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Заглавие на проекта Мултимедиен курс "Български език за чужденци" 

 
 
Координатор на проекта Издателство “Летера” 

 
Лице за контакти Надя Фурнаджиева 

 
Партньори Издателство „Летера“ ЕООД – България 

„Веракс“ ООД – България 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – 
България 
Университет в Гент – Белгия 
Уестминстърски университет – Великобритания 
Университет в Лайпциг – Германия 
Карловият университет в Прага – Чехия 
Университет в Екс ан Прованс – Франция 
Национален институт по образование – България 
EDGE Project Design – Австрия 

 
Целеви езици български език 

(Курсът е адаптиран за учащи с майчин език английски, 
немски, френски, чешки и нидерландски.) 

 
Целева група • Студенти, учещи в България, както и тези от катедра 

„Славистика” на университети в чужбина  
• Специалисти и преводачи 
• Дипломати и бизнесмени 
• Българи, живеещи в чужбина, и техните семейства 
• Туристи и изучаващи езика за лични цели 
 

 
Продължителност октомври 2002 – март 2006 

 
Интернет страница http://www.lettera.bg/lingua 

 
2. Резюме на проекта  

Мултимедиен курс „Български език за чужденци“ 
 
Създаден по проект на програма „Сократ“ – Lingua 2 
Financial Agreement number: 100139-CP-1-2002-1-BG-LINGUA-L2 
 
Първият по рода си интерактивен мултимедиен курс за изучаване на български като 
чужд език, в шест версии, за индивидуално и групово обучение 
 



Комплектът съдържа: 
DVD и ръководство за ползване 
 

За кого е предназначен курсът? 
– Курсът е разработен в шест версии – английска, немска, френска, чешка, 

нидерландска и българска, и покрива езикови нива от А1 до В2 по Общата 
европейска езикова рамка. 

– Предназначен е за младежи и възрастни, които желаят да усвоят българския 
език главно за комуникация. Богатото тематично разнообразие го прави 
привлекателен за представители на различни сфери от живота – от туристи до 
бизнесмени и дипломати, а автентичните материали и подробната езикова 
информация го правят подходящ за студенти по българистика и специалисти. 
Заради мултимедийния си формат „Български език за чужденци“ може да се 
ползва както за индивидуално, така и за групово обучение. 

 

Какво прави курса „Български език за чужденци“ по-различен? 
– Възможността за самостоятелна работа и прекият достъп до информация по 

всяко време на учебния процес. Всеки сам може да определи темпото на 
усвояване на знанията. 

– Друга важна характеристика на курса е възможността той да бъде приспособен 
към индивидуалния стил на усвояване на учащия – при силна слухова памет 
могат да се използват предимно записите, а при силна зрителна памет може да 
се разчита на графичния дизайн. 

– За по-задълбочени знания е предложена богата информация в линковете 
(граматичен, лексикален, социокултурен). 

– В тон със съвременната методика на преподаване на чужд език настоящият 
курс се отличава с динамика и интерактивност. Той дава възможност на учащия 
да се ориентира в контекст, да интерпретира устна и писмена реч, като през 
целия процес може да се самонаблюдава и самооценява. 

– Друго важно достойнство на „Български език за чужденци“ е внимателният 
подбор и степенуване на езиковия материал, който в съчетание с 
възможностите за избор цели да постигне максимална интензивност не по пътя 
на прекомерно струпване на думи и структури, а чрез доброто им 
систематизиране. 

 
Учебната система съдържа: 
– 24 урочни единици 
– 8 преговорни единици 
– видеофилм (8 епизода), видеоскрипт 
– 8 теста 
– речник 
– граматичен линк 
– лексикален линк 
– социокултурен линк 
 
По време на работата си с „Български език за чужденци“ ще следвате последователна 
сюжетна линия с постоянни герои. 
 
Сюжетът е оригинален и забавен: Група български и чуждестранни специалисти от 
различни европейски страни се събират да работят по проект, финансиран от ЕК. 
Работата по проекта включва пътувания из България и посещения на различни 
забележителности от културно и историческо значение. 
 



Героите са колоритни образи, създадени от майсторската четка на Доньо Донев. 
 
Анимацията е най-атрактивната част от учебния курс. Онагледени са 12 текста с най-
различна тематика. Героите попадат в различни комични ситуации и преживяват куп 
перипетии. Ще се запознаете с разсеяния професор по музика Джак, който вечно 
забравя, вманиачения в компютрите Боян, заядливия журналист Едмонд или весело 
джафкащия Пуфи заедно с неразделната си компания Мая. 
 
В друга сюжетна линия с помощта на комикси се въвежда бизнес лексика. 
 
В отделно упражнение са представени най-важните думи и изрази, които трябва да се 
запомнят от съответния урок. Това са тъй наречените речеви образци. 
 
За преговорните уроци е заснет видеофилм, които се състои от 8 епизода. Сюжетът 
му разработва една изключително актуална тема – Том Гилейн – 27-годишен младеж 
от Белгия, пристига в България, за да си купи къща в красивата планина Родопи. 
 
По време на престоя си в България, заедно със своите приятели Боби и Милена, той 
има възможност да вкуси традиционни български ястия, прочутата сливова ракия и 
ароматно вино, да присъства на българска сватба и дори да се влюби... 
 
Специално за курса е записана песен „Избрах езика на България“ в изпълнение на 
„ФСБ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


