
П рограмата, включваща само-
учител и  речник, е  създадена 

в  рамките на проекта „ЛИНТ – Ези-
кът в туризма“, в който участват, както 
научни звена (Институт за български 
език при БАН, Катедрата по славянско 
езикознание, Факултет по славянски 
филогии, СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 
Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 
Univerza v Ljubljani), така и фирми от 
сферата на бизнеса (PRO-Orava, n.o., 
Международен бизнес и консултации, 
ТА Александрия).

Създадена е  оригинална система 
за изграждане, оценка и  сертифика-
ция на езикови знания в  областта на 

туризма, но помагалата и методиките 
за работа могат да бъдат използвани 
и в други икономически сфери. Ръко-
водството е  разработено под форма-
та на четири самостоятелни книжки, 
всяка една за съответния език. В БКИ 
Албена Рангелова представи учебника 
по български език, разработен от Йор-
данка Трифонова, Маргарита Младе-
нова и Стилян Стойчев – от България 
и Таня Йерман и Ева Шпрагер от Сло-
вения. Освен занимателно представе-
ната граматика и  диалогични упраж-
нения, ръководството има оригинален 
дизайн и забавни графични решения, 
обозначаващи нивото на познание 
и задачите за самостоятелна работа.

Многоезичният речник допълва 
самоучителя като учебно помагало, 
затова има същите ситуативна рамки 
– предназначен е преди всичко за ра-
ботещите в областта на туризма, като 
се съобразява с познанията и нуждите 
на ползвателя. Съставен е  като едно 
книжно тяло, така че като изходен език 
може да служи както българския, така 
и чешкия език (същото се отнася и до 
останалите езици, включени в  него). 
Речникът е изработен от представите-
ли на филологическите звена, докато 
фирмите от бизнес-сферата осигу-
ряват организационна подкрепа на 
проекта, както и тестването на пома-
галата в реална работна среда. Редак-
торският екип съставят Албена Ран-
гелова и Зденка Тиха (ÚJČ), рецензент 
– Иржи Хасил, Ústav bohemistických 
studií, FF UK. �

К олкото по-кратък и неформален 
беше вернисажът, толкова по-

искрено и сърдечно прозвуча и корес-
пондира с изложените творби. „Идеята 
за тази изложба не е нова – каза Марин 
Йовчевски, пълномощен министър 
в  Българското посолство в  Прага. – 

Българското посолство в Прага всяка 
година представя определен регион на 
България в  съответен чешки регион. 
Убеден съм, че с подобна културна из-
ява тези презентации получават една 
чудесна културна надстройка.“ Той до-
пълни и личното си възхищение към 
творците. „С някои от тях се познава-
ме вече 30 години. В присъствието на 
толкова специалисти и  изкуствоведи 
няма да давам оценки и  характерис-
тики на творчеството им, но искам 
да кажа, че притежавам техни творби 
и те ми носят комфорт, уют и духовно 
равновесие.“

С  няколко думи, от името на тво-
рците, благодари на присъстващите 
и  художникът Иван Велчев. „За нас 
е удоволствие да споделим с вас онова, 
което правим в ателиетата – каза той. – 
Това, което виждате, е това, което сме 

ние. Всеки от нас работи в посока, коя-
то е много лична – и като избор и като 
чувствителност. Излагаме заедно от 5 
– 6 години и една от причините за това 
е  и  приятелството ни. Желанието ни 
е адресът да е пряк и да ни доближи до 
вас.“

Виолета Велчева, солистка на Пле-
венската опера (до закриването й), 
изпълни откъси от своя репертоар. �

В  РЕЗУЛТАТ НА НЯКОЛКОГОДИШЕН ТРУД НА ЕКИП С  МЕЖДУНАРОДЕН 
СЪСТАВ БЕШЕ ИЗДАДЕНО РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ И  САМООБУЧЕ-
НИЕ ПО БЪЛГАРСКИ, СЛОВЕНСКИ, СЛОВАШКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ЦЕЛИТЕ 
НА ТУРИЗМА ПОД НАЗВАНИЕТО „ЕЗИКЪТ В ТУРИЗМА“. РЪКОВОДСТВОТО 
И ПРИНАДЛЕЖАЩИЯ КЪМ НЕГО РЕЧНИК БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В БЪЛГАР-
СКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ОТ К.Ф.Н. АЛБЕНА РАНГЕЛОВА, КООРДИНА-
ТОР НА ПРОЕКТА В ЧЕХИЯ И РЕДАКТОР НА ИЗДАНИЕТО.

НА 31 МАЙ, В  ГАЛЕРИЯТА НА БЪЛ-
ГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ, 
БЕШЕ ОТКРИТА ИЗЛОЖБА НА ПЕ-
ТИМА ТВОРЦИ ОТ ПЛЕВЕН. ТОВА 
БЯХА ХУДОЖНИЦИТЕ ИВАН ВЕЛ-
ЧЕВ И  ХИНКО ХИНКОВ, ГРАФИ-
КЪТ ПЛАМЕН ПЕНОВ И  СЪПРУЗИ-
ТЕ-СКУЛПТОРИ УБАВКА ТОНЧЕВ 
И  КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ. НА 
ВЕРНИСАЖА ПРИСЪСТВАХА ВСИЧ-
КИ ОСВЕН ПЛАМЕН ПЕНОВ. ДВА 
ОТКЪСА ОТ АРИИ ОТ СВОЯ РЕПЕР-
ТОАР БЕШЕ ПОДГОТВИЛА ЗА ГОС-
ТИТЕ СОПРАНИСТКАТА ВИОЛЕТА 
ВЕЛЧЕВА.

В РРЕЗЕЗУЛУЛТАТАТТ НАНА ННЯКЯКОЛО КОГОДОДИШИШЕНЕН ТТРРУДУД ННАА ЕКЕКИП С МЕЖДУНАРОД

Помагала за изучаване 
на български език
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Творци от Плевен  
откриха изложба в Прага
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