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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Преводът е магия, 
учение и занаят
На 30 септември, в деня на Св. Йероним, патрон на преводачите, в галерията на Българския културен ин-
ститут в Прага бе официално представен „Речник на лингвистичните термини за студенти слависти“ от ав-
торите му – доц. д-р Елена Крейчова и доц. д-р Надежда Сталянова в присъствието на изтъкнати българ-
ски преводачи, представители на културните среди и медиите.

Доц. д-р Надежда Сталянова е преподавател в 
Катедрата по български език, Факултет по славянски 
филологии на Софийския университет „Св. Кл. Охрид-
ски“. Възпитаник на този факултет, като през 1996 г. 
завършва славянска и английска филология. Доктор-
ската й дисертация е по съпоставително славянско 
езикознание. Чете лекционни курсове по лексиколо-
гия, фонетика, политическа и журналистическа реч, 
реторика и публична реч. Научните й интереси са 
свързани с новите тенденции в българския език и по-
литическото говорене. 

Доц. д-р Елена Крейчова е преподавател в Ка-
тедрата по славистика към Философския факултет 
на Масариковия университет, Бърно, Чехия. Науч-
ните й интереси са в областта на съпоставителното 
славянско езикознание, психолингвистиката, старо-
българистиката, теорията и практиката на превода, 
обучението по български език като чужд. Съдебен 
преводач към Министерството на правосъдието на 
Република Чехия. Превежда художествена и специа-
лизирана литература.
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В началото на вечерта, г-жа 
Галина Тодорова, дирек-
тор на БКИ, връчи бла-
годарствена грамота от 
Българската академия на 

науките на доц. Марек Якоубек от За-
падночешкия университет в Пилзен 
за „принос в създаване на българис-
тична среда в Пилзен и Чехия“. Доц. 
Якоубек се занимава изключително 
задълбочено с чешко-българските 
връзки и по-специално с живота в 
с. Войводово, което дълги години е 
представлявало културна палитра, 
в която са се преливали взаимоот-
ношенията на чехи, българи и ба-
натски българи. Марек Якоубек има 
издадени четири книги за Войводово 
на чешки. Петата му книга 
излиза на български и обе-
динява в себе си множество 
есета и проучвания на ав-
тора. Чешкият учен не скри 
изненадата си и, същевре-
менно, удоволствието си от 
връчената му награда. 

Международният ден на 
преводача се отбелязва от 
1991 г. насам на 30 септем-
ври по решение на Съвета 
на Международната феде-
рация на преводачите. На 
тази дата се почита паметта 
на патрона на преводачите, 
Св. Йероним Блажени, по-
чинал на 30 септември 420 г. 
Св. Йероним превежда Биб-
лията от гръцки и еврейски 
на латински език между 383 
и 406 г. Преведената от него 
Библия става известна под 
името Вулгата. 

„Преводът е магия, учение и зана-
ят. Човек не се ражда преводач, а става 
такъв чрез образование и точно това 
образование, тези знания студентите 
трябва да получат от своите препо-
даватели в университета“, изтъкна в 
емоционалното си слово доц. Елена 
Крейчова. Според нея тяхната заслуга 
за обучението на студентите не е само, 
като им преподават в аудиториите, но 
и като пишат учебници, които да им 
послужат в подготовката и бъдещата 
им професионална реализация. 

„Този речник възникна в профе-
сионално, а както виждате, и в род-
нинско сътрудничество между двама 
учени. Ние сме сестри, завършили 
сме „Славистика“ в Софийския уни-

верситет „Св. Климент Охридски“, 
където имахме щастието да ни пре-
подават изключителни капацитети. 
Днес всяка от нас е доцент, работейки 
в различен университет. Аз съм при-
върженик на тезата, че, когато човек 
нещо знае и умее, не трябва да го ос-
тави само за себе си, а да го предаде 
и на другите, които имат интерес и 
искат да се учат. Речникът възниква 
въз основа на опита на доц. Крейчова 
в преподаването и наблюденията й за 
това какви трудности срещат нейните 
студенти в процеса на обучението.

„Речник на лингвистичните 
термини за студенти слависти“ e 
първото по рода си издание в на-
учната славистична литература и 

лексикографската практика в славян-
ските държави. Част от лексикограф-
ската работа е осъществена в рамките 
на дейностите по проект „Речник на 
лингвистичните термини за студенти-
те слависти“ № 80-10-124/16.04.2020, 
финансиран от НИС към СУ „Св. Кл. 
Охридски“. Помагалото включва ос-
новни езиковедски термини, с които 
студентите се запознават още в на-
чалния етап на своето филологиче-
ско образование. Речникът е триези-
чен. Съдържа термини на български, 
чешки и полски език, като изходният 
език е българският и затова терми-
ните са подредени по азбучен ред на 
български език. Специфичното за 
този речник е фактът, че описанията 
на отделните езиковедски термини на 

чешки и на полски език не са превод-
ни от изходния език. Дефиницията на 
всеки езиковедски термин е взета от 
научната лингвистична литература на 
съответния език. Това дава възмож-
ност не само да се представи тълкува-
нието на конкретния термин, а и да се 
съпоставят схващанията за езиковите 
явления от страна на българското, 
чешкото и полското езикознание. Ра-
ботата върху речника е била разпре-
делена по следния начин: български 
език: Елена Крейчова и Надежда Ста-
лянова, чешки език – Елена Крейчова, 
полски език – Надежда Сталянова. 

„Преводачът е скрит, но има хора, 
които на неговия фон работят още 
по-апокрифно. Нека да не забравяме, 

че всеки преводач използва 
речници – още по-тайна, още 
по-незабележима е работа-
та на човека, който прави 
речниците, продължи пред-
ставянето на доц. Надежда 
Сталянова. В глобалния свят 
ние нямаме проблем да полз-
ваме най-различни речници, 
вкл. и онлайн речници, без 
обаче да си дадем сметка, че 
зад този речник стои някой, 
който е вложил много уси-
лия, много време, за да го 
създаде. На плещите ни тежи 
огромна отговорност, защо-
то под лупа сме гледали всяка 
дума дали е ясна, дали няма 
да подведе някого, който би 
отворил речника и би го из-
ползвал като справочник. 
Така че имаме една дълга 
верига между текст, прево-

дач и автор или съставител на речни-
ка“, завърши доц. Сталянова, като не 
пропусна да благодари на Българския 
културен институт за възможността 
да представят своя труд. 

„Живеем във време на майстори“, 
казва обичаната българска писателка 
Здравка Евтимова по време на една 
своя среща с доц. Крейчова и обясня-
ва: „Когато човек е майстор в своята 
област, той ще се справи и преживее 
дори в тежка икономическа ситуа-
ция с това, което знае и умее“, Елена 
Крейчова допълва: „Човек не може да 
поназнайва, той трябва да знае“, а ми-
сията на учителя е да обогатява зна-
нията на своите ученици.

На добър час на новия речник и на 
неговите бъдещи читатели!  ◆


