
































































































































Јуми Накаџима 

Јуми Накаџима е јапонска славистка и македонистка, професор на Хитосубаши 

универзитетот во Токио. Студирала на Токискиот универзитет, каде што завршила и 

постдипломски студии и магистрирала со тема од литература. Предава 

источноевропски студии, социологија, лингвистика, руски, српски и македонски јазик. 

Работи и како советник на Јапонската научна асоцијација за руска литература и 

лингвистика. Таа е генерален секретар на Јапонската асоцијација на славистите. Била 

на студиски престои во Македонија во повеќе наврати, почнувајќи од 1979-1980 год. 

кога се запознала и соработувала со акад. Блаже Конески. Главен предмет на интерес ѝ 

е дијалектологијата на јужнословенските јазици и на јапонскиот јазик. Се занимава со 

истражување на македонските дијалекти и на македонската култура. Повеќе пати била 

учесник на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура.  

Јуми Накаџима се занимава и со превод. Превела од македонски на јапонски 

песни од Блаже Конески и расказ од Петре М. Андреевски за антологијата на 

источноевропската литература издадена во Токио (2006).  

Има објавено низа трудови од областа на македонистиката: Разговорник на 

македонски јазик, Токио 1981 (на јапонски); Основен македонско-јапонски речник со 

1500 зборови, Токио 1982. Пишува за македонскиот јазик, литература и култура и во 

книгата посветена на Балканот под наслов: Балкан – Како се води теренска работа, 

Токио 1997 за која истата година ја добива престижната јапонска награда „Кимура“ за 

славистичка литература и лингвистика.  

Накаџима е авторка и на повеќе научни статии објавени во Јапонија во кои е 

застапен и македонскиот јазик. Има пишувано одредници посветени на 

македонистичка проблематика во разни енциклопедии и лексикони во Јапонија, меѓу 

кои и: „Пет песни на Константин Миладинов“; „Блаже Конески“,;  „Марко Цепенков“, 

како и за „Македонските поговорки“, во: Енциклопедија на поговорки во светот, 

издадена во Токио 1995.  

На неколку светски славистички конгреси настапува со статии поврзани со 

македонскиот јазик и тоа на македонски. Накаџима учествувала на неколку научни 

конференции во Македонија.  



Со својата севкупна дејност Јуми Накаџима има дадено голем придонес во 

популаризирањето на македонската култура во Јапонија. 

Во 2018 Накаџима го доби медалот „Блаже Конески“ од МАНУ за особени 

заслуги во македонистиката.  

 


	makedonski recnik_1_makedonsko-japonski_s
	makedonski recnik_2_japonsko-makedonski_s
	Јуми Накаџима 2019

