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Текст: „Роден глас“ | Снимки: личен архив на д-р Крейчова

Неочаквана, 
но напълно заслужена

награда получи през лятото д-р 
Елена Крейчова, преподавател по 
български език в Масариковия уни-
верситет в Бърно. 

Българската академия на науките 
удостои д-р Крейчова с „Почетен знак 
за заслуги към българистиката“. На-
градата е инициирана от проф. Ани-
сава Милтенова, с която ги свързва 
общият научен интерес – областта на 
старобългаристиката. Запознават се 
през 2013 г., когато проф. Милтенова 
посещава Чехия заедно с вицепрези-
дента Маргарита Попова. Ето какво 
сподели за събитието д-р Крейчова: 
„Самото награждаване (церемония-
та) беше много кратка, но мила, трог-
ната бях, защото беше искрена, а не 
задължително-официално-студена. 
При самото получаване аз говорих 
за това какво е да си преподавател 
по български език в днешно вре-
ме в чуждестранен университет, за 
българистиката в съвременния свят 
– изобщо нещата, които пряко про-
фесионално ме засягат и за които по-
лучавам всъщност наградата“. 

С присъщата си скромност Елена 

Крейчова само между другото споме-
на, че през лятото е излязъл нов неин 
речник в съавторство с други учени. 
Аз обаче си мисля, че когато наши 
сънародници работят, за да популя-
ризират българския език и култура, 
за тях не може да се говори между 
другото, затова Ви предлагам по-под-
робна информация за вече спомена-
тия речник. 

„Кратък тематичен речник на 
българския, чешкия, полския и укра-
инския език“ може да се използва и е 
предназначен за всички студенти-сла-
висти, студенти-българисти, изучава-
щи славянски език в рамките на своя 
учебен план в българските универси-
тети, както и чуждестранни студенти, 
изучаващи български или съответния 
славянски език като чужд в начална 
степен на своето обучение.

С оглед на работата на междуна-
родни програми за студентски обмен 
и особено на програмата ЕРАЗЪМ+ 
нараства необходимостта от езикови 
справочни и учебни източници и по-
магала и за чуждестранните студенти, 
посещаващи България. Появата на 

подобен речник ще бъде полезна и за 
студентите по програмата за между-
народна студентска мобилност ЕРА-
ЗЪМ+ от славянските страни, които 
изучават съответните езици. Създа-
ването на тематични речници на сла-
вянските езици с учебна цел е много 
актуална практика в последните годи-
ни. Все по-силно се усеща нуждата от 
специализирани помагала, насочени 
към строго профилирана целева гру-
па студенти, които могат да се използ-
ват, както в учебния процес, така и 
самостоятелно от студентите.

Езиковият материал в тематич-
ния речник е разделен на 21 тема-
тични групи: Дом; Семейство; Време 
(астрономическо и метеорологич-
но); Свободно време и забавления; 
Работа; Образование, просвета; Чо-
вешкото тяло; Храни, хранене; Град 
и село; Комуникация; Търговия и 
услуги; Транспорт, пътуване; Изку-
ство и култура; Държава и общество; 
Икономика; Вяра и религия; Земята; 
Растения; Животни; Околна среда. 
Екология; Вселената. Речникът обо-
собява тематични групи от общоу-
потребимата лексика от четири сла-
вянски езика – български, полски, 
чешки и украински, основния лекси-
кален фонд, свързан с човека и зао-
бикалящата го среда. 

Българската и чешката част на 
речника са изготвени от Елена Крей-
чова, полската – от Надежда Сталя-
нова, украинската – от Олга Сорока.

На добър час през новата акаде-
мична учебна година! ◆

проф. Анисава Милтенова и д-р Елена Крейчова


