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Текст: Елена Крейчова

Съставители на кратка-
та учебна антология 
„Страници от българ-
ската литература“ са 
преподавателите в Со-

фийския университет „Св. Климент 
Охридски“ Мирена Пацева, Елена 
Руневска и Станка Панова. Помага-
лото е създадено с идеята, че проце-
сът на съвременното чуждоезиково 
обучение е съчетание на полезното 
с приятното, като студентите имат 
възможност да съобразят часове-
те за подобряване на езиковите си 
способности с личното си време. В 
тази връзка са и предписанията на 
най-новия Наръчник, публикуван в 
допълнение на Общата европейска 
езикова рамка през 2017, където като 
водещи дескриптори са въведени че-
тенето на литературни текстове през 

свободното време, както и анализ и 
изразяване на лично мнение, прово-
кирано от творческия текст.

Учебната антология е съобразена 
с необходимостта от дигитални учеб-
ни материали, чрез които се улеснява 
достъпът до информация, както при 
работа на семинарни занятия (че-
тене, слушане, дискусия, работа по 
групи, създаване на различни типо-
ве текстове), така и за самостоятелно 
четене през свободното време. 

Художествените текстове (повече 
от 70) на класически и съвременни 
автори (над 40 на брой) обхващат пе-
риода от Възраждането до наши дни. 
Те са автентични и са подбрани така, 
че да бъдат в помощ на чуждоезико-
вото обучение за самостоятелно рав-
нище на владеене на езика. Включени 
са произведения и откъси от различ-

ни литературни видове – поезия, 
проза и драма. 

Всеки художествен текст е при-
дружен от кратки бележки за творе-
ца, за основни теми и идеи в произве-
денията му, както и от информация 
за поместената в антологията творба. 
Приведени са снимков материал и 
линкове към налични онлайн ре-
сурси (аудиозаписи в изпълнение 
на артисти, интервюта с авторите, 
страници, съдържащи резюме на ху-
дожественото произведение, песни 
по лирически текстове, преводи на 
текста на други езици в достъпни ли-
тературни сайтове).

Художествените текстове са при-
дружени от пояснения на остаре-
ли, диалектни думи, църковносла-
вянизми, конкретни и абстрактни 
думи, термини и устойчиви съчета-

Страници от българската литература

Освен задължителните часове по 
български език и литература, за 
първи път училището отвори гру-
пи за изучаване на история и гео-
графия на България по учебника 
на Костадин Костадинов. В часо-
вете по история нашите ученици 
се запознаха с великите български 
владетели, български книжовници 
и просветители. Научиха, че ние, 
българите, сме сред най-древните 
европейски народи.

В часовете по народни танци де-
цата се докоснаха до магията на фолк-
лора, с това те развиват усещането си 
за принадлежност и самочувствие, 

опознавайки традиционните българ-
ски танци, музика и обичаи.

Учениците от Българското не-
делно училище „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, гр. Бърно участваха в раз-
лични фестивали и мероприятия, 
организирани в града и в цялата 
Южноморавска област: междукул-
турен фестивал Babylonfest Brno, 
междукултурен фестивал „Ден на 
националните малцинства“, Тради-
ционен събор на българите в Ми-
кулчице в чест на 24 май и в знак на 
преклонение пред делото на Св. св. 
Кирил и Методий, семинар на тан-
цов ансамбъл за български народни 

танци „Пирин“, събирания на бъл-
гарите в Бърно – Никулденско (с 
никулденски и коледни традиции) 
и Мартенско (отбелязване на Баба 
Марта и 3-ти март). Чрез извънклас-
ната дейност – творческа работил-
ничка за коледни картички, които 
децата си размениха с други деца по 
света, изработване на сурвакници, 
първомартенска работилничка, ри-
суване на Великденски яйца – наши-
те ученици се докосват до богатство-
то на народните традиции и обичаи, 
и по този начин, ние създаваме поло-
жителен образ на България и опозна-
ваме българската култура.  ◆

Ден на националните малцинства Отбелязване на Баба Марта и 3-ти март
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Обичта към езика 
е в неговото познаване
Винаги около 24 май всички родолюбиво говорим за това, че трябва да пазим българския език. Задаваме 
си въпроси чуждите думи застрашават ли езика ни? Трябва ли да предприемем някакви мерки, за да го 
защитим?

Често в обществото ни 
се наблюдава желание 
да се санкционира по 
някакъв начин пре-
калената употреба на 

чужди думи. Неведнъж чуваме апели 
за приемане на закон за българския 
език. В последните години във всеки 
парламент се внасяше поне по един 
такъв законопроект. Но езикът е 
нещо, което не можем да ограничим 
със закон. „Езикова полиция“ е не-
нужна и неприложима в нашето об-
щество. Безсмислено е да се въвеж-
дат глоби за употреба на думи, които 
са разпространени и са се наложили 
в езиците по целия свят. Например 
думи като принтирам, интернет, 
лайквам са толкова дълбоко навлез-
ли в езика ни, че ние не ги отчитаме 
като нови, защото са в активния реч-
ник на всеки от нас. 

За живота на дадена нова дума, 
преди тя да бъде описана и включена 
в съществуващите речници, решава-
ща роля играе това по какъв начин тя 
се употребява от обществото. А вече 
всички ние, като част от това обще-
ство, живеем предимно виртуално, в 
социалните мрежи и интернет меди-

ите. Затова за изследователите е мно-
го интересно как се употребяват ду-
мите там. Ако езикът ни има нужда 
от дадена дума, било то и селфи, мейл, 
поствам, да не говорим за таблет, 
джиесем, които отдавна не смятаме 
за чужди, то те ще се наложат и ут-
върдят, без значение какво мислят 
за това учените езиковеди или със-
тавителите на речниците. Сляпо да 
отричаме новонавлизащите думи 
води до риск да станем дори смеш-
ни. По-трудното е да се постараем 
да овладеем съществуващите думи 
в българския език, да ги използваме 
и съзнателно да ги предпочитаме, да 
нюансираме изказа си с богатите въз-
можности на езика ни.

Всъщност, не чуждите думи за-
страшават българския език. Българ-
ски език ще има, докато има негови 
носители, т.е. хора, които общуват на 
този език. Големият проблем е непо-
знаването на родния език, неумението 
да се борави с традиционните българ-
ски думи, да се разбира текст на бъл-
гарски. Тук не говорим за проблеми на 
езика в глобален план, а става въпрос 
за езикова култура в частност, на все-
ки един човек. Не трябва да залитаме 

в крайности и да търсим български 
заместители на всяка една чуждица. 
Важното е да можем да употребяваме 
родния си език, и то най-вече да го 
употребяваме грамотно. Тъжен факт, 
който констатирам през последните 
години, е, че никъде не се държи на 
езиковата грамотност. Работодатели-
те често подлагат бъдещите си служи-
тели на тестове за владеене на чужд 
език, едновременно с това нямат из-
исквания подчинените им да могат 
грамотно да водят кореспонденция и 
документация на родния си език. Това 
е парадокс, на който не мога да намеря 
логично обяснение. 

Не много отдавна за ерудиран се 
смяташе човек, който използва в реч-
та си много думи от чужд произход, 
така поне на външен вид изказвания-
та звучат интелигентно, подплътени 
с дълбок смисъл. Мисля, че в наши 
дни сме свидетели на противопо-
ложна тенденция – интелигентният 
човек, когото слушаме с удоволствие 
и възхищение, е този, който съумява 
да използва разнообразието на бъл-
гарския език, без да прекалява с това. 
Пожелавам си да слушаме и да четем 
все повече такива хора!  ◆

ния, неологизми, жаргонни думи, 
някои чужди думи, както и имена 
на реалии и процеси, които биха за-
труднили разбирането на текстове-
те. При многозначните думи е пред-
ставено само значението на думата 
в конкретния текст. Поясненията 
са основани на онлайн Речника на 
българския език на БАН, като са 
максимално опростени и лесни за 
възприемане от страна на студенти-
те. Последователността им е по реда 

на появата на думата в текста. Къде-
то е необходимо – са добавени сти-
листични бележки, които да уточнят 
употребата на думата.

В края на антологията – групира-
ни по тематични кръгове – са помес-
тени въпроси за размисъл, дискусия 
и писмени работи, както и списък на 
съкращенията и библиография.

Кратката учебна антология 
„Страници от българската литера-
тура“ е предназначена за български 

и чуждестранни студенти, за чуж-
дестранни българисти, както и за 
всички, които проявяват интерес 
към българската литература. Дос-
тъпът до антологията е безплатен и 
максимално улеснен, благодарение 
на нейната локализация на сайта 
на Факултета по славянски фило-
логии на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ – https://
www.slav.uni-sofi a.bg/images/stories/
documents/2019-Antologia.pdf.  ◆


