
Колко студенти от Чехия обик-
новено учат в Пловдив?

Всяка година в Пловдивския уни-
верситет „Паисий Хилендарски“ 
следват различен брой студенти. 
Броят им е  стигал и  над 10. Най-
много са студентите от Масарико-

вия университет в  Бърно, следвани 
от Университета в Пардубице и най-
малък е броят на студентите от Кар-
ловия университет в Прага. Разбира 
се, това са данни само за студентите, 
които в някаква степен учат българ-
ски език в  чешките университети. 

Иначе броят на чешките студенти, 
обучаващи се в другите специално-
сти, определено е  различен от този 
на чешките студенти българисти.

Какви са чешките студенти, 
които идват да следват в Пловдив?

„Намират ли време“ 
чешките студенти 
в България?
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Определено идват някак притес-
нени в  Пловдив и  изобщо в  Бълга-
рия заради предварително заложе-
ния сред чехите образ на българите 
и  България. Благодарение на часо-
вете по български език в  чешките 
университети, а  в  последствие и  на 
живия контакт с  българските сту-
денти и преподаватели, обикновено 
само за няколко дни те успяват да се 
адаптират и  да заобичат България. 
От контактите си с  тях съм чувал, 
че у нас се чувстват по-свободни 
и  по-спокойни. Донякъде това се 
дължи и на времето, което в тези ге-
ографски ширини е по-меко и само 
в  рамките на един семестър могат 
да видят страната ни, покрита със 
сняг, и същевременно в края на своя 
престой да отскочат до морето за 
първи слънчеви бани. Също така ми 
е правило впечатление неподправе-
ният им интерес към българската 
култура и история, към традициите 
и обичаите ни. Опитват се да поемат 
възможно най-много от България, 
което само може да ме радва като 
българин. Неоспорим факт е  и  че 
някои от тях се връщат многократ-
но и вече са станали в известна сте-
пен част от пловдивската студентска 
общност.

Какви са техните впечатления 
от България?

Честно да си призная, първите 
им впечатления, както казах по-го-
ре, са комбинирани по-скоро с ня-
какво чувство на притеснение от 
новата и  непозната среда, от раз-
личния тип отношения между хо-
рата и не на последно място от но-
вия, или всъщност от ДРУГИЯ тип 
мироглед на българина. Съществу-
ва един, условно да го наречем, тип 
на мислене ИЗТОК – ЗАПАД, при 
който западът е нещото, към което 
трябва да се стремим и което тряб-
ва да бъде образец за подражание, 
а ИЗТОКЪТ е както екзотика, пре-
плетена с  ориенталски и  балкан-

ски (в нашия случай) мотиви, така 
и нещо недотам достойно за подра-
жание. Забелязал съм, че този тип 
мислене е  в  известна степен зало-
жен и у чехите, и у българите. Може 
би е  следствие и  на сходния исто-
рически развой – дългите години 
липса на своя държава, чужд оку-
патор, опити за налагане на чужда 
култура и  език. Ние, българите, се 
възхищаваме на чехите за тяхно-
то чувство за ред, за подредения 
живот, който водят, докато чехите 
се радват тъкмо на обратното. Те 
се забавляват с  тази наша „особе-
ност“ и  по този начин „разпускат“ 
от налаганите им норми на поведе-
ние в  собствената им страна. Една 
от първите фрази, които започват 
активно да употребяват е „има вре-
ме“. Многократно са ми казвали, че 
ние живеем спокойно, за никъде не 
бързаме и че умеем да се радваме на 
живота пълноценно. Същото това 
нещо, погледнато през очите на 
един българин, би звучало като уп-
рек за непрестанна липса на урегу-
лираност, която води до чувство за 
хаос в  държавата. Доколкото знам, 
чехите са едни от положително 

приеманите у нас чужденци. Бъл-
гаринът има по-скоро позитивно 
отношение към чешкия си събрат 
по славянска линия, а това немину-
емо създава една предразполагаща 
към бързо адаптиране среда. За съ-
жаление през последните 20 годи-
ни на т.нар. преход, за Чехия у нас 
почти нищо не се говори, създава 
се чувството за известна изолация 
от бившия социалистически лагер. 
Подобна е ситуацията и в Чехия. Не 
е  чак толкава далечно и  времето, 
когато прочутите чешки сериали от 
70-те и 80-те години бяха хит у нас, 
когато едни от най-предпочитаните 
туристи по морските ни дестина-
ции бяха чехите и т.н. Този спомен 
все още е  жив сред българите и  се 
активира, когато чуят думите „чех“, 
„чешки“ или Чехия. Българинът 
има по принцип особено чувство 
на възприемане на „другия“ и  по-
специално на „другия, който идва 
от Запад“. Това спомага за падане-
то на всякакви бариери, а в случая 
с  чешките студенти улеснява кон-
такта им с  живия език и  обуславя 
бързото напредване по отношение 
на комуникацията на български. �

Гл. ас. д-р Борислав Борисов е завършил Славянска филология с профил чешки език и литература през 2000 година. Учи няколко семестъра 
като стипендиант на Кабинета по чешки език за чужденци към Философския университет на Масариковия университет. Специализира в Карловия 
университет, Ústav bohemistických studii. Защитава докторска дисертация на тема „Българският и чешкият книжовен език през Възраждането. Особе-
ности на кодификацията“, която впоследствие издава като самостоятелна монография. Понастоящем преподава практически чешки език в Катедра-
та по славянска филология към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Води лекционни курсове по история 
на чешкия език и историческа граматика на чешкия език.

Студенти бохемисти в Пловдив
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