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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

В полза не само В полза не само 
на студентитена студентите

На 5 март в Българския културен институт в Прага се състоя премиерата на най-новите чешко-бъл-
гарски лексикографски издания в Чехия – „Чешко-български и българо-чешки тематичен речник“ и 
„Чешко-български юридически речник“, на 17 март пък беше тяхното представяне в Чешкия център в 
София. Автор и на двата речника е д-р Елена Крейчова, която преподава повече от 15 години български 
език в Катедрата по славистика на Масариковия университет в Бърно. 

За да бъдем обаче точни, за 
първия от споменатите реч-
ници списание „Роден глас“ 
писа още през септември 
2014 г. – оттогава датира и 

желанието ми да видя изданието и, 
естествено, да го притежавам – затова 
с обяснимо нетърпение очаквах пре-
миерата. Представянето бе поверено 
в ръцете на д-р Албена Рангелова, 
дългогодишен служител на Институ-
та за чешки език към Чешката акаде-
мия на науките, д-р Божана Нишева 
от Славянския институт на Чешката 
академия на науките и д-р Маргари-
та Руменова, които според думите на 

Елена Крейчова са не само изключи-
телни специалисти, но и нейни добри 
приятелки. Събитието премина при 
голям интерес, за който красноречиво 
свидетелстваше пълната зала, а водещ 
беше самият автор. 

В уводните си думи д-р Крейчова 
разказа как се е родила идеята за съз-
даването на подобни речници – пово-
дът е пряко свързан с присъединява-
нето на Масариковия университет към 
голям европейски проект, което дава 
възможност на предподавателите да се 
включат в две направления: разрабо-
тване на иновативни мултимедийни и 
интерактивни помагала или публика-

ции, целящи значително подобряване 
на качеството на образованието. Тъй 
като още през 2011 г. Елена Крейчова 
създава един от най-модерните начини 
за обучение на студентите по българ-
ски език в Масариковия университет – 
т. нар. E-learning обучение, този път ре-
шава да се насочи към написването на 
помагала. Първо възниква Тематични-
ят речник, който, по думите на автора, 
съдържа всички думи, които изисква 
да знаят студентите при завършване 
на бакалавърската степен. Според д-р 
Албена Рангелова, това е помагало, 
изключително полезно не само за сту-
дентите, но и за преподавателите. Реч-
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никът включва 21 тематични групи, 
обхващащи всички комуникативни 
ситуации – от битовата до официално-
деловата, както и целенасочено изгра-
дена система за упражнения. Помага-
лото съдържа незаменима фонетична 
информция, а думите са представени 
със своята многозначност и в разли-
чен контекст. Богато е представена и 
връзката между думите, което дава 
възможност за изграждане на различ-
ни словосъчетания, а в наименования-
та на растенията и някои от животните 
фигурират и латинските им названия, 
което безспорно улеснява търсенето. В 
заключение д-р Рангелова подчерта, че 
„помагалото до известна степен ком-
пенсира липсата на общ по-нов бълга-
ро-чешки речник и е полезно не само 
за студентите в Чехия, защото могат да 
го използват и студентите в България“. 

„Чешко-българският юридически 
речник“ съдържа 15 000 термина и 
специализирани словосъчетания, не 
само от юридическата, но и от иконо-
мическата и обществено-политиче-
ската сфера, а думите са въведени със 
значенията, отговарящи на юриди-
ческия контекст. Този речник „зрее“ 
доста дълго време и както сподели 
Елена Крейчова: „Извади ми душа-
та!“. Раждането на това помагало е 
пряко свързано с една от сферите на 
професионална реализация на авто-
ра – д-р Крейчова от години работи 
като преводач за различни държавни 
институции и като съдебен преводач. 
Бързо си дава сметка колко различ-
ни са българската и чешката съдебна 
система, упорито се самообразова, за-
почва да си изработва собствена база 
данни за различните понятия, които 
среща в работата си. В един момент 
решава, че не може егоистично да си 
запази цялата събрана информация, 
че трябва да я сподели с хората, които 
тепърва ще се насочат към професия-
та на преводача. Впечатленията си от 
процеса на работата по създаването 
на този речник сподели д-р Марга-
рита Руменова, редактор на помага-
лото. Според нея сътрудничеството е 
било обогатяващо и за двете страни. 
Д-р Руменова сподели наблюденията 
си върху различния начин, по който 
функционират някои термини в чеш-
кия и българския език, напр.: данъко-
платец (една дума), но plátce daně (две 

думи) или danit (една дума), но обла-
гам с данък (словосъчетание) и т.н. 

В началото на изказването си д-р 
Божана Нишева акцентира, че позна-
ва д-р Крейчова задочно още от след-
ването си в Софийския университет, 
защото за нея с радост и гордост е 

говорил доц. Янко Бъчваров, учител 
на десетки поколения български бо-
хемисти, който приема успехите на 
своите ученици като свои успехи (едва 
ли е случайно, че Елена Крейчова му 
с посветила Речника си). Според д-р 
Нишева това е първият и то успешен 
опит за създаване на такъв речник в 
Чехия и в България. Д-р Нишева за-

върши изказването си с убеждението, 
че представените речници в бъдеще 
ще станат неделима част от изучава-
нето на български като чужд език.

В Чешкия център в София пред-
ставянето отново премина при голям 
интерес и пълен салон, в присъствието 

на автора – д-р Елена Крейчова. Водещ 
на вечерта беше д-р Борислав Борисов 
от Пловдивския университет. „Юри-
дическият речник“ беше представен от 
доц. Маргарита Младенова от СУ „Св. 
Климент Охридски“ – тя прочете кон-
кретни интересни примери и „препъ-

ни камъчета“, използвани често днес 
в правните материали. „Тематичният 
речник“ беше представен от д-р Миха-
ела Кузмова от Югозападния универ-
ситет в Благоевград, която още в само-
то начало си призна, че е пристрастна, 
тъй като е рецензент на публикацията. 

Към такъв интерес и позитивни 
оценки си мисля, че няма какво да 

се добави – аз обаче ще наруша се-
риозния характер на статията, за да 
завърша с удовлетворението си, че 
най-после не само видях речниците, 
но и ги притежавам. Убедих се лично, 
че те наистина са полезни – не само 
за студентите.  ◆

Чешкият център в София – пълният салон е доказателство за интерес

д-р Борислав Борисов, д-р Елена Крейчова, доц. Маргарита Младенова, д-р Михаела Кузмова


