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верситета, нито в представите им. 
Това, което те правят обаче – засе-
га в семейна среда, а по-късно, дай 
Боже, и в цялото чешко общество, 
е да се борят с предразсъдъците, 
породени в много голяма степен от 
незнание или неинформираност, 
битуващи в чешкото общество. С 
предразсъдъци се срещаме нався-
къде. Но, слава Богу, имаме хора, 
които желаят да ги променят и да 
покажат на възможно най-голям 
кръг хора „тяхната“, същинска-
та България, такава, каквато са 
я опознали и с която са свързали 
професионалния си път.  ◆
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Нашата България
Като преподавател по български език в Масариковия университет в Бърно винаги в началото на следва-
нето, а после и във всеки по-горен курс, говоря със студентите си защо са избрали да учат български език 
и какви са техните впечатления от България. Смятам това за важно, тъй като това са хора, чийто брой 
изобщо не е голям, но които като специалисти ще представят България и българското в чешкото общество 
във всеки един аспект. Както аз, така, предполагам, и всички останали преподаватели по български език в 
чужбина, не искаме да създаваме някакъв изопачен, неистински образ на България, изтъкващ на преден 
план само някои безспорно атрактивни за всеки чужденец моменти, но прикривайки и дори отричайки 
някои спорни и проблематични факти. България е такава, каквато е. Но за всеки един от нас тя има малко 
различен образ. Всеки има своята България. А каква е България за моите студенти?

Безспорно тя е живяла в 
съзнанието на техните ро-
дители като място, къде-
то са прекарвали лятната 
си отпуска. Още преди да 

почнат да учат българска филоло-
гия, студентите, както и всички чехи, 
свързват България с черноморското 
крайбрежие. Но започвайки след-
ването си, те споделят, че пред тях 
веднага се открива едно ново, непо-
знато предизвикатество, за което не 
са предполагали, че съществува и с 
което се сблъскват ежедневно – да 
отговарят не само на моите въпроси, 
но най-вече на въпросите на своите 
близки и познати – защо всъщност 
учиш български? С какво те привле-
че точно този език? За какво ти е? 
Какво ще правиш, след като завър-
шиш? Това ги поставя в ситуация те 
самите да се замислят какво е Бълга-
рия за тях, какво искат да научат за 
нея, как и по какъв начин искат да се 
свържат с нея не само професионал-
но, но и лично. Още от най-ранните 
си студентски години много голяма 
част от студентите стават истинските 
посланици на българското в чешкото 
общество – но не на стерилна инфор-
мация от информациони агенции, 
а на всичко истинско, пречупено 
през призмата на личния опит. Той 
не може да е само позитивен, това е 
нереално, но е истински и това е не-
щото, от което ние всички се нужда-
ем – от един истински поглед, реални 
преживявания, които са много по-
стойностни и приносни, отколкото 
напр. „напудрени“ рекламни кампа-
нии за България, пълни с пресилен 

позитивизъм, но пред-
ставящи България в 
своеобразно „криво ог-
ледало“. Отношението 
на студентите към Бъл-
гария също претърпя-
ва развитие в процеса 
на нейното опознаване. 
Това се случва главно в 
университетските ау-
дитории, където, ос-
вен самоотвержената и 
често изпълнена с въз-
рожденски дух работа 
на преподавателя по 
български, много често 
гостуват и специали-
сти от всички българ-
ски университети но 
и хора от областта на 
културата – писатели, 
музикални изпълните-
ли, дори актьори. Но 
студентите ни имат 
възможност за следва-
не в България, и то ежегодно под 
формата на различни програми за 
студенстка мобилност. Те използ-
ват тези възможности и постепен-
но всеки от тях сглобява пъзела на 
„своята“ България, на това, което с 
България им се е разкрила в цяла-
та палитра от разнообразни багри 
и емоции. Не, студентите, бъдещи-
те специалисти не искат да проме-
нят България. Не искат тя да губи 
своята автентичност и да се стреми 
да подражава на други, икономи-
чески по-развити държави. В ни-
какъв случай тя не присъства като 
идеализиран образ нито в уни-
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