
    

АНКЕТЕН ЛИСТ 
 

Внимание: Не пишете името си и не се подписвайте! 

 

1 Страна и град, в който сега живеете.  

2 От колко време сте тук за постоянно?  

3 Живели ли сте другаде в чужбина, 

кога и за колко време? 

 

4 От кое българско селище сте дошли?  

5 Възраст.  

6 Пол.  

7 Образование (какво) и къде е 

получено? 

 

8 Професия.  

9 С каква работа сега изкарвате 

прехраната си? 

 

10 Семейно положение.  

11 Съпругът (съпругата) Ви какъв (каква) 

е по професия и работи ли тук? 

 

12 Съпругът (съпругата) Ви българин 

(българка) ли е? 

Тук ли се запознахте и оженихте или 

пристигнахте от България вече 

семейни? 

Имате ли деца? Къде са родени те? 

 

13 Съпругът (съпругата) Ви не е 

българин (българка). Откъде е? 

Тук ли се запознахте и оженихте или 

на друго място, преди да дойдете тук? 

Имате ли деца? Къде са родени те? 

 

14 На какъв език разговаряте вкъщи? 

А) със съпруга/съпругата? 

Б) с децата? 

В) с други членове на семейството? 

 

15 Имате ли тук българска компания и 

колко често се събирате? 

 

16 Имате ли тук български колеги и 

срещате ли се в извън работно време? 

 

17 Когато дойдохте, знаехте ли езика на  



страната, в която сега живеете и на 

какво ниво? 

18 През какъв период се връщате в 

България и за колко време? 

 

19 Поддържате ли връзка с роднини и 

приятели в България и как? 

А) по телефона? 

Б) чрез електронната поща? 

В) чрез писма по пощата? 

Г) по какъв друг начин? 

 

20 Следите ли българската преса по 

интернет и колко често? 

А) ежедневно? 

Б) отвреме-навреме? 

В) никога? 

 

21 Гледате ли тук българска телевизия? 

Слушате ли българско радио? 

 

22 Четете ли български книги?  

23 Гостуват ли Ви тук приятели и близки 

от България, през какъв период и за 

колко (приблизително) време? 

 

24 Посещавали ли сте тук българско 

училище (откога докога)? 

Децата Ви посещават ли (посещавали 

ли са) тук българско училище? 

Внуците Ви посещават ли 

(посещавали ли са) тук българско 

училище? 

Децата на Ваши познати българи 

посещават ли тук българско училище? 

Ако имате възможност, бихте ли се 

записали (бихте ли записали децата 

си) в българско училище? 

Защо? 

 

 

 

Благодаря за отделеното време! Вашите отговори ще помогнат на 

българското езикознание за изследване на българския език извън България. 


