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Славянският Вавилон
На 30 март Чешкият център в София беше домакин на представянето на най-новата публикация на 
д-р Елена Крейчова „Славянският Вавилон. За интерференцията между славянските езици“. 

Елена Крейчова е главен 
асистент в Катедрата по 
славистика към Фило-
софския факултет на Ма-
сариковия университет 

в Бърно, Чехия. Преподавател е по 
практически български език и чете 
лекционни курсове по старобългар-
ски език, по теоретична граматика 
на южнославянските езици и по ис-
торическа граматика на славянските 
езици, автор на учебници и речници, 
също така и преводач на специализи-
рана и художествена литература. 

Нейната книга представя някои 
проблеми при изучаването и при 
превода на славянски езици, като 
особен акцент се поставя върху 
влиянията между близкородстве-
ните езици, които тя разглежда като 
„нож с две остриета“. Казано с дру-

ги думи, близостта между българ-
ския и чешкия език, от една страна, 
улеснява, но от друга – затруднява 
комуникацията между двата сла-
вянски народа, за което на пръв по-
глед дори не подозираме. Авторката 
споделя дългогодишния си опит на 
преподавател и заклет преводач, по-
давал ръка на поколения студенти и 
начинаещи преводачи – чехи и сло-
ваци, сблъскали се с подобни „пре-
пъникамъчета“ при изучаването на 
български език. 

„Славянският Вавилон“ беше 
представен от доц. Диляна Денче-
ва и д-р Радост Железарова от Со-
фийския университет „Св. Климент 
Охридски“ и от издателя г-н Живко 
Кушев, собственик на едно от най-
престижните издателства за хумани-
тарна литература в България.  ◆

Часове преди премиерата на кни-
гата в Чешкия център, д-р Крейчова 
бе гост на предаването „Хоризонт до 
обед“. В разговор с водещата Ирина 
Недева новата книга бе представена на 
широката българска аудитория. Освен 
обучението на студентите, като основна 
задача д-р Крейчова очерта профилак-
тиката и терапията на грешката на сла-
вяни, изучаващи български език. „Изу-
чаването на майчиния език е свързано 
с физиологичното развитие на детето, 
докато изучаването на всеки следващ 
чужд език е много по-специфично и 
изисква психологическа подготовка, 
както от страна на студента, така и на 
преподавателя“, изтъкна Елена Крей-
чова. „Преподаването е по мярка и до 
ключ“, подчерта преподавателката и 
допълни, че разликите между българ-
ския и чешкия са големи, дори комич-
ни. Тя даде пример с глагола „воня“, 
който на чешки означава „ухая, из-
лъчвам приятен аромат“, а „булка“ е 
вид хлебче. Според д-р Крейчова, това 
са интересни примери, но и „неверни 
приятели“ на преводача. 

Макар „Славянският Вавилон. За 
интерференцията между славянските 
езици“ да е сериозно лингвистично из-
следване, предназначено за студенти 
и за академичната аудитория, Елена 
Крейчова гледа на голямото раздале-
чаване между близките езици и в по-
широк смисъл – „като на нещо позитив-
но, предизвикателство за всеки човек, 
занимаващ с езици. Това е пътят, който 
всеки трябва да извърви, започвайки 
от своя Вавилон и преодолявайки го“. 

та на български език. Граматиката е 
представена прегледно, в сбити таб-
лици и статии, ясно и без излишно 
натоварване с лингвистична терми-
нология, като упражненията подпо-
магат автоматизирането на всички 
аспекти на българската граматика. 
Текстовете са от научната сфера, но 
има и такива с научно-популярен ха-
рактер. Много интересна е рубриката 
„Етикет“, в която авторите обръщат 
специално внимание на репликите, 
които използваме в различни бъл-

гарски езикови ситуации, за да мо-
гат чужденците да реагират адекват-
но при всякакъв вид комуникация. 
Усвояването на правилното речево 
поведение, на неговите норми е клю-
чът към култивираното общуване и 
към междукултурния диалог, с който 
се срещаме в нашето ежедневие вече 
непрекъснато. Въпреки че авторите са 
насочили своето помагало само към 
студенти-медици, неговите качества 
далеч надхвърлят това ограничение и 
публикацията може да служи на всич-

ки напреднали чуждестранни студен-
ти, изучаващи български, дори при 
подготовката на бъдещи преводачи. 
Начинът на представяне на текстове-
те и на езиковия материал го определя 
като иновативно помагало, отговаря-
щи на най-новите европейски тен-
денции в чуждоезиковото обучение, 
когато езикът и неговото преподава-
не се пречупва през призмата на кон-
кретния обучаем, и цялото обучение 
се създава „по мярка“, за да може да 
бъде максимално ефективно.  ◆

Живко Кушев за най-новата публикация на д-р Крейчова


