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Умението да се общува 
на български език – 
удоволствие и богатство

„Но докато се терзаех и страдах, 
приятните разговори и ободри-
телните слова на един приятел 
ми донасяха голяма утеха“.

 (Бокачо, „Декамерон“, встъпление)

Няколко встъпителни думи
Преподавам практически бъл-

гарски език във Факултета по жур-
налистика и масова комуникация от 
2008 година на чуждестранни сту-
денти от първи и втори курс. Те учат 
в специалностите „Журналистика“ и 
„Връзки с обществеността“. Работата 
ми е динамична и интересна, бла-
годарение на пъстротата на самите 
студенти. Обединява ги това, че са 
млади хора на около 18 – 19 години, 
които изучават обща специалност и, 
в повечето случаи, имат желание да 
получат диплома за завършено ви-
сше образование. Някои от тях искат 
да продължат своя път в сферата на 
масовата комуникация, за други – 
изборът на професия предстои.

Студентите ми
Студентите са в повечето слу-

чаи етнически българи от Украйна 
и Молдова (бесарабски и таврийски 
българи), Сърбия (босилеградски, 
царибродски), Албания (по грани-
цата с Македония, най-вече горани), 
както и студенти от Македония. 

Молдовските и украинските ет-
нически българи са съхранили и до-
сега някои от изконните български 
ценности, вероятно защото в по-го-
лямата си част идват от малките гра-
дове и от селата, където на почит са 
работливостта, скромността и спаз-
ването на приличие. Тези характе-
ристики на манталитета проличават, 
разбира се, и в начина, по който се 
вписват в академичното обучение.

Молдовците са с много добра 
школовка, прилежни (знаят как да 
учат). Търпеливи и обрани хора са, 
участват дейно в общата работа и не 
на последно място – усвояват с леко-
та граматиката. Дори да не са учили 
български преди да дойдат у нас, пи-

шат и говорят с осъзнат стремеж да 
спазват нормите на езика ни. 

Преобладаващият брой украинци 
са учили български език в училище, 
също са дисциплинирани и петимни 
да подобрят езиковите си умения. 
Работата с тези студенти е насочена 
преди всичко към коригиране на ди-
алекта, който са усвоили на мястото 
на книжовния български език. Изис-
ква се постоянство, усърдие и най-
вече желание от страна на младия 
човек, за да може той да преодолее 
особеностите на териториалния го-
вор, с който е израснал.

Следващата група (сравнително 
малобройна) е от Албания – по пра-
вило не са учили езика, преди да дой-
дат в Университета. Студентите са два 
типа: които присъстват редовно в ча-
совете и имат амбиция да се образо-
ват, и другите, за които студентският 
статут е възможност да заминат още 
след първи курс на бригада в Амери-
ка. Някои от тях се връщат и завърш-
ват образованието си, други – не.

Студентите от Сърбия са пози-
тивни, енергични, склонни са да се 
отдават на забавления, с бодри и ве-
сели души са. И тук се открояват две 
групи в зависимост от степента на 
владеене на езика (който са учили в 
училище) и от амбициите им да за-
вършат бакалавърска степен. 

Може би най-трудно се работи с 
македонците, които говорят свобод-
но български, в повечето случаи ди-
алектен (има и прекрасни изключе-
ния, разбира се). Голяма част от тях 

са твърдо убедени в това, че има как-
во да подобрят в уменията си, обаче 
по някаква причина не винаги им се 
удава да следват редовните занятия и 
да се стараят да овладеят книжовна-
та норма. Не малка част споделят, че 
документът за български произход 
и българската лична карта им оси-
гуряват така ценната възможност да 
останат в България или да пътуват в 
Европа и Америка, където се надяват 
да намерят своето щастие. Същото се 
отнася и до немалка част от студен-
тите от другите четири общности.

Какво е заложено в програмата 
по български език
Практическият курс цели, от една 

страна, да подобри знанията по гра-
матика, а от друга – да разшири и 
задълбочи комуникативните умения 
(от равнище Б нагоре). Работи се с 
учебник за напреднали и с текстове, 
посветени на българската реч, ети-
кет и културни традиции. Обучение-
то протича паралелно в две основни 
посоки: теоретичен курс по морфо-
логия (за първи курс), синтаксис (за 
втори курс) и употреба на вече науче-
ното в писмена и в устна форма. Пър-
вата част (граматиката) на практика 
включва в сбит вид цялото многоо-
бразие от форми и употреби, масив 
от информация, който е предизвика-
телство и за българските студенти, 
изучаващи българска или славянска 
филология. Но едно от предимства-
та на курса е, че са заложени по осем 
часа седмично и за първи, и за втори 
курс – време, достатъчно да се раз-
предели равномерно материалът и 
да се даде възможност най-вече за 
практика (във вид на устна и писме-
на комуникация).

Стремежът е да се върви стъпка 
по стъпка: да се научат да слушат, да 

Текст и снимки: Елена Руневска
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разбират, както и да записват лекци-
ите по специализираните дисци-
плини; да пишат курсови работи; 
да полагат успешно своите изпити; 
след това, от втори курс нататък, 
да преминат успешно практиката 
си в избрана от тях медия; и накрая 
да завършат бакалавърска степен с 
дипломна работа.

Предизвикателствата 
Както за мен, така и 

за студентите ми, първа-
та година представлява 
предизвикателство по-
ради няколко причини. 
Ето какво е ситуацията.

За преобладаващия 
брой чуждестранни сту-
денти началото е много 
трудно, защото са на 
непознато място в ог-
ромен за техните пред-
стави град, далече са от 
близките, от приятелите 
и дома си. Едновремен-
но с това не са ориен-
тирани по отношение 
на студентския живот и 
неговите правила, нала-
га им се да преодоляват 
езиковата бариера. Ня-
кои от тях дори  „пре-
боледуват“ първата си 
година, страдайки от 
носталгия. Първите ни срещи дават 
възможност да поговорят за това, 
което ги вълнува в момента, да раз-
казват за живота си досега и да правят 
планове за бъдещето. Все неща, които 
ги отдалечават от мъката по дома и от 
стреса от непознатото, а пък, от друга 
страна, разговорите протичат само на 
български (много добър, сносен или 
на начално равнище).

Младите хора идват от различни 
държави и са носители на различни 
културни особености и национален 
манталитет, не на последно място – 
тяхната самодисциплина в процеса 
на учене е в зависимост от школовка-
та, през която са преминали досега. 
Разбира се, изключение са случаите, 
когато цялата група от около дванай-
сет души е на приблизително сходно 
езиково равнище. Всяка нова учебна 
година има свои особености в начи-
на на обучение, най-вече доколко от 

заложеното в програмата може да 
бъде изпълнено на практика. Стара 
истина (която помня още от време-
ната, когато бях ученичка и студент-
ка) е, че достигането до определена 
дълбочина в знанията (по която и да 
е дисциплина) зависи на първо мяс-
то от ерудираността и харизмата на 
преподавателя и веднага след това – 
от жаждата за знания на учещите се 
и от тяхното усърдие да съдействат 

активно в процеса.

Обучението ex cathedra 
не е практически вариант 
Освен задължителната теория и 

множество тестове и упражнения, 
включени в програмата, най-инте-
ресната част е писането по опреде-
лена тема и говоренето по нея. Пре-
ди всичко думата имат студентите. 
Периодично се получават изключи-

телно интересни разго-
вори, без да има огра-
ничение в тематиката. 
Ето някои от най-инте-
ресните за студентите 
теми, подредени в низ-
ходящ ред: семейство 
и приятели, родното 
място и обичаи, хоби-
та, книги и филми, со-
циални теми, култура 
и т.н. Така например 
първокурсниците имат 
за задача да напишат 
поне петнайсет есета в 
рамките на учебната го-
дина. Част от темите са 
предварително форму-
лирани, друга част оба-
че избират сами. Четем, 
коригираме и редакти-
раме в час, обсъждаме 
заедно темата, като все-
ки е свободен да изрази 

своето мнение и – най-трудната част 
– да го защити.

Така в часовете се получава  свое-
образен калейдоскоп, през призмата 
на който се подрежда светът такъв, 
какъвто го виждат младите хора, бла-
годарение на своите интереси и опит, 
натрупани до момента. 

Най-хубавите часове са тези, в 
които забравяме, че сме в упражне-
ние, а разговорът върви непринудено.

Ако перифразирам написаното 
от Бокачо, смея да твърдя, че прак-
тически полезното обучение поста-
вя в центъра младите хора и това, 
което те имат да разкажат на бъл-
гарски език (!): всякакви забавни 
или тъжни истории и други необи-
чайни случки. И като се изслушват 
един друг, изпитват удоволствие и 
едновременно с това намират и по-
лезни съвети. Убедена съм, че това 
не може да не ги поразтуши.  ◆

Елена Руневска е завършила библиоте-
кознание и библиография в Института по 
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ска филология в Софийския университет 
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телна телевизия ЕСЕТ. От 2008 г. е редовен 
асистент в СУ, Факултет по славянски фило-
логии, катедра „Български език като чужд“. 
Преподава практически български език на 
чужденци – начално обучение и студенти 
бакалаври.


