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През април 2016 г. в Чикаго си дават среща представители на българските учили-
ща и обществени организации зад граница. Във форума участват учени, синдикални 
лидери, представители на Министерството на образованието и науката, Държавната 
агенция за българите в чужбина, евродепутати, журналисти. 

Това е втора подобна инициатива на Асоциацията на българските училища в чуж-
бина и българските училища в Западното полукълбо. Тя се провежда под патронажа 
на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова. 

Форумът има за цел да обедини усилията на българските общности в тази част на 
света за запазване и популяризиране на българския език и националните ценности 
зад граница, както и на държавната политиката в тази посока. Главните теми обхва-
щат въпроси, отнасящи се до създаването, управлението и финансирането на българ-
ски училища зад граница; прилагането на новите образователни стандарти и учебни 
програми в училищата в чужбина; ролята на дистанционното обучение; съвременни 
аспекти и алтернативи в обучението по български език и литература и по история на 
България.

Вторият форум на българските училища в тази част на света е продължение на 
инициативата от 2011 г., когато в Чикаго се събират над 130 участници от 13 амери-
кански щата и от четири европейски страни. Сред официалните гости са г-н Сергей 
Игнатов, министър на образованието, младежта и науката, както и г-н Георги Пи-
рински - заместник-председател на Народното събрание. На срещата са взети важни 
решения за съществуването на училищата в чужбина. Именно след този форум 
правителството прие Постановление 334, с което българските училища зад граница 
стават част от образователната система на България.

Снежина Мечева 
член на Управителния съвет и говорител

на Асоциацията на българските училища в чужбина

Уважаеми читатели на списание „Български език и литература“,
предлагаме на Вашето внимание доклади от форума в Чикаго, 2016 г.

Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“ 
е медиен партньор на инициативата
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МЯСТОТО НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ДНЕС.
ПЪТИЩА ЗА УСПЕШНО ПРЕПОДАВАНЕ 

ВЪВ ВИРТУАЛНА СРЕДА

Ваня Налбантова
Българско училище „Джон Атанасов“ – Чикаго, САЩ

Преди месец в Ню Йорк Таймс Тони Шварц (Tony Schwartz) – известен биз-
несмен, журналист и писател, тревожно заостри вниманието върху т.нар. 
от него „пристрастяване към технологиите“. Учените все още не са стиг-
нали до консенсус относно термина „пристрастяване към технология“ и кои 
фактори го разграничават от „проблемна употреба“ или „лош навик“.

„Учениците от среден курс прекарват шест часа пред електронни устрой-
ства, а от гимназиален – умопомрачителните девет часа на ден“, казва авторът.

По-рано тази година от анализ на Common Sense Production става ясно оба-
че, че децата от осем до осемнайсет години използват 85% от това време в 
развлекателните мрежи.

„Детето ми е пристрастено към видеоигритe, какво да правя?“, пита родител. 
В по-горе посочения материал Addicted to Distraction самият Шварц признава проб-
лема си – да гледа в електронните устройства постоянно. Нереално е да се очаква 
подрастващите да контролират поведението си, когато и възрастните не успяват. 

Светът е променен. Зависимостта ни от технологиите е непрекъсната. Ос-
новните въпроси, които се очертават днес, са: Нашите човешки връзки проме-
нят ли се от нашите технологични връзки? Честотата и качеството на употреба 
на технологии променя ли основните ни човешки взаимодействия и поведениe? 
И ако тези въпроси основно засягат киберпсихологията, то за педагозите оста-
ва нелеката задача да преосмислят и пренаредят киберпространството на деца-
та ни, за да извлекат максимална полза от технологичното им пристрастяване с 
цел усъвършенстване на обучението. Ако виртуалната среда е новата реалност, 
образователната система трябва да я усвои, да се слее с нея, да я използва и кон-
тролира. Опитът и знанието ще си прокарат успешно път, ако се възползват от 
новия инструментариум. Затова вниманието на специалистите днес е насочено 
към преосмисляне теориите на преподаване. Учени смятат, че сега е времето да 
се използва тази „електронна зависимост“ за подобряване на „образователната 
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производителност“. Днес в САЩ колежи и университети масово се насочват към 
онлайн уроци. 70% от ръководните им академични съвети са съгласни, че този 
вид обучение е от решаващо значение за тяхната дългосрочна политика. Три са 
основните предизвикателства, пред които са изправени училищата, които смятат 
онлайн курсовете за основен двигател в бъдеще.

1. Постигане на ангажираност и успех на учениците.
2. Намаляване на разходите. 
3. Избор на подходяща технология.
Проблем № 1: Постигане на ангажимент и успех
Основното предизвикателство за всеки педагог днес е как да привлече внима-

нието и да стимулира процеса, за да поддържа и подобрява резултатите от обуче-
нието. Какъв формат да използва за провеждане на учебните часове/курсове: „на 
живо“ (присъствени), напълно онлайн или смесени. Американското министер-
ство на образованието заедно с Националния център за академична трансформа-
ция (NCAT – National Center for Academic Transformation) създаде концептуална 
рамка, която определя дванайсет различни вида онлайн обучение. 

 Някои от най-добрите практики са следните. На първо място – познаване 
особеностите на възрастовата група и ниво, според които да се избере интри-
гуващ формат. За навлизане в нова онлайн рамка е практика да се започне със 
смесеното обучение. Повечето от днешните ученици са от така нареченото 
„цифрово поколение“ с основни характеристики:

– израснали с интернет и мобилни устройства; 
– необходимост от незабавно удовлетворение, никаква толерантност към 

закъснения на резултата;
– изискване на своевременна обратна връзка; 
– гъвкавост във „време и място“;
– гъвкавост в смяна на дейности. 
С други думи, днешните ученици се нуждаят от мобилно обучение, мигно-

вени резултати, своевременна помощ без ограничения на мястото, възможност 
за работа с връстници, премахване на ангажиращи формати. Учениците се про-
менят с всяко следващо поколение, което изисква и методиката да се развива, 
за да бъде рамката винаги подходяща и завладяваща. Първата стъпка е да се 
отхвърлят всички подходи, които не отговарят на очакванията на аудиторията. 
Пример е един от по-новите формати, който преподаватели прилагат – Course 
Management Systems, система за самостоятелно онлайн обучение, без взаимо-
действие в реално време, без колективни задачи, без човек за обратна връзка в 
момента на урочната лекция. Много ученици намират този онлайн урок скучен. 
Обучаемият почти няма контакт с преподавател или група. Ниската степен на 
взаимодействие води до ниска ангажираност и до незавършване на класа. „За-
пис на преподавателя и контактуване с имейли е вече стара система“, казва 
специален доклад за списание Time.
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Смесеното обучение съчетава елементи на онлайн обучение с традиционно-
то „лице в лице“ преподаване, за да допълни, но не и да замени контакта с учителя. 
Това осигурява най-доброто от двата модела – гъвкавостта на цифровите ресурси, 
както и силните страни на класове, ръководени от инструктор. Днешните препода-
ватели, като цяло, са съгласни, че смесеното обучение постига по-добри резултати 
дори от традиционното обучение в класната стая или от 100% онлайн обучението.
Министерството на образованието на САЩ потвърди силата на тази система след на-
правени 180 проучвания и публикува анализи, в които се казва: „Учениците в онлайн 
условия показват по-добри знания в сравнение с ученици, които учат същия матери-
ал чрез традиционния метод – лице в лице“. „Смесеното обучение помага на учите-
лите и учениците да поддържат реална връзка, която изгражда ангажимент и е 
най-надежден подход за осигуряване на положителни резултати в обучението“. Чрез 
проследяване на прогреса на ученика инструкторът може да прецени областите за усъ-
вършенстване и повишаване на ефективността на прилаганата методика, да направи 
бързи корекции на курса, да търси тактики на преподаване, като например забавяне, 
ускоряване, задаване на въпроси, предоставяне на повече писмени бележки и комента-
ри, отделяне на индивидуално внимание, ако се налага. С поглед върху поведението на 
учениците преподавателят може да се намесва подходящо, за да се гарантира успех.

Проблем № 2: Намаляване на разходите за предоставяне на курсове
Както е известно, традиционните класове стават по-скъпи с всяка изминала година. 
Министерството на образованието в САЩ непрекъснато сравнява предимствата и 
недостатъците на традиционното и онлайн обучението и стига до следните изводи. 

– Учениците в онлайн класовете абсорбират материал по-бързо в предпо-
читаната от тях среда и време.

– Увеличава се скоростта на учебния процес чрез по-ефективно използване 
на времето: спестяват се часове пътуване (което потенциално освобождава 
четири или повече часа седмично). 

– Колкото по-бързо ученикът напредва, толкова по-скоро записва следващо 
ниво и се дипломира в по-кратки срокове.

– Традиционният модел на „лице в лице“ уроци намалява максималната 
пропускателна способност на учениците (не всеки намира достъп до желания 
клас и преподавател.). 

– Онлайн обучението позволява и на инструктора да се фокусира върху 
добавяне на по-голяма стойност на съдържанието, като се освободи от някои 
рутинни дейности, свързани с присъственото обучение.

– Намаляване на разходите за съоръжения, класни стаи, почистване и пе-
чат, осветление и др. Тези спестявания могат да се вложат за оборудване с 
нови технологии, свързани с успешни онлайн класове. 

– Когато онлайн курс е разработен, материалите са записани, дискусион-
ните групи са създадени, тези цифрови активи могат да се използват много-
кратно, за да достигне информацията до повече ученици. 
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– Онлайн разпространението на задания, литература, коментари, тестове е 
по-бързо и по-евтино.

 От 2013 г. много изследвания прогнозират сигурното бъдеще на онлайн 
класовете. Най-малко шест отделни проучвания на двайсет и два щата в САЩ 
са достигнали до извода, че преминаването към онлайн образование спестява 
пари, без да накърнява качеството. NCAT има за цел да помогне за подобрява-
не на резултатите в обучението, като същевременно намали разходите. NCAT 
прави това чрез проектиране на големи въвеждащи курсове за включване на 
повече онлайн компоненти още в ранните етапи на образователната система.

Проблем № 3: Избор на подходяща технология
Това е предизвикателство, пред което се изправят всеки преподавател или 

училище, планиращи онлайн обучение. Тази технология трябва да е едновре-
менно лека за използване, педагогически ефективна и евтина. Веднага следват 
въпросите: Какви са задължителните базови функции и параметри за целите 
на съответното обучение? Кои ненужни екстри могат да се спестят? Как да се 
гарантира безпроблемна доставка и пълноценно обучение навсякъде и по вся-
ко време? Трябва ли да се мисли за изграждане на собствена система? Трябва 
ли да се разчита на наследена техническа база, или да се инвестира в нова? Ако 
е така, кое е най-доброто и рентабилно решение? Това са сложни въпроси. От-
говорите зависят най-вече от специфичните нужди на отделната институция.
За да бъде ефективна онлайн платформата, учителите изискват тя да осигуря-
ва възможност за:

– редизайн на целия курс;
– увеличаване на диалога между учениците; 
– мониторинг;
– автоматизирана обратна връзка;
– осигуряване на поединична помощ;
– възможност за намеса; 
– обучаване на неограничен брой студенти; 
– постоянна помощ за поддръжка на IТ системата.
Обикновено изборът е между три категории образователни технологии.
1) Платформи за отворено обучение като Moodle, I Tutor, Canvas. Из-

вестно е, че от 2010 г., с помощта на Центъра за образователни инициативи, в 
България също се експериментира с Moodle базираната учебната платформа 
-u4ili6teto.bg. Moodle е свободен софтуер, който се разпространява без никакви 
лицензионни такси. Организациите могат да конфигурират софтуера, както те 
желаят. Консултантски фирми от трети страни го поддържат без затруднение. 
Силни страни: ниска първоначална цена; с достатъчен бюджет може да се из-
гради завладяваща система. Недостатъци: общата стойност за поддръжка и 
управление може да надвиши първоначалната инвестиция; успехът зависи от 
бюджета; някои функции не могат да бъдат изпълнени без програмист. Малко 
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възпитатели имат уменията и свободното време, за да управляват система с 
отворен код, и наемат външни консултанти за инсталиране, конфигуриране, 
интегриране, отстраняване на грешки и обучаване на персонала как да из-
ползва системата. Няма жива връзка със студента. За разлика от търговските 
системи Moodle изисква превключване между различни модули, функции и 
екрани, за да се виждат основните елементи като графици, съдържание и мар-
кери. Това губи време, създава объркване. Като пример за функции, липсващи 
на Moodle, могат да се посочат: виртуална класна стая за присъствени, водени 
от инструктор уроци; ограничени възможности за мобилно обучение; запла-
щане чрез администратор; Player за видео стрийминг изисква приставка. 

 2) Традиционни системи за управление на обучението (LMS / Learning 
Management Systems), като Blackboard, Edmodo, Desire2Learn, Global 
Scholar,CRTeacher 2 и др. Педагози определят LMS като „рамката, която обработва 
всички аспекти на процеса на обучение“. „Това включва предоставяне на съдържа-
ние, проследяване и оценяване на напредъка на учениците, обратна връзка, работа 
с регистрация и администриране. Blackboard 9.1 включва също съдържание (сре-
щу допълнително заплащане), което предупреждава учениците за крайни срокове 
и академични приоритети в рамките на един курс, позволява на преподавателя по-
лесно да включи видео и снимки директно в текст, позволява на учениците да се 
свързват със своите онлайн класове с помощта на различни преносими устройства, 
като например iPhone или IPAD. Силни страни: патентована система за управление 
на обучението и използване, силна своевременна поддръжка от корпорацията. Не-
достатъци: много скъпа, с постоянни годишни увеличения заради непрекъсната 
интеграция на допълнителни приложения, които, от своя страна, забавят и блокират 
системата. Таксата за ползване се заплаща всяка година. Чудно ли е тогава, че тол-
кова много хора искат да заменят Blackboard с нещо по-ново и по-добро? Moodle 
и Blackboard са двете най-популярни онлайн учебни платформи за развиване на 
пълен онлайн курс, който да включва и мултимедийно съдържание. 

3) Cloud-базирани LMS (системи за управление на обучението) като WizIQ 
LMS, eLearning247, Scholar LMS, Talents LMS. Осигуряват всички основни харак-
теристики и предимства на традиционните LMS на по-ниска цена и с по-малък 
IT отпечатък, без изискване за лицензиране. Силни страни: включва виртуална 
класна стая; поддържа всички мобилни устройства Android, iPhone и IPAD нався-
къде, по всяко време; лесен за научаване, лесен за използване; лека техническа 
поддръжка; осигурява on-line плащане; доставя фактури за учащи; ресурси за из-
питване и оценяване. Цялото техническо обслужване и актуализиране се извърш-
ва от продавача. Възможно е интегриране на записани лекции и живо онлайн 
взаимодействие. Приложения дават възможност на всеки потребител да добавя 
своя собствена независима марка за унифициран потребителски опит. Поддържа 
всички популярни файлови формати: Word, Excel, PowerPoint, PDF, MP4; конвер-
тиране на слайдовете с дикторски текст към MP4 видео; поддържа аудио/видео 
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запис, споделяне на документи, както и споделяне на екрана; включва интерак-
тивна бяла дъска; включва медия плеър, за да осигури бърз, пълен екран видео; 
поддържа анкети, въпроси и чат; безплатни уебинари.

Не са за подценяване и игровите приложения, създадени с образователни 
цели, допълващи основните платформи, достъпни на всички видове мобилни 
устройства. В статията си „Играта в образованието – известното и неизвест-
ното“ в списание на Софийския университет за електронно обучение Вася 
Делибалтова разглежда различните ракурси, в които може да бъде видян фе-
номенът на играта – философски, психологически и педагогически.

Българчетата по света имат добра практика на използване на всички горепосо-
чени платформи в училищата, които посещават в съответните държави. Учениците 
показват интерес, заинтригувани са от методиката, фокусирани са върху темите, ко-
ито усвояват с лекота, поемат отговорността за собственото си напредване – търсят 
информация, творят проекти, стоят свързани, съревновават се и се мотивират. „Тех-
нологичното пристрастяване“ вече работи за подобряване на „образователната про-
изводителност“ в другата държава. Прекрачвайки прага на българското училище, 
на учениците им се налага да се връщат във време, отминало за техните стандарти 
и очаквания. Това поражда стрес, демотивация, липса на самочувствие в светов-
ната рамка. Българското училище зад граница е продължение на българския дом, 
свързване с българската държава. За да бъде тази връзка желана, родното училище 
трябва да е толкова добро, колкото се очаква от него. Децата ни са технически готови 
да учат Вазовия език и литература по всяко време и от всяко място, стига да бъдат 
допуснати до правилните ресурси. Българската образователна система стои пред се-
риозен проблем – да се изравни със стандартите, които самите ученици є поставят.

 „Първото задължение на всяко правителство е да даде подобаващо об-
разование на гражданите“, казва Симон Боливар (Simón Bolívar). Всеки друг 
вариант е предателство на нашия дълг към нашите наследници. А задачата на 
учителя е само да помогне на ученика си да прояви своите знания и заложби 
чрез премахване на пречките по пътя му.

THE PLACE FOR ONLINE LEARNING IN THE MODERN 
SCHOOL SYSTEM. ROADS FOR SUCCESSFUL TEACHING 

IN A VIRTUAL ENVIRONMENT

 Ms. Vania P. Nalbantova
Bulgarian school John Atanasoff

Chicago, Il, US
Institute of Cyrillic Languages

Chicago, Il, US
E-mail: nalbantova@sbcglobal.net
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ДОБРИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖДОЕЗИКОВА СРЕДА

Живка Бубалова-Петрова, Велина Драмска, Симона Шкьопу
„Малко българско училище в Чикаго“ – Чикаго, САЩ

В подреждането на ценности, които родителите могат да дарят на децата 
си, на първо място е езикът. След падането на „желязната завеса“ се разширя-
ват и езиковите територии. Големи групи от наши сънародници имат възмож-
ността да пътуват и да се установяват за различни периоди в други страни. 
Наред с битовите проблеми и адаптацията към новите условия у българската 
диаспора възниква и въпросът за запазването на българския език в чуждоези-
кова среда.

Програмата „Роден език и култура зад граница“, както и ПМС №334/8.12.2011, 
са първите сериозни стъпки в новата политика към българите по света. С тези 
два документа българската държава показа грижата си към българската общ-
ност и промени отношението на нейните членове към родния език и култура. 
През тези години броят на децата, родени в емиграция, бележи рязко увели-
чение и сега в българските училища картината е различна. Децата, на които 
преподавахме през 2000 г., продължаваха образованието си по роден език. 
Сега обучаваме деца, родени в чуждоезикова среда. Роден или чужд е за тях 
българският език и какви са полезните инструменти, с които трябва да си 
служим?

Обект на изследване са 480 деца на възраст между 2 и 15 г., които се учат в 
предучилищните групи и в класовете от I до Х на „Малко българско училище 
в Чикаго“. Според месторождението те могат да бъдат разделени на 3 групи:

I група: родени в България – 10%;
II група: родени в САЩ в семейство на българи – 83%;
III група: деца от смесени бракове (единият родител не е българин) – 7%.
Лингвистичното развитие на децата от първа и втора група е почти иден-

тично. До тръгването си в учебните заведения на страната приемник те след-
ват развитието на българските деца в монолингвистична среда. 

Децата от третата група са малък процент от общия брой. При тях български-
ят език е слабо развит и се забелязват наченки на асиметричен билингвизъм. 

Bulgarian Language and Culture Abroad
Български език и култура по света

Втори форум на българските училища в Западното полукълбо, 2016 г.
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Такава е картината в доучилищната възраст.
Ето какво се случва две години след постъпването в англоезичното учи-

лище.
Употреба на английския еквивалент в изречение на български език:
Тя отиде на пула. (басейна)
Ще играем ли на плейграунда? (детска площадка)
Той има волейбол гейм. (волейболна среща)
Много типична за тези деца е и употребата на глаголи от английски език с 

български окончания:
Можем да си шерваме играчките. (share – споделям)
Ще пейнтваме ли сега? (paint – рисувам, боядисвам)
Неологизми:
Страмно – комбинация от „срамно и странно“. Употребява се вместо всяка 

една от двете думи.
Епълка – комбинация от apple и ябълка.
Грешките, допускани от тази група деца, могат да бъдат определени като:
Фонетични
– Промени в ударението.
– Въпросителна интонация в наративни изречения.
Морфологични
Съгласуване по род и число
– Мария е американец.
– Косата е много дълъг.
Семантични
– Всичко мърда (move – мърдам, движа се) и автобусът мърда, и колите 

мърдат.
– Искам да си спася (save – спасявам, запазвам) тази бисквитка за утре.
– Всички ще донесат (bring – донасям, довеждам) родителите си.
Синтактични
– използване на кратки дателни форми на местоименията вм. винителни:
– Много те липсвам.
– предлог в края на думата:
– Кой отиваш на кино със?
Това са само част от интерферентните грешки, които децата ни допускат 

в един по-късен стадий на езиковото си развитие. Тези грешки са типични за 
т.нар. „асиметричен“ тип билингвизъм (Кючуков, 1997: 5), в рамките на който 
българският език е по-слабо овладеният. При всички тези деца, независимо 
кой от двата езика е първи по хронология, доминиращ е английският език.

Освен изброените езикови грешки се забелязва и трудно или неподходя-
що „превключване на кодовете“, т.е. „преминаване от един езиков вариант на 
друг в зависимост от условията на речевата ситуация“ (Сотиров, П).
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Обикновено преходът български – английски е по-бързият. Обратните пре-
ходи в тази възраст са най-често принудителни и са свързани с постигането 
на специфични комуникативни цели, когато децата трябва да употребят бъл-
гарска дума, за която нямат реалия на английски (хоро, ръченица, суджук, 
баница).

Някои от проблемите в процеса на обучение в българското училище зад 
граница са:

– Различни нива на езикова компетентност.
– Ралична възраст на децата в рамките на учебния клас или група.
– Различни интереси и потребности.
– Не адаптирани, а механично съкратени учебни програми.
– Неразбираеми учебници и учебни текстове.
– Недостъпен език на литературните образци.
– Недостатъчен брой часове за формиране на комуникативноречеви 

умения.
– Дидактизъм.

Как се решават тези проблеми?
– Диференциран подход.
– Ресурсни учители.
– Писане на помагала.
– Разработки на уроци.
– Приоритетно използване на методиката на чуждоезиковото обучение.
– Нова роля на учениците – те дискутират, изследват, конкретизират.
– Нова роля на учителя по майчин език в задгранично училище – мени-

джър на класната стая, който моделира, съветва, обобщава.
– Нов методически „инструментариум“.
– Езиково обучение на основата на литературни текстове.

Добри практики в началните класове. Ето как изглежда един „работещ“ 
тематичен урок по четене с разбиране за началните класове в училище зад 
граница (подробен план на урока – в приложението). 

Темата е „Български народни приказки“ и се предвиждат три учебни часа 
за нови знания и упражнения. Броят на приказките или образците на народни 
умотворения, които могат да бъдат включени, зависят от учебния план и нуж-
дите на класа или групата. 

I. Въведение 
1. Преподавателят обяснява и записва ключовите думи и изрази, прожекти-

ра видео, показва илюстрации на приказки.
2. Класът се разделя на групи, в които участниците провеждат дискусия по 

следните въпроси, написани на дъската:
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– Що е приказка?
– Каква е разликата между народни и авторови приказки?
– Кои приказки сте чели или чували?
Представители на различните групи отговарят на въпросите, а преподава-

телят допълва, коригира, обобщава.
3. Преподавателят раздава работни листове, на които е отпечатана народ-

ната приказка „Най-скъпоценният плод“, и изискава от учениците да прочетат 
заглавието, да разгледат илюстрациите и да отговорят на въпроса „За какво 
според вас се разказва в тази приказка?“.

На учениците се дава една минута да се обърнат към партньор (съученик) 
и да изкажат предположения относно съдържанието на приказката. След из-
тичане на определеното време се изказват мнения (няма верни или грешни 
отговори).

II. Предтекстови упражнения
Учителят дава указания на децата относно предтекстовите упражнения.
III. Четене
1. Четене на приказката „Най-скъпоценният плод“. Учениците следят те-

кста.
2. Следват въпроси за проверка на разбирането, четене по двама и изпъл-

нение на следтекстовите упражнения.
IV. Граматика
Съгласуване на съществителни и прилагателни.
1. Представяне на граматичната тема с думите: „В българския език, за раз-

лика от английския, прилагателните имена се съгласуват по род и число със 
съществителните. Ето как става това“. Написват се две изречения на дъската, 
които илюстрират казаното.

Аз чета интересна книга.
Знанието е най-скъпоценният дар.

2. Изисква се от децата да съставят изречения, в които има поне едно съ-
ществително с предшестващо го прилагателно.

3. Дават се указания за изпълнение на останалите упражнения. Отговорите 
се сверяват с партньор, грешките се обсъждат с класа.

Добри практики в обучението по български език в първи клас. Използ-
ването на електронния вариант на учебниците по български език („Просвета“ 
и „Булвест“) оказва положителен ефект в обучението на малките ученици. 
Визуализациите са изключително важна част в работата на учителите зад гра-
ница, защото спестяват много време за обяснение и действат мотивиращо на 
децата. Упражненията, включени в електронните варианти на учебниците, 
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внасят освен познавателен и игрови елемент и помагат на учениците да разви-
ват умения като: съставяне на звукови модели, разделяне на срички, четене по 
роли, групиране по определен признак и т.н. Основните методи, които дават 
най-добри резултати в обучението по български език в първи клас, са:

– Обяснението – поради недостатъчния житейски опит и бедния речник 
на децата това е най-често използваният метод. При обясняването на непозна-
ти думи се прибягва още до използването на картинки, синоними и в краен 
случай (макар и не много правилно от дидактична гледна точка) превод на 
английски език.

– Драматизацията – благодарение на нея децата излизат от статичното 
положение на слушатели и влизат в динамичната роля на участници в пи-
еса. Най-често разиграваните – „Дядо вади ряпа“ (Е. Пелин) и „Червената 
шапчица“ (Ш. Перо) – стимулират учениците да разказват и съпреживяват 
приказките.

– Четенето по роли на диалогични текстове също стимулира децата и 
привлича вниманието им.

– Дидактичните игри. Много добри резултати дава дидактичната игра 
„отгатване“. Би могла да се използва при запознаване на учениците с нова 
буква и звук. Описва се с думи предмет или явление и децата трябва да позна-
ят какво е описано. Например: Кое е това нещо, което е бяло, сладко, ситно 
като пясък и се използва за готвене (започва с буква „з“)?

С тази игра първолаците обогатяват речника си, учат се да изслушват и 
дори научават интересни факти и характеристики на предмети и явления.

Друга много полезна и често използвана игра е свързана със сричките и 
образуването на думи от тях. Играта е следната. Децата се разделят на групи 
от по 3 – 4. На всяка група се раздават по 10 – 15 картончета със срички и де-
цата трябва да образуват колкото се може повече думи с тях. Един от групата 
записва и представя думите на класа. Играта е продуктивна, защото помага на 
първолаците да свързват изучените букви в срички, а сричките – в думи.

Преводът като добра практика. Обучението чрез превод винаги е било 
спорен момент в чуждоезиковото обучение, но напоследък все по-често се 
заговори за превода като за една от предпочитаните стратегии за учене (Owen, 
D., 2003; Mallol, M. C., 2003; Dagilienė, I., 2012). Чрез превода става възможно 
оценяването на езиковата точност на обучаемите, проверява се разбирането 
им в дълбочина. Преводът на художествен текст, от своя страна, се превръща 
в художествена илюстрация на изучаваните езикови явления или повод за по-
задълбочен разговор върху темата и върху езика. Принципът на адекватност 
на превода изисква предаване на цялото езиково богатство на оригинала, на 
всички негови стилистични ресурси, изразителни средства, изисква владеене 
на разнообразна фразеология, синонимика, експресивна лексика. В това се 
състои и ценността на превода като средство за развитие на речта. А когато 
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това е съчетано с интересите, потребностите и наличните знания на обуча-
ваните, ученето става по-приятно. Усещането за вършене на нещо приятно 
мотивира. 

Ето един пример за използване на превода за развиване и обогатяване на 
езика на по-големите ученици.

В края на учебната година, когато големите ученици са малко поуморени 
и разконцентрирани, предлагаме популярни текстове от различни жанрове за 
превод.

„Хотел „Калифорния“ е американска култова песен, която всички познават 
и харесват. На учениците се дава текстът є на английски език и те получават 
домашно задание да се опитат да я преведат. На следващия урок се четат и 
обсъждат вариантите на превод.

Преводът на песента се оказва доста трудно, но благодатно упражнение. 
Учениците усвояват думи, чието значение липсва в техния активен, а и паси-
вен речник (shimmer – блещукащ; dim – блед, премрежен), непознати фразео-
логични изрази (my head grew heavy – главата ми натежа), възвратни глаголни 
форми (I was thinking to myself – мислех си), многозначни думи (device – схе-
ма, умисъл, хитрост). 

Процесът на самостоятелния превод им дава възможност да разберат, че 
превеждането не е механически, а творчески процес, и познаването на кул-
турните фактори и на двата езика е съществено за правилното предаване на 
смисъла на оригиналния текст. Редактирането на превода, от своя страна, е 
интелектуално предизвикателство, а резултатът от работата върху преведе-
ния текст носи удовлетворение и задоволство от творческия акт. Тийней-
джърите обичат да бъдат възприемани като големи, като равни. Това ги мо-
тивира, желанието да се докажат, ги кара да работят с по-голямо усърдие и 
те усвояват по-лесно материала.

Използването на превода като средство на обучение в часовете по българ-
ски език дава добри резултати. Обогатяват се активният и пасивният речников 
запас на учениците, по-лесно се усвояват различни лингвистични структури, 
повишават се езиковата и социокултурната компетентност на обучаваните. 

Успешното превключване от български на английски език и обратно, което 
намира място в част от часовете по български език, повлиява положително на 
самочувствието на учениците, прави ги по-уверени във възможностите им, 
помага им да осъзнаят значимостта на обучението по родния им български 
език. Дава им възможност да станат свидетели и на нарастването на приложе-
нието на българския език в живота им.

Това са само част от опитите за решаване на проблемите, които имат българ-
ските деца зад граница и техните учители и родители. За да има гаранции, че 
майчиният език  ще е роден за тях, е необходима цялостна концепция за българ-
ския език зад пределите на българската държава. Тя би могла да включва:
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1. Образователни стандарти за училищата в чужбина.
2. Кардинална промяна на учебните програми.
3. Промяна на финансовата политика по отношение на обучението по бъл-

гарски език в ранна доучилищна възраст.
4. Разработване на цялостна  методика за преподаване на българския език в 

чуждоезикова среда за деца в ранна предучилищна и в училищна възраст.
5. Изработване на учебни помагала по български език като втори.
6. Създаване на учебни филми и образователни  уебсайтове.
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Приложение 

Ключови думи:
фолклор приказка автор

преразказвам скъпоценен богатство

1. Работете по групи и отговорете на въпросите:
– Що е приказка?
– Каква е разликата между народни и авторови приказки?
– Кои приказки сте чели или чували?
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2. Отворете читанката на стр..., разгледайте картинките, прочетете заглавието и 
отговорете на въпроса.

3. За какво според вас се говори в приказката?
4. Слушайте приказката и подчертайте непознатите думи!

Най-скъпоценният плод
Един баща имал трима синове. Един ден ги повикал и им казал: 
– Ще дам на трима ви по една кесия жълтици. Вървете по света и търсете най-скъ-

поценния плод. Който от вас ми го донесе, ще му дам половината от богатството си.
Взели тримата синове кесиите и тръгнали на три страни по света да търсят най-

скъпия плод.
След три години тримата се върнали при баща си. 
– Е – рекъл той, като се обърнал към най-големия си син, – донесе ли ми най-скъ-

поценния плод? 
А той му казал: 
– Най-скъпоценният плод, тате, трябва да е този, който е най-сладък. И аз ти купих 

едно свисло грозде. От всичките плодове, които ражда нашата земя, гроздето е най-
сладкият плод. 

– Хубаво си направил, синко – отговорил бащата, – хубав плод си ми донесъл. Ами 
ти какъв плод си ми донесъл? – обърнал се той към средния си син. 

– Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, който най-рядко се намира. 
Затова отидох в южните страни и ти купих редките плодове, които не растат у нас. 
Купих ти кокосови орехи, портокали, фурми, банани, по малко от всички други редки 
плодове. Ето ти: избери си който ти харесва. 

– Добре си направил, синко, хубави плодове си ми донесъл. Ще си избера един от 
тях – казал баща му. 

После се обърнал към най-малкия си син: 
– А ти, синко, какво ми донесе? Защо се връщаш с празни ръце? 
– Вярно е, тате, че аз се връщам с празни ръце. Но парите, които ми даде, аз не 

похарчих за скъпи плодове. Аз постъпих, тате, в едно училище. И там учителите и 
книгите ме учиха цели три години. Плодовете, които набрах, не се виждат, защото те 
са в сърцето и ума ми. Мисля, татко, че те са също скъпоценни плодове... 

Като чул тези думи, бащата се зарадвал и казал: 
– Ти си ми донесъл най-скъпите плодове, синко! Ти заслужаваш наградата. Защо-

то няма по-скъпи плодове от тия, които знанието дава на човека.
1. Отговорете на въпросите:
– Защо бащата дава на синовете си жълтици?
– Кой е скъпоценният плод според най-големия син?
– Кой е скъпоценният плод според средния син?
– А според най-малкия?
– Защо приказката се нарича Най-скъпоценният плод?
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2. Прочетете приказката и се опитайте да разберете значението на думите от контекста.
3. Изберете вярната дума.
– Думата кесия означава:
а) торбичка
б) чанта
в) яке
г) багаж.
– Изразът „тръгнали на три страни“ означава:
а) на изток
б) на запад
в) на север
г) в различни посоки.
– Думата свесло означава:
а) сладко
б) голямо
в) скъпо
г) вързано на прът.
– Изразът „с празни ръце“ означава:
а) бедни
б) без нищо
в) тъжни
г) изгубени.
4. Допълнете изреченията, като използвате думите:
сладко, преразказвам, богатство, скъпоценен
– Знанието е __________________ плод.
– Фолклорът _______________.
– Гроздето е _______________.
– Обичам да ________________ приказки.
5. Прочетете приказката с партньор.
За тези, които работят по-бързо!
1. Разкажете приказката от името на най-малкия син.
2. Променете края на приказката. 

Съгласуване на съществителни и прилагателни

1. Съставете изречение, в което има поне едно съществително с предшестващо го 
прилагателно. Споделете го с партньор.

2. Прочетете текста. Подчертайте прилагателното и съществителното след него.

Кокичето е пролетно цвете. То има тънко стъбло, зелени листа и бяло цветче. Малките 
нежни кокичета, които се показват под снега, ни дават знак, че студената зима си отива.
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3. Свържете съществителните с прилагателните имена:
интересна
синьо
бели
червен
нов
цветен
зимна
големи
дебело
красива

море 
панталон
балон
игра
снегове 
шапка 
молив 
картина
момчета
палто

4. Попълнете изреченията в текста, като изберете най-подходящото прилагателно 
име:

чудни, огромен, зла, хубави, могъщ, високи, красиви

Имало едно време един_______________цар. Той живеел в___________________за-
мък с ____________ограда. Царят имал три_______________дъщери, които обичали 
да разказват приказки и да пеят _______________песни. Царят бил женен повторно за 
една_________________жена.

За тези, които работят по-бързо!

Какво се случило по-нататък? Довършете приказката.

BEST PRACTICES IN TEACHING BULGARIAN LANGUAGE 
IN FOREIGN LANGUAGE ЕNVIRONMENT

 Ms. Jivka Bubalova-Petrova
 Ms. Velina Dramska 
Ms. Simona Schiopu

Little Bulgarian School in Chicago
410, Charing Cross Rd, Elk Grove Village, Ill 6000

E-mail: jivkapetrova@yahoo.com
E-mail: dramska@mail.bg

E-mail: sschiopu@gmail.com
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АЛТЕРНАТИВИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКА 
ЛИТЕРАТУРА ЗАД ГРАНИЦА. 

РОЛЯТА НА ИНТЕГРИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ 
В ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНО 

САМОСЪЗНАНИЕ

Виолета Петрова 
 Българско училище „Джон Атанасов“ – Чикаго

Обучението по българска литература е подчинено не само на Държавните 
образователни изисквания, но и на спецификата на едно българско училище 
зад граница, целящо укрепване на българската духовност и съхраняване на 
националното самосъзнание.

Проблемът за качествено образование е национален приоритет, а в учили-
щата зад граница е въпрос на осъзнат дълг и отговорност.

Урокът спектакъл е алтернативна образователна форма, родена от новото 
технологично време, от потребностите на съвременния ученик и не на по-
следно място – от спецификата на работа в училището зад граница. 

Защо избрах урока спектакъл? 
– Защото това е алтернативна, нетрадиционна форма на педагогическо общуване.
– Защото алтернативното образование предполага съчетание между инди-

видуална работа и работа в екип, осъществява връзка между изкуството и 
науката, между обучението и възпитанието, между знанията, получени в ре-
довните часове и в извънкласните форми на обучение.

– Самата работа в екип благоприятства по-успешна социализация на децата, 
което води до сплотяване на детските колективи. Подобно единение е много 
важно в училището зад граница поради факта, че децата живеят в чуждоезикова 
среда и е наложително в дните, когато майчиният езикът е обединител, прия-
телството да бъде част от този процес.

– Работата в екип води до обмен на опит между колегите и обмен на идеи.
– Формират се умения за коментар и оценка у учениците.
– Формират се умения за изразяване на чувства (емоционална култура).
Алтернативното образование въздейства не само на ума, но и на душата. 

Гости, родители, присъствали на нашите уроци, са споделяли, че по време на 
урока на няколко пъти са се просълзявали.

Bulgarian Language and Culture Abroad
Български език и култура по света

Втори форум на българските училища в Западното полукълбо, 2016 г.
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Факт е, че след всеки такъв урок има въодушевление, има настроение, има 
засилен интерес у нашите ученици към българското, като цяло.

По-надолу ще представя сценарий на урок спектакъл, като алтерна-
тивна форма в обучението по българска литература зад граница, и ролята 
му за изграждане на националното самосъзнание чрез интегрирано обу-
чение.

Тема: „Робството и борбата за свобода, отразени в народната песен“ – 
открит мултимедиен урок, посветен на деня на Освобождението – Трети 
март, и на 143-годишнината от обесването на Апостола на свободата – Ва-
сил Левски.

Цели на урока: 
– Чрез използване на интегриран подход и осъществени междупредметни 

връзки да се постигне по-дълбоко осъзнаване и възприемане на познанието за 
робската действителност и борбата на нашия народ за свобода.

– Да добият учениците представа за значимостта на темата, разглеждайки 
нейното присъствие не само във фолклорни произведения, но и в произведе-
ния на изобразителното изкуство, белетристиката, филмовото изкуство, исто-
рията като наука.

– Видяното и преживяното по време на урока да накара учениците да се 
замислят върху това откъде идват и накъде трябва да вървят, за да съхранят 
българското си самосъзнание, българската си идентичност.

Както във всяка работа, така и тук успехът зависи от предварителния зами-
съл, от предварителната подготовка. Затова се изготвя план за предварител-
ната подготовка, обмислят се началото на урока, емоционалната нагласа, съ-
щностната част на урока, отделните подтеми, заключителната част на урока, 
техническото обезпечаване и др.

Урокът започва със създаване на емоционална нагласа чрез своеобразна 
литературна загадка.
Аз идвам от дълбока древност и съпровождам българина в тъжни и ра-

достни дни, на големи празници, на полето, на нивата, край стана, по селски-
те хора и седенки, на хайдушкото сборище. Чрез мен той споделя болката си 
и радостта си, вярата и надеждата си.
Аз възпявам подвизите на юнака, закрилник на народа, аз съм убежище за 

мъката през петте века робство.
Аз увековечавам духовната сила и мощ на балканджи Йово, аз съм „не-

писаната история за хайдутите“. Предавали са ме от уста на уста, от 
поколение на поколение.
Коя съм аз?
И за да усетят учениците още по-силно ролята на народната песен, като 

духовна спътница в живота на народа, на слайда се появяват откъси от разказа 
на Елин Пелин „По жътва“.
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„... И ей в това усилно време, под адския слънчев пек, над златното поле 
ехтят песни и се носят на вълни чак до небесата като благодарствени мо-
литви. Подемат се из краището нейде дружни момински гласове, залюлее се 
песен млада, волна, широка като полето, света като любовта...“

„...А песента се ширеше, волна и млада, чиста като извор, пълна с надеж-
ди и желания. Тя кичеше на китки мили хубави думи и ги пращаше с любов 
някому някъде. И ту развълнувано глъхнеше, ту смело се вдигаше, сякаш се 
бореше с някоя безкрайна скръб, с някое злокобно съмнение, и победоносно 
взимаше връх и се носеше стремително и гордо...“

Интегрирането на прекрасен видеоматериал, пренасящ ни в Родопа пла-
нина, с изпълнението на родопска каба гайда грабва емоцията на ученици и 
присъстващи, осъщественият интертекстуален анализ между текста на лите-
ратурната загадка и текста от разказа на Елин Пелин позволява да се направят 
изводи за ролята на песента в живота на народа – песента като благодарствена 
молитва, песента като духовен мост между сродни души, песента като уни-
версален израз за разкриване на мисли и чувства, дори се стига до обобщени-
ето за песента като смисъл на живота.
При обявяването на темата се изтъква, че този час ще се акцентира(ме) 

на онези народни песни, които отразяват вярно и обективно историческата 
съдба на българите през епохата на робството, както и на отпора, който 
нашият народ дава срещу безправието, срещу насилието и подтиква борбата 
за освобождение. Това са юнашките, историческите, хайдушките песни.

Още при предварителната подготовка учениците са включени в познава-
телния процес, разбират и участват в това, което знаят и умеят, но други искат 
още да знаят и да научат. При провеждането на този урок във филиала на учи-
лището ученичките от трети и четвърти клас пожелаха не само да изпълнят 
хайдушката песен, но и да я изиграят на хоро. Чрез такива проекти се преодо-
лява пасивността в образованието. Учениците са действащи лица, учат, но и 
създават, възприятието е по-трайно и запомнящо се. 
В урока спектакъл всеки ученик е със свой индивидуален принос, но в съ-

щото време осъзнава, че е част от общото и затова се извършва обмен на 
знания, на идеи. Всичко протича в атмосфера на добронамереност, създава 
се емоционален комфорт за участниците в образователния процес.
Определени ученици имат за задача да подготвят и да коментират слай-

довете за същността и особеностите на юнашките, историческите и хай-
душките песни, като акценират върху това, че те са отражение на робска-
та действителност и борбите на нашия народ.
Всеки вид народни песни се представят с най-ярките им образци, но ана-

лизът се прави подборно с оглед на темата.
„Според речниковото значение на термина интеграцията представлява 

„обединяване в едно цяло на групи, колективи, страни поради обща работа 
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или/и общи интереси“1). Интеграцията най-често се определя като процес на 
формиране на целостта чрез обединение, свързване на елементи на основата 
на нещо общо между тях 2).

И за да бъде познанието по-истинско, по-трайно и запомнящо се, какво-
то трябва да е познанието за българските корени на нашите ученици, живе-
ещи далеч от Родината, на помощ идва именно комплексното обединяване 
или сътрудничеството. Свързват се елементи на основата на нещо общо, а 
осъществените междупредметни връзки помагат за по-дълбоко осъзнаване и 
възприемане на познанието, за създаване на директна връзка на обучението с 
реалния живот.

Картината на робството в песента „Бил се Марко с турци еничари“ се до-
пълва и дообогатява с извадка от историческо съчинение, пренасяща ни в съ-
щото историческо време, което кара учениците да осъзнаят, че народните пес-
ни не са сухи документи, а емоционално обагрени творби, разкриващи нещо 
действително случило се, че са били неотменна част от самия живот.

Според В. Налбантова „използването на Power point презентация позволя-
ва представянето на учебния материал като система от ярки образи, носители 
на структурирана информация, подавана точно в определен ред“3). 

„Постигнатата дидактическа последователност развива логическото и 
емоционалното мислене, а демонстрираният на голям екран урок въздейства 
върху повече сетива“, пак там. 

Урокът спектакъл провокира художественотворческите търсения както у 
децата, така и у колегите. В резултат на това се роди музикално-сценичният 
проект „Даваш ли, даваш, балканджи Йово“ по идея на г-жа Стела Тонче-
ва, който прерасна в емоционален връх на урока. Интегрирането на музика и 
текст със сценично изпълнение в един учебен предмет се доближи до смисъла 
на синкретизма. Този проект накара децата да вникнат в мислите, чувствата, 
характерите на героите. Няма съмнение, че след това изпълнение у тях зави-
наги ще остане образът на гордия и непреклонен балканджи Йово, който с це-
ната на живота си защитава своята чест и честта на сестра си, отстоява вярата 
си, съхранява народността си.

Като доказателство за нравствения пример на тази песен върху идните по-
коления се цитира откъс от „Време разделно“, в който присъства тази песен:

„... А неумолимият плач на дядо Галушко прекъсна гласа му:
Избодоха му и двете очи. И ни го питат, ни го разпитват. 
Току качиха хубава Яна, хубава Яна на бърза коня. Тихом говори хубава 

Яна...
Песента свършваше и нямаше ни отговор, ни помощ отникъде. А бурята 

едва почваше. И се чу първият гръм, и за пръв път небето проговори. Ала 
след гърма вятърът затихна и пак се чу гласът на вечната вода.
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И викна тогава в тихото Мануш Секул:
– Да стоим за вярата си. Да стоим като гора, дърво до дърво. А пър-

венците да стоят като крайните дървета, които пускат клони до земята. 
Един да не се отсече, един да не се преклони, защото, вмъкне ли се бурята 
между елите, изкъртва цялата гора. И целият гребен се рони, ако се счупи 
един зъб...“

„...А когато минаваха през тъмната пещера на изхода, за да излязат на 
площада, Караимам Хасан ходжа каза на овчаря до Манол:

– Промени вярата си и след половин сахат ще ядеш пилаф, а след години 
душата ти ще отиде в рая. А другите ще се търкалят без глави.
Овчарят му отговори:
– Когато ей тая вода спре да тече, тогава ще спра да се наричам бълга-

рин и ще стана турчин.
А той не можеше вече да вижда чешмата, която шуртеше сред вътреш-

ния двор, ала чуваше песента ù. Караибрахим лежеше на носилката си по-
край двойната редица осъдени на смърт, та чу думите му. И заповяда на 
Кеманчиджогли, който стоеше до мене, до носилката:

– Докато слънцето залезе, тая чешма да е зазидана. 
А от тъмното дойде кънтящият глас на овчаря:
– Чешмата ще зазидаш, ала изворите в планината няма да зазидаш...“

Осъществената междупредметна връзка между народната песен „Даваш 
ли, даваш, балканджи Йово“ и белетристичното произведение не само раз-
шири културния хоризонт на учениците, но затвърди у тях усещането за ро-
долюбието на българина, за неговата твърдост, непреклонност, за силата на 
духа му, за скъпата цена, която е готов да плати, но да си остане българин.

Чрез краткия разказ за образа на Караибрахим от „Време разделно“ се въвежда 
темата за еничарството и за най-жестокия данък, който е плащал нашият народ по 
време на робството – кръвния данък. На фона на песента „Еничари ходят, мамо“ се 
представя картината „Кръвен данък“ на художниците Данков и Григоров. Беседата 
се насочва към изразните средства, с които е представена картината на робството 
във фолклорното произведение и в произведението на изобразителното изкуство.

Синхронното усвояване на едно и също учебно съдържание чрез различ-
ни учебни предмети позволява открояване на функционалните връзки между 
тях, от една страна, а от друга – вникване в изразните възможности, с които 
си служи дадена наука или изкуство.

Постигнатата интердисциплинарност води до повишаване на учебната ак-
тивност, на интереса у учениците.

Процесът на интегриране на знания от различни предметни области позво-
лява постигане на единство на научното познание – идея, заложена в учебните 
ни програми. 
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Интегративният подход в обучението способства за изграждане на позна-
вателен процес въз основа на многостранна умствена дейност и богатство от 
емоционални състояния, картини, образи, преживявания. Постига се цялост-
ност на образователния процес и трайност на знанията, тъй като при възпри-
емането им вземат участие много анализатори.

При разглеждане на хайдушките народни песни се акцентира върху факта, 
че те са единствената „неписана история за хайдутството“, а г-н Стоян Дечев 
– преподавател по история, разказва на учениците за четническите години на 
Апостола на свободата – Васил Левски, като разказът се онагледява с фотоси 
и снимки, отразяващи революционната дейност на Апостола.

Под ръководството на г-жа Петя Тошева – преподавател по музика, учени-
ците на живо изпълняват хайдушките народни песни „Чавдар през гора върве-
ше“ и „През гора вървяха“.

Урокът завършва с откъс от филма за капитан Петко войвода, съпроводен 
с разказ на г-н Дечев за Петко войвода, в който той го разкрива като револю-
ционер от европейска величина. А песента за Петко войвода припяват всички 
присъстващи. 

Благодарение на осъществените вътрешнопредметни и междупредметни 
връзки, на интеграцията между наука и изкуство, емоция и мисъл, благодаре-
ние на power point презентацията, на интерактивните подходи, на комплекс-
ното въздействие на чувства, образи, картини, учениците се пренасят във вре-
мето на робството – време на мъка и тегло, но и на подвизи и слава, на „време 
разделно“, но и на нравствен стоицизъм, на борба и саможертва в името на 
българския род.

Урокът спектакъл не само способства за интензификация на учебния про-
цес и повишаване на интелектуалното ниво на учениците, но чрез него се по-
стига едно тържество на духа, едно духовно израстване на нашите български 
деца. След такива уроци те се чувстват пò българи и пo-горди с българския 
си произход.

Обучението в училище зад граница не е задължително и учителите сме 
тези, които трябва така да построим, да поднесем уроците, че тези уроци да 
са уроци по родолюбие и тяхното въздействие да е за цял живот, защото и 
любовта към Родината е за цял живот. 

Учителите зад граница днес са новите възрожденци, защото те трябва не 
само да събудят българското самосъзнание у всяко дете, живеещо в чуждое-
зикова среда, но да го накарат да мисли с това самосъзнание, да чувства, да 
живее и да се гордее с него.

Затова правим такива уроци – за да знаят нашите ученици откъде идват и 
накъде трябва да вървят, за да запазят българското си самосъзнание.

Направихме този урок в името на България и нейните деца, заминали да-
леч, но с корен в земите между Дунава и Родопа. 
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„Ако желаеш да разбереш откъде идваш и накъде си се запътил, вгледай се 
в миналото си. Погледни в него като в огледало и открий себе си – там някъ-
де в далечината, където началото е отпечатало завинаги твоята идентичност. 
Онова начало, в което се е родил, израснал и оформил азът на твоята нацио-
нална определеност.“ (Митко Белчев)

Уроците по родолюбие, по патриотизъм са нашият завет към младото по-
коление българи, което трябва да пренесе във времето тези добродетели, за да 
я има България.
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КАРТА „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК 
НА НОВО МЯСТО ПО СВЕТА“

Ана Кочева
Институт за български език – БАН

Най-новата карта, изработена в Институт за български език – БАН, е пос-
ветена на разпространението на българския език на ново място по света. Тя 
е естествено продължение на Картата на диалектната делитба на българския 
език, която представя диалектите в границите на езиковия континуум. Към про-
учването им родната лингвогеография има своите естествени научни претен-
ции, защото българският диалектен език днес, поради промени от извънезиков 
характер, се открива във и извън държавните граници на Р България в трите 
историко-географски области: Мизия, Тракия и Македония. Българският език 
обаче се открива и на редица нови места по света в резултат на различни емиг-
рационни вълни – в Европа, Америка и Австралия, където емиграцията ни е 
по-голяма, и в Азия и Африка, където има по-скоро символичен характер.

Българският език на ново място се говори по различен начин в зависимост 
от това: 

1. Дали преселническото население е по-многобройно и компактно, т.е. 
дали е признато за национално малцинство, или става въпрос за група, която 
не е призната за национално малцинство в чужда държава със свой език. 

2. Използването на българския език по света, особено там, където отсъст-
ва компактно и по-многочислено малцинство, има подчертано поколенчески 
характер. Докато у първото преселено поколение в новата страна употребата 
му е редовна, то у втората генерация, т.е. децата на същите родители, тя вече е 
стеснена, за да премине у третото поколение само в семеен спомен. 

3. От значение за запазването на българския език е и броят на емигран-
тите и на емигрантските вълни, които подхранват и задържат използването 
на българския език. Полученият народностен континуитет подхранва по-про-
дължително съхранението на българския език в тази страна. 

4. За запазването на българския език в чужбина съществена роля играят и 
изградените поддържащи институции в страните, приели български ими-
гранти – обществените организации, сдруженията и дружествата, клубовете 

Bulgarian Language and Culture Abroad
Български език и култура по света

Втори форум на българските училища в Западното полукълбо, 2016 г.
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на българите с еднакви интереси, българските училища, църковните общини, 
културните заведения, различните по тип медии (вестници, радиа, телевизи-
онни канали) и пр. Броят им съвсем не е пълен и точен, като се има предвид 
динамичното им развитие, водещо до промени, т.е. сведенията за поддържа-
щите институции имат ориентировъчен, а не абсолютен характер.

5. От многобройните форми на проявление на българския език – книжов-
на, разговорна, диалектни, регионални, писмено-регионални – от значе-
ние е да се установи, и то най-общо, коя е преобладаващата езикова форма 
както при устната реч, така и при писменото є регистриране, ако има такова.

6. Тъй като проблемът е лингвистичен, основният термин, с който се рабо-
ти в случая, е българоезични емигранти/имигранти. Това са всички етнически 
българи (по произход), които и сега използват различните форми на български 
език, независимо от своята религиозна или нова държавна принадлежност.

Статистическите данни, които се привеждат тук, понякога са проти-
воречиви, поради което нямат дефинитивен характер. Те са заимствани 
от различни съобщения на Държавната агенция за българите в чужбина 
(ДАБЧ), която пък в различни години ги е получавала по официален и 
неофициален път от различни държавни и обществени (наши и чужди) 
ведомства, от български задгранични имигрантски организации, от на-
учни изследвания на институти и др. Затова числените данни са усреднени, 
както е направено в легендата към картата, за да се получи картина, близка до 
действителната. От съществено значение е също така и самооценката за броя 
на самите имигранти, които общуват помежду си на български в пределите 
на страните, където живеят. Тези самооценки също се цитират по данни на 
ДАБЧ. Основните сведения от ДАБЧ са обобщени от д-р Й. Колев в кни-
гата му „Майка България и нейните чеда по света“, С. 2013, а след това 
са цитирани и тук.

С оглед на типологията на преселванията и най-общите езикови типове, 
представени от българската емиграция, се очертава следната картина, отразе-
на на картата.

І. Българският език на Балканите в съседните страни
Тук, разбира се, не става дума за българския език на старо изконно, исто-

рическо място от етническия континуум. Това беше направено с изготвянето 
на „говорещата карта“ на българските диалекти от цялото езиково землище в 
Секцията за българска диалектология и лингвистична география (СБДЛГ) на 
Института за български език (ИБЕ) при БАН, а за преселническо българско 
население в относително по-ново време.

1. В Р Турция по данни от различни години (1960, 1993, 2007 г.) българо-
езичните (християни и т.нар. помаци) са между 270 000 и 600 000. Тук се визи-
рат не толкова изселените български турци по време на т.нар. „възродителен 



177

Карта „Българския език...

процес“, за които българският език е втори, а преди всичко изселилите се бъл-
гари мюсюлмани след Освободителната война 1878 г. и след Балканските вой-
ни 1912 – 1913 г. Българите мюсюлмани от Ловешко и Родопите са настанени 
основно в Източна Тракия на мястото на принудително прогонените по време 
на войните и след това български християнски семейства, които основават 
свои нови домове най-вече в Източна България. Като се прибавят към тях и 
данни за българоезични от Р Македония (РМ) и Егейска Македония (ЕМ) и 
преселилите се по време на т.нар. „възродителен процес“, броят на българо-
езичните надхвърля милион и половина души. Форми на БЕ: а) диалектни 
(основно): от ловешко-тетевенски тип; от централно- и западнородопски тип 
и от югозападнобългарски тип; б) книжовнобългарска форма на останалите в 
Турция български християни в разговорна и писмена разновидност. 

2. В Р Гърция броят на нашите икономически имигранти, които живеят 
дисперсно, е непостоянен. Според неофициални сведения е между 200 000 
и 250 000 души. Форми на БЕ: а) разнодиалектна (с информатори от всички 
краища на страната); б) книжовнобългарска – писмена и разговорна. 

3. В Р Сърбия броят на неавтохтонните българи е неясен. За Сръбски Банат, 
получен след разпадането на Австро-Унгария, се сочи, че има 6000 българи, 
а за българоезичните от РМ и ЕМ – над 20 000. Форми на БЕ: а) диалектна 
(основно) – банатска (пал’кèнска); б) банатска писмено-регионална; в) книжов-
нобългарска. 

4. В Р Хърватия броят на емигрантите от български произход е между 
8 и 10 000, повечето от тях са с висок образователен ценз. Българоезични-
те от РМ са около 11 000, а по самопреценка – 15 000. 

5. В Р Словения броят е неясен поради неясните названия, които при-
криват произхода – „югославяни“, „национално неопределени“ и пр. Като 
българи се сочат само 168 души, но по самооценка имигрантите с български 
произход са около 5000.

6. В Босна и Херцеговина българският език е представен от югозападно-
българска диалектна и писмено-регионална норма от РМ от 2500, а по само-
оценка от 6000 души.

7. В Черна гора броят на хората от български произход варира между 1500 
и 3000 души. Отбелязано е 1 дружество за приятелство.

8. В Румъния според официалната румънска статистика броят на бълга-
рите е силно занижен – 8029, като 7000 от тях са от Банат. Числото на бъл-
гароезичните от РМ е 731 човека. Банатските българи са католици, живеещи 
основно в община Тимишоара. Разбира се, вън от статистиката остават де-
сетки български източноправославни села около Букурещ, жителите на които 
основно се занимават с градинарство. Според самооценка броят на право-
славните българи в Румъния надхвърля 170 000, а съществуват и публикации, 
според които той е надхвърлял дори 1 милион. Факт е обаче, че по-голямата 
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част от тези българи вече са денационализирани. Единствено със статут на 
национално малцинство се ползват банатските българи, които имат и свой 
представител в Парламента. Форми на БЕ: а) диалектна – североизточнобъл-
гарска (основно мизийска и балканска) за българите ортодокси от Влашката 
равнина и банатскобългарска (пал’кèнска), получена в миналото от смесване-
то на източнобългарски (родопски и мизийски) особености със северозапад-
нобългарски (торлашки) у българите павликяни, приели католицизма. Те са 
напуснали България през XVII в. след неуспеха на Чипровското въстание и са 
се установили в Банат, Австро-Унгария, който сега основно е преминал в Ру-
мъния; б) писмено-регионална форма на българския език в Банат, създадена 
въз основа на местния диалект на латиница през 60-те г. на XIX в. със значи-
телна литература; в) книжовен български език във всичките му форми. 

9. В Р Кипър българската общност е нова и наброява около 50 000 души. 
Икономическите имигранти са от два типа: висококвалифицирани и селско-
стопански работници. Форми на БЕ: а) разнодиалектни; б) книжовна. 

ІІ. Българският език в бившия СССР
Като наследник на старата Руска империя, бившият СССР се разпростира 

върху два континента – Европа и Азия, което би ни дало основание днес – 
след разпадането му – да разгледаме българската имиграция поотделно във 
всяка една от страните съобразно това в кой континент се намира тя. Пре-
селванията по вълни и години в Руската империя (и СССР) могат да бъдат 
подредени така: големи (1782); значителни (1773, 1790, 1801 – 1812; 1830 – 
1837 в Бесарабия). След присъединяването на Бесарабия към Молдова след 
Кримската война част от българите в Бесарабия се преселват в Приазовието. 
(След 1878 г. Южна Бесарабия отново се връща в Русия.) След 1871 г. го-
леми групи бесарабски и таврийски преселници биват преместени в Средна 
Азия, Сибир и Далечния изток, за да обработват нови земи. От 1918 до 1940 
г. Бесарабия е върната на Румъния. Българите биват задължавани да учат ру-
мънски. Отпорът от българска страна е голям. Започва насилствено изселване 
от румънска страна на бесарабски българи в Бразилия, Уругвай, Аржентина. 
След Октомврийската революция, и по-специално през 30-те г. по време на 
колективизацията, като „кулаци“ хиляди трудолюбиви българи са изселени в 
Сибир, други хиляди поради сушата умират от глад. След 1923 г. в СССР, и 
то в Украйна и Крим, от България пристига нова вълна от политически ими-
гранти – комунисти. На 28 юни 1940 г. в Бесарабия навлиза Съветската армия, 
която прогонва румънската администрация, но закратко. През лятото (1941) 
румънските войски отново се връщат в областта. След Сталинградската битка 
Бесарабия отново се включва в границите на СССР. Българското население 
пак е в немилост заради съюза между Германия и Царство България по време 
на войната. Голяма част от бесарабските българи (около 60 000) са наказани 
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заради това и са изпратени във вътрешността на страната (Урал, Сибир, Сред-
на Азия). През 1945 – 1946 г. в Бесарабия отново е настъпила суша. От 30 до 
50% от българите умират от глад. Днес в Източна Украйна и в Крим българ-
ското население пак е подложено на изпитания. Българската Голгота там още 
не е извървяна.

И въпреки всичко в тези области, наречени неслучайно в миналото „нова 
България“, и сега е запазена компактна и внушителна маса от българско на-
селение, което будно пази своето национално съзнание и народния български 
език. Ето емиграционната картина по страни.

В Молдова българите са със статут на национално малцинство. По офици-
ални данни (освен в Кишинев, където те са 10 000) в южната част на страната 
– според преброяване от 1986 – те достигат до 88 419 души (без гагаузите, 
преселени в миналото заедно с българите от Североизточна България, право-
славни и двуезични – тюркоезични и българоезични, и наброяващи 241 877 
души). Сведения за българите преселници в непризнатата Приднестровска 
република, създадена на територията на Молдова, няма. По неофициални дан-
ни в Молдова живеят около 250 000 – 300 000 души българоезични. Форми на 
БЕ: а) диалектни (основно): от източнобългарски тип (балкански, подбалкан-
ски – сливенски и ямболски; мизийски – шуменски, силистренски; източно-
родопски) и северозападнобългарски (видински, белослатински тип – слабо 
представени); б) книжовнобългарска форма. 

В Украйна и Крим през 1926 г. официалната статистика отбелязва 92 078 
българи, през 1979 г. – 238 000; като роден език българският е посочен от 
164 000 души, през 1989 г. българите вече са 233 800, а родният език е отбе-
лязан от 162 000. Според неофициални данни, но от други украински публи-
кации, числото на българите в Украйна варира между 600 и 800 000 души. 
Форми на БЕ: а) диалектни (основно): от източнобългарски тип (балкански, 
подбалкански, мизийски, тракийски), западнобългарски тип (шопски). 

В Руската федерация българите нямат статут на национално малцинство. 
В Казахстан броят на българите днеc е около 7000 (официално). В Узбекис-
тан броят на българите е над 2000. Това са наследници на депортираните 
бесарабски и таврически българи по времето на сталинизма. Символичен е 
броят на българите в другите бивши републики на СССР.

ІІІ. Българският език в Централна и Западна Европа
Независимо от различните български имиграционни вълни в тези части 

на Европейския континент основна и най-голяма си остава т.нар. ранна имиг-
рационна вълна на българските градинари. Нашите забележителни майстори 
на зеленчукопроизводството се появяват в различни времена по всички кон-
тиненти на света и оставят трайни следи с резултатите от дейността си и бла-
годарствени спомени в съзнанието на местните хора, но най-дълготрайна и 
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резултатна е тяхната работа тъкмо в Централна и Западна Европа. Именно тук 
едно от положителните преносни значения на етнонима българин е ’добър 
производител на зеленчуци, майстор градинар’.Така е в Унгария, Чехия, Сло-
вакия, Полша и Австрия. Българи градинари откриваме и в Румъния, Сърбия, 
Хърватия, Словения, та дори и в Средна Азия, но славата им тръгва тъкмо от 
Централна и Западна Европа.

В Р Унгария на базата на уважаваните в миналото градинари броят на 
българите нараства по-късно и се сочи, че варира от 5000 до 7000. След това 
той е определян и до 20 000. Към него трябва да се прибави и числото от 2000 
преселници от Македония с български произход. Форми на БЕ: диалектна от 
централнобалкански тип; мизийски и югозападнобългарски; б) книжовна – 
писмена и разговорна.

В Р Чехия и Р Словакия броят на българите по официални данни е 5000, 
а по неофициални – варира от 16 до 20 000 души. Още в началото на ХХ в. 
(1901 г.) в Братислава функционира Българско градинарско дружество. Ма-
кедонските българи пък се проявяват като добри сладкари – данните за тях 
са за около 2000 души. Числото на българите за Словакия е намаляло – сега 
надхвърля 1000 души, те живеят предимно в столицата Братислава. Форми 
на БЕ: а) диалектна (неосновна) – от централнобалкански и от югозападно-
български тип; б) книжовна (предимно в градовете, където многобройната 
българска интелигенция е с висок професионален статус).

В Р Австрия българската експанзия започва с появата на първите гра-
динари по Средния Дунав в началото на ХХ в., за да остане малка част от 
тях в наши дни. Съвременните имигранти са от друг тип – висококвали-
фицирани хора на бизнеса, науката и изкуството, които обитават най-голе-
мите градове на Австрия. Броят им през 2005 г. достига до 30 000. Форми 
на БЕ: а) диалектна (неосновна) – от североизточнобългарски тип; б) кни-
жовна (и говорима). 

В Германия броят на българите според официални данни е 61 854 души 
(без да се отчитат 12 000 студенти и специализанти). Приблизително толкова 
(62 295) са сведенията за емигрантите от Македония, които говорят други фор-
ми на българския език. Има информация за незаконно пребиваващите в Герма-
ния българи, които работят нелегално най-трудоемката и тежка работа. С тях и 
със студентите броят доста надхвърля 100 000. Форми на БЕ: а) разнодиалект-
на (неосновна); б) писмено-регионална форма на БЕ в РМ; в) книжовнобългар-
ска – писмена и говорима. 

В Испания след 1995 г. броят на българите имигранти непрекъснато расте: 
от над 200 000 до 300 000. Испания е най-предпочитаната от българите за за-
селване страна в Европа. Форми на БЕ: а) разнодиалектна (но особено много 
– родопска (югоизточнобългарска) и югозападнобългарска); б) книжовна, в 
редица случаи затихваща. 
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В Италия броят на българите след 1989 г. нараства от около 12 000 до 
70 000. Още по-голям е броят на българоезичните от Македония – официално 
89 071, по самопреценка – 100 000. Форми на БЕ: а) разнодиалектна, но пре-
димно югозападнобългарска; б) писмено-регионална форма на БЕ в Македо-
ния; в) книжовна в двете є разновидности – писмена и разговорна.

Във Франция живеят около 35 000 българи; от РМ са 2300, а по самопре-
ценка – 12 000. Форми на БЕ: а) разнодиалектна, но преобладава югозапад-
нобългарската; б) книжовна. 

В Португалия броят на българските имигранти официално е обявен за 
7000 през 2001 г., но сега е нараснал 10 пъти на 70 000. Форми на БЕ: а) раз-
нодиалектна, но особено югозападнобългарска и родопска; б) книжовна. 

В Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия живеят 
около 100 000 българи с растяща тенденция към 150 000 (имат се предвид и 
лицата с двойно гражданство). Българоезичните от Македония са по-малко. 

В Кралство Белгия българите са регистрирани през 2010 г. като 7443 
души, но по самопреценка са два пъти повече. Заедно с българоезичните от 
Македония (около 12 000 души) те създават значителен слой в обществото. 
Форми на БЕ: а) диалектна (предимно западнобългарска) и книжовна. 

В Ирландия (ЕЙРЕ), Швейцария, Холандия, Дания броят на българите 
(според официалните статистики на всяка една държава поотделно) е около 
3000 души, т.е. около 12 000 заедно. Българоезичните от Македония – според 
различни статистики – се сочат като 60 000 (за Швейцария), 10 – 15 000 (за 
Холандия), 12 000 (за Дания). Форми на БЕ: а) разнодиалектна с превес на 
югозападните български говори, б) писмено-регионална норма на БЕ в Маке-
дония и в) книжовнобългарска.

В Швеция по официални данни българските имигранти са около 3508, а по 
неофициални около 10 000 души; за българоезичните от Македония офици-
алната шведска статистика сочи 3669, а македонската (неофициална) – 12 000 
– 15 000. Форми на БЕ: а) разнодиалектна с преобладаване на югозападно-
българската; б) писмено-регионална норма на БЕ в Македония; в) книжовно-
българска с двете си разновидности – писмена и разговорна. 

В Норвегия според официални данни българските имигранти са около 
1580 българи и почти толкова българоговорящи от Македония, т.е. всичко 
около 4000 души. Форми на БЕ: а) диалектна с превес на югозападната; б) 
писмено-регионална норма на БЕ в Македония; в) книжовнобългарска. 

В Полша официалният брой на българските имигранти е 1000 с тенден-
ция към нарастване до 2000, каквото е числото и на българоезичните от 
Македония. 

Символичен (под 1000) е броят на българите в следните европейски 
страни: Финландия – 300 души (но има 1 българско дружество, 1 клуб, 1 вест-
ник); Люксембург – 600 души.



182

Ана Кочева

ІV. Българският език в Азия
Ситуацията в Азия по отношение на езика (с изключение на Израел, Ду-

бай и Катар) също има символичен характер, като по-горе описаните случаи. 
В Сирия днес по време на войните не е известно колко българи са останали 
в страната от по-раншния брой от 1500 – 2000 души. В Ливан – 550 души. 
В Кувейт – над 50 са били смесените семейства с 1 медицински работник в 
тях. В Йордания – около 1000 души. В Китай – около 150 души. В Япония 
– повече от 600 души. Единствено за Федерацията ОАЕ са посочени 5000 
българи, от които 4000 живеят в Дубай, като се занимават с хотелиерство и 
озеленяване.

По-специално стои въпросът с българския език на българските евреи в Из-
раел и техните потомци, за които той не е народностен. Броят на българогово-
рящите евреи днес е 50 000. Основно те живеят в гр. Яфа, който се е превърнал 
почти в квартал на Тел Авив. Евреите са съхранили не само българския си език, 
но изявяват по всеки повод чувство на благодарност към страната, която ги е за-
пазила от изтребление до тяхното напускане през 50-те г. на ХХ в. В Израел има 
1 български културно-информационен център с 1 клуб, 1 Съюз на българските 
евреи, 1 вестник, 1 дружество за приятелство с България, 1 културен институт, 
1 промишлена палата и 1 българско училище.

V. Българският език в Африка
С изключение на ЮАР, където БЕ се говори от 50 – 60 000 души нови пре-

селници от всички български краища и се поддържа от 3 български културни 
центъра и 2 български неделни училища, а също така и Либия, където до вой-
ната имаше 15 000 души (а сега не е известно колко), БЕ също има символи-
чен характер в Египет: 130 – 150 души; Тунис: 380 души; Алжир: 500 – 600 
души; Мароко: 400 души.

VІ. Българският език в Америка
В САЩ броят на българските преселници след последната, четвърта еми-

грантска вълна (след 10. 11. 1989 г.) е нараснал на 300 000 (само в Чикаго той е 
над 50 000). В САЩ идват нови българи от всички краища на страната, поради 
което формите на БЕ са най-разнообразни: а) разнодиалектни – мизийски, 
балкански, тракийски, родопски, и особено македонски; б) писмено-регио-
нална форма на БЕ в РМ; в) книжовнобългарски. Любопитен факт е, че „За 
първи път през 2005 г. на територията на САЩ БЕ става официален език, на 
който се дават разяснения от данъчната администрация (Ковчежничеството 
на окръг Кук, в щата Илинойс). Така БЕ е 21 официален език в щата Или-
нойс и продължава да се използва при плащането на данъци“ (Колев, с. 339 
– 340). В Канада преселението на българи става на няколко вълни, като най-
стара е икономическата емиграция от 1912 г., най-нова – тази след промените. 



183

Карта „Българския език...

Тя има друг облик, това са млади, високообразовани българи. Почти 10% от 
българските учени, напуснали БАН, се установяват в Канада. По самооценка 
българите тук са около 180 000 души, а македонските – 150 000. Формите на 
БЕ: а) разнодиалектна с превес на югозападнобългарската; б) книжовнобъл-
гарска. В Мексико след 1990 г. от българи, работили в Куба, но неприбрали 
се у нас обратно, а останали на Североамериканския континент в съседната 
държава, се оформя ново имигрантско гнездо с над 5000 души, които освен 
на нова работа на ново място организират и свой нов обществен живот – съз-
дават Мексиканско-българско културно дружество, българско училище и др. 
институции, поддържащи националната идентичност и езика. В Хондурас от 
първите пристигнали през 30-те г. 130 наши градинари и от уволнените след 
края на Първата световна война офицери броят на българите нараства сега на 
10 000. Макар и потопени в голямата чуждоезична маса, родолюбивите внуци 
на децата от второто поколение продължават да носят български имена, да-
дени от бащите им. В Куба, поради настъпилите политически промени у нас 
и свързаното с тях отражение, там са останали едва 100 българи (в Хавана). 
В Аржентина заселниците българи от първата икономическа вълна са от на-
чалото на ХХ в. – след края на Първата световна война. Броят им е относи-
телно малък – 3312 души. Това са градинари от Великотърновско. По-големи 
са групите (около 5000 души) от втората вълна (1922 г.), когато пропагандно 
им се обещава земя за обработване. Едни от тях действително се захващат с 
отглеждане на памук и картофи, други стават индустриални работници неф-
топроизводители, а трети се захващат с месопреработка. Приливът от ими-
гранти достига до внушителната за това време цифра от 20 000 българи. През 
Втората световна война в Аржентина пристигат повече от 30 000 имигранти, 
но след нея част от тях се завръщат отново в България. Второто поколение 
от старите заселници се ориентира към високопрестижни професии. Послед-
ната, най-нова икономическа вълна от близо 15 000 души е резултат от де-
мократичните промени, извършени през 90-те г. на ХХ в. в България. Днес 
старите и новите българи в Аржентина са около 75 – 80 000 души. Броят на 
българоезичните от Македония е достигнал до 30 000 души. Форми на БЕ: 
а) диалектни – централнобалкански (дряновски, ловешки, великотърновски), 
мизийски (търговищки), северозападнобългарски (плевенски, северноврачан-
ски), югозападнобългарски от Македония; б) книжовнобългарска. Всички из-
следователи обръщат внимание на важния факт, че макар и селяни, българите 
емигранти (89% мъже) са масово грамотни. В Бразилия картината е подобна 
на тази в Аржентина. Огромният брой българи преселници (около 60 000) е 
получен вследствие на създадената в края на XIX в. и в Бразилия пропагандна 
Асоциация за набиране на европейски емигранти с обещания за раздаване на 
земя и бързо забогатяване. Форми на БЕ: а) диалектна (централнобалканска, 
мизийска, северозападнобългарска и югозападнобългарска) – в отстъпление; 
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б) книжовнобългарска – в отстъпление. Като се изключи Уругвай със своите 
1500 българи – потомци на градинари, символичен характер има българската 
емиграция в следните страни на Южна Америка: Чили – 600 души; Боливия 
– 200 души; Колумбия – 100 души.

VІІ. Българският език в Австралия и Нова Зеландия
Проблемът с броя на българите в тази част на света е много сложен по-

ради някои задълбочили се процеси на отродяване на етническите българи, 
започнали още на старо място след откъсването на части от българското 
етническо землище от завоевателите. Въпросът за българския характер на 
езика, говорен до и след това откъсване, обаче е ясен и не подлежи на до-
казване независимо от чуждите народностни етикети, които се лепят към 
него. Етническите българи и на старо, и на ново място, дори и тогава, кога-
то престанат да се чувстват българи под влияние на чуждите (национални, 
политически, идеологически и културни) пропаганди, в крайна сметка си 
остават българоезични, а с това продължават да бъдат обект на изследване 
от българистичната лингвистика както заради езика, така и заради новите 
му форми, ако такива са били създадени с цел да бъде външно прикрит ис-
тинският му иманентен характер. Следователно в Австралия и Нова Зелан-
дия има няколко типа българи с единен етнически произход: едните от тях 
– със запазено, а другите – с променено народностно съзнание. И трите типа 
говорят един и същи език – български, т.е. не са престанали да бъдат бълга-
роезични. Форми на БЕ: а) разнодиалектни, но основна е югозападнобъл-
гарската от Егейска Македония, следвана от а-наречието в Р Македония и от 
централнобалканската и мизийската; б) писмено-регионална форма на БЕ в 
Македония; в) книжовнобългарска във всичките є разновидности.

От направения преглед на проблема за битуването на БЕ по света могат да 
бъдат направени следните по-важни изводи.

1. Досегашната представа за българската диаспора и за носения от нея 
БЕ, поради изкривен идеологически, а с това и недостатъчен политически, 
обществен, културен и научен интерес, е крайно непълна, за да не се каже 
истината, че е бедна и понякога невярна. Не само по-голямата част от „обик-
новените“ български граждани, но и преобладаващият дял научни работници, 
в това число и редица лингвисти, не знаят, че освен в България, в сегашните є 
максимално стеснени граници, по света съществуват много големи общности 
от българи в други държави – някъде признати като национални малцинства, 
другаде – не. Тези общности условно и фигуративно можем да наречем ня-
колко „малки Българии“ или „нови Българии“ зад граница. Става дума за 
такива български общности като тези в Украйна, Молдова, Аржентина, Бра-
зилия и в някои щати на САЩ, където българската емиграция по официални и 
неофициални данни приближава стотина хиляди души. Този проблем с всеки 
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изминал ден се изостря все повече предвид застаряването на българската на-
ция и продължаващото ѝ „изтичане“ навън, достигащо вече общо пет-шест 
милиона души. 

2. По време на извършване преселванията на българите са главно два 
типа: стари – до промените през 90-те години на ХХ век, и нови – след про-
мените. (Те продължават и до днес). Старите започват от края на ХVІІІ в., 
особено интензивни са през ХІХ в. и началото на ХХ в. Те са предизвикани 
както от политически, така и от икономически причини. Най-стари са пресел-
ванията от 1772 – 1773; 1782; 1790; 1801 – 1812; 1830 – 1837; 1853 – 1856 год. 
на източните българи (предимно) в Бесарабия. Те имат както политически 
характер (бягство от робството), така и икономически (получаване на земя 
за обработка и изхранване на семействата на новото място). Предимно ико-
номически характер имат българските емигрантски градинарски заселвания 
в Източна и Централна Европа (най-вече), в Америка и Австралия от края на 
ХІХ и началото на ХХ век. Новите преселвания (след 1989 г.) продължават 
и до днес. За разлика от старите, които имат по-организиран и доста по-ком-
пактен характер, те са от дифузен (разпръснат) тип и се дължат на икономи-
чески причини – търсене на по-високо възнаграждение за положения труд. 
Страните, към които са се устремили нашите нови преселници, са много бо-
гати или по-богати от България и имат възможности за предоставяне на голям 
брой работни места: Германия, Великобритания, Испания, Франция, Италия, 
Гърция – в Европа; Канада, САЩ, Аржентина – в двете Америки; Австралия; 
(Южна) Африка; Кипър, Израел – в Азия. Малко по-компактно се откриват 
българоезичните в Югоизточната част на Канада (до границата със САЩ); в 
Чикаго (САЩ); в най-източната крайокеанска част на Австралия.

„Картата на българския език на ново място по света“ доста отчетливо отра-
зява противопоставянето на Източна Европа (заедно с вторичните „вътреш-
ни“ преселвания в Средна Азия) – със стари заселници (вж. фигурите с червен 
цвят) на Западна Европа – с нови заселници (вж. фигурите със син цвят). 
Новият свят (двете Америки и Австралия) заема средищно положение. Той 
предимно е приютил заселници и от двата типа (вж. фигурите с червен и син 
цвят наполовина).

3. За да се стабилизира и българският език в чужбина, внимание трябва 
да бъде отделено на поддържащите институции – училища, които все още 
са малко на брой, библиотеки, църковни общини, издателства с издания на 
книжовен БЕ, който обединява със своя наднационален статус и пречи на 
скъсване на връзките с културно-просветните институции в България. Трябва 
да се разшири изграждането на различни по тип школи, радио и тв канали и 
пр., с една дума, трябва да са налице онези необходими центрове за езикова 
комуникация, без които не би могла да съществува която и да е народност по 
света. Необходимо е също така да се работи за заемане на достойно място на 
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БЕ в билингвалните и полилингвалните отношения при интернационалното 
общуване, за да не бъде той винаги в подчинено отношение като непрести-
жен. Разпокъсаността на българската диаспора не може да бъде оставена без 
внимание, както е било досега.

4. Като се има предвид броят на българите от езиковия континуум (ези-
кът на българите в старите историко-географски области – Мизия, Тракия и 
Македония – във и извън държавните граници; срвн. „Карта на диалектната 
делитба на българския език“, издадена от БАН, 2014 г., и „говорещата“ Ди-
гитална карта на българските диалекти – http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/) 
и към него се прибави броят на българоезичните от новите места по целия 
свят, то общият брой на говорещите български по нашата планета се движи 
около 15 милиона души. Оттук може да се види централната роля, която играе 
българският език за обединяване и съхранение на нацията дори в условията 
на засилваща се глобализация.

Съкращения:
БЕ – български език
РМ – Република Македония
ЕМ – Егейска Македония
СБДЛГ – Секция за българска диалектология и лингвистична география
ИБЕ – Институт за български език
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Резюмe. Първата беседа от маршрута разказва за един любопитен сюжет 
от 1966 г., свързан с появата на български прототип на популярния герой на 
Йън Флеминг – Джеймд Бонд (агент 007). Българският писател и автор на 
шпионски четива от ранната епоха на соцреализма Андрей Гуляшки издава 
роман със заглавие „Срещу 007“, към който проявяват интерес за филмова 
адаптация английските издатели на Флеминг. Процедурата е задвижена, но… 
по редица причини идеята остава неосъществена и българският Бонд така и не 
успява да преживее епохалния сблъсък с английския си колега. Втората беседа 
проследява утвърждаването на жанра на криминалното и шпионско четиво от 
писателя Богомил Райнов, който в поредица от романи създава може би най-
популярния български персонаж на шпионин от Източния блок – агент Емил 
Боев. Култовият герой се радва на голяма популярност, почти всички романи 
на Б. Райнов от поредицата за Боев са филмирани, като най-сполучлива се 
оказва реализацията по романа „Няма нищо по-хубаво от лошото време“. 

Keywords: literary route, a detective plot, spy novel, agent

Концепция
Изготвеният маршрут се възползва от атрактивността на криминалния 

жанр в българската литература, проследявайки в общо четири беседи акцен-
ти, свързани с формирането на криминалното и шпионското четиво и пер-
сонажите му във времената на социалистическия реализъм – в романите на 
Андрей Гуляшки и Богомил Райнов (Авакум Захов като българския Джеймс 
Бонд и Емил Боев като Господин Никой). 

Специфичен акцент в маршрута е беседа, свързана с лириката на алтерна-
тивния Константин Павлов и гротесковите визии в неговото творчество, част 
от които са обвързани и с темата за преследвания от доносника/властимащия. 
Съвременната българска литература е представена в беседа, посветена на ро-
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мана „Лисицата“ на писателя Галин Никифоров, живеещ и пишещ в родния 
си град Добрич. Двата му последни романа („Фотографът Obscura Reperta“, 
2009 г. и „Лисицата“, 2014) използват активно модела на криминалния жанр, 
за да изградят интригуващи сюжети, близки и до психотрилъра. 

Към маршрута е изготвена и мултимедия, представяща кратък разказ за 
филмовите адаптации по романите на Б. Райнов в зората на утвърждаване-
то на жанра в българската литература и култура. Предвидените маршрути, с 
оглед на литературните топоси и историята на написване на самите крими-
нални четива, са София – Добрич – Варна – Балчик. Друга възможност, 
която маршрутът и предвидените в него беседи могат да обслужат, е София 
– Пловдив – Триград – с. Ягодина. Така изготвен, този литературeн маршрут 
е отворен към възможности за съчетаване с други тематики и съответно – ли-
тературни маршрути, участващи в проекта и предвидили същите или близки 
места за посещение. 

Изготвеният маршрут е достъпен и в превод на руски език. Но той би могъл 
да се реализира и в англоезичен вариант, при който тематиката, свързана с кри-
миналните и шпионски четива, притежава потенциал да се разшири и с ползва-
не на художествени текстове от англоезични автори, чиято традиция българска-
та литература използва и в епохата на социалистическия реализъм, и днес. 

Маршрутът е насочен към туристи, проявяващи интерес към социалисти-
ческата история на културата в бившия Източен блок – посетители от Западна 
Европа, но и от други континенти, за които са любопитни страните от евро-
пейския Изток както днес, така и от времето на съществувалите във втора-
та половина на ХХ век тоталитарни режими. Особен интерес маршрутът би 
предизвикал сред туристи, работещи или работили в сферата на културата и 
изкуството, образованието, административни дейности в полето на вътрешна 
и външна политика. Но така изготвен, литературният маршрут е прицелен и в 
български туристи, особено по-млади хора, от поколенията, родени в края на 
80-те и през 90-те години, пред които социалистическата литературна исто-
рия може да бъде представена и в такава интригуваща версия. 

Беседа №1: Българският Джеймс Бонд срещу агент 007, или за прова-
ла на един епохален сблъсък

През 1966 г. един срещу друг в смъртоносна хватка се изправят тайният 
британски топагент 007 Джеймс Бонд и българският суперконтраразузна-
вач Авакум Захов. Но тогавашното име на 007 далеч не е Джеймс Бонд или 
каквото и да било друго, защото в романа на българския писател Андрей 
Гуляшки, където е разгърнат сюжетът на този епохален сблъсък, британе-
цът няма име – той е назован само 007. Всъщност и името Авакум Захов е 
неистинско, но за това – по-нататък. Заглавието на романа е „Срещу 007“ и 
той се появява в България 13 години след раждането на легендарния Бонд 
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в романа на Йън Флеминг „Казино Роял“, издаден през 1953 г. Книгата на 
Флеминг е филмирана два пъти за голям екран – през 1968 г. с Дейвид Нивън 
в ролята на Бонд (партнира му Урсула Андрес) и през 2006 г. Но още през 
1954 г. телевизионната компания CBS прави сериал, в който една от сери-
ите се нарича „Казино Роял“ и тогава за първи път агент Бонд поглежда от 
телевизионния екран с лицето на актьора Бари Нелсън. През 2006 г. ролята 
е поета от небеизвестния Даниел Крейг, чието превъплъщение, поне според 
специалистите в бранша, се оказа много успешно въпреки атрактивната би-
ография на ролята, в която блестят изпълненията на Тимъти Далтън, Шон 
Конъри, Роджър Мур и Пиърс Броснън.2)

Но в онези времена, в средата на 60-те години, когато „желязната завеса“ 
между Изтока и Запада и идеологическата конфронтация раждат литератур-
ни сюжети, посветени на шпионажа и контраразузнаването, едно интервю за 
руско издание на българския писател Андрей Гуляшки открива намеренията 
му да изправи един срещу друг 007 и своя герой Авакум Захов. Информаци-
ята достига до издателя на романите на Флеминг, който, силно заинтригуван, 
пристига в България с цел преговори за културна търговия. По покана на из-
дателя визитата е върната и Гуляшки заминава за Лондон, където писателят 
трябвало да влезе в атмосферата на града и да види места, свързани с класиче-
ски криминални сюжети в английската литература (Ковачев, 2013). По повод 
гостуването на Гуляшки в БТА (Българска телеграфна агенция) се получава 
следното съобщение, цитиращо публикация в английски таблоид: „Пристиг-
налият български романист има външност, контрастираща с обветреното лице 
на Йън Флеминг, прилича на човека зад тезгяха на вашия пъб. Но ако роман-
ният му продукт се окаже интересен, не е изключено да се финансира фил-
мирането му“ (Аретов, 94: 163). Въпреки приемите, давани от българското 
посолство, и сериозния интерес на журналистите към развитието на новината 
сделката, която предвижда превеждането и филмирането на бъдещия роман 
на Гуляшки, се проваля съвсем не по естетически причини, засягащи външ-
ния вид на българския автор на бестселъра. Версиите за провала са различ-
ни, но всяка от тях звучи правдоподобно. Според едната Министерството на 
външните работи не разрешава осъществяването є поради страх от идеологи-
ческа диверсия. Според друга англичаните са, меко казано, озадачени от ка-
чествата на появилия се литературен продукт, но били убедени, че един добър 
сценарист ще редактира сюжета така, че той да стои атрактивно на екран. В 
София обаче склоняват да се издаде само превод на книгата, но английските 
партньори реагират с категоричното „Няма филм – няма книга!“ и проектът 
остава неосъществен. 

Още един интересен нюанс в историята са компромисите, които авторът 
е трябвало да направи в хода на писането и издаването на книгата си. Спо-
ред някои, по настояване на наследниците на Флеминг, писателят е редуцирал 
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знака на агента само до „07“, тъй като не били съгласни да се ползва измисле-
ният от лондончанина код за агента. В изданието от 1985 г. обаче в заглавието 
е изписан пълният код – „Срещу 007“. Друг е въпросът какъв е характерът на 
това съвпадение, при което в български роман се появява, и то без всякакви 
уговорки, агент с кодово название, вече известен като литературен персонаж 
в английската литература, т.е. дали това, което и тук нарекохме компромис, 
не е всъщност повод за възпитания английски жест – напомняне, че и по оно-
ва време съществуват авторски права… Що се отнася до филмовата версия, 
имало е и съвет към Гуляшки да промени мястото на финалното действие, 
което в романа се развива на Северния полюс, защото снимки трудно се реа-
лизират на лед. В този смисъл, пикантно, но не и лишено от предпазливост е 
притеснението, свързано със склонността на Бонд да разсъблича красавици… 
Според някои коментатори (Ковачев, 2013) обаче в този пък случай Гуляшки 
се е оказал твърде и неочаквано и за самия себе си далновиден и оригинален 
в избора си на място на последния сблъсък, защото в един от съвременните 
филми от поредицата за 007 („Не умирай днес“, реж. Лий Тамахори, 2002 г.) 
част от действието се развива в полярните ширини и разчита на скорост и 
любовни сцени дори в ледената вода. 

Според сюжета на Гуляшки в романа „Срещу 007“ Авакум Захов трябва да 
се погрижи за строгата охрана и безопасността на съветския професор Кон-
стантин Трофимович и неговата сътрудничка Наталия Николаевна. Трофимо-
вич е открил лазерен лъч, който има свойството да не се отразява от никак-
ва огледална повърхност, да прониква през всякакви материи и да обезсилва 
електромагнитните вълни. Западните служби се опасяват, че с помощта на 
това откритие руснаците могат да сътворят мощно оръжие, и предприемат  
спешни действия за похищението на руския учен от Варна, България, където 
той пристига за участие в международен конгрес. Въпреки стриктните мерки 
и въпреки участието на самия Авакум в операцията по охраняването агент 007 
успява да отмъкне под носа на пазачите им руския професор и сътрудничката 
му и да ги натовари на кораб. Българският му колега обаче открадва чужда 
самоличност, качва се на кораба, където засича радиограми, разшифрова съ-
общения, успява да обезвреди екипажа и тъкмо когато изглежда, че все пак 
е уловен в клопка от 007, съветският самолет от станция „Мирни“, където е 
получена радиограмата на Захов, изпреварва натовския ледоразбивач „Фран-
клин“ и спасява от смърт сред антарктическите ледове професор Трофимов, 
Наталия Николаевна и самия Авакум Захов. Безскрупулният 007, описан в 
романа почти като студена машина за убиване, с остър ум и неотстъпващи на 
българския му колега способности (врагът все пак трябва да е равностоен), 
остава на леда, след като романът милостиво е отбелязал, че там ще му се 
наложи да почака още няколко часа до пристигането на „Франклин“. В кулми-
национния миг, докато суперменът шпионин Захов, който убива тюлен, за да 
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стопли и нахрани поверените му руски випове, целува Наталия Николаевна, 
е споходен от порив да спаси своя противник, но рускинята бързо охлажда 
хуманните му пориви. Всъщност спасяването на 007 едва ли е симптом на 
човеколюбив жест – в контекста на романовия соцмодел животът на агент 007 
със сигурност ще бъде „сервиран“ на съответните служби. 

Писателят Андрей Гуляшки е сред тримата майстори на жанра, свързан 
с четива за контраразузнаването и шпионските сюжети, придобили особена 
популярност в епохата на ранния социализъм. Освен неговите книги, рома-
ните на Павел Вежинов и Богомил Райнов се оказват представителни за най-
добрите литературни постижения в това художествено поле. В основите на 
създаването им обаче лежат и нелеки тайни, част от които са свързани и с 
по-особен режим на събиране на достоверни данни от писателите (в резултат 
на доверието и поддръжката на Държавна сигурност и МВР), среща с крими-
нални отдели на дирекция „Милиция“, на които се дискутират проблемите 
на хората с пагоните в борбата с престъпността и се изнасят неофициално 
оповестявани случаи и статистики (Аретов, 94: 159). Не на последно място 
трябва да се отбележи и влиянието, което оказва чуждата традиция, защото, 
извън по-острите подозрения, като съмнения за плагиатство, при всеки един 
от тримата автори на шпионски романи се улавят сериозни влияния на един 
или друг модел, вече работещ в жанра на криминалното четиво извън грани-
ците на родината. 

Всяко българско литературно произведение, родено по това време, има 
своята обвързаност с принципа на социалистическия реализъм в изкуството 
и легитимното му присъствие в модерната картина на българската литера-
тура зависи в много висока степен от това. Но криминалното и шпионско-
то четиво е особено ангажирано с този принцип, защото то – освен всичко 
останало – въплъщава възможността за пропаганда. В този смисъл, едва ли 
е случайно, че част от романите с такава тематика (особено при Павел Ве-
жинов) са предназначени за детско-юношеска аудитория. И по тази причи-
на, макар и различни, романите от жанра притежават някои общи характе-
ристики: идейната тенденциозност, според която престъпленията и техните 
извършители обслужват западни централи, работещи в света зад „желязната 
завеса“, и техните постъпки са принципно невъзможни в социалистическото 
общество; шпионажът е възможно най-опасното престъпление и присъства в 
тези книги най-често като голяма кражба или саботаж, т.е. като опит да бъдат 
похитени или унищожени значителни държавни ценности – рудни находища 
и язовири, научни открития, технически проекти. Тъкмо такъв тип са прес-
тъпленията, които разкрива Авакум Захов – постоянният герой на Андрей 
Гуляшки в поредицата романи от контраразузнаваческия цикъл „Приключе-
нията на Авакум Захов“. Тя започва с романа „Контраразузнаване“, издаден 
по-късно и придобил популярност под заглавието „Случаят в Момчилово“ 
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(село в Родопския край), а сюжетът е свързан с престъпление, разиграващо 
се близо до границата; свързано е с опит да се прикрие ненадейно откритото 
от любител находище на стратегическа руда. В романа „Приключение в полу-
нощ“ (1960) в София е извършено убийство, свързано с афера за обезсилване 
на ваксина срещу предизвикана епидемия по добитъка (действието обаче се 
разпъва между София и Родопския край, в района на Триград), а в „Спящата 
красавица“ (1961) Захов трябва да залови убиеца на гениален професор по 
математика – доброволен сътрудник на ДС в разшифроването на послания от 
чуждото разузнаване. 

Любопитно е да се отбележи, че в рамките на „сюжетите Авакум За-
хов“ в романите на Гуляшки се появяват стъписващо смели за соцнорма-
та мотиви за кръвосмешение, както и сцени с недвусмислен привкус на 
еротика и сексуални отношения. „Във времето на възникването си, пък 
и през следващите едно-две десетилетия, криминалният жанр на социа-
листическия реализъм се оказва практически единствената област на 
словесността, в която е възможно и допустимо някакво въвеждане на 
еротичното, перверзното, кръвосмешението и на първо място – страш-
ното, ужасяващото (к.а.). Официалната идеология категорично причис-
лява подобни елементи към отживелиците на миналото, но явно и тя в 
някаква степен осъзнава необходимостта от въвеждането им в популяр-
ната литература“ (Аретов, 1994: 153). Нека уточним, че намекващите за 
физическа интимност сцени далеч не се оказват преимуществено необхо-
дими при разкриване на образа на врага, напротив – именно Авакум Захов, 
въпреки настойчивите характеристики, които трябва да ни го представят 
като железен професионалист, никак не е безразличен към женската ху-
бост. И няма как да е иначе, при положение че физическият портрет на 
почти 40-годишния мъж според модела на Гуляшки съчетава доброто те-
лосложение и първичността на „бивш боксьор от тежка категория“, с коса 
„като на артист, комуто прилягат романтични роли“, „с изпъкнало чело 
„на математик и експериментатор“, а пръстите на „боксьорските му ръце 
бяха дълги, тънки и нервни като у професионален музикант(!)“ (Гуляшки, 
1969: 25 – 26). Този ту шегуващ се, ту потиснат и тъжен човек има „големи, 
гълъбовосиви очи“, които са „спокойни, замислени, неизмеримо дълбо-
ки“, когато не е в акция, но и „сурови, педантичновзискателни, безкрайно 
внимателни“, от чийто блясък погледът започва да „блести и студенее със 
сивосинкав блясък като излъскана стомана“. Очевидно е, че въпреки явни-
те сходства с модела Шерлок Холмс, който се открива в уменията и при-
вичките на родната му соцверсия (изключително остра наблюдателност, 
умение да се изненадва събеседникът, склонност към дегизиране, лула, 
лупа и пр.), капитанът от българската Държавна сигурност е твърде еклек-
тично изграден от автора си. Вероятно в желанието си да го сътвори кол-
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кото се може по-интересен в полза на неговата уж естествено постигната 
уникалност, но явно (и) поради дефицит на писателски умения, Гуляшки 
като че ли по-скоро създава фигура, в която напъхва какво ли не до степен, 
при която често гениалният и физически впечатляващ Захов говори край-
но скучно и клиширано и реагира не съвсем адекватно в най-ежедневни 
ситуации. Очевидно Авакум Захов не отстъпва твърде от способностите 
на английския си колега, що се отнася до вниманието му към женския пол. 
Но продълженията на неговия цикъл от края на 70-те години не успяват 
да предизвикат интереса на ранните текстове. Повествователните умения 
на Гуляшки са доста ограничени дори и за времето, в което родните из-
яви на автентичния жанр, свързан със сюжети от контраразузнаването и 
шпионския роман, правят първите сериозни стъпки. Тъкмо затова в наш 
вариант той е все още далеч от постигането на висока съдържателност 
при съхранена автономия – в жанра се намесват и „чужди“ повествова-
телни елементи, но пък е ясно, че от страна на автори и читатели липсва 
претенцията за някаква чистота – тя на практика не може да се прецени 
като такава поради липса на опит. Българският масов читател по онова 
време не познава чуждите примери от тази художествена територия и за 
него този тип романи са нови и вълнуващи, те тепърва градят вкус към ин-
тригата, която обаче все пак има първостепенната задача да пропагандира 
предимствата на социалистическия строй и качествата на неговите „бойци 
на тихия фронт“. Някои от още тогавашните критически оценки, дадени 
по повод на тези четива, са категорични в констатациите си, че „това са 
обикновено дилетантски съчинения, писани без въображение и вкус, кои-
то (…) имат претенцията да съдържат възпитателни моменти, но тяхната 
възпитателна функция се изпълнява от няколко дидактични фрази и голо-
словни декларации, вложени в устата на героите“ (Куюмджиев, 1966: 161). 
Съвременни изследователи на жанра са склонни да виждат по-сериозния 
успех на Гуляшки именно в „Срещу 007“, където не само героят, но и писа-
телят действа с по-голям замах, а романът прекосява границите на сюжета 
с контраразузнаването към шпионския жанр в духа на английския роман, 
макар и разбран твърде повърхностно (Аретов, 1994: 163). Но дали гони 
враговете си по родопските баири, или във Франция, Северна Африка и 
Антарктида, Авакум Захов е предпоставено строго идеологически герой, 
който с много повече вълнение мисли за откритието на проф. Трофимо-
вич, отколкото за сърдечните си преживявания. Всъщност, „вълнение“ тук 
е крайно условна дума, защото да се вълнува, е изключително противопо-
казно за контраразузнавача и ако понякога капитан Захов все пак нарушава 
емоционалната си дисциплина, то е само когато си представя милионите 
чисти и обвиняващи погледи на детските очи при вестта, че не е успял да 
опази от вражеските ръце нечие руско научно откритие… 
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Беседа №2: Господин Никой в романите на Богомил Райнов – няма 
нищо по-хубаво от това да си български шпионин

 Сантименталността, макар и разбира се, насилена и захаросана в пропаганд-
ния идеологически естетически вкус на соцвремето, не е присъща на Емил Боев 
– другия култов герой в българските реализации на жанра от шпионските романи 
на Богомил Райнов. Райнов се включва в него малко по-късно, но още дебютните 
му изяви подсказват друго ниво и много по-висока класа в интерпретацията на 
разказите за престъпления. Първите му творби, от които особена популярност 
придобива „Инспекторът и нощта“ (1964), са свързани с криминалното престъ-
пление, но много скоро след това той се насочва към шпионския роман, на който 
и именно дължи популярността си като белетрист. Романът му „Господин Никой“ 
(1967) днес се счита за „категорично начало на шпионския жанр в българската 
литература“ (Аретов, 1994: 164). Тъкмо тук авторът започва да гради и биогра-
фията на своя герой, която, предлагана на отделни „порции“, добива все повече 
пълнота с всеки следващ романов разказ. Според тази биография Боев, за разлика 
от Захов, няма семейство и спомените му от детството не се свързват с мило-
видния двор под асмите на родна къщичка край красива река. Той е израснал в 
сиропиталище, познал живота на улицата, униженията и насилието в домовете на 
неговите уж осиновители, а името му, поне докато не се превръща в Емил Боев, 
е Найден – популяризирана в българската мъжка именна система, широко раз-
пространена дума от западните български диалекти, която означава „намерен“. 
Тъкмо на тази основа Райнов разширява контекста в психологическия образ на 
своя герой, обвързвайки анонимността и мотива за излишния, непожелан от ни-
кого човек с последвалото му превъплъщение в „Господин Никой“ с явна алюзия 
към анонимната и строго секретна същност на шпионската му дейност. Името 
Емил Боев героят си избира сам, то е комбинация от лично име, което той сами-
ят харесва, защото е име на герой от разпокъсан детски пиратски роман, който 
чете в сиропиталището, и редактиран вариант на фамилията на последния му 
настойник Павел Бобев. От фамилията Емил премахва буквата „б“, за да изчезне 
кулинарно-битовата асоциация в полза на героичната. Кръщението си бъдещият 
шпионин получава в една милиционерска канцелария в Дирекция на милицията, 
където вече работи някогашният му настойник бай Павел и където седемнайсет-
годишният Найден отива с молба да постъпи на работа. След съгласието да го 
вземат на момчето е издаден документ, в който е вписано с новото си име. „Така 
бях кръстен. Не в църковен купел, а и доста години след обичайния срок. Но за-
това пък получих име, което сам си бях избрал“ (Райнов, 1985: 221). 

И въпреки че читателят прекрасно знае името на агента, който всъщност води 
повествованието в модела на вътрешния монолог, в романите на Райнов, както се 
полага според базовите правила на агентурната дейност, той винаги е под чужда 
самоличност, с чужда подробна до детайли биография (в шпионския правилник 
наричана „легенда“) и разбира се, под чуждо име. Така в различни роли и под 
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различни самоличности агентът работи из цяла Европа – в „Господин Никой“ 
той е в Париж и разгромява българската емигрантска централа, в „Няма нищо 
по-хубаво от лошото време“ (1967) акцията му го отпраща във Венеция, Лозана 
и Амстердам, за да се добере до важен архив на ЦРУ. В „Голямата скука“ (1971) 
подобна мисия го изпраща в Копенхаген, в „Денят не си личи по заранта“ (1981) 
събитията се разиграват из цялата територия на ФРГ. Навсякъде в хода на акцията 
му се присъединява и по една чужда красавица (без да броим епизодичните му 
флиртове и интимни отношения винаги с цел домогване до информация), разбира 
се – също агент на нечие разузнаване, което следи действията му чрез нея, но пък 
красавиците на Боев, всяка от които – умерено порочна, но интелигентна и обиг-
рана почти колкото него дама, в решителния момент застават на негова страна. В 
романите на Райнов сложните, понякога трудно и дълго разчитани шифрограми 
от сюжетите на Гуляшки са останали в миналото в полза на висококачествена 
подслушвателна техника и фотоапарати, замесените в агентурните операции се 
шантажират със записи и микрофилми. Тук-там се мярка по някой бинокъл, а 
предаването на информация сред своите изглежда наивно, но затова пък ефектно 
за читателя: разменени шлифери с бележка в джоба, цигари с навита във филтъра 
неслучайна хартийка, носене на вестник като знак с послание „следен съм“… 
Затова пък убийствата се извършват най-често по съвсем стандартните начини – с 
пистолет със заглушител или инцидент при „случайна“ катастрофа. 

Трябва да се признае, че увлекателните перипетии на агента Боев се сго-
варят и с начина, по който е изграден самият персонаж. Разбира се, той е 
предложен и според правилата на лъскавата литературна опаковка, с която 
българските художествени творби обслужват конфликта между Изтока и За-
пада, и то в крайно любопитната сфера на шпионажа и неговия таен свят. 
Но писателските умения на Райнов са вече друга класа спрямо предложено-
то до този момент от Павел Вежинов и Андрей Гуляшки и те поднасят един 
наистина интригуващ образ на привлекателен мъж – умерен скептик, но с 
премерено, макар и на моменти банално чувство за хумор, ироничен и са-
моироничен в преценките си дори и в най-напрегнатите моменти, с бърза 
мисъл, но и сдържан, възпитан, галантен и дори чувствителен, обикновено 
най-вече спрямо нежните обекти, непредвидено съпровождащи мисиите му. 
Качествата му на агент са безспорни и въпреки епизодичните си провали Боев 
успява да се измъкне от изглеждащи като безизходни ситуации, което – ма-
кар и наложено от модела на жанра и неговите цели – изглежда в повечето 
случаи правдоподобно и логично на възможностите, предоставени от добре 
пресметнатия предварително риск. Интерес заслужават и препратките към 
младежкото минало на героя, като част от уплътняването на цялостната му 
биография, които го обвързват с диверсантски приключения, но и които обо-
сновават чисто човешкото му лице на приятел, който страда по загубените в 
минали и сегашни акции другари – с подобни сюжетни ходове романите на 
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Райнов допълнително печелят читателските симпатии в полза на Боев. Разби-
ра се, в съгласие със соцнормата, той е крайно индиферентен към културния 
облик, който предлагат съвсем неслучайните европейски градове, където му 
се налага да работи. Нещо повече – героят на Райнов е настойчиво скептичен 
и преднамерено краен в оценките си за атмосферата, която носят градове като 
Париж, Венеция, Милано, Амстердам, Копенхаген. В неговата интерпретация 
те са аргумент в идеологически режисираната соцубеденост за гнилия и раз-
яден от порок и зли крайности капиталистичеки свят; в тази връзка са досад-
ните констатации и преценки, свързани с мръсотията, сивата мрачност и раз-
вратност на Париж, мухлясалите сгради и блатния дъх на Венеция, вечните 
дъждове на Амстердам или студения вятър на Копенхаген, които се въвеждат 
като колоритен елемент в един или друг епизод и често, за да инжектират до-
пълнителен съспенс в изпълнението на задачите, съпроводени и с трудности 
при катеренето по покриви, липсата на транспорт, дългото чакане на открито 
в студения, проливен дъжд и пр. Трябва обаче да се признае изключителната 
находчивост на Райнов спрямо детайли от – така да ги кажем – метеорологич-
ните мотиви, защото именно темата за лошото време се оказва емблематична 
и щедро разгърната в метафоричен аспект – до степен, в която ще се превърне 
не само в емоционално маркирана музикална „гарнитура“ (за което ще стане 
дума и по-късно), но и ще подхрани идеята за заглавие на романа „Няма нищо 
по-хубаво от лошото време“, междупрочем отдавна превърнало се в устойчив 
фразеологизиран цитат, популярен и до днес. 

Генералният противник на Боев е колегата му от ЦРУ Уилям Сеймур, когото 
Райнов въвежда за първи път в романа „Голямата скука“ (1982). Сходствата по-
между им са очевидни и отношенията им в поредицата от романи с участието и 
на Сеймур придобиват допълнително очарование за читателите, защото Сеймур 
не е праволинеен и жесток фанатизиран западен шпионин, а интелигентен мъж с 
научни познания, автор на монография със заглавие „Мит и информация“, а отно-
шенията му с Боев често се основават на лоялност и толерантност, когато инсти-
туциите, чиито представители са и двамата, позволяват това. Стига се дори дотам, 
че в „Денят си личи по заранта“ (1981) българинът спасява живота на ранения си 
противник. Може определено да се потвърди оценката на изследователи, че „Сей-
мур решително надминава своите колеги, изобразени в българските шпионски 
романи, образът му е очовечен, задължителното деформиране не изпада в край-
ности“ (Аретов, 1994: 167). Бихме добавили – дори и в сравнение с колегите си 
от други романи на самия Райнов, защото в някои от историите от поредицата за 
Емил Боев (например в „Един наивник на средна възраст“, 1975 г.) противникът 
на Боев изпълва изцяло калъпа на безскрупулния, злобен и жалък американец от 
Службите. Нещо повече, което се изкушаваме да предложим в най-обобщаваща 
форма и разбира се, лишено от изрядния контекст на цялостната версия: според 
някои съвсем скорошни и крайно интригуващи изследователски интерпретации 
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като поведение и възгледи – и сам по себе си, и в отношението си спрямо бъл-
гарския си колега – Уилям Сеймур е толкова нетипичен спрямо регламента на 
литературната соцнорма за такъв тип литературен герой, че може да се мисли 
като провокация от особен характер, която поставя въпроса дали „онези близо 
2000 страници за българския разузнавач са били и повод, възможност, подтик 
всъщност да бъде разказана една впечатляваща, абсолютно недопустима за ман-
талитета на времето и мястото любовна история“ (Пелева, 2015: 10). Нашенското 
предчувствие за микросюжет от типа „Планината Броукбек“3) (Пелева, 2015: 10) 
може да изглежда стъписващо, но пък очевидно не е лишено от основания, дори 
в рамките на атрактивната хипотеза, и заради личността на писателя Богомил 
Райнов, чиято поведенческа и административна принадлежност към властта в 
епохата на тоталитарна България пише съвсем не праволинейната му биография 
на приближен до властимащите творец, но с изключителна ерудиция, широки 
познания в областта на естетиката и изкуствата и отрекъл се от баща си син на 
писателя, философа и художника Николай Райнов – име, свързано с езотеричната 
култура и нестандартни за времето на родните първи десетилетия на ХХ век ес-
тетически и философски възгледи. 

Силно провокативен и предизвикващ крайно противоречиви оценки и до 
днес, почти десетилетие след смъртта си, писателят Богомил Райнов дължи тази 
си съдба и на шпионските романи от дългата поредица за Емил Боев (първият 
излиза през 1967, последният, девети поред, през 2001 г.). Малцината му изследо-
ватели основателно отчитат необходимостта поредицата да се чете и в светлината 
на собствените му метатекстове, посветени на масовата култура и черния роман 
(„Черният роман“,1970 г.; „Масовата култура“, 1974 г.). Във всеки случай обаче 
е безспорно, че романите за шпионската дейност на неговия Емил Боев усъвър-
шенстват родния жанр до степен, която предполага и друг тип, вече по-взискател-
на към такъв тип четива аудитория – поддаваща се на провокациите, оценяваща 
и способността на автора да се оттласква от лесната назидателност на клишето в 
полза на „подводните течения“ в сюжетите, психологически изградените персо-
нажи и удоволствените практики на увлекателното повествование. 

Популярността на шпионските романи на Райнов се потвърждава и от ус-
пешните филмови адаптации на някои от тях. Филмите, чиито сценарии изготвя 
самият автор, са превърнати в класика на българското кино от епохата на соц-
времената. В тях са привлечени известни и вече много обичани български ак-
тьори – любопитно е да се отбележи, че в „Господин Никой“ (1969, реж. Иван 
Терзиев), „Няма нищо по-хубаво от лошото време“ (1971, реж. Методи Андонов) 
и „Голямата скука“ (1973 г., реж. Методи Андонов) в ролята на Емил Боев се 
превъплъщават различни български актьори – Коста Цонев, Георги Георгиев-Гец 
и Антон Горчев. Всъщност Коста Цонев, който дебютира в поредицата в образа 
на Боев, в „Голямата скука“ поема образа на Уилям Сеймур. Според статистика-
та обаче неговите превъплъщения на Боев във филмите по романи на Райнов са 
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най-многобройни и зрителският интерес приема успелият по това време вече да 
се превърне в един от секссимволите на родното кино като най-успешен и най-
адекватен спрямо представата за Емил Боев. На популярност се радва и – казано 
на езика на нашето време – саундтракът към „Няма нищо по-хубаво от лошото 
време“. Песента е създадена за филма от Милчо Левиев – инструменталната вер-
сия е последният ангажимент на световноизвестния джаз изпълнител, преди той 
да емигрира в САЩ (Николов, 2014). Довършва я Борис Карадимчев, а във филма 
изпълнението е на култовия поп и рок изпълнител Георги Минчев. 

Любопитна и май неизследвана тема е как сценарните варианти на Райнов 
променят детайли в сюжетите на неговите романи и дали това е ставало по него-
во желание, или е резултат от съвместната му работа с режисьорите. Само един 
кратък пример: във финала на романа „Няма нищо по-хубаво от лошото време“ 
Емил Боев/Морис Ролан се разделя на гарата с партньорката си Едит/Дорис 
Холт от братското разузнаване на ГДР, подвизавала се през цялото време като 
негова лична секретарка и – разбира се – любовница. И двамата са работили с 
една цел, но докато това се изясни, са се дебнали един друг и са били нащрек 
спрямо действията си. Дълготрайната им връзка обаче очевидно е надхвърлила 
задачата за интимност с цел шпионаж; в изтеклото време Емил/Морис е успял 
на няколко пъти да развълнува сърцето на младата жена с романтични жестове, 
подхождащи на една истинска любовна връзка. И тя, въпреки шпионското си 
хладнокръвие, не е останала безразлична към това. Затова и раздялата им на 
гарата не е лесна и никак не успява да остане в рамките на хубавия спомен, 
съпроводен с хладината на задължителната за случая дистанция. Финалът не 
прилича на финал на шпионски роман – разказаното в задъхания непрекъснат 
речитатив приляга повече на край на любовен роман, в който двамата влюбе-
ни драматично и завинаги се разделят с разкъсвани от мъка сърца. Но все пак 
живи, оцелели след поредната си акция. Във филмовата версия обаче точно в 
този именно финал, след като Едит все пак стъпва на последния вагон на наби-
ращия вече скорост влак, тя е фатално простреляна. Врагът, притиснат, загубил 
поредната битка срещу Емил Боев, убива красивата Едит, но всъщност метафо-
рично стреля и по самия него, убивайки не само шпионката от разузнаването на 
ГДР, но и жената, към която той не е никак безразличен.

Един шпионин по-малко за Западния свят, но и едно шпионско сърце по-разби-
то – Боев е достоен съперник и това предизвиква уважение дори у враговете. Но те 
са врагове и защото убиват не непременно физически, далеч не само физически… 

БЕЛЕЖКИ 
1. В статията се представя българското участие в проекта „Живописна Бъл-

гария“, на който НИОН „Аз Буки“ е медиен партньор. Членовете на екипа 



199

Българският Джеймс Бонд..

са преподаватели и докторанти от Пловдивския университет „Паисий Хи-
лендарски“: гл. ас. д-р Гергина Кръстева (ръководител), докторант Мария 
Панова и гл. ас. д-р Илонка Георгиева (преводач-редактор).

2. Към настоящия момент вече е факт и поредният филм от поредицата. 
В „Спектър“ (2015) в ролята на Джеймс Бонд отново се превъплъщава 
Даниел Крейг, режисьор на филма е Сам Мендес.

3. Става дума за филма на режисьора Анг Лий „Планината Броукбек“ (на 
английски Brokeback Mountain) от края на 2005 г., носител на множество 
награди, между които и осем номинации за „Оскар“ с три получени от 
Американската филмова академия. Сюжетът на филма разказва история 
от 60-те години на ХХ век за интимните отношения между двама млади 
фермери (каубои), които, въпреки че създават семейства, поддържат тайно 
любовната си връзка в продължение на 20 години.
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LITERARY ROUTE “BULGARIAN JAMES BOND 
OR MR. NOBODY” – SEVERAL CRIMINAL PLOTS 

IN BULGARIAN LITERATURE”

Abstract. The fi rst lecture of the route tells about one curious story from 1966, 
which relates to the arrival of the Bulgarian prototype of the popular character of 
Ian Fleming - James Bond (007). Bulgarian writer and author of spy books from 
the early era of social realism Andrei Guliashki published a novel titled “Against 
007”, to which British publishers of Fleming show interest for fi lm adaptation of the 
novel. The procedure had started, but... for a number of reasons the idea remained 
unfulfi lled and Bulgarian Bond couldn’t had a chance to experience the epochal 
clash with his English colleague. The second lecture focuses on the establishment 
of the genre of criminal and spy books by the writer Bogomil Raynov, who in 
series of novels created perhaps the most popular Bulgarian character of a spy from 
the Eastern Bloc - agent Emil Boev. The cult character enjoys a great popularity, 
almost all novels of B. Raynov from the series were fi lmed, and the most successful 
realization turned to be the novel “There is nothing better than the bad weather“.
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