
С ледването на т. нар. „малки“ 
филологии изисква определена 

нагласа и  специфично отношение, 
както към самия език, така и  към 
средата, народа, манталитета, култу-
рата, дори държавата и  съответния 
микрокосмос. Решихме чрез анкета 
да се опитаме да установим основ-
ните мотиви, подтикнали студенти-
те не само да започнат, но и да про-
дължат да изучават български език.

В отговорите на анкетата, не при 
всички, но при голям процент от 
студентите се срещнахме с  пред-
варителни познания за България 
и  българското, за конкретен допир 
до България и българите и оттук по-
родена мотивация за следване имен-
но на тази специалност.

Много от първите контакти за 
онези, които не са от български 
произход и  нямат родствени връз-
ки в  България, са се осъществили 
благодарение на посещението им 
в България като туристи. Често сре-
щан отговор на първия ни въпрос 
е  посочването на факта, че българ-
ският език е  екзотичен, че на па-
зара на труда няма толкова много 
специалисти и  затова студентите 
предполагат, че ще намерят начин 
за професионална реализация (като 
отново посочват най-често областта 
на туризма и преводите). Друг фак-
тор е, че за изучаването му не са не-
обходими никакви предварителни 
познания. Някои студенти посочват 
общия си интерес към славянските 
езици, който е  подбудил интере-
са им и  към българския език. При 
студентите от смесени бракове или 
чистокръвни българи мотивацията 

за следването е  прозрачна. Някои 
от тях посочват конкретните хора, 
които са послужили за импулс да 
изберат тази специалност (роднини, 
познати и т.н.), а други се спират на 
факти от ежедневния живот – като 
харесването на българската кухня. 
Куриоз (а  може би не чак такъв?), 
е  популярността на телевизионния 
канал „Планета“.

На въпроса „Знаехте ли нещо за 
България, преди да започнете да 
учите български език?“ студентите 
посочиха доста еднотипни отговори 
без конкретни данни, въпреки екс-
плицитното ни желание да посочат 
с  какви именно знания са дошли 
в  университета. Болшинството от 
студентите казват, че са знаели малко 
неща, които са научили от часовете 
по география и  история в  средните 
училища (за съжаление малко от от-
говорите съдържат нещо конкретно, 
само един студент посочва, че знае 
повече за земеделието и за розовото 
масло, друг споменава единствено 
кирилицата като графична система). 
Други споделят, че знаят основната 
информация за България, тъй като 
вече са я  посетили (отново, без да 
посочат конкретни факти). Някои 
от студентите от българска филоло-
гия посочват, че са знаели, че това 
е  страна с  красива природа, отлич-
на кухня и  морски курорти. Един 
от студентите отговаря, че не е зна-
ел нищо, само че при отговори „да“ 
и „не“ българите кимат „на обратно“ 
и това му се е сторило симпатично. 
Експлицитно някои посочват, че са 
знаели само основните географски 
данни, но нищо за езика, културата, 

традициите, обичаите. В  някои от 
отговорите е посочено, че студенти-
те са познавали българската култура 
и  манталитет и  знаят, че българите 
са много мили и сърдечни.

Разбира се, съвсем различна е си-
туацията при студентите от смесени 
бракове или от български произ-
ход – техните познания за България 
и  българското са обусловени от се-
мейната среда.

Интересни са отговорите на въ-
проса „Българският език струва 
ли ви се труден? Ако да – защо?“ 
Очаквахме, че повечето студенти ще 
дадат положителен отговор, имайки 
предвид главно граматичните кате-
гории, с  които се срещат в  процеса 
на обуче-
ние и  кои-
то нямат 
еквивалент 
в  чешкия 
език. Нито 
един от сту-
дентите не 
каза, че изу-
чаването на 
българския 
език го за-
т р у д н я в а 
много. След 
първоначал-
ната необ-
ходимост да 
се привикне 
към нова-
та графична 
система (коя-
то се преодо-
лява изключи-
телно бързо), 
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разбира се, повечето студенти по-
сочиха като проблематичен вечния 
„препъникамък“ – членната форма, 
или богатата система на глаголните 
времена. Поне от техните отговори 
можем да съдим, че граматичната 
структура на българския език не ги 
затруднява и бързо свикват с харак-
тера и особеностите на един славян-
ски, но все пак аналитичен език.

Като отговор на въпроса на сту-
дентите от магистърската степен 
„Защо решихте да продължите 
изучаването на български език?“ 
вече наблюдаваме много силен еле-
мент на лична мотивация и интерес 
към самия език. Най-често е  жела-
нието за усъвършенстване на при-
добитите до момента знания, като 
доста отговори съдържат продъл-
жението: защото изучаването на 
български език ми харесва. С т у -
д е н т и т е 

споделят факта, че след преминава-
нето на известна степен на владеене 
на езика, светът, който се открива 
чрез него, става много по-привле-
кателен – самото опознаване на 
България, българската литература, 
култура, обществен живот вече не 
представляват проблем за тях. И съ-
ответно, опознавайки българското, 
желанието да се усъвършенстват 
в  езика, нараства. Разбира се, мно-
го от студентите посочват и изцяло 
лични причини, а именно новосъз-
дадените познанства и  контакти 
в България и това ги мотивира да се 
усъвършенстват за по-нататъшната 
комуникация. Разбираемо е, че се 
появява и  прагматичната нотка – 
получаване на титлата магистър.

Може да се каже, че мотивиранос-
тта на студентите в  магистърската 
степен определено преобладава над, 
меко казано, неутралното отноше-
ние в бакалавърската степен, което, 
разбира се, доста улеснява работата 
на техните преподаватели.

За нас беше интересно да ус-
тановим как студентите виждат 
бъдещата си професионална ре-
ализация. На въпроса „Искате ли 
Вашата професионална реализация 
да бъде свързана с българския език? 
Ако да – каква е Вашата представа?“ 
получихме интересни отговори. 
Някои студенти посочват, че нямат 
конкретна представа как биха могли 
да се реализират, че биха искали да 
работят по специалността си, но не 
знаят дали ще имат тази възмож-
ност, но в повечето случаи искат да 
работят в  областта на туризма или 
да станат преводачи, като не посоч-
ват превод на художествена литера-
тура, а  реализация на придобитите 
преводачески умения в  частния 
сектор – като преводачи към пре-
водачески агенции или в  бизнес 
контактите, както между България 
и Чехия, така и в рамките на меж-
дународни корпорации (посочени 
са Lufthansa, IBM, Motorоlа).

Някои студенти (най-вече от 
български произход) виждат 
своята реализация и в областта 
на дипломацията – като слу-
жители в  Чешкото посолство 
в България или в Българското 
посолство в Чехия. Интересно 
е, че студентите не посочват 
никакви други области от со-
циалния или културния жи-

вот, които са привлекателни за тях 
при бъдещата им работа – само един 
път срещаме отговор журналистика, 
но и той е по-скоро свързан с прево-
да, а не със самата журналистическа 
работа (студентката иска да превеж-
да от български на чешки новини от 
България). Една от студентките иска 
да бъде преподавател по чешки език 
в  български университет, никой 
друг не свързва професионалното 
си поприще с  преподавателската 
професия.

Интересна е  представата на една 
от студентките, която като второ 
висше образование следва специ-
алност дентална хигиена и тя пред-
стави най-конкретно виждане за 
това как би могла да съчетае двете 
(привидно отдалечени на светлин-
ни години) специалности – като съ-
трудник на чешки производители 
на материали за дентална хигиена 
и тяхното пускане на пазара в Бъл-
гария, което е  свързано с  преводи, 
доставка, презентация на продукти-
те, а също и желанието си да работи 
в  някоя дентална клиника в  Бълга-
рия.

Студентите от специалност бъл-
гарска филология използват сътруд-
ничеството на Масариковия унер-
ситет с  Пловивския университет 
най-вече в  рамките на програмата 
„Еразъм“ и  на междууниверситет-
ския договор. По време на своето 
обучение в  България те посещават 
лекции и  упражнения, предназ-
начени за слависти и  българисти, 
проявяват интерес и  към специа-
лизирани курсове, отговарящи на 
съвременните нужди за професио-
нална комуникация между европей-
ци от различни страни: европейска 
терминология на български, езикът 
на бизнеса и туризма, езикът на ме-
диите, юридическа терминология, 
специализиран превод.

Нашето искрено желание като 
преподаватели е  увеличаването на 
броя на „лобистите“ на българската 
култура чрез изучаването на нейния 
език, на създаването на духовни по-
сланици на България и българското 
в тяхната родина – Чехия. 

Пълният текст на изследване-
то е  публикван в  сборника „Обу-
чението по български език като 
чужд в  славянски и  неславянски 
контекст'', Бърно 2010 г �
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