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Текст: Зорница Цветкова | Снимки: Елена Крейчова

Нов учебник по стилистика 
за чешките студенти-българисти

Учебното Помагало по 
българска стилистика, 
с автор дългогодиш-
ният преподавател по 
български език Елена 

Крейчова, е поредната публикация, 
издадена в Масариковия универси-
тет, която следва новите тенденции 
в академичната сфера на създаване 
на пособия, тясно ориентирани към 
нуждите на конкретната студентска 
аудитория, съчетавайки и насоче-
ността към многофункционалност 
на пособието, тъй като тя дава въз-
можност за използване не само в ча-
совете по българска стилистика, но 
и по други дисциплини. Учебникът 
е предназначен главно за студентите 
от специалностите „Българска фило-
логия“ и „Балканистика“ в Масари-
ковия университет в Бърно и ще им 
бъде от полза, както при подготов-
ката им по предмет „Стилистика за 
студенти по южнославянски езици“, 
така и като допълнителен източник 
на езиков материал в езиковите кур-
сове по български език за напредна-
ли и в семинарите по превод.

Помагалото има обем 204 стра-
ници и е структурирано в 6 раздела: 
Увод, Научен стил, Публицистичен 
стил, Официално-делови стил, Раз-
говорен стил и Художествен стил. 
Теоретичната част, която служи като 
въведение към всеки отделен функ-
ционален стил, и е предназначена 
главно за самостоятелна подготов-
ка, изхожда от избрани съвременни 
български езиковедски трудове по 
стилистика. Упражненията и тек-
стовете от представените стилове 
служат както за самостоятелна под-
готовка на студентите, така и главно 
за колективна работа на семинарите 
под ръководството на преподавате-
ля. Отделните глави имат идентична 
структура с акцент върху всеки от-
делен функционален стил, текстове-
те и упражненията предлагат поле 
за осмисляне и систематизиране на 

специфичните стилово диференци-
ращи признаци. 

Изучаването на дисциплината 
стилистика от чуждестранни сту-
денти предполага по-високо ниво на 
владеене на българския език, както 
и много добра социокултурна и ко-
муникативна компетентност – ето 
защо помагалото е предназначено за 
студентите от магистърска, а не ба-
калавърска степен. Същевременно 
то цели да разшири техните лингвис-
тични познания, като ги подготви за 
работата им като бъдещи филолози. 

Създаването на помагало за ау-
дитория с различен профил – от тяс-
носпециализиран българистичен до 
широк балканистичен – е амбициоз-
на и трудна задача, с която авторът 
умело се справя след дългогодишния 
си преподавателски опит в чуждес-
транна среда. Не е лека задачата да 
се подберат подходящи текстове за 

анализ, които дос-
татъчно добре да 
илюстрират харак-
терните особености 

на отделните функционални стилове 
на българския език. Следващо пре-
дизвикателство пред автора пред-
ставлява излагането на теорията на 
български език, достъпен и разбира-
ем за не-носители на езика, без това 
да отнема от обективността и изчер-
пателността на представяне на линг-
вистичната информация.

В заключение трябва да се под-
чертае, че публикацията има изклю-
чително висока стойност като по-
магало по българска стилистика в 
чужда (а защо не и в родна!) среда и 
значението и приложението й далеч 
надхвърля рамките на Масариковия 
университет. Начинът на представя-
не на теорията, ясната формулировка 
и функционалност на упражненията, 
както и подборът на разнообразни 
в стилистично отношение текстове 
могат да послужат за образец на бъ-
дещи учебни помагала.  ◆

д-р Елена Крейчова


