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Абонирай се в редакцията с OТСТЪПКА АБОНАМЕНТ 2015

Облаче ле, бяло
Гала концертът на участниците във фестивала „Аз 

съм българче“ в българския културен дом зареди всич-
ки присъстващи с много енергия. „Я кажи ми, облаче 
ле, бяло“ и „Моя страна, моя България“ в изпълнение на 
Джонатан Костов от Палма де Майорка трогнаха пуб-
ликата до сълзи. Със своя силен глас и артистично при-
съствие деветгодишният малчуган се превърна в един 
от любимците на публиката. Неслучайно той грабна и  
първа награда за музикално изпълнение. 

Негови връстници от Германия, Франция и други 
държави радваха гостите на тържеството с гатанки, 
есета за Родината и кръшни български хора.
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Зина СОКОЛОВА

ɋ ɨɬɤɪɢɜɚɧɟ  ɧɚ 
ɢɡɥɨɠɛɚ ɫ ɧɚ-
ɝɪɚɞɟɧɢ ɪɢɫɭɧ-
ɤɢ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɫɚ 
„Ɇɨɣ ɝɪɚɞ, ɦɨɣ 
ɫɜɹɬ“ ɢ „Ⱥɡ ɫɴɦ 

ɛɴɥɝɚɪɱɟ“ ɬɴɪɠɟɫɬɜɟɧɨ ɛɟ ɨɬ-
ɛɟɥɹɡɚɧ ɜɟɤɨɜɧɢɹɬ ɸɛɢɥɟɣ ɧɚ 
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɜ 
ɍɧɝɚɪɢɹ. Ʉɪɴɝɥɚɬɚ ɝɨɞɢɲɧɢɧɚ 
ɛɟ ɯɭɛɚɜ ɩɨɜɨɞ Ȼɭɞɚɩɟɳɚ ɞɚ 
ɛɴɞɟ ɞɨɦɚɤɢɧ ɢ ɧɚ ɜɟɱɟ ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɨɧɧɢɹ ɮɟɫɬɢɜɚɥ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪ-
ɫɤɢɬɟ ɞɟɰɚ ɩɨ ɫɜɟɬɚ, ɫɴɡɞɚɞɟɧ 
ɩɨ ɢɞɟɹ ɧɚ ɚɫɨɰɢɚɰɢɹ „Ɍɚɧɝɪɚ“, 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɚ ɜ ɂɫɩɚɧɢɹ.
ɂɡɥɨɠɛɚɬɚ ɨɬɤɪɢ ɩɨɫɥɚɧɢɤɴɬ 

ɧɢ ɜ ɍɧɝɚɪɢɹ ɇ.ɉɪ. Ȼɢɫɟɪɤɚ 
Ȼɟɧɢɲɟɜɚ. Ɍɹ ɩɪɢɩɨɦɧɢ, ɱɟ 
ɮɟɫɬɢɜɚɥɴɬ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɱɟɬɚɬɚ ɩɨ 
ɫɜɟɬɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɡɚ ɲɟɫɬɚ ɩɨ-
ɪɟɞ ɝɨɞɢɧɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɧɟɹ ɟ ɯɭɛɚɜɨ 
ɪɢɫɭɧɤɢɬɟ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɞɟɰɚ 
ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɡɚ ɤɚɪɬɢɱ-
ɤɢ ɧɚ ɍɇɂɐȿɎ.

„ɋɚɦɨ ɡɚ ɬɨɡɢ ɤɨɧɤɭɪɫ ɫɚ 
ɩɪɢɫɬɢɝɧɚɥɢ 540 ɬɜɨɪɛɢ ɨɬ 
ɧɚɣ-ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɬɪɚɧɢ – ɤɚɡɚ ɩɪɟɞ 
„Ⱥɡ Ȼɭɤɢ“ ɩɨɫɥɚɧɢɤ Ȼɟɧɢɲɟɜɚ. 
– ɏɭɛɚɜɨ ɟ ɚɫɨɰɢɚɰɢɹ „Ɍɚɧɝɪɚ“ 
ɞɚ ɫɟ ɨɛɴɪɧɟ ɤɴɦ ɍɇɂɐȿɎ ɢ 
ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɢɞɟɹɬɚ ɧɚ ɮɟɫɬɢ-
ɜɚɥɚ, ɤɨɣɬɨ ɜɤɥɸɱɜɚ ɤɨɧɤɭɪɫɢ 
ɡɚ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɟɫɟɬɚ. ɑɭɞɟɫɧɨ ɛɢ 
ɛɢɥɨ ɤɚɪɬɢɱɤɢɬɟ ɧɚ ɍɇɂɐȿɎ 
ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɫ ɪɢɫɭɧɤɢɬɟ ɧɚ ɧɚɲɢɬɟ 
ɞɟɰɚ. ȼ ɬɹɯ ɥɢɱɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɲɤɨɥɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɬɟɡɢ ɨɬ ɂɫɩɚ-
ɧɢɹ ɫɚ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢ ɫɝɪɚɞɢ, ɨɬ 
ɪɢɫɭɜɚɧɢɬɟ ɩɴɤ ɜ ɍɤɪɚɣɧɚ ɥɴɯɚ 
ɧɹɤɚɤɜɚ ɲɢɪɨɬɚ, ɩɪɟɫɴɡɞɚɞɟɧɚ ɫ 
ɜɨɞɧɢ ɛɨɢ. ɉɨ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɧɚɱɢɧ 
ɦɟɫɬɧɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɚ ɩɨɜɥɢɹɜɚ ɧɚ 
ɞɟɬɫɤɨɬɨ ɜɴɨɛɪɚɠɟɧɢɟ. ɇɹɦɚ 
ɪɢɫɭɧɤɚ ɛɟɡ ɪɨɞɧɨɬɨ ɧɢ ɡɧɚɦɟ – 
ɬɨɜɚ ɟ ɡɧɚɤɴɬ, ɤɨɣɬɨ ɜɫɢɱɤɢ ɪɚɡ-
ɩɨɡɧɚɜɚɬ. Ɍɪɹɛɜɚ ɞɚ ɩɨɩɭɥɹɪɢ-
ɡɢɪɚɦɟ ɩɨɜɟɱɟ ɬɚɡɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ, 
ɡɚ ɞɚ ɦɨɬɢɜɢɪɚɦɟ ɨɳɟ ɩɨ-ɫɢɥɧɨ 
ɧɚɲɢɬɟ ɞɟɰɚ. Ɍɟ ɪɢɫɭɜɚɬ ɫɜɨɹɬɚ 
Ɋɨɞɢɧɚ ɢ ɟ ɞɨɛɪɟ ɢ ɞɪɭɝɢ ɬɟɯɧɢ 
ɜɪɴɫɬɧɢɰɢ ɞɚ ɜɢɞɹɬ ɬɨɜɚ.“
ɉɨɫɥɚɧɢɤ Ȼɟɧɢɲɟɜɚ ɨɬɤɪɢ ɢ 

ɤɪɴɝɥɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɬɟɦɚ „Ɉɪɝɚ-
ɧɢɡɚɰɢɹ ɧɚ ɭɱɟɛɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ ɜ 
ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ ɱɭɠɛɢ-
ɧɚ“ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɬɨ ɧɚ ɭɱɢɬɟɥɢ ɨɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɜ ȿɜɪɨɩɚ. Ɍɹ 
ɩɨɞɱɟɪɬɚ, ɱɟ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɞɢ-
ɩɥɨɦɚɰɢɹ ɳɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɜɫɢɱɤɨ 
ɜɴɡɦɨɠɧɨ ɜ ɩɨɞɤɪɟɩɚ ɧɚ ɢɫɤɚ-
ɧɢɹɬɚ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɤɴɦ ɜɫɹɤɚ 
ɟɞɧɚ ɨɬ ɩɪɢɟɦɚɳɢɬɟ ɞɴɪɠɚɜɢ 

Да нарисуваш 
Родината

ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ 
ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɟɡɢɤ.
ɇɚ ɮɨɪɭɦɚ ɩɪɢɫɴɫɬɜɚ ɢ ɝɥɚɜ-

ɧɢɹɬ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɧɚ Ɇɢɧɢɫɬɟɪ-
ɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨ ɢ 
ɧɚɭɤɚɬɚ Ʉɪɚɫɢɦɢɪ ȼɴɥɱɟɜ, 
ɤɨɣɬɨ ɩɨɞɧɟɫɟ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɨɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɦɢɧɢɫɬɴɪ ɩɪɨɮ. 
Ɍɨɞɨɪ Ɍɚɧɟɜ. 
ɍɱɚɫɬɧɢɰɢɬɟ ɜ ɤɪɴɝɥɚɬɚ ɦɚɫɚ 

ɛɹɯɚ ɩɨɡɞɪɚɜɟɧɢ ɨɬ Ⱦɚɧɱɨ Ɇɭ-
ɫɟɜ – ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɫɤɨ-
ɬɨ ɪɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɜ ɍɧɝɚɪɢɹ. Ɍɨɣ ɩɪɢɩɨɦɧɢ 

ɧɚɤɪɚɬɤɨ ɫɥɚɜɧɚɬɚ ɢ ɭɧɢɤɚɥɧɚ 
ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ 
ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ, ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɩɪɟɡ 1914 
ɝ. ɧɚɜɪɴɯ ɂɥɢɧɞɟɧ – 2 ɚɜɝɭɫɬ. 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɬ ɩɨɞɱɟɪɬɚ, ɱɟ 
ɩɨɫɥɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ 
Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨɬɨ ɩɪɟɞɢ ɟɞɢɧ ɜɟɤ ɟ: 
„Ȼɴɞɟɳɟɬɨ ɫɟ ɝɪɚɞɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɫ 
ɦɨɬɢɤɚ, ɧɨ ɢ ɫ ɜɹɪɚ ɜ Ȼɨɝɚ ɢ ɫ ɨɬ-
ɜɨɪɟɧɢ ɨɱɢ“. Ⱦɧɟɫ ɬɟɯɧɢɬɟ ɞɭɦɢ 
ɡɜɭɱɚɬ ɫɴɳɨ ɬɨɥɤɨɜɚ ɚɤɬɭɚɥɧɨ 
ɢ ɦɨɠɟ ɛɢ 2014 ɝ. ɟ ɩɪɟɫɟɱɧɚ 
ɬɨɱɤɚ ɦɟɠɞɭ ɦɢɧɚɥɨ ɢ ɛɴɞɟɳɟ. 
ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɜɚɠɧɨ ɟ ɛɴɥɝɚɪ-
ɱɟɬɚɬɚ ɩɨ ɫɜɟɬɚ ɞɚ ɡɚɩɚɡɹɬ ɫɜɨɟɬɨ 
ɫɚɦɨɫɴɡɧɚɧɢɟ, ɚ ɬɨɜɚ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɫɬɚɧɟ ɫɚɦɨ ɱɪɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɢɡɭɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ ɟɡɢɤ ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɹ. Ȼɴɥɝɚɪɢɬɟ ɜ ɍɧɝɚɪɢɹ ɫɚ 
ɜɟɱɟ ɬɪɟɬɨ-ɱɟɬɜɴɪɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ, 
ɜ ɂɫɩɚɧɢɹ ɩɴɤ ɟ ɟɞɧɚ ɨɬ ɧɚɣ-
ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɞɢɚɫɩɨɪɢ ɜ 
ȿɜɪɨɩɚ ɨɬ ɧɨɜɢɬɟ ɟɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢ 
ɜɴɥɧɢ. Ɍɟɯɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ, ɧɨ ɧɹɦɚ ɟɞɧɚ ɮɨɪɦɭ-
ɥɚ, ɤɨɹɬɨ ɞɚ ɜɚɠɢ ɡɚ ɜɫɢɱɤɢ ɢ 
ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɬɴɪɫɹɬ ɩɪɟɫɟɱɧɢɬɟ 
ɬɨɱɤɢ, ɞɨɩɴɥɧɢ Ⱦɚɧɱɨ Ɇɭɫɟɜ.  
ɋɩɨɪɟɞ ɧɟɝɨ ɜɚɠɧɚ ɪɨɥɹ ɡɚ ɡɚ-
ɩɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɬɚ ɧɚ 
ɛɴɥɝɚɪɢɬɟ ɜ ɍɧɝɚɪɢɹ ɢɡɢɝɪɚɜɚ ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɴɬ, ɡɚɜɟɳɚɧ ɨɬ 
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɢɬɟ ɧɚ Ⱦɪɭɠɟɫɬɜɨ, ɧɨ 
ɢ ɮɚɤɬɴɬ, ɱɟ  ɨɳɟ ɧɚɜɪɟɦɟɬɨ ɬɟ ɫɚ 
ɦɢɫɥɢɥɢ ɡɚ ɫɜɨɢɬɟ ɫɴɧɚɪɨɞɧɢɰɢ 
ɩɪɟɞɢ ɜɫɢɱɤɨ ɤɚɬɨ ɡɚ ɨɛɳɧɨɫɬ. 
ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɨ ɩɪɟɡ 1916 ɝ. ɫɟ ɨɫ-
ɧɨɜɚɜɚ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚ 
ɰɴɪɤɨɜɧɚ ɨɛɳɢɧɚ „ɋɜ. ɫɜ. Ʉɢɪɢɥ 
ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ“. Ⱦɟɫɟɬɢɥɟɬɢɹ ɩɨ-
ɤɴɫɧɨ ɟ ɫɴɡɞɚɞɟɧ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɹɬ 
ɞɨɦ, ɤɨɣɬɨ ɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɫ ɩɚɪɢ, 
ɞɚɪɟɧɢ ɨɬ ɧɚɲɢɬɟ ɝɪɚɞɢɧɚɪɢ 
ɜ ɍɧɝɚɪɢɹ. „ɏɭɛɚɜɨ ɟ ɜɫɢɱɤɢ 
ɛɴɥɝɚɪɢ ɜ ȿɜɪɨɩɚ ɞɚ ɬɪɴɝɧɚɬ ɩɨ 
ɬɨɡɢ ɩɴɬ, ɞɚ ɧɟ ɦɢɫɥɢɦ ɫɚɦɨ ɡɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɬɨ, ɚ ɞɚ ɫɴɡɞɚɜɚɦɟ 

ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɨɛɳɧɨɫɬ ɡɚ ɧɚɲɢɬɟ 
ɞɟɰɚ“, ɞɨɩɴɥɧɢ Ⱦɚɧɱɨ Ɇɭɫɟɜ.
ɉɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɤɪɴɝɥɚɬɚ ɦɚɫɚ 

ɭɱɢɬɟɥɢ ɨɬ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɬɟ ɭɱɢ-
ɥɢɳɚ ɜ ɱɭɠɛɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɯɚ 
ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɬɚ ɧɚ 
ɭɱɟɛɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɬɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɫ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɫɛɥɴɫɤɜɚɬ. 
Ƚɚɥɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɨɬ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢɹ 
ɤɭɥɬɭɪɟɧ ɰɟɧɬɴɪ „ɋɜ. ɫɜ. Ʉɢɪɢɥ 
ɢ Ɇɟɬɨɞɢɣ“ ɜ ɇɢɤɨɡɢɹ, Ʉɢɩɴɪ, 
ɫɟ ɫɩɪɹ ɧɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɬɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. Ɍɨ 

ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨ, 
ɫ ɧɹɤɨɥɤɨ ɞɟɰɚ ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɜɴɜ ɜɢɪɬɭɚɥɧɚ ɤɥɚɫɧɚ ɫɬɚɹ, ɢ 
ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɨ. ɍɥɟɫɧɟɧɢɟɬɨ ɟ, ɱɟ 
ɞɟɰɚɬɚ ɫɚ ɜ ɫɜɨɢɬɟ ɞɨɦɨɜɟ, ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɫɚ ɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɝɪɚɞɨɜɟ, ɧɨ ɧɟ 
ɩɪɟɱɢ ɞɚ ɢɦɚɬ ɱɚɫ ɩɨ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ 
ɟɡɢɤ. Ƚɚɥɢɧɚ ɂɜɚɧɨɜɚ ɡɚɹɜɢ, ɱɟ 
ɫɟ ɟ ɚɦɛɢɰɢɪɚɥɚ ɞɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚ 
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚ 
ɬɟɯɧɢɤɚ, ɡɚ ɞɚ ɭɛɟɞɢ ɦɧɨɝɨ ɫɜɨɢ 
ɤɨɥɟɝɢ, ɫɩɨɪɟɞ ɤɨɢɬɨ ɬɚɤɨɜɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ. 
Ɍɹ ɩɨɤɚɡɚ ɤɚɤ ɫ ɩɨɦɨɳɬɚ ɧɚ 
ɝɪɚɮɢɱɟɧ ɬɚɛɥɟɬ ɞɟɰɚɬɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ 
ɫɟ ɭɱɚɬ ɞɚ ɢɡɩɢɫɜɚɬ ɪɴɤɨɩɢɫɧɨ 
ɛɭɤɜɢɬɟ ɨɬ ɚɡɛɭɤɚɬɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɴɬ 
ɟ, ɱɟ ɫɟɝɚ ɞɟɣɫɬɜɚɳɢɹɬ Ɂɚɤɨɧ 
ɡɚ ɭɱɢɥɢɳɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚ ɞɢɫ-
ɬɚɧɰɢɨɧɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ. ɇɨ ɜ ɧɹɤɨɢ 
ɫɥɭɱɚɢ ɬɨɜɚ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɮɨɪ-
ɦɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɞɨ ɤɨɹɬɨ ɛɢɯɚ 
ɢɦɚɥɢ ɞɨɫɬɴɩ ɧɹɤɨɢ ɧɚɲɢ ɞɟɰɚ 
ɡɚɞ ɝɪɚɧɢɰɚ, ɩɨɞɱɟɪɬɚ Ƚɚɥɢɧɚ 
ɂɜɚɧɨɜɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɧɟɹ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ 
ɫɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟɬɨ ɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɢ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢ-
ɨɧɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.

E-mail: bel@azbuki.bg
тел. 02/ 425 0470; 02/ 425 0471

www.bel.azbuki.bg

Научно списание,
издание на НИОН „Аз Буки“

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА

В книжка 6 за 2014 г. четете:
В интервю от 1972 г. лингвистът Роман Якобсон споделя:  

„Винаги съм се обявявал за дълбокото вникване в отношени-
ето между инвариант и промяна. Непрекъснато настъпват 
промени и тези промени биват слабо разбирани, пък и дори 
да бъдат разбрани теоретично, това разбиране не може 
да се прилага в практиката. Необходимо е промените да се 
разглеждат като една структура, да не се говори за отдел-
ни промени, за промени, които не са обединени в едно цяло.“ 
Това твърдение на Якобсон предизвиква разсъжденията  на 
проф. д-р Ангел Петров относно ролята на промените в 
образователния процес по български език в статията „За 
отношението между инвариант и промяна в обучението по 
български език“ – промени, които се онагледяват чрез кон-
кретни актуални образователни практики.

Посланик Бисерка 
Бенишева

Гала-концертът на участниците във фестивала „Аз съм българче“ зареди 
публиката с много енергия

С помощта на графичен таблет децата 
се учат да изписват ръкописно буквите, 
споделят опит наши педагози в Кипър


