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Pracovní setkání věnované bulharistice ve středoevropském kontextu na FF MU 

 

5. března 2010 se na Filozofické fakultě MU v Brně uskuteĉnilo svého druhu první 
mezinárodní pracovní setkání lektorŧ bulharńtiny v Ĉesku pod názvem Výuka bulharštiny 

v slovanském a neslovanském kontextu (Преподаването на български език в славянски 

и неславянски контекст). Pracovní setkání bylo věnováno 100. výroĉí narození význam-

ného bulharského jazykovědce a dlouholetého ředitele Ústavu pro bulharský jazyk při Bul-
harské akademii věd profesora Ljubomira Dimitrova Andrejĉina (4. 4. 1910 – 3. 9. 1975) 

a konalo se rovněņ při příleņitosti tradiĉního bulharského státního svátku (3. březen – den 

osvobození z osmanského podruĉí). Celou akci spolupořádali Seminář jihoslovanských 

filologií a balkanistiky při Ústavu slavistiky FF MU a obĉanské sdruņení Porta Balkanica. 
Patronát nad tímto mezinárodním fórem bulharistŧ ze zemí střední a jihovýchodní Evropy 

převzal velvyslanec Bulharské republiky v ĈR Zdravko Popov, který celé plenární zase-

dání zahájil a své návńtěvy téņ vyuņil pro představení kniņních darŧ, které věnoval brněn-

ské slavistice. Úĉastníky konference poté jménem fakulty přivítal proděkan FF prof. Jan 
Zouhar, pozdravný dopis zaslal vedoucí Ústavu slavistiky prof. Ivo Pospíńil a plenární za-

sedání ukonĉil vedoucí Semináře jihoslovanských filologií a balkanistiky dr. Pavel Krejĉí 

referátem Традициите на българската филология и обучението по български език 

в Масариковия университет в Бърно. 
Úĉastníci dopoledního zasedaní prezentovali své zkuńenosti z oblasti výuky bulhar-

ńtiny pro cizince, a to hlavně ve slovanském prostředí a v Maďarsku. Jednotlivé referáty 

zaujaly nejen přítomné odborníky, ale také velký poĉet nańich studentŧ bulharského 

jazyka, kteří byli zasedání rovněņ přítomni a srdnatě naslouchali ne vņdy jednoduchým 
odborným příspěvkŧm. Borislav Borisov z Plovdivské univerzity v referátu Възрожден-

ската перспектива и съвременната реалност при обучението по български език 

představil pohled na dřívějńí koncepce výuky bulharńtiny, které konfrontoval se souĉas-

ným stavem. Ljudmila Kirova z Univerzity v Lodņi se v referátu Глаголната хиперкате-
гория „достоверност“ в българския език и начини за нейното преподаване věnovala 

slovesné hyperkategorii „hodnověrnost― a úskalím při jejím přibliņování polským studen-

tŧm. Andreana Eftimova ze Sofijské univerzity v příspěvku Фотографията като визуа-

лен ресурс в обучението по чужд език: стереотипни образи informovala o vyuņití 
fotografie jako vizuálního zdroje při výuce cizího jazyka. Nadeņda Staljanova a Vladislav 

Milanov z téņe univerzity prezentovali v referátu Българският език като чужд – за бъл-

гари и чужденци své pozoruhodné postřehy z několikaleté praxe výuky bulharńtiny jak 

pro cizince, tak i pro Bulhary. Bezesporu přínosné bylo seznámení s obtíņemi, které během 
studia bulharńtiny musí zdolávat studenti, jejichņ rodnou řeĉí je jazyk ugrofinský; Marinela 

Mladenova (kterou budou mnozí kolegové znát jeńtě pod starńím příjmením Vălĉanova) 

ze Segedínské univerzity představila v referátu За някои паралели при преподаването на 

български език на унгарци и словаци velmi zajímavé paralely v procesu výuky bulhar-
ńtiny pro Slováky a Maďary. O jiných problematických oblastech praktické výuky bulhar-

ského jazyka na univerzitě v Segedíně promluvila Monika Farkas Barathi v příspěvku Бъл-

гарски език в унгарски контекст – преподаването на български език в Сегедския 

университет. A do třetice bulharńtina a maďarský kontext – o výuce bulharńtiny na uni-
verzitě v Budapeńti referovala s tématem Трудности при изучаването на българския 

език от говорещи унгарски Maria Dudas. Dalńí referáty se tematicky týkaly specifik 
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výuky bulharńtiny v ĉeském prostředí: otázkám pravopisu se v referátu Трудности и осо-

бености на усвояването на българския правопис от чешки студенти věnovala Mar-

garita Rumenova, doktorandka z pořadatelského pracovińtě, a Bogdan Diĉev ze Západo-

ĉeské univerzity v Plzni upozornil v příspěvku Методически проблеми при някои омо-
нимни форми и техните възможни решения в преподаването на български език на 

чешка аудитория na některé zvláńtnosti při pouņívání homonymních tvarŧ. 

Odpolední blok představoval kulatý stŧl věnovaný metodologickým problémŧm 

spjatým s výukou bulharńtiny jako cizího jazyka. S připravenými referáty nejprve vystou-
pili Ljudmila Kirova [Проблемите на лектората по български език в славянска 

страна (из опита на лектората в Лодз, Полша)], Andreana Eftimova (Разговорна реч 

или «стерилен» книжовен език в обучението по български език като чужд?) a Bog-

dan Diĉev (Категорията «определеност» и затрудненията, свързани с винаги обно-
вяващия се въпрос: Защо тук има определителен член, а там няма?). Následovala 

dlouhá diskuse, při níņ se vyuĉující podělili o konkrétní zkuńenosti z výuky, ze zpŧsobŧ 

prověřování nabytých vědomostí nebo třeba i z toho, co by mělo být obsahem bulharistic-

kých bakalářských a magisterských prací zaměřených lingvisticky. 
Plodná, zajímavá a v přátelské atmosféře vedená diskuse ukázala, ņe problematika 

metodologické přípravy výuky bulharńtiny je téma, které není moņné dŧsledně a do vńech 

detailŧ probrat a vyĉerpat v rámci jednodenního pracovního setkání, takņe se mezi úĉast-

níky spontánně projevil názor, ņe by toto první setkání rozhodně nemělo být poslední, ale 
ņe by naopak mělo stát v základu nové tradice setkávání lektorŧ bulharského jazyka 

ve středoevropském kontextu. 

Elena Krejčová 

  


