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На 25 септември 2014 г. в Прага, по случай Европейския ден на езиците, 
се проведе конференция на тема „Креативно към езиковото обучение“. 
На тази конференция беше официално предадена Европейската езико-
ва награда ЛАБЕЛ 2014, която се присъжда на най-добрия иновативен 
проект за чуждоезиково обучение, реализиран през текущата година. 
С престижната награда беше оценен проектът „Приятели“ на сдружение 
„Заедно“, представено от г-жа Севдалина Коваржова-Костадинова. 
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Studoval jste fi lozofi i a psychologii 
– Jak vám při výkonně funkce pomoh-
li schopnosti, které jste získal během 
studia těchto oborů?

Přicházelo to více méně samo. Di-
plomacie je interdisciplinární umění, 
které vyžaduje zvláštní dovednosti. Není 
to věda, ale svým způsobem připomíná 
medicínu. Aby ji člověk mohl vykoná-
vat, potřebuje mít velké znalosti. Hu-
manitární, diplomatické, ale je v ní také 
hodně psychologie. Všechno, co jsem se 
na univerzitě naučil, mi velice pomohlo. 
Diplomacie mi ale zároveň dala mnoho 
podnětů pro další akademické bádání. 

Čemu se v budoucnosti plánujete 
věnovat více – diplomacii, nebo půso-
bení na akademické půdě?

Těžko říct. Nacházím se na dvou 
úrovních zaráz. Do roku 1990 jsem žil 
klidným akademickým životem. Ale 
politické změny v mé zemi mě zatáhly 
směrem k diplomacii. První demokra-
ticky zvolený prezident Bulharska mě 
pozval, abych se stal jeho poradcem 
pro mezinárodní vztahy. To ovlivnilo 
a znásobilo můj život. Od roku 90 se 
nacházím ve dvou paralelních světech 
– akademickém a diplomatickém. Jsou 
období, kdy se věnuji více akademické 
činnosti, jindy zas zabírá veškerý můj 
čas diplomatická práce. Nemůžu říct, 
co se stane v nejbližší budoucnosti. Teď 
přednáším na sofi jské univerzitě veřej-
nou diplomacii pro studenty magist-
erského oboru evropeistika a v oboru 
globalizace mám kurz o lobbování v 
mezinárodních organizacích. Učím 
také klasické kurzy, jako je úvod do fi -
lozofi e, který jsem přednášel vždycky a 
vždy mě velice těšil. Přednáším také pro 
diplomaty na ministerstvu zahraničí. 
Školím diplomaty a jsem šéfredaktorem 
časopisu Diplomacie. Jsem také členem 
expertní rady pro ministerstvo zahrani-
čí. Někdy mám pocit, že jsem všude. Za 
posledních 25 let se mi ale vždy povedlo 
skloubit obě činnosti. Zatím se naštěstí 
necítím jako schizofrenik. 

Jaké je vaše oblíbené české slovo?
Protože jsem humanista, technické a 

inženýrské pojmy mi nic neříkají. Tak-
že jednoznačně láska a přátelství, jako 
v každém jazyce. Také slovo rodina. V 
bulharštině slovo rodina znamená vlast, 
tady má jiný význam. Tato slova mají v 
mé hodnotové škále největší význam.  ◆

Престижна награда 
за списание „ПРИЯТЕЛИ“, 
издавано от сдружение „Заедно“

Списанието „Приятели“ е 
многоезично, ориентирано 
е към деца от 4 до 11 годи-
ни. Подходящо е не само за 

деца от малцинствата, но и за деца 
от смесени бракове, където единият 
от родителите е чех и най-използва-
ният език в семейството е чешкият. 
Списанието се стреми да мотивира 
децата да ползват втория си роден 
език като им предлага информация 
за втората им родина, за културата и 
традициите на другия им родител. 

Авторите предполагат съвмест-
на работа на детския читател с ро-
дителите му, с по-големите братя и 
сестри, с баба или дядо, или пък със 

съдействието на учител, за да могат 
да ползват списанието и деца, които 
още не владеят достатъчно втория 
език. Освен приказки, стихове и 
весели илюстрации списанието съ-
държа забавни задачи, кръстосло-
вици и занимавки, което го прави 
изключително динамично, забавно 
и поучително, както за децата, така 
и за възрастните. 

Списание „Приятели“ се разпрос-
транява безплатно в основни учили-
ща и библиотеки, има и електронен 
вариант, който може да намерите на 
адрес: www.kamaradi.zaedno.org

Пожелаваме на списание „ПРИЯТЕ-
ЛИ“ успех и много детски читатели!  ◆


