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Текст и сним
ки: Елена Крейчова

При обучение на студентите по 
български език в Масариковия уни-
верситет в Бърно от началото на но-
вото хилядолетие вече ние, препода-
вателите, не можем да се оплачем от 
липсата на нови, модерни, дори, така 
да се каже, европейски учебници за 
преподаване на български език като 
чужд. Вече разполагаме с учебника 
и работната тетрадка, с набора те-
стове за различните нива на владеене 
на езика от предователите от СУ „Св. 
Климент Охридски“ Елена Хаджие-
ва, Недка Гарибова, Гергана Дачева, 
Йовка Тишева „А Б В Г... Общ курс по 
български език за чужденци“ и „Учеб-

но помагало А Б В Г – Тестови задачи. 
Приложение към учебника А Б В Г – 
Общ курс по български език за чужде-
нци“. Тези учебници се използват още 
от първите часове по български език 
и се възприемат много добре от „про-
хождащите“ българисти. 

В по-горните курсове обаче, при 
напредналите студенти, изучаващи 
български език и завършващи магис-
търска степен, нямахме подходящи и 
добре конципирани учебни помагала, 
които систематично и с изградена ме-
тодическа концепция да представят 
напр. текстове от различни функцио-
нални стилове с добре подбрани уп-
ражнения за студенти, които навлизат 
все по-дълбоко в детайлите на езика. 
Този „глад“ за учебници по българ-
ски език като чужд за напреднали в 
голяма степен беше удовлетворен от 
появата на две тазгодишни публика-
ции на софийската издателска къща 
„Гутенберг“ с автори опитните препо-
даватели от СУ “Св. Климент Охрид-
ски“: „Препъни-камъчета в чуждоези-
ковото обучение“ от Елена Хаджиева, 
Ася Асенова, Йорданка Велкова, Ве-
села Шушлина и „Текстове плюс“ 
от Елена Хаджиева, Радка Влахова, 
Йорданка Велкова, Весела Шушли-
на, Ася Асенова. Макар и с различна 
насоченост – „Препъни-камъчета в 
чуждоезиковото обучение“ предста-
вя на чуждестранните студенти бъл-

гарската фразеология, а също така 
акцентира теоретично и практичес-
ки върху умалителните форми, а 
„Текстове плюс“ включва подбра-
ни текстове – образци от научния, 
публицистичния, художествения и 
разговорния стил, допълнени със 
задачи, които изграждат уменията 
на четене с разбиране, лексикален и 
семантичен анализ, а граматичните 
задачи усъвършенстват лингвис-
тичната компетентност на изучава-
щите на български език като чужд 
– и двете публикации ще бъдат ус-
пешно използвани в обучението на 
чешките българисти.  ◆

Нови учебници по български език

г-жа Мария Носикова, която е нови-
ят учител по история и цивилизация. 
С помощта на водещите Ралица, Ка-
лин и Борислав тя представи компю-
търна презентация, от която децата 
разбраха, че коренът на думата „бу-
дител“ е от санскрит – „буда“, което 
означава „зрящ, буден“ и поради това 
званието „будител“ имат честта да 
носят всички учители, духовни во-
дачи, борци за свободата и независи-
мостта на отечеството, строителите 
на държавността. И предложи инте-
ресен вариант, при който учениците 
взеха активно участие и внимание-
то им бе будно до края – всеки клас 
трябваше да отгатне имената на два-

ма будители, представени с портрет 
и описание на делото им. Така пред 
очите ни оживяха лицата и бе отдаде-
на почит на родолюбивата и просвет-
на дейност на светите братя Кирил 
и Методий, Апостола на свободата 
Васил Левски, патрона на училището 
д-р Петър Берон, поета-революцио-
нер Христо Ботев, монахът-летописец 
Паисий Хилендарски, епископ Соф-
роний Врачански, патриарх Евтимий 
Търновски, цар Симеон Велики, епис-
коп Константин Преславски, Кли-
мент Охридски, патриарха на българ-
ската литература Иван Вазов, автора 
на „Стани, стани, юнак балкански“ 
Добри Чинтулов, иконописеца Захари 

Зограф, Уста Колю Фичето, създателя 
на първото българско светско учи-
лище Васил Априлов, революцио-
нерите Георги Раковски и Захари 
Стоянов, писателя Николай Хайтов. 
Учениците, от най-малките до най-
големите, се вълнуваха от участието 
си в загадките, но се представиха 
блестящо и всеки клас бе похвален 
от г-жа Носикова и от Калин, атрак-
тивно водещ тази програма. 

С отдаването на почит и възпо-
менаването на делото на народните 
будители младото поколение на Бъл-
гария получава урок по родолюбие, 
жертвоготовност и себеотдаване в 
името на възхода на Отечеството.  ◆


