
12 Роден глас

УЧ
ЕН

И
Ч

ЕС
К

И
 К

А
Л

ЕЙ
Д

О
СК

О
П

Текст: Надежда Сталянова

Език по време на пандемия

Всяка година лингвисти 
правят проучване кои са 
най-популярните думи 
през изминалите месеци. 
Без съмнение, коронави-

рус и ковид са най-използваните думи 
през 2020 година в световен мащаб. За 
пръв път, откакто се правят такива 
статистически проучвания, терми-
нологични наименования на болести 
попадат в подобни класации.

Този факт е разбираем и лесно 
обясним. В извънредната ситуация, в 
която попадна целият свят, възникна 
необходимост от думи, които да опи-
шат промененото ни ежедневие.

С думата пандемия се бяхме сре-
щали предимно във филми, опис-
ващи страховити, но, както ни се 
струваше, нереалистични разпрос-
транения на заразни болести. Преди 
година тя се възприемаше като ек-
зотична и далечна. Изразите каран-
тина, карантинирам свързвахме с 
миналото на нашите родители, баби 
и дядовци, които във времена с огра-
ничен достъп до лекарства се е нала-
гало да се отделят и изолират. Но от 
месец март тези думи се превърнаха 
в неизменна част от ежедневната ни 
употребима лексика. Към тази група 
изрази с изключителна честота на 
употреба бихме включили и дистан-

ция, изолация и дезинфекция.
Нов термин, който се въведе почти 

веднага с въвеждането на извънред-
ното положение, беше социална изо-
лация, тоест спазването на безопасна 
дистанция с другите хора, за да се пре-
дотврати неволното разпространение 
на вируса. Социалното дистанциране 
като израз обаче по мнението на пси-
холози не оказа положително влияние 
върху хората, затова беше заменен с 
фразата спазване на физическа дис-
танция със социална солидарност.

Голяма част от служителите в 
офиси, учреждения и корпорации за-
почнаха да работят от вкъщи онлайн 
чрез технологичните възможности 
на нашето време. Официалното наз-
вание на този тип работа е хоум офис 
(без превод на български) и много 
често в разговори сред познати се чу-
ваха въпроси: И ти ли работиш хоум 
офис? И аз съм хоум офис.

Дори и в трудни и опасни пери-
оди от живота чувството за хумор 
е важен отдушник на негативните 
емоции. Това се отрази и в езика – в 
интернет се появиха новосъздадени 
думи, които с намигване описват си-
туацията на принудителна изолация 
и спазване на противоепидемичните 
мерки: вкъществуване, непротиво-
коронавирусокарантиноизолационс-

нователствувайте.
Думата коронясвам в съвремен-

ния жаргон вече назовава нещо, не 
само принадлежащо на отбраното 
висше общество, коронясвам озна-
чава „заразявам се с коронавирус“. 
Да не си коронясал и ти? – се питат 
тийнейджърите.

Като продължение на възприема-
не на пандемията като възможност 
за забавление в медиите се обявява-
ха конкурси за новосъздадени думи, 
които описват живота по време на 
изолация у дома. Такива са например 
изовизия – философски поглед за не-
щата по време на изолация, изкоро-
нясване – побъркване, „изперкване“ 
по темата за новия коронавирус, гра-
ничещо с паника, хоуммрън – да си се-
диш затворен вкъщи и да мрънкаш за 
това колко ти липсват нещата, за кои-
то преди си смятал, че те натоварват.

Пандемията оказа влияние не 
само върху здравето, социалните ни 
контакти и начина ни на живот и 
възприемане на света. В езика ни ла-
винообразно навлязоха нови думи и 
изрази, които веднага станаха попу-
лярни и общоупотребими от всички 
нас. Оставаме с надеждата тези думи 
отново да преминат в периферията на 
езика ни и да не се налага да ги упо-
требяваме ежедневно. ◆

Следване по време на пандемия –
нови реалности в нови условия

Когато през месец март из-
веднъж, неочаквано и не-
предвидено за всички нас, 
светът се затвори поради 
пандемията от коронави-

рус, трябваше спешно да организираме 
дистанционно обучение за студентите. 
Както СУ „Св. Климент Охридски“, 
така и всички останали университети 
в България (а мисля, че и навсякъде), 
трябваше да намерим решение в тази 
непредсказуема ситуация.

Вторият семестър на миналата 
академична година (от м. март до м. 
юни) премина с много ентусиазъм от 
страна на студенти и преподаватели. 
Работата беше динамична, защото по-
вечето от нас за пръв път разбраха за 
съществуването на разнообразните 
онлайн платформи за видео и конфе-
рентни разговори, които модифици-
рахме във виртуални класни стаи.

Вярвайки, че тази форма на ко-
муникация е за кратко, всички ние (и 

преподаватели, и студенти) вложихме 
цялото си време (далеч над изисквани-
те учебни часове) и енергия, за да мо-
жем да компенсираме факта, че не мо-
жем да провеждаме занятия на живо.

Постепенно нещата се урегулира-
ха. Ние, преподавателите започнахме 
да организираме онлайн занятията 
си в платформата „Мудъл“, която се 
използва и от много други универ-
ситети – в България и по света. Това 
представлява онлайн платформа, 
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За силата на думите 
и богатството на българския език
Английският писател Джонатан Суифт казва, че, както може да се разпознае човек по обществото, в което 
се движи, така може да се съди за него по езика, с който се изразява. Това важи с пълна сила и днес.

Не само на 
мен като 
ф и л о л о г , 
ежедневно 
занимаващ 

се с проблемите на езика, 
но предполагам на всеки 
човек прави впечатление 
културата на изразяване 
на неговия събеседник, 
думите, с които си служи, 
които представляват ви-
зитка на неговата езикова 
култура. Целта на всеки 
преподавател по български 
език е възможно най-много да обога-
ти речниковия запас на своите уче-
ници, да им открие съкровищницата 
на родния език, от която учениците 
да черпят с пълни шепи, да създаде 
хора, умеещи да се изразяват точно 
и адекватно във всяка езикова ситуа-
ция. Това важи и за преподавателите 
по български език на чуждестранни 
студенти, проявили желание да изу-
чават в днешно време този „малък“ и 
„екзотичен“ славянски език. Самата 
аз, като преподавател по български 
език в Масариковия университет в 
гр. Бърно, бих искала да подчертая, че 
през последното десетилетие научна-
та общност в България и преподава-

телите по български език като чужд в 
българските университети направиха 
много, що се отнася до издаването 
на учебници и помагала с цел бъл-
гарският език да бъде усвоен бързо 
(но не повърхностно) и то по методи, 
които са съвременни и следват най-
новите тенденции в чуждоезиковото 
обучение. Издават се учебници, кои-
то следват не само добрите светов-
ни практики, но улесняват работата 
на преподавателя и правят труда му 
много по-ефективен. След „вакуума“, 
който беше настъпил в първите десет-
петнадесет демократични години, ко-
гато преподаването на български език 
в чужбина като че ли не интересува-

ше никого, дори и хората, 
и институциите, отговорни 
за това, днес вече можем ка-
чествено да подготвяме сту-
дентите си, които в бъдеще 
ще бъдат истинските посла-
ници на българската дър-
жава, на нейната политика 
и култура. В този ред на 
мисли ми направи впечат-
ление поредната отлична 
публикация, насочена към 
чуждестранните студенти, 
изучаващи български език 
в Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ – „Фокус 
върху думите“ (автор на първата част 
е Мирена Пацева, а на втората част – 
Елена Руневска), която съдържа тек-
стове, лексикални материали и задачи 
за чуждестранни студенти на ниво 
самостоятелно и свободно владеене 
на езика. Тази публикация не затва-
ря студента в измислени, изкуствено 
създадени, ситуации, които да служат 
само и единствено на учебния процес, 
а се базира на анализ на потребно-
стите и реалните ежедневни задачи 
на студентите-чужденци. Основното, 
на което обръщат внимание авторки-
те, е създаването и възприемането на 
устни и писмени текстове, както и об-

Текст и сним
ки: Елена Крейчова

специално създадена за управление 
на онлайн курсове. В нея има въз-
можност за виртуална класна стая, 
в която преподавател и студенти се 
включват с аудио и видео участие, 
има възможност за качване на пре-
зентации, упражнения, задаване на 
курсови работи, изпращане на тесто-
ве, които да се решават в реално вре-
ме и под. Оказа се, че тази платфор-
ма е била на разположение от доста 
години, но никога до този момент не 
ни се беше налагало да я използваме. 
Преподавателите до такава степен 
бяха решени да не ощетят по никакъв 

начин студентите, че им даваха много 
повече задачи, отколкото в нормал-
ното присъствено обучение. Даже 
студентите се оплакаха и се обърнаха 
към нас с молба да не ги товарим чак 
толкова, защото не насмогват да се 
подготвят за всички часове.

Първата изолация приключи, 
лятото измина в нормалния вакан-
ционен ритъм. Даже поправителната 
септемврийска сесия се проведе при-
съствено – по всичко изглеждаше, че 
ще се върнем към познатия ни начин 
на академична работа. Занятия със 
студентите задочно обучение също 

бяха присъствени и в разговори сту-
дентите споделиха, че ако могат да из-
бират, никога не биха се върнали към 
дистанционното обучение.

За съжаление, от октомври се вър-
нахме към познатата ни вече форма 
на дистанционно онлайн обучение. 
Всички единодушно (и преподавате-
ли, и студенти) мечтаем то да е крат-
ковременно, да се срещаме отново в 
аудиториите и по коридорите на Уни-
верситета, да правим теренни прак-
тики и просто да бъдем заедно нажи-
во, макар и на физическа дистанция, 
спазването на която вече усвоихме.  ◆


