific territory/region, language, 

period of 

time etc. (NOTE: Sometimes also used for a 

branch of onomastics scholarly studying 

anthroponyms which is not recommended.) 

 

антропонимија – комплекс/ севкупност 

од антропоними на определена 

територија/ регион, во определен јазик, во 

определено време итн. (ЗАБЕЛЕШКА: 

Понекогаш овој термин се употребува за 

ономастичката дисциплина која ги 

проучува антропонимите воопшто, што не 

се препорачува.) 
 

appellativisation – see deonymisation 

 апелативизација – види деонимизација 
 

brand name – proper name of a brand, e.g. 

Toyota 

 

 

име на бренд/ марка – сопствено име на 

бренд/ марка, пр.: Бекутан (марка 

козметички производи за деца), Окаиди 

(марка на облека за деца), Тојота (марка 

на патнички и транспортни возила) итн. 
 

about:blank
about:blank
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by-name – informal, additional name of a 

person, a place, an object etc. – e.g. John 

Brown alias Shorty in English, Juana Martinéz 

alias Morena in Spanish, StaffanNyström alias 

Lane in Swedish,Big Apple for New York, Big 

Blue for IBM 

 

дополнително име – неформално име на 

човек, на место, на предмет итн. – пр.: 

Хуана Мартинез алијас Морена во 

шпанскиот јазик, Големо Јаболко за 

Њујорк, Лозано за пејачот Влатко 

Лозаноски во македонскиот јазик, Џон 

Браун алијас Шорти во англискиот итн. 
 

choronym– proper name of a larger 

geographical or administrative unit of land – e.g. 

Africa, Sibir’ (Siberia), Suomi, Dalmacija, 

Toscana, Bretagne, Steiermark, Castilla, La 

Mancha. (NOTE: In some languages the term 

macrotoponymis used for an inhabited large 

area.) 

 

 

 

ороним – сопствено име на формација од 

вертикалниот релјеф (на пример: име на 

планина, планински врв, висорамнина, 

ридесто земјиште, срт, рид, карпа, камен, 

падина, котлина, клисура, провалија, 

бездна итн.) – пр.: Шар Планина, 

Пелистер, Скопска Котлина, Црн Камен. 

(ЗАБЕЛЕШКА: Терминот ороним во 

географијата понекогаш се употребува во 

поширока смисла и ги вклучува исто така 

и сопствените имиња на долините, 

низините итн.) 
 

Christian name – see first name 
крстено име – види родено име 
 

cryptonym – a secret name used for the 

protection of its bearer 

 

 

 

 

криптоним – измислено сопствено име со 

цел да се прикрие, замаскира правилното 

име на даден објект, место, работна 

организација итн., но не и за човек. 

(ЗАБЕЛЕШКА: во македонскиот јазик со 

исто значење е и терминот фиктоним.) 
 

denominatum– name bearer; a person, an 

object etc. carrying or addressed by a certain 

proper name 

деноминат/ денотат – носител на име; 

човек, место, објект итн. на кој упатува 

некое сопствено име 
 

deonym – common noun derived or originating 

from a proper name – e.g. tweed from the river 

name Tweed, watt from the family name Watt, 

Spanish quevedos ‘pince-nez, a kind of glasses’ 

from the surname Quevedo, Asturian xuan 

‘simpleton, dullard, dimwit’ from the personal 

name Xuan. (NOTE: In many languages the 

term eponym is used in this sense.) 

 

 

деоним – деонимиско  име; сопствено име 

образувано од друго сопствено име 

непосредно или со деривација – пр.: 

Петровец, Јанкоец, Милошево,  Журечка 

Река (ЗАБЕЛЕШКА: во овој список на 

ономастички термини предложеното 

објаснување се однесува на терминот 

деонимиски апелатив/ 

апелативизирано име – апелатив, 

најчесто именка, образуван од сопствено 

име непосредно или со деривација – пр.: 

вардарец ‘ветар што дува долж течението 

на реката Вардар.) 
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deonymisation– loss of the onymic function 

and/or character of a proper name 

 

деонимизација – губење на 

пропријалната функција или на 

карактерот на сопствено име 
 

endonym – proper name of a geographical 

feature in an official or well-established 

language occurring in that area where the 

feature is situated – e.g. Venezia in Italian (not 

Venice), Praha in Czech (not Prague) 

 

ендоним – сопствено име на географско 

обележје во официјален или во добро 

установен јазик, кое се појавува во 

областа каде што се наоѓа обележјето – 

пр.: Венеција на италијански, Праха на 

чешки (не Прага), Београд на српаки (не 

Белград), Тесалоники на грчки (не Солун) 
 

eponym – proper name of a person or group of 

persons, forming the basis of the name of 

another person, family, place, object etc. – e.g. 

personal name Washington – toponym 

Washington, personal name Albert – toponym 

Lake Albert/Lac Albert 

епоним – сопствено име на човек или на 

група луѓе, кое послужило како основа за 

именување на друго лице, фамилија, 

место, објект итн. – пр.: лично име 

Владимир – топоним Владимирово ‘село’, 

фамилијарно име Богданци – топоним 

Богданци ‘град’ 
 

ergonym– name of a product or a brand; NOTE: 

The term chrematonym in some languages is 

used in this sense, but can also have a broader 

meaning (i.a. proper names of social events, 

institutions, organisations…) 

 

ергоним – име на производ или на бренд/ 

марка; ЗАБЕЛЕШКА: во некои јазици во 

оваа смисла се употребува терминот 

хрематоним, но може исто така да има 

широко значење (како што се сопствените 

имиња на општествени настани, 

организации, институции...) 
 

ethnonym – proper name of an ethnic group (a 

tribe, a folk, a clan etc.), or a member of this 

group, e.g. Italians, Bavarians, Croat, 

Frenchman, Zulu. (NOTE: Ethnonyms are not 

treated as proper names in some languages and 

by some scholars, e.g. ingleses in Spanish. 

According to some theories, ethnonyms are 

proper names both in plural and singular, in 

other theories, ethnonyms in the plural are 

proper names, in the singular appellatives.) 

етноним – сопствено име на етничка 

група (племе, народ, клан), или на 

припадник на таа група – пр.: Македонец, 

Бушман, Срби, Хрвати (ЗАБЕЛЕШКА: во 

некои јазици етнонимите не се сметаат за 

сопствени имиња, на пр. во рускиот, во 

шпанскиот, во германскиот и во некои 

други јазици. Според некои научници и 

теории, етнонимите во множина се 

сопствени имиња, а во еднина тие се 

апелативи.) 
 

exonym – name used in a specific language for 

a geographical feature situated outside the area 

where that language is widely spoken, and 

differing in its form from the name used in the 

area where the geographical feature is situated 

– e.g. French Londres for London, German 

Warschau for Warszawa, Bangkok for Krung 

Thep, Spanish Ginebra for Genève 

егзоним – форма/ варијанта на топоним за 

објект што се наоѓа надвор од сопствената 

јазична територија, која се разликува од 

вообичаената форма во јазикот од кој 

потекнува – пр.: македонски Солун за 

Thesalloniki, српски Беч за Wien, 

македонски Рим за Roma, турски Üsküp за 

Скопје и други. Важно е да се истакне дека 

егзонимите се ограничени во строго 

утврдена јазична територија. 
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family name – hereditary name of a family or a 

member of a family with such a name – e.g. 

Smith, Farkas, Neumann, Herrera 

 

 

 

фамилијарно име – наследно име на една 

фамилија или на неколку нејзини членови 

(ЗАБЕЛЕШКА: фамилијарното име е 

множинска форма на презиме. Во 

македонскиот јазик тоа се разликува од 

презимето само во однос на категоријата 

број) – пр.: Јосифовци, Новаковци, 

Фокерови за англ. Fockers. 
 

first name – name which a person is given at 

birth, baptism or at some other significant 

moment in life – e.g. Charles, Ivan, Giuseppe, 

Davor, Sophie, Anna, María, Motlalepula ( 

NOTE: First name does not always have to 

stand in the first position.) 

 

 

 

 

 

прво име/ родено име/ лично име – име 

коешто му се дава на човекот при раѓање, 

крштевање или во некој друг значаен 

момент од животот; има официјален 

карактер и е дополнително име кон 

наследното фамилијарно име (презиме) – 

пр.: Калина, Дејан, Иван, Марија, Јана 

(ЗАБЕЛЕШКА: Во македонскиот јазик не 

се користи терминот прво име, најчесто се 

користи терминот лично име, а поретко 

терминот родено име. Според 

македонската јазична норма личното име 

секогаш стои на прва позиција, т.е. пред 

презимето.) 
 

field name – name of a small piece of rural land 

 

 

 

викано место – име на мало парче 

рурално земјиште (ЗАБЕЛЕШКА: овие 

имиња се регионално ограничени и 

функционираат во локалниот/ месниот 

говор) – пр.: Глого, Зад Црква, Слива итн. 
 

forename– see firstname наследно име  – види презиме 

geographicalname – see toponym 
географско име – види топоним 
 

given name – see first name 
дадено име – види родено/ лично име 
  

hagionym– name of a saint (NOTE: This term 

should not be used for a name of sacred objects 

or places.) 

 

хагионим − име на светец (ЗАБЕЛЕШКА: 

овој термин не треба да се употребува за 

имиња на свети објекти и места). 
 

hodonym– route name (i.e. proper name of a 

street, square, motorway, country road, path, 

tunnel, ford, bridge, footbridge, railway line etc.) 

– e.g. Portobello Road, Eurotunnel, Via Baltica, 

Marktgasse, D1 

 

ходоним – сопствено име на 

сообраќајница (улица, плоштад, кеј, 

автопат, друм, пат, патека, полски пат, 

тунел, мост, скела, железничка пруга, 

жичарница итн.) – пр.: Камен Мост, тунел 

Братство и Единство, улица 

Партизанска, плоштад Македонија 
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hydronym – name of a body of water (i.e. name 

of a sea, bay, strait, lake, swamp, fishpond, 

storage lake, spring, well, river, brook, waterfall 

etc.) – e.g. Atlantic Ocean, Ostsee, Golfe du 

Lion, Lake Superior, Huang He, Niagara Falls 

 

 

хидроним/ водно име – сопствено име на 

водена маса/ површина (море, езеро, река, 

залив, морски теснец, мочуриште, бара, 

рибник, мелиорација/вештачко езеро, 

поток, кладенец, извор, чешма, водопад, 

бунар) – пр.: Охридско Езеро, Црна Река, 

Смилански Водопади, Пијан (име на 

бунар), Арабачица (име на чешма) итн.  
  

hypocoristic – unofficial expressive form of a 

name morphologically derived from the personal 

name – e.g. Dick (for Richard) in English, Iza 

(for Izabela) in Polish, Nacho (for Ignacio) in 

Spanish, Ivica (for Ivan) in Croatian. 

 

 

 

 

 

хипокористик/ хипокористично или 

галовно име – неофицијално експресивно 

име коешто е морфолошки изведено (т.е. 

претставува морфолошки дериват од/ на 

сопствено име (ЗАБЕЛЕШКА: во 

македонскиот јазик е допуштено, а воедно 

и често се практикува, употребата на 

хипокористиците во официјалната 

личноименска формула) – пр.: Рада < 

Радмила, Митко < Димитар, Сашка < 

Александра, Пеце < Петар 
 

inhabitant name – proper name of an inhabitant 

of a certain region, country, town, village etc., 

e.g. Leipziger ‘inhabitant of Leipzig’, Londoner 

‘inhabitant of London’. (NOTE: Inhabitant names 

are not treated as proper names in some 

languages or by some scholars, e.g. madrileño 

‘inhabitant of Madrid’ in Spanish.) 

 

 

 

 

 

жителско име/ етник – сопствено име за 

жители на конкретна област, земја, град, 

село, чифлиг итн. – пр.: преспанец < 

област Преспа, скопјани < град Скопје, 

арилевец < село Арилево. (ЗАБЕЛЕШКА: 

Во некои јазици, како на пр. во 

шпанскиот, жителските имиња не се 

сметаат за сопствени имиња. Во 

македонскиот јазик тие се сметаат за 

сопствени имиња, но се пишуваат со мала 

почетна буква; освен во случаите кога од 

нив се образувале други сопствени 

имиња, како на пр. етнички презимиња, 

прекари, топоними, хрематоними и сл.) 
 

last name – see family name 

 

 

 

 

последно име − види фамилијарно име/ 

презиме (ЗАБЕЛЕШКА: Овој термин не 

се употребува во македонскиот јазик. 

Наместо него се користи терминот 

фамилијарно име, а најчесто терминот 

презиме.)  
 

macrotoponym– see choronym 
макротопоним – види ороним 
 

metronym– personal name originating from the 

mother’s name – e.g. Tilgner (from the 

hypocoristic form Tilg/e/, derived from the 

метроним – сопствено име кое е 

образувано/ потекнува од името на 

мајката или од израз (сопствена именка) 

што укажува на општествената положба 
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anthroponym Ottilie) in German, Haničinec (from 

the anthroponym Hana) in Czech (NOTE: The 

form matronym should not be used. 

или на професијата на мајката – пр.: Рацин 

< Раца, Цветин < Цвета, Ристујчин < 

Ристујца < Ристојца < Ристовица, 

андроним ‘жена/ ќерка на Ристо’ 

(ЗАБЕЛЕШКА: терминот матроним е 

погрешен.) 
 

microtoponym– name referring to smaller 

objects like fields, pastures, fences, stones, 

marshes, bogs, ditches etc., and in general used 

locally by only a limited group of people – e.g. 

Lange Wiese (meadow), Further Piece (field) 

 

 

 

микротопоним – сопствено име кое се 

однесува на помал објект од релјефот, 

како што е: поле, нива, пасиште, ливада, 

лозје, бавча, градина од земјоделските 

површини; како и: шума, гора, корија, 

забран, карпа од шумските површини. 

Има локална употреба од страна на 

ограничена група луѓе. – пр.: Бабанова 

Ливада (ливади и пасишта), Габер (дабова 

шума), Долни Нивје (поле) итн. 
 

minor name – see microtoponym 

 

минорно име – види микротопоним 

(ЗАБЕЛЕШКА: овој термин не се 

употребува во македонскиот јазик) 
 

name– see propername 
име – види сопствено име 
 

namebearer – see denominatum 

 

носител на име – види деноминатум/ 

денотат 
 

namegiver– person, community, authority or 

institution naming other persons, places, objects 

etc. 

 

давател на име/ имедавател – лице, 

група луѓе или институција која именува/ 

дава име на друго лице, место, објект итн. 

(на пример: родители, кум, Министерство 

за внатрешни работи итн.) 
 

namegiving– process by or event at which a 

person, a place, an object is given a proper 

name (e.g. birth of a child, naming a ship etc.) 

 

 

 

 

давање име/ именување – постапка со 

која на лицето, местото, објектот итн. му 

се дава сопствено име, односно се врши 

негово именување (на пр. давање име на 

новородено дете, на нов брод, на нов 

трговски центар...). ЗАБЕЛЕШКА: во 

македонскиот јазик за овој термин 

почесто се користи разговорниот израз 

крштевање. 
 

naming– see namegiving 
именување – види давање име 
 

nesonym - proper name of an island 

 

 

незоним – сопствено име на остров, пр.: 

Голем Град/ Змиски Остров (на 

Преспанското Езеро), Адата (на реката 

Вардар) итн. 
nickname – additional, usually characterising 

informal proper name of a person – e.g. The 
прекар – неформално/ неофицијално/  

дополнително сопствено име на човек, 
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Governator for Arnold Schwarzenegger in the 

US. Nicknamesare a subcategory of by-names. 

 

 

 

коешто претставува вторичен означувач 

(по личното име) и содржи семантичка 

информација. Прекарите се најчесто 

квалификативни, метафорични или 

метонимиски именувања. Пр.: Црнио 

`црномурест човек`, Камче `силен човек`, 

Крпачо `сиромав човек` итн. 
 

*odonym– see hodonym 

 

*одоним − види ходоним (ЗАБЕЛЕШКА: 

во македонскиот јазик се употребува 

терминот ходоним) 
 

oikonym– see settlementname 
ојконим – види име на населба 
 

onomastician- name researcher, a person who 

studies proper names in a scholarly way 

ономастичар – име за лице, истражувач 

кој се занимава со научно проучување на 

сопствените имиња 
 

onomasticon – an onomastic dictionary or its 

mental or theoretical counterpart 

 

 

 

ономастикон – список на сопствени 

имиња / ономастички речник, по правило 

во вид на книга, со ономастички 

толкувања (за потеклото, за семантиката, 

за структурата, како и за типологијата на 

онимите) 
 

onomastics – the study of proper names in a 

scholarly way. 

 

ономастика – наука која ги проучува 

сопствените имиња од лингвистички 

аспект 
 

onym – see propername 

 
оним – види сопствено име 
 

onymisation– transfer of a linguistic unit 

(including common nouns, adjectives, verbs, 

interjections, phrases etc.) to the class of proper 

names 

 

онимизација – премин на апелативен 

збор или на фраза (образувана од именки, 

придавки, броеви, глаголи, извици итн.) 

во сопствено име само со промена на 

функцијата (а не по пат на деривација, 

композиција итн.) – пр.: дрен (именка) → 

Дренот (топоним) → Дрен (псевдоним). 
 

onymy – the set of proper names within a 

particular region, language, period of time etc. 

 

 

 

 

 

 

онимија – комплекс/ севкупност од 

сопствени имиња на определена 

територија, во определен јазик, во 

определено период, во конкретен 

литературен опус  итн. – пр.: онимијата во 

Скопско, црковнословенска онимија, 

македонската онимија во XX век, 

онимијата во поезијата на Блаже Конески/ 

или во македонската повоена литература 

итн. 
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oronym – proper name of an elevated formation 

of the terrain (i.e. name of a mountain, mountain 

range, highland, upland, hill, rock etc.) – e.g. 

Aconcagua, Elbrus, Rocky Mountains, die 

Alpen. (NOTE: By geographers the term oronym 

is sometimes used in a broader sense and 

includes also proper names of valleys, lowlands 

etc.) 

ороним – сопствено име на поголема 

географска единица/ област/ целина од 

вертикалниот релјеф (како: планина, 

планински венец, врв, висорамнина, 

карпа, срт, падина, долина, котлина, 

клисура, провалија, низина, рамнина, 

бездна, камен, рид итн.)  – пр.: Осоговски 

Планини, Црн Врв, Пелагонија, Преспа, 

Тиквешија, Стража, Пресека итн.  
 

patronym – personal name originating from the 

father’s name – e.g. Andersson (in Swedish), 

Petrov (in Russian), Fernández, Mori, Olay (in 

Spanish), Berendt, Berendts (in German). 

 

 

 

патроним − сопствено име кое е 

образувано/ потекнува од името на 

таткото или од израз (сопствена именка) 

што укажува на општествената положба 

или на професијата на таткото – пр.: 

Петров ‘син на Петар’, Попоски ‘син на 

поп’, Самарџиски ‘син на смарџија’, 

Терзиоска ‘ќерка на терзија’ 
 

personalname – see anthroponym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лично име – види антропоним 

(ЗАБЕЛЕШКА: Во македонскиот јазик 

овој термин се однесува на првото/ 

роденото/ крстеното име и се користи 

само за именување на лице во еднина; 

додека пак под терминот антропоним се 

подразбираат различни форми на 

сопствени имиња со кои се именуваат 

луѓето, како што се: лични имиња, 

прекари, псевдоними, презимиња, 

андроними, гинеконими, метроними, 

патроними, етноними, етници. Личното 

име во македонскиот јазик задолжително 

треба да стои на прва позиција – види 

родено име) 
 

place name - see toponym 
месно име – види топоним 
 

product name – proper name of a product (e.g. 

a chocolate, car, cigarette etc.), e.g. car Avensis 

by Toyota 

 

име на производ – сопствено име на 

производ (на пр. чоколадо, автомобил, 

цигари итн.) – пр.: Атлантис (име на 

чоколадо), Т`га за југ (име на вино), Рио 

кафе (име на вид кафе) итн. 
 

proper name – linguistic expression that 

uniquely identifies a person, a group of persons, 

a place, an animal or an object (ship, train...) – 

e.g. Earth, Zambezi, Chile, Beijing, David, 

Victoria, Miikkulainen, Hyundai, Sony, Das 

Erzgebirge. 

сопствено име/ проприум/ оним − 

лингвистички израз со кој, за разлика од 

општите именки, се врши прецизна 

идентификација на човек, на група луѓе, 

на место, на географски објект, на 

животно, на растение или на предмет (на 

пр. брод, воз) – пр.: Земја, Чиле, Маи 

(племе), Титаник, Сони, Давид, Слепче,  
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Црнокрак, Викторија, скопјани, Мијаци, 

Милка, Ферари, Длабоки Дол итн. 
 

proprialisation – see onymisation 
пропријализација – види онимизација 
 

pseudonym – a fictitious name of a person, 

usually used by artists, politicians etc. as an 

alternative to their legal name 

 

 

псевдоним – измислено име на човек со 

цел да се прикрие неговото вистинско 

име, обично користено од страна на 

артисти, политичари, писатели итн., како 

алтернатива на нивното законско име – 

пр.: Дар Мар за карикатуристот Дарко 

Марковиќ 
 

psychoonomastics– branch of onomastics 

studying names from a psycholinguistic point of 

view 

психоономастика – гранка на 

ономастиката којашто ги проучува 

сопствените имиња од 

психолингвистичка гледна точка 
 

settlement name – proper name of all kinds of 

human settlement (cities, towns, villages, 

hamlets, farms, ranches, houses, etc.) – e.g. 

Paris, Turku, Yokohama, †Troia, Nofim (a 

house). 

 

 

 

име на населба/ населено место − 

сопствено име на сите видови населби/ 

населени места, вклучувајќи ги и 

напуштените и исчезнатите населби 

(градови, села, селца, градски населби, 

маала, фарми, ранчови, конаци, замоци, 

палати, манастири, куќи и сл.) − пр.: 

Скопје, Сопиште, Жданец, Ново Маало, 

Трстеник, Ристиќева Палата, Свети 

Јован Бигорски, Уранија итн. 
 

socioonomastics– branch of onomastics 

studying names from a sociolinguistic point of 

view 

социоономастика − гранка на 

ономастиката, којашто ги проучува 

сопствените имиња од 

социолингвистичка гледна точка. 
 

street name – proper name of a thoroughfare in 

a city, town, or village (street-names are a 

subcategory of hodonyms) – e.g. Broadway, 

Baker Street, Unter den Linden 

 

име на улица − сопствено име на 

сообраќајница во град или во село 

(имињата на улици се поткатегорија на 

ходонимите) − пр.: Македонија, 

Илинденска, Булевар „Климент 

Охридски“ итн. 
 

surname– see family name 
презиме − види фамилијарно име 
 

theonym – proper name of a god, a goddess, or 

a divinity – e.g. Zeus, Odin, Diana, Morana 

теоним − сопствено име на бог, божица 

или божество − пр.: Зевс, Софија, Морана 
 

toponomastician[AG] 

 

топономастичар – лице кое се занимава 

со научно проучување на топонимите 
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toponomasticon– a toponomastic dictionary or 

its mental or theoretical counterpart 

топономастикон − топономастички 

речник, речник на топоними со 

лингвистички толкувања 
 

toponomastics– branch of onomastics studying 

toponyms in a scholarly way (NOTE: Sometimes 

also called toponymy which is not 

recommended in this sense.) 

 

топономастика − гранка на ономастиката 

(ономастичка дисциплина) која ги 

проучува топонимите (ЗАБЕЛЕШКА: 

Понекогаш се користи и терминот 

топонимија, што не се препорачува во 

овој контекст.) 
 

toponym – proper name of a place, both 

inhabited and uninhabited (e.g. of a mountain, 

water, island, wood, town, village, field, 

meadow, street, or route etc.; e.g. Uppsala, 

Mare Tranquillitatis, AmazonisPlanitia, Mont 

Blanc, Seine, Sardinia, Auckland). NOTE: If 

limited to the planet Earth, toponyms can also 

be called geographical names. 

топоним/ месно име − сопствено име на 

населено или на ненаселено место 

(планина, вода, остров, низина, шума, 

град, село, поле, ливада, улица, пат итн.) − 

пр.: Водно, Битола, Дојранско Езеро, Овче 

Поле, Малешевија, Пелагониска Низина 

итн. (ЗАБЕЛЕШКА: доколку овој термин 

е ограничен само на планетата Земја, 

може да се употребува и терминот 

географски имиња.) 
 

toponymy – the set of toponyms within a 

specific territory/region, language, period of time 

etc. (NOTE: Sometimes also used for a branch 

of onomastics scholarly studying toponyms 

which is not recommended.) 

 

топонимија − комплекс/ севкупност од 

топоними на определена територија/ 

регион, во определен јазик, во определено 

време итн. (ЗАБЕЛЕШКА: Понекогаш 

овој термин се употребува за 

ономастичката дисциплина која ги 

проучува топонимите воопшто, што не се 

препорачува во овој контекст.) 
 

zoonym – proper name of an animal – e.g. a 

dog Fido, an elephant Jumbo 

 

 

зооним − сопствено име на животно 

(домашно или во зоолошка градина, како 

и на животно од цртан филм, роман и сл.) 

− пр.: куче Шарко, кобила Сивка, слонче 

Џамбо  
 

*Term status not stabilized 

 

 

 

 

 


