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„Как се общува на български“ 
– това е заглавието на новата пуб-
ликация на преподавателите от Со-
фийския университет „Св. Климент 
Охридски“ Елена Хаджиева, Радка 
Влахова, Йорданка Велкова, Ася Асе-
нова и Весела Шушлина, излязла в 
София през тази година. Това е по-
редната публикация на авторския 
колектив, ориентирана към препо-
даването на български език като 
чужд и насочена към чуждестранни 
студенти, които вече са напредна-
ли с изучаването на български език, 
като нейната цел е да допринесе за 
по-доброто ориентиране на студен-
тите в специфичната българска кул-
турна среда. Книгата представя богат 
езиков материал, с който се постига 
постепенно изграждане и осмисляне 
на езиковото поведение на българ-
ския етикет в социалното българско 
пространство, детайлно запознава 
чуждестранните студенти с различни 
ситуационни модели на етикетното 

поведение. По този начин се формира 
езиково-етикетната компетентност 
на чуждестранния студент, решил да 
учи български език и култура, тъй 
като изборът на „добрия тон“, на пра-
вилното обръщение или реакция, на 
начините за изразяване на вежливост 
и уважение на чужд език са част от 
самата култура на речта. Книгата съ-
държа следните части: Етикет за всеки 
ден, Делова кореспонденция, Бизнес 
етика и бизнес етикет, Бизнес кому-
никация, Говоренето пред публика, 
Учтивост в ефир, като във всяка част 
са представени правилата за т. нар. 
етикетни формули, т.е. как можем да 
изразим напр. официалност, уважи-
телност или социална дистанция, но 
също и как можем да започнем нов 
контакт, да го поддържаме или да го 
прекъснем. На края на всеки дял има 
подготвени упражнения, задачи или 
образци, с които студентите могат 
да проверят придобитите знания, 
свързани с етикетното общуване в 
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Нов закон за чешкото гражданство
През юни 2013 беше приет нов закон за придобиване на чешко гражданство, който влезе в сила от 1 яну-
ари 2014 г. (Sbírka zákonů, č. 186/2013, Sb.). Най-съществената положителна промяна е възможността да 
се притежават две или повече гражданства, което безспорно ще бъде стимул за много хора – доста наши 
сънародници са споделяли, че няма да кандидатстват за чешко гражданство, защото това означава да 
изневерят на България. От друга страна Законът съдържа и промени, които значително усложняват при-
добиването на чешко гражданство. 

Чужденецът, който желае 
да подаде молба за чеш-
ко гражданство, трябва 
да отговаря на редица 
условия: най-важното 

от тях е законният срок на преби-
ваване на територията на Чешката 
република – общо 10 години, от кои-
то 5 години постоянно пребиваване 
(trvalý pobyt) – за нас като членове 
на ЕС, са достатъчни 3 години. По-
ложителна промяна е, че за чешко 
гражданство може да кандидатства и 

чужденец, който законно пребивава 
в Чехия 10 години, но няма 5 години 
trvalý pobyt. Достатъчно е да докаже, 
че живее на територията на ЧР поне 
през половината от установеното 
време. Следващо условие е, че канди-
датът не бива да бъде осъждан – нито 
в Чехия, нито в държавата, чийто 
гражданин е, нито в друга държава, 
където е живял повече от 6 месеца. 

Новият закон подробно описва 
задълженията, които кандидатът 
трябва да е изпълнил, за да получи 

чешко гражданство – да не е нару-
шил Закона за чужденците, да няма 
неуредени финансови задължения 
към здравната, социалната и данъч-
ната система на Чешката република; 
ще се проверява и дали изпълнява 
редовно задълженията си, касаещи 
издръжката на децата му. Минис-
терството на вътрешните работи ще 
контролира изпълнението на гореиз-
броените задължения за период от 3 
години назад. 

Кандидатът за придобиване на 

съвременното българско общество. 
Тази публикация отново помага и на 
преподавателите по български език в 
чуждестранните университети, тъй 
като е модерна, актуална и първата 
по рода си. ◆


