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Текст и снимки: Елена Крейчова

Можем да научим много 
от грешките си
Всеки от нас знае поговорката, че човек се учи от грешките 
си. Що се отнася до изучаването на чужд език, тази пого-
ворка, въплътила народната мъдрост, отново е абсолютно 
вярна. Многообразието и многоезичието са източник на бо-
гатство и потенциално преимущество за всеки един от нас 
във времената, в които живеем. Сред ключовите компе-
тентности на личността в глобализирания свят се нарежда 
усвояването и владеенето на чужди езици.

Думата „диалог“ пред-
полага потребност от 
разбиране и зачитане на 
езиците, посредством 
които културите нами-

рат своя израз. Многоезичието може 
да направи този диалог възможен, 
като намали опасността от затваряне 
на общностите в себе си и изгради по-
устойчиво на конфликти общество. 
Може само да ни радва фактът, че и 
българският език и неговото изуча-
ване от чужденци – както от студенти 
от различни държави, които следват 
в България, така и от чуждестранни 
българисти – вече разполага с качест-
вени учебници, които значително 
улесняват усвояването на съвремен-
ния български език, наричан „класи-
чески и екзотичен“ от видния бохе-
мист и преводач Светомир Иванчев. 
Един от новите учебници, насочен 
към подготовката на чуждестранни 
студенти, е „Типове грешки при съз-
даване и превод на текст. Български 
език като чужд“, София, 2019, Универ-
ситетско издателство „Св. Климент 
Охридски“ на преподавателите от Со-
фийския университет Елена Хаджие-
ва, Рени Манова и Весела Шушлина. 
В своята книга те ясно показват, че 
именно грешките при изучаването на 
български език могат да ни помогнат 
за по-бързо усвояване и напредване в 
дебрите на българския език. 

Българският език спада към гру-
пата на „рядко изучаваните езици“ 
и тази характеристика предопределя 
необходимостта изучаващите бъл-

гарски език добре да се 
справят с всеки детайл от 
езика ни – както неговата 
граматика, така и особе-
ностите на разговорната 
реч, което е осъществимо 
най-вече чрез подходяща 
работа на педагога с учеб-
ни помагала с конкретна 
насоченост, така и чрез 
потапяне в автентичната чуждое-
зикова среда. За да бъде постигната 
свободна комуникация, отклонения-
та и грешките в речта на чужденците 
следва да бъдат идентифицирани, 
класифицирани според предвари-
телно изработени критерии, да бъде 
оценена тяхната тежест и да бъдат 
сведени до минимум.

Това е една дългоочаквана кни-
га, която ще бъде полезна не само 
за чуждестранните студенти, но и 
за всички преподаватели, които се 
занимават с езиково обучение и съ-
временните му форми в синхрон със 
съвременните международни обра-
зователни политики.

Необходимо е още да подчертаем, 
че нашето съвремие не се ограничава 
само с изучаването на световните ези-
ци (най-вече английски), а се търси 
активното развитие и достъпност на 
всеки европейски език. В този смисъл 
е много важна всяка книга, издадена 
в помощ на изучаването на българ-
ски език по света – нещо, което е от 
изключителна важност за родината 
ни и трябва да бъде един от приори-
тетите на политиката за представяне-

то на българската култура в чужбина. 
Съхраняването на езика ни трябва да 
бъде държавна политика, защото това 
означава съхраняване на национал-
ната идентичност, която е и нашето 
лице пред света. Публикации като го-
репосочената книга могат да бъдат не 
само в полза на студентите, но дори и 
на деца от българската диаспора, из-
растващи в чужбина, които искат да 
развиват компетентностите си и по 
български език – той е роден/майчин 
за детето, усвоен е като първи език 
в домашна среда, ако родителите са 
българи, но в процеса на порастване 
на детето и при завършване на съот-
ветните класове в училище в чуждата 
държава българският език престава 
да бъде езикът, на който децата в ди-
аспората се изразяват най-добре, и 
трябва съзнателно да бъде поддържан 
(ако семейството не се завърне в ро-
дината). Почти забравена и без нуж-
ната грижа от страна на българската 
държава е и подготовката на чуждес-
транни българисти за преводачи, 
която от професионална гледна точка 
трябва да бъде постоянна, за което до-
принася и настоящата публикация.  ◆


