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Текст: Зорница Цветкова | Снимки: Елена Крейчова

Чешките българисти за първи път 
с чешко-български и българо-
чешки тематичен речник в ръце
От есента на 2014 г. чешките българисти ще имат нова възможност да се запознаят с лексикалното бо-
гатство на българския език – преди по-малко от седмица за първи път излезе чешко-български и бълга-
ро-чешки тематичен речник с автор гл. ас. д-р Елена Крейчова, която е дългогодишен преподавател по 
български език за чужденци в Масариковия университет в Бърно. 

Лексикалният запас в речника ще бъде от полза, 
както на начинаещите, така и на напредналите 
бърненски българисти, подходящ е както за 
студените от бакалавърската, така и от магис-
търската степен на обучение. Той ще бъде техен 

„верен помощник” в процеса на овладяване на езика и в под-
готовката им за държавните изпити по българ-
ски език. Ще е в помощ и на преподавателите по 
български език за чужденци, които досега сами 
трябваше да събират и подготвят задължител-
ния набор от думи към отделните тематични 
кръгове. Добре разработените задачи за упраж-
нение в края на речника пък ще допринесат не 
само за лесното и приятно усвояване на думите 
по време на часовете по практически български 
език, но и за развиването на комуникативната 
компетентност на студентите. 

Речникът изхожда от повечето съществува-
щи учебници по български език за чужденци, 
чешко-български и българо-чешки речници 
и разговорници, но същевременно се отлича-
ва от тях с модерния си подход на изложение 
на езиковия материал по тематичен принцип, 
разделен на семантични гнезда от 21 области 
на социалния, политическия, икономическия 
живот, културата, изкуството, религията и на-
уката. Разлиствайки страниците му, открива-
ме, както общи понятия като наименования на 
членове на семейството, названия на растения 
и животни, така и специализирани юридиче-
ски термини като граждански процесуален 
кодекс, политически понятия за означаване на 
видовете държавната власт и форми на упра-
вление, технически понятия като съединител 
на автомобил, названия на медицински специ-
алности, заболявания и др. 

Новаторски е и подходът на комбиниране 
на речника с практически задачи за упраж-
нение като въпроси за дискусия, лексикални 
задачи и теми за есе. В тази част авторката 
включва, както конкретни актуални пробле-

ми на съвременния динамичен живот, така и вечни фило-
софски проблеми на човешкото съществуване. 

Новият тематичен речник безпорно ще направи още по-
качествено обучението по български език в Масариковия 
университет, като помогне на „прохождащите” българисти 
един ден да станат добри специалисти-филолози.  ◆


