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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.  ◆
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учебник е насочен към всички, които 
имат интерес да задълбочат знанията 
и уменията си за разбиране на ши-
рок кръг от сложни и дълги тексто-
ве и вложения скрит смисъл в тях, 
да боравят с езика ефективно в об-
ществена, научна и професионална 
среда. Комуникативните и езиковите 
възможности на напреднали студен-
ти предполагат умения за съставяне 
на ясен, добре структуриран и под-
робен текст, отнасящ се до сложни 
теми и показващ съзнателен подбор 
на езикови средства за организиране, 
свързване и изграждане на текста. 
Разглеждайки този учебник, се зами-
слих колко взискателни сме понякога 
към езика на чужденците, които го-
ворят с нас, а не се замисляме, че ние 

самите можем да обогатяваме еже-
дневно своята реч. Особено за нас, 
българите, живеещи в чужбина, е от 
изключителна важност да съхраним 
богатството, което носим със себе си, 
нашата „реч омайна, сладка“, която 
нямаме възможност да използваме 
пълно в чешкото ни ежедневие. Тази 
публикация би била полезна и на 
всички нас, които милеем за родно-
то, не искаме да забравяме родния си 
език, а се отнасяме към него с грижа 
и любов. Защото „Езикът на един на-
род е главното негово оръжие, което 
не престава да го брани от загинване 
дори в мрака на робство. Догдето не 
са предали това свое оръжие, дото-
гава и най-подтиснатите могат да 
имат надежда на бъдещето. Всеки 
българин знае, че нашият народ оце-

ля под двойното вековно иго, което 
прекара, само защото запази своя 
език. …. Езикът ни е много хубав и 
много по-съвършен, отколкото пред-
полагаме; но бедата е, че той се знае 
твърде зле от голяма част на обра-
зованото общество“ – това са думи 
на българския поет Кирил Христов, 
публикувани в сп. „Родна реч“ през 
далечната 1938 година, но те зву-
чат изключително актуално и днес. 
Не мога да не спомена и мисълта на 
Александър Балабанов (1879–1955), 
български литературовед и преводач 
„А словесното богатство на българ-
ския език – колкото повече дълбаеш, 
толкова по-много и по-светло става 
то.“, колкото повече го изследваме, 
толкова повече откриваме неговата 
необятност и красота.  ◆

Приятна изненада за 
всички ученици бе 
подготвеният поздрав 
от група учители и те-
хен съученик, които 

поставиха началото на празничния 
предиобед с изпълнение на емблема-
тичната „Тиха нощ“. След сърдечните 
аплодисменти, програмата продължи 
с припомняне на историята на колед-
ните празници, тяхната символика и 
традиционните ритуали и празнични 
ястия в различните страни по све-
та. Макар и за кратко, в Българското 
училище се отби Дядо Коледа, който 

бе сурвакан от малък първокласник, 
носещ чудесна сурвакничка и облечен 
в българска народна носия. 

„Запазете любовта в сърцата си“, 
пожела г-жа Мария Носикова, дирек-
тор на БСУ „Д-р П. Берон“ и продъл-
жи със слова на обич и благодарност 
към възпитаниците на училището, 
които през последните два месеца са 
донесли много награди и грамоти от 

различни конкурси. Директорът обе-
ща, че децата ще получат наградите 
си от своите класни ръководители, 
а след ваканцията имената на изяве-
ните ще станат достояние на всички 
ученици и учители. 

Г-жа Носикова пожела на всички 
здрави, топли и щастливи празници, 
ползотворна ваканция и рождествен-
ска светлина в домовете и душите.  ◆

пожелаха на 21 декември деца-
та от Българското училище в 
Прага, които заедно със своите 
учители се събраха за кратко, но 
стилно тържество във фоайето 
на школото. Празникът проте-
че в съответствие с противоепи-
демиологичните изисквания, но 
съхрани дълголетната традиция 
за съвместно отбелязване на пред-
стоящите светли празници.
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Отпразнувайте топла 
и вълшебна Коледа!


