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езиковото разнообразие в Европа
На 18 юни Посолството ни в Прага бе домакин на интересна лекция, която привлече вниманието на езико-
веди и бохемисти, служителите на Българския културен институт, учениците и учителите от Българското 
училище. Срещата бе част от инициативите, с които Българското посолство отбеляза 1150 г. от Великомо-
равската мисия на славянските апостоли Кирил и Методий и бе специално насочена към учениците.

Преди началото на събитието 
децата от Българското учи-
лище имаха възможност да 

разгледат красивата сграда на Бъл-
гарското посолство в Прага, при-
дружени лично от госпожа Горяна 
Ленкова. Тя беше и водещ на лекци-
ята, изнесена от д-р Йорданка Три-
фонова от Института по български 
език към Българската академия на 
науките. Представяйки проекта, гос-
пожа Ленкова сподели, че самата тя е 
участвала в него от страна на органи-
заторите и първоначалният замисъл 
(засега неосъществен) е предвиждал 
да се включат и българчета, живеещи 
извън пределите на България, затова 
ученическата аудитория е най-добра-
та и най-подходящата аудитория за 

подобна лекция. Временно управля-
ващият Посолството ни в Прага не 
пропусна да благодари на учениците 
и техните учители за активното учас-
тие в организираните разнообразни 
инициативи, посветени на значима-
та годишнина, свързана с делото на 
Кирил и Методий, включително и на 
ежегодния Събор в Микулчице. Гос-
та-лектор, д-р Йорданка Трифонова, 
госпожа Ленкова представи по ори-
гинален и същевременно близък на 
децата начин: „Вие сте тук със своите 
учители, но мога да ви кажа, че и аз 
съм тук със свой учител, защото гос-
пожа Трифонова е мой преподавател 
по чешки език от Университета.”

Лекцията започна с въпрос към 
учениците: „Коя е първата пред-

става, с която свързвате имената на 
Кирил и Методий?” и естествено 
веднага последва отговорът: „Аз-
буката”, а после и пояснението на 
лектора: „Солунските братя са ав-
тори на славянското четмо и пис-
мо и изразявайки почитта си към 
тях, ние ги титулуваме славянски 
равноапостоли, свети братя, съпо-
кровители на Европа, дипломати, 
мисионери. Много рядко, основно 
специалисти биха прибавили към 
измерението на свещените образи 
и това – първите български и сла-
вянски преводачи, защото те са ка-
нонизирани, тъй като са превели 
Библията и другите свещени книги. 
Както бил казал княз Ростислав: На-
шият народ е покръстен, но нямаме 
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„Да преведеш едно значение, защото то е значение и съществува само в главите ни, облечено в думите 
на някой език като същото значение, но с думите на друг език, е дело богоугодно и полезно. Богоугодно, 
защото помагаш на хората да се разберат и да разбират.”  Д-р Йорданка Трифонова
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учители, не разбираме нито гръцки, 
нито латински, не разбираме нито 
буквите, нито тяхното значение. За-
това изпратете тук учители, които 
могат да обяснят думите на писани-
ята и техния смисъл.” Д-р Трифоно-
ва посвети своята лекция за превода 
и за един, свързан с превода проект 
на Константин-Кирил и брат му 
Методий в знак на почит към пре-
водаческото им дело. Този проект 
носи нестандартното наименование 
„е-Мерси за превода” по подобие на 
начина, по който младите хора си 
благодарят, общувайки виртуално. 
Организатор на проекта е Съюз-
ът на преводачите в България и се 
реализира по грантовата програма 
на мобилния оператор „М-Тел”. Ос-
новни партньори са Институтът по 
български език към БАН, Софий-
ският университет, Българското на-
ционално радио. Тъй като изучава-
нето на чужд език е задължително в 
българската образователна система, 
в проекта са имали възможност да 
участват всички желаещи от 8 до 
12 клас. Избраният нестандартен 
жанр – преводът – цели създава-
не на позитивна нагласа към езика, 
стремеж към добра езикова култура, 
повишаване на лексикалната гра-
мотност на учениците. Проектът се 
състои от два етапа, първият е вир-
туален и стартира на 1 ноември 2010 

г. и приключва на 31 март 2011 г. В 
него чрез псевдоним учениците кач-
ват преводи на песни или клипове в 
Интернет и пак виртуално получа-
ват оценки. Съществена роля при 
оценяването играят консултанти-
те-преводачи, чиято оценка е реша-
ваща, но от значение са и оценките 
на самите деца, а още по-интерес-
ни са били техните коментари. Във 
виртуалната битка участват над 400 
гимназисти от цялата страна. Те се 
състезават, показвайки своите зна-
ния и умения при превод на песни 
и клипове от 11 чужди езика - ан-
глийски, френски, испански, итали-
ански, руски, немски, гръцки, араб-
ски, шведски, японски, корейски и 
от български на английски. Изборът 
на песните е по желание, класира-
ните от 1-во до 50-то място вземат 
участие в етапа на живо на 14 май 
2011 г. Състезанието е организира-
но като конкурс, всички превеждат 
една и съща песен, но на различни 
езици, имат право да ползват реч-
ник. Най-добрите млади преводачи 
се оказват двама младежи от София, 
с превод от италиански. След тях 
се нареждат участници с превод от 
испански, френски и немски език 
съответно от Плевен, Пазарджик и 
Варна. За отличното им представя-
не „М-Тел” награждава най-добрите 
„преводачи” с лаптопи и мобилни 

телефони. Д-р Трифонова обясни, че 
състезателният характер на проекта 
е мотивирал и вдъхновявал учас-
тниците, които са проявили високи 
естетитечески критерии към избра-
ните песни, а майсторското владее-
не на даден език дава на учениците 
увереност, че могат да се справят 
със задачата, прави техния хоризонт 
по-далечен. Госпожа Трифонова за-
върши лекцията си, пожелавайки на 
учениците от Българското училище 
в Прага да имат двойни хоризонти, 
тъй като имат възможността да жи-
веят в двуезична среда. 

Срещата продължи с изказвания 
на учители, първото от които на гос-
пожа Васева, преподавател по чеш-
ки език, която сподели, че нейните 
ученици имат някакъв положителен 
опит в превода, защото с различни 
випуски на училището е участвала в 
превеждане на български пословици 
и поговорки и на приказки. Госпожа 
Тошева, начален учител предложи 
към целите на представения езиков 
проект още една: „Превеждайте, не, 
за да научите езика, а научете езика, 
за да превеждате!” 

Лекцията завърши със заклю-
чителните думи на госпожа Горяна 
Ленкова, която обръщайки се към 
учениците, подчерта уникалността 
и гениалността на Кирило-Методи-
евото дело.  ◆


