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I. Увод

Уводът представя  мотивацията  за  избора  на  темата  на  разработката,  конкретизира 
обекта, предмета, хипотезата, целите, задачите и методите на изследването.

1. Мотивация за избор на темата

В настоящия  момент  едва  ли  буди  възражение  фактът,  че  все  по-динамично 
развиващите  се  глобализационни  процеси,  обхващащи  всички  сфери  на  човешкия 
живот,  променят  културната  ситуация  в  света  и  «изправят»  Европа  пред  нови 
предизвикателства. Едно от тези предизвикателства е свързано с интензифицирането на 
общуването мeжду представители на различни езици и култури. Това общуване обаче 
невинаги е безпроблемно, особено когато не (раз)познаваме света на Другия - другата 
менталност,  другата  ценностна  картина,  другата  културна  нагласа.  Ето  защо  в 
чуждоезиковото образователно пространство ключова е тезата, че за осъществяването 
на успешна междукултурната комуникация не е достатъчно овладяването на системата 
на езика – като се започне от правилно развитите произносителни навици, премине се 
през правилно оформените граматични структури, съгласуваност между лексикалните 
единици  и  тяхното  натрупване  и  се  стигне  до  правилно  оформените  синтактични 
структури.  Много  по-адекватно  на  съвремието  ни  е  запознаването  с  определени 
културни специфики - стереотипи, ценности, норми, убеждения, символи, представи. В 
тази  връзка в  образователната  сфера  трайно  навлизат  такива  понятия  като 
интеркултурализъм,  междукултурно  учене,  междукултурна  комуникация, 
междукултурна компетентност, които очертават актуалната образователна перспектива, 
обозначена  от  Н.Галскова  и  Н.Гез  като  „междукултурната  парадигма  -  новата 
онтология на съвременното езиково образование”  (Галскова,  Гез 2007:52),  и налагат 
необходимостта от концептуално преосмисляне на редица теоретични и практически 
положения в чуждоезиковото обучение. Идеите за интегрирането на чужда култура в 
процеса  на  изучаването  на  чужд  език  не  са  нови,  но  са  нови  условията  за 
осъществяването им. 

Макар  и  „в  процес  на  развитие”  (Чавдарова-Костова  2010:189), 
интеркултурното обучение в педагогическия дискурс в България има вече своите изяви. 
Те са свързани с изработването на междукултурни модели, измерването и оценяването. 
Чуждоезиковото обучение обаче е  може би едно от най-благодатните  полета в това 
отношение. Но конкретно в обучението по руски език в гимназиалния етап на средната 
образователна степен въпросът за междукултурната компетентност не  е бил поставян 
на теоретично равнище,  въпреки че е наличен многогодишен опит в изучаването на 
руската култура, инспириран от постановките на лингвостранознанието (в учебниците 
по руски език за българското средно училище).  Същевременно на практическо ниво 
можем да отбележим доста сполучливи попадения в изучаването и на руската култура. 
Тази теоретична «празнота» провокира изследователското ни любопитство и повдига 
редица въпроси, които бихме формулирали по следния начин: Как теоретично би се 
вписала междукултурната компетентност в методиката на обучението по руски език в 
българското училище? Какво се разбира под междукултурна  компетентност? Кои са 
съществуващите  междукултурни  модели  в  теоретичното  пространство  на 
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чуждоезиковото обучение? Доколко тези модели са универсално приложими  спрямо 
типа чуждоезиково обучение? 

От гледна точка на поставените въпроси ексцерпираният материал от учебници 
по руски език и анализът на документи, регламентиращи учебната дисциплина «Чужд 
език», позоваването ни на статистически данни и изследвания, свързани със ситуацията 
на изучаването на руски език и култура в българското училище, както и собственият ни 
опит очертават няколко проблемни зони в хоризонтите на избраната от нас тема.

Първата от тях се отнася до това, че междукултурната компетентност косвено 
присъства като понятие (каквито са например случаите с ключовите компетентности и 
комуникативната  парадигма,  заложена  в  Общата  европейска  езикова  рамка)  или 
изобщо е пренебрегната (както е видно от учебната програма по руски език). Втората 
проблемна  зона  произтича  от  факта,  че  изучаването  на  руската  култура,  което  е 
предпоставка за формиране на междукултурна компетентност на занятията по руски 
език,  в  повечето  случаи  служи  за  онагледяване  на  езиковия  материал  и  фон  за 
обучението  по  видовете  речева  дейност  –  говорене,  четене,  аудиране,  писане.  Този 
факт, който остава далеч от «философията» на междукултурното учене, обвързваме с 
фаворизирания  в  чуждоезиковото  обучение  комуникативнопрагматичен  подход, 
прицелен  преди всичко в  овладяването на  езика  и,  което е  по-важно,  апатичен  към 
„изтласкването” в перифериите му на способността  на езика  да проектира културни 
ценности,  които  идентифицират  едно  общество.  Очертаването  на  третия  кръг  от 
проблеми е свързано със слабата мотивация на учениците при избора им на руски език 
спрямо  другите  чужди  езици,  изучавани  в  българското  училище,  и  като  следствие 
приоритетното  му  владеене  на  рецептивно  равнище  след  завършване  на  средното 
образование на учениците у нас.  

Настоящата  работа  предприема  опит  да  коригира  «зевовете»  между 
действителното  и ставащото  чрез  интериоризирането на  лингвокултурния  концепт в 
учебния  предмет  «Руски  език».  Тази  лингвистична  категория  е  била  предмет  на 
изследователско  внимание  в  българската  русистика.  Но  полагането  й  в 
лингводидактична перспектива се осъществява за първи път. 

По «природа» лингвокултурният концепт е ментална единица, която продуцира, 
акумулира  и  транслира  културното  своеобразие  чрез  езиковите  единици.  Бидейки 
ментално-вербална  категория,  той  се  съотнася както  с  когнитивния,  така  и  със 
семиотичния  аспект  на  езика.  Следователно,  от  една  страна,  експлицира  се 
кумулативната  функция  на  лингвокултурния  концепт.  От  тази  гледна  точка, 
пребивавайки в културно маркираното съзнание, той е способен да формира (с)мисли, 
гарантира  разпознаване  на  приликите  и  отликите  в  концептуалните  мрежи  на 
представители  от  различни  култури,  съотнася  се  със  субектното,  смисъла  от 
възприетото като рецептивна дейност. От друга страна,  експлицира се семиотичната 
функция на лингвокултурния концепт. От тази гледна точка той е способен да означава 
в  процеса  на  общуването,  като  намира  израз  в  езиковите  компоненти  и  дискурса, 
съотнася  се с  обектното,  означаването  като  продуцираща дейност и комуникацията. 
„Снет”  в  тази  двойна  означеност  в  методиката,  лингвокултурният  концепт  е 
смислопораждащ  конституент  на  културата,  която,  както  ни  казва  Е.Пасов,  е 
„съдържание  на  образованието”  (Пасов   и  др.  2007:21).  Постановките  ни  дават 
основание  да  откроим  образоващи  възможности  на  тази  категория,  като  заложим 
съдържателните основи на валиден за обучението по руски език в българското училище 
междукултурен модел. 
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2. Обект и предмет на изследването

Обектът на  настоящето  изследване е  формиране  на  междукултурна 
компетентност в обучението по руски език в средното българско училище.  

Предмет на изследването е очертаването на концептуални основи за обучение 
в междукултурна компетентност на учениците, изучаващи руски език в гимназиалния 
етап на средната  образователна степен,  чрез интегриране в учебния предмет „Руски 
език” на лингвокултурни концепти. 

Хипотезата, която се допуска в изследването, се формулира по следния начин: 
за  да  се  реализира  пълноценно  в  междукултурното  общуване  на  руски  език, 
българският  ученик  намира  опори  в  междукултурната  си  компетентност.  Една 
възможна посока за формирането на тази компетентност виждаме в интегрирането на 
лингвокултурни концепти в учебния предмет „Руски език”. 

3. Цели и задачи на изследването

Основна цел на изследването е да обоснове необходимостта от конструиране на 
проект за обучение в  междукултурна компетентност на учениците, изучаващи руски 
език  в  гимназиалния  етап  на  средната  образователна  степен,  на  базата  на 
лингводидактични концепти.

В  съответствие  с  обекта,  предмета,  целта  на  изследването  и  предложената 
хипотеза се поставят следните задачи:

•  на  базата  на  основополагащи  теоретични  разработки  да  се  проучи,  анализира  и 
обобщи  семантичният  обем  на  понятията  култура,  междукултурна  комуникация, 
междукултурна компетентност, лингвокултурен концепт;

•  да  се  анализира  степента  на  заложеност  на  обучението  в  междукултурна 
компетентност  в  държавните  образователни  изисквания  за  културно-образователна 
област „Чужди езици”, учебните програми по руски език, общата европейска езикова 
рамка;

•  да  се  анализира  съвременната  ситуация  на  изучаване  на  руски  език  и  култура  в 
българското средно училище;

•  да  се  експлицират  образоващите  възможности  на  лингвокултурния  концепт  за 
формиране на междукултурната компетентност; 

• да се анализира степента на заложеност на конкретни лингводидактичните концепти в 
актуални   учебни  комплекти  по  руски  език  за  гимназиалния  етап  на  средната 
образователна степен;

• да се конструира проект за обучение в междукултурна компетентност за учениците от 
гимназиалния етап на средната образователна степен на базата на лингводидактични 
концепти.

4. Изследователски процедури
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За  решаването  на  поставените  цели,  задачи  и  проверка  на  предложената 
хипотеза се прилагат следните методи. 

Методът на теоретичния анализ ни набавя инструментариум от методическата, 
лингвистичната,  психологическата,  културологичната  литература,  интерпретираща 
проблемите,  свързани  с  междукултурната  комуникация,  междукултурната 
компетентност,  културата,  лингвокултурния  концепт.  Този  инструментариум  е 
необходим  при  конструирането  на  проекта  ни  за  обучение  в  междукултурна 
компетентност.

Методът на  частичната ексцерпция ни служи при ексцерпирането на урочни 
фрагменти  от  актуални  учебни  комплекти  по  руски  език  за  гимназиялния  етап  на 
средната  образователна  степен.  Паралелно  с  този  метод   прилагаме  и  метода  на 
методическия коментар, чрез който анализираме урочните фрагменти.  

Конструирането  на  учебни  дейности  извършваме въз  основа  на 
интерактивните  методи на  обучение  и  метода  на  концептуалния  анализ,  който 
включва и някои частни процедури (словообразувателен анализ, контекстуален анализ, 
съпоставителен анализ  и др.).

II. Изложение

2. Теоретични аспекти на възникване на междукултурна компетентност

Първа глава на разработката е разделена на две допълнително вътрешно обособени 
части.   Открояват  се  социалните,  лингвистичните  и  методическите  аспекти  на 
възникване на междукултурна компетентност. Защитена е тезата, че за интегрираното 
изучаване  на  руски  език  и  култура  в  българското  средно  училище  е  по-подходящо 
конструирането на такъв модел с междукултурна насоченост, който да е инспириран от 
постановките  на  когнитивната  наука  (лингвокултурологията  и  когнитивната 
лингвистика) .

2.1. Социални и лингвистични аспекти

2.1.1. Определения за култура

За да се операционализира понятие за  култура, се привеждат разпространени в 
теоретичното  пространство  класификации,  почерпани  от  трудовете  на  А.Садохин 
(Садохин 2005:25-27), Н.Лебедева (Лебедева 1999:23), А.Кармин (Кармин 1997:10) и 
др. -   социологическа,  историческа,  нормативна,  психологична,  дидактическа, 
антропологична.  Специалистите  обаче  са  единодушни  в  мнението  си,  че  в 
съвременната  културология  един  от  най-продуктивните  подходи  към  понятието 
култура е антропологичният подход, чието преимущество се корени в експлицирането 
на  връзката  между  културата  и  човека.  Тази  връзка  се  характеризира  с  това,  че, 
приписвайки оценка на артефактите,  човек формира ценностното си отношение към 
тях. Затова в разработката се приема разбирането, че ценностите са «сърцевината, най-
дълбинните проявления на културата» (Хофстеде 2001:9-10). 

Въпросът  за  ценностите  е  във  фокуса  на  вниманието  на  философията, 
културната  антропология,  лингвокултурологията  и  други  научни  дисциплини.  В 
културната  антропология ценностите  се интерпретират като нещо,  което е  културно 
оформено, създадено от човешкия дух. Тъкмо с тази културна оформеност ценностите 
се отличават от природните явления.  Така,  според Г.Рикерт „във всички явления на 
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културата  винаги ще намерим въплъщаване на някаква  призната  от човека ценност, 
заради  която  тези  явления  са  създадени  или,  ако  са  съществували  по-рано,  са 
възлелеяни от човека, и, обратно, всичко, което е възникнало от само себе си, може да 
бъде разглеждано  отвъд всякаква  ценност”  (цит.  по:  Гудков  2003:13).  Следователно 
„същността” на ценностите е в тяхната значимост,  а не във факта на наличието им. 
Доколкото ценностите се определят от отношението на човека към „вещта” (предмета, 
явлението,  събитието,  понятието,  културната  норма и т.под.),  която е свойствена на 
определен  тип  култура,  Т.В.  Евсюкова  предлага  те  да  се  разглеждат  като 
интенционални  същности  (Евсюкова  2001:46).  Затова,  бидейки  свързана  винаги  с 
човешкото  познание,  категорията  ценност е  когнитивна  категория.  От  тази  гледна 
точка културата се тълкува като „нематериален феномен: тя не се състои от предмети, 
хора, поведение или емоции. Това е по-скоро форма на организация на всичко това. 
Форма е  на  това,  което  хората  подразбират,  това  е  модел на  техните  възприятия  и 
разбирания, отношения и интерпретации” (Садохин 2005: 27). 

Специалистите в областта на междукултурните отношения разработват критерий 
за  изследване  на  ценностните  ориентации  на  конкретна  култура: висока  властова 
дистанция/ниска  властова  дистанция;  мъжественост/женственост; 
индивидуализъм/колективизъм;  избягване  на  несигурността/толериранена 
несигурността;  дългосрочна  времева  ориентация/краткосрочна  времева  ориентация; 
задоволяване/сдържаност  (Хофстеде  2001);  родовост/безродовост; 
неравновластие/равновластие; спокойствие/тревожност; твърдост/мекост и др. (Минков 
2007). Изследванията на ценностните ориентации може да включват и отношения към: 
времето;  природата;  пространството;  характера  на  общуването  и  т.н.  (Прохоров, 
Стернин 2007).

Изучаването на ценностите е във фокуса на вниманието и на лингвистите. Но за 
разлика  от  представителите  на  философията  и  културната  антропология  те  се 
интересуват  изключително  от  езиковото  моделиране  на  ценностите  и  имат 
принципиални  различия  в  интерпретациите  за  тях.  За  разлика  от  философската  в 
лингвистичната интерпретация за ценностите „по-актуални се оказват антиценностите, 
които  се  проявяват,  първо,  в  качественото  доминиране  на  отрицателно  оценъчните 
думи (…), второ, в способността повечето положително оценъчни думи да придобиват 
негативен смисъл в рамките на стилистичната фигура ирония” (Слишкин 2004:31). 

С оглед на изследователските ни задачи за нас най-продуктивно е разбирането 
на културата от семиотична, антропологична и когнитивна гледна точка. Отделно от 
това  интерпретацията  за  ценностите  в  лингвистичния  дискурс  е  по-релевантна  за 
нашето  изследване.  Но  ние  не  пренебрегваме  и  някои  постановки  от  дискурса  на 
философията и културната антропология, които създадоха контекста по този въпрос.

Понятието култура се разглежда също така във връзка с понятието език. Според 
специалистите най-експлицитно тази връзка е изразена в теорията на лингвистичната 
относителност,  известна още като хипотезата на Сепир и Уърф, чиито основни тези 
черпим от авторитетното изследване на българската лингвистка Ст. Димитрова. Като 
оставим  настрана  научните  спорове  за  «силната  версия»1 и  «слабата  версия»2 на 
хипотезата  (вж. Димитрова 1989; Вежбицка 2001; Пинкър 2007),  бихме припомнили 
основния й принос, признат от повечето изследователи. Той се състои в това, че езикът, 
1 «Силната версия» в теорията на Сепир-Уърф утвърждава идеята, че «начинът, по който хората мислят, 
се определя от категориите, налични в техния роден език» (цит.по: Вежбицка 2001:23).
2 «Слабата версия» в теорията на Сепир-Уърф гласи, че «езиковите различия довеждат до различия в 
начина, по който мислят техните носители» (цит. по Вежбицка 2001:23).
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съзнанието и културата се намират в корелация. Основа на хипотезата е убеждението, 
че хората «виждат» (членят) света по различен начин през призмата на родния си език. 
От  тази гледна точка реалният свят съществува по начина, по който той се конструира 
от  езика.  Според  Е.Сепир  „никакви  езици  не  си  приличат  достатъчно,  за  да  се 
разглеждат като една и съща социална реалност. Световете, в които живеят различните 
общества, са различни светове, а съвсем не един и същ свят, върху който се залепят 
различни етикети”. Това означава, че „езиците не сегментират една и съща картина”, а, 
обратно,  че  „ползвателите  на  различните  граматики  се  насочват  към  различен  тип 
наблюдаване и към различни оценки…” (цит.  по:  Елизарова 2005:47).  В цитираните 
изказвания ще откроим три важни за нас момента: в структурно отношение езикът  и 
културата са две еквивалентни (но не тъждествени) семиотични системи; наличието на 
оценъчния  аспект,  което  е  сходно  с  разбирането  ни  за  културата  като  система  от 
ценности,  и  акцентирането  върху  факта,  че  носителите  на  различните  езици  имат 
различни култури („картини на света”).

2.1.2. Определения за междукултурна комуникация

В изследването понятието  комуникация се схваща като синоним на понятието 
общуване и се приема дефиницията за комуникация, предложена от от Р.Буркарт и де 
Вито:  «комуникацията  е  предаване на  значения  между живите  организми.  /.../  Само 
процесът  на  предаване  на  значения  трябва  да  бъде  определян  като  комуникация» 
(цит.по: Чонгарова 2002:10). Като форма на комуникация наред с междуличностната, 
масовата и груповата А.Садохин посочва и междукултурната. С. Тер-Минасова смята, 
че  в  самата  двусъставност  на  понятието  междукултурна комуникация е  заложена  и 
неговата  дефиниция:  това  е  общуване  между  хора,  които  са  носители  на  различни 
култури (Тер-Минасова 2000:38). Затова тя може да се интерпретира от позицията на 
«плурализъм на културите, гаранция и защита на всички социални групи, на правото на 
идентичност и сътрудничество» (цит. по: Христозова-Мандраджиева 2005:84). 

Като най-пълен модел на междукултурна комуникация привеждаме моделът на 
М.Бенет,  който  е  насочен  към  развиване  на  междукултурна 
чувствителност/сензитивност.  За развиването на междукултурната  чувствителност се 
преминава през определени психологически етапи като преход от етноцентризъм към 
етнорелативизъм.

В  културната  антропология  под  етноцентризъм се  разбира  «съвкупност  от 
представи за собствената етническа общност и културата  й като централна,  основна 
спрямо другите» (Садохин 2005:  144).  Етноцентризмът е естествено психологическо 
състояние и, бидейки такова, то притежава функции, които осигуряват на членовете на 
една общност психологически комфорт при общуването помежду им. Измежду тези 
функции  специалистите  посочват:  утилитарна,  защитна,  информативна  (Елизарова 
2005:  128).  Когато  става  въпрос  обаче  за  ситуация  на  междукултурно  общуване, 
етноцентризмът се смята за негативно явление. Като негови етапи М.Бенет обособява 
отричане, отхвърляне и минимизиране (цит.по: Садохин 2005:144-148).  Отричането 
на  междукултурните  разлики е  характерно  за  хора,  които  нямат  никакъв  опит  в 
общуването с представители на други култури. Културните разлики не се осъзнават или 
в най-добрия случай се свеждат до формални признаци, набавени чрез стереотипи. При 
отхвърлянето  човек осъзнава културните разлики, но въпреки това той приема като 
единствено  «правилни»  ценностите  и  нормите,  приети  в  собствената  култура. 
Минимизирането предполага, че човек признава в другите култури определени разлики 
и не ги оценява негативно. Същевременно обаче смята,  че ценностните системи във 
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всички култури съвпадат и съответстват на неговите собствени представи. 

Разбирането за  етнорелативизъм се  отнася  до това,  че човешкото поведение 
може да бъде разбрано, единствено ако се обвърже с конкретната културна ситуация, че 
спрямо  културното  поведение  не  съществуват  стандарти  за  «правилност»  и 
«неправилност»,  че културните  разлики не са «лоши» или «добри»,  те  просто  са,  и 
типовете поведение се разглеждат като приемливи или непримливи спрямо конкретния 
социокултурен  контекст.  Към  етнорелативните  етапи  М.  Бенет  причислява: 
признаването, адаптацията и интеграцията (цит.по: Садохин 2005:148-152). Етапът на 
признаване  се  характеризира  със  способността  човек  да  приеме  съществуването  на 
разликите между културите  като естествена даденост и да умее да изследва техните 
прояви. Според някои автори (А.Садохин, Г.Елизарова, А.Реан и др.) тясно обвързана с 
признаването е  и  толерантността.  Понятието  толерантност още  в  самата  си 
етимология  съдържа  противоречия:  произхождащо  от  латинския  глагол  tolero,  то 
означава «да нося», «да държа», «да търпя», приложено спрямо ситуации, в които човек 
носи, държи някаква вещ, прилагайки усилия, понасяйки страдания, търпейки (Садохин 
2005:254). Това обяснява и семантизирането й през понятието търпимост, особено що 
се отнася до рускоезичните  изследвания, посветени на междукултурната комуникация, 
което,  от  своя  страна,  бива  оразличавано  от  понятието  търпение.  Търпимостта е 
«способност,  умение  да  се  търпи,  да  се  примириш  с  чуждото  мнение,  да  бъдеш 
снисходителен  към постъпките  на  другите  хора»;  търпението «изразява  чувство  на 
болка, насилие или други форми на негативно въздействие» (Тишков 2002:12). Дори и 
да приемем тази диференциация между двете понятия, не би ни останало нищо друго, 
освен да се съгласим, че толерантността предполага снисходителност  и примирение. 
Според  нас  обаче  подобна  гледна  точка  би  ни  върнала  към  етноцентризма 
(снисходителността довежда човека до чувството на превъзходство)  и/или дори към 
търпението (нима примирението не е форма на търпение?). Отново в тази посока бихме 
отнесли  и  едно  доста  разпространено  схващане  за  толерантността:  приемане  на 
културите като различни и равноценни без да допуска обаче социално неравенство в 
неговите  крайни  прояви  (цит.  по:  Садохин  2005:256).  Защото,  първо,  «не  всички 
мнения са еднакво ценни, еднакво аргументирани и еднакво съзвучни с концепцията за 
достойнството на човека и общото благо»; и, второ, «има феномени в други култури, 
които са неприемливи за демокрацията и нарушават основни човешки права» (Петрова 
2013:  152;  155).  Затова  в  случая  би  ни  удовлетворил  едни  по-„мек”  вариант  на 
дефиниция за толерантността като този, че „Толерантността е проява на уважително 
отношение  към  културата  и  мненията  на  другите  хора,  които  не  съвпадат  със 
собствените.  /.../  Толерантността  не  бива  да  се  свежда  до  индиферентност, 
конформизъм и накърняване на собствените интереси. /.../ Толерантността е необходим 
компонент от житейската позиция на зрялата личност, която притежава свои ценности 
и интереси, готова е да ги защитава, но при това се отнася с уважение към ценностите 
на  другите  хора»  (Садохин  2005:256).  Адаптацията  е  процес,  в  резултат  на  който 
картината  на  света  се  разширява  до  такава  степен,  че  тя  обхваща  характерните  за 
другата култура модели на поведение и ценности. Процесът на адаптацията предполага 
изграждането на алтернативни комуникативни модели и модели на поведение. Хората 
на този етап са в състояние да приемат гледната точка на събеседника, за да разберат 
поведението  му.  Такова  състояние  помага  не  само  да  се  разберат  другите,  но  и  да 
бъдеш разбран от тях. Емпатията  се основава на способността временно да отложиш 
встрани собственото си възприемане и да приемеш алтернативна перспектива; отнася 
се до това, доколко можем да си представим мислите и чувствата на другите хора от 
тяхна гледна точка. Интеграцията е финалният етап в модела на М.Бенет. Процесът се 
характеризира с пълно приспособяване към другата култура, която започва да се усеща 
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като «своя». На този етап хората стават «междукултурни»/»интеркултурни» и за тях е 
без значение като представител на коя култура ще бъдат възприемани. Те осъзнават не 
само обстоятелството, че нещо, което се оценява положително в една култура, може да 
се  оцени  отрицателно  в  друга,  но  и  факта,  че  не  съществува  «абсолютно  истина», 
«абсолютно добро», «абсолютно лошо». 

В  нашата  разработка  се  има  предвид  междукултурна  комуникация,  която  се 
характеризира като дистантна, опосредена, писмена,  текстова (според концепцията на 
Н.И. Формановская). С оглед на това от етнорелативните етапи в модела на М.Бенет е 
валиден етапът признаване. 

2.1.3. Модели на междукултурна компетентност

Понятието  за  междукултурна  компетентност се  разглежда  в  контекста  на 
комуникативната компетентност, която се въвежда в специализираната литература 
от  американския  учен  Д.  Хаймс  като  алтернативно  понятие  на  разработените  в 
генеративната  лингвистика  от  Н.Чомски  понятия  „идеален  комуникант”  и 
„лингвистична компетентност”. Полагайки езика в социална перспектива, Д. Хаймс не 
само  разширява  понятията  на  Н.  Чомски,  но  поставя   и  началото  на 
комуникативноориентираното езиково обучение. Д. Хаймс различава в структурата на 
комуникативната компетентност четири страни:

• „Дали (и в каква степен) нещо е формално възможно;

• Дали (и в каква степен) нещо е вероятно осъществимо с оглед на наличните 
средства на изпълнение;

• Дали (и в каква степен)  нещо е допустимо (адекватно,  уместно)  с  оглед на 
контекста, в който се използва и оценява;

• Дали (и в каква степен) нещо се върши на практика и какво следва от това” 
(Хаймс 1972:284).

Очевидно  е,  че  още  в  самото  зараждане  на  комуникативната  парадигма  с 
интензифицирането  на  релацията  между изказа  (дискурса)  и  социалния  контекст  се 
утвърждава идеята, че уместният изказ зависи от познаването на културните норми в 
едно общество, което се преплита с разбирането за междукултурната компетентност3. 
Оттук  насетне  нейният  семантичен  обхват  ще  се  „разпластява”  между 
социокултурната, социолингвистичната и стратегийната компетентност, но тя така или 
иначе остава вербално неформулирана.

Социокултурните знания по Д. Хаймс съответстват на две от кодифицираните 
четири (граматическа, социолингвистична, дискурсна, стратегийна)  при М. Кънали и 
М. Суейн съставни части: соцолингвистичната и стратегийната (Кънали, Суейн 1980). 
И двете се отнасят до уменията за уместно речево действие. Но първата – по отношение 
на дискурса с оглед на социалния контекст, като тук изрично се подчертава ролята на 
статуса  (възрастов,  социален)  на общуващите,  психологическите  им характеристики, 
общото  знание.  Докато  втората  е  свързана  с  уменията  за  уместното  прилагане  на 
културно обусловените вербални и невербални комуникативни стратегии особено при 
възникването на комуникативни „сривове”.

В  модела  на  Ян  ван  Ек  съставните  части  вече  са  шест  –  лингвистична, 
3 В настоящата разработка термините междукултурна и интеркултурна се схващат като синоними.
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социолингвистична, дискурсна, социокултурна и социална, които са „различни аспекти 
на една и съща концепция” (Ван Ек 1986). Социокултурната компетентност се базира 
върху „знанията за националната културна специфика на втория език и по-конкретно на 
социокултурния контекст, в който изучаваният език се използва от носителите, а също 
така и върху знанията за това, как този контекст влияе върху избора и комуникативния 
ефект при използването на определени лингвистични форми” (Ван Ек 1986:60).  По-
късно,  през  1991 г.,  понятието  е  преформулирано  като  „аспект  на  комуникативната 
способност,  включващ  специфичните  черти  на  обществото  и  културата,  които  се 
проявяват в комуникативното поведение на членовете в едно общество” (Ван Ек, Трим 
1991:102).  Във  втората  формулировка  понятието  се  разширява  в  посока  на 
невербалните  компоненти,  докато  се  окаже,  че  „понятие  като  социокултурна 
компетентност е непълно и недостатъчно за описването на съвременната динамика на 
комуникативната компетентност” (Кючукова 2005:152). Всъщност моделът на ван Ек 
(1991) заляга в основата на проекта „Прагово равнище” на Съвета на Европа, както и на 
проекта,  разработен  от  колектив  от  български  учени,  „Входно-изходно  равнище  на 
учебния предмет чужд език”, в който комуникативната компетентност е единство от 
три съставки: езикова, социокултурна и стратегийна (цит. по: Симеонова 2000:16-17). 

Междукултурната  компетентност  косвено  присъства  и  в  т.нар.  „ключови 
компетентности”  и,  по-конкретно,  в  компетентностите  „Общуване  на  чужди езици”, 
„Социални  и  граждански  компетентности”  и  „Културно  осъзнаване  и  изразяване”. 
Следователно  интеркултурната  компетентност  е  трансверсална  и  е  обвързана  с 
възпитанието  (Чавдарова-Костова  2010:199-203).  Трансверсалните  компетентности 
обаче  биват  „компетенции-интенции”  и  „компетенции-функции”.  „Компетенцията-
интенция като гледна точка, като подход, като стил – тя може и трябва да се формира 
педагогически и да се пренася през възрастите и дейностите” (Мерджанова 1999:35). 
Още  по-актуално  звучене  придобива  тази  идея  в  контекста  на  холистичното 
образование4.  Вероятно,  това  е  и  причината  за  липсата  на  формулировка  на 
междукултурната компетентност в Общата европейска езикова рамка, където се говори 
за  сродни  на  нея  понятия:  социокултурни  знания5,  междукултурно  съзнание6, 
междукултурни  умения7,  многоезичие8 .  Но  мислени  като  „компетенции-функции” 
(определението е на Я.Мерджанова),  трансверсалните компетентности „се отнасят за 
някаква  област”9.  Според  нас  това  е  валидно  за  всеки  един  учебен  предмет  в 
българското училище, включително и за „Чужд (Руски) език”, което ни дава повод да се 
запитаме за „природата” на междукултурната компетентност.  За целта се анализират 
4 Вж. Петрова 2013: 130-131.
5 Социокултурните знания „се отнасят до всекидневния живот, условията на живот, междуличностните 
отношения, ценностите, убежденията и нагласите, езика на тялото, нормите на поведение в обществото, 
ритуалното поведение (ОЕЕР 2006:128-129) “
6 Междукултурното съзнание се изгражда  «От познаването и разбирането на отношенията (прилики и 
ярки различия) между «света,  от който произхожда обучаваният»,  и «света  на общността,  в която се 
говори чуждият език»,  обхваща и съзнанието по начина, по който всяка общност изглежда от гледната 
точка на другата ...» (ОЕЕР 2006:130).
7 Междукултурните умения са свързани с необходимостта: от съпоставка между родната и изучаваната 
култура; от разпознаването и употребата на различни стратегии при контакта с представители на друга 
култура;  за  „влизането”  в  ролята  на  културния  медиатор  между  родната  и  изучаваната  култура;  за 
преодоляването на стереотипи (ОЕЕР 2006:130-131).
8 „ ...  многоезичният подход  подчертава факта, че с постепенното разширяване на езиковия опит на 
даден индивид в културната му среда – като се започне от езика в семейството, премине се през езика на 
цялото общество и се стигне до езиците на други народи, които той усвоява в училище, университета или 
чрез директен опит – той не класира тези езици и култури поотделно. /.../ Многоезичието трябва да се 
разглежда в контекста на културното многообразие. Езикът е не само съществен аспект на една култура, 
но също и средство за достъп до постиженията на тази култура” (ОЕЕР 2006:15-16).
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представителни  модели  на  междукултурна  компетентност,  съществуващи  в 
теоретичното  пространство  на  чуждоезиковото  и  родноезиковото  обучение,  и 
„изпробваме”  тяхната  „преносимост”  в  обучението  по  руски  език  в  българското 
училище . На първо място представяме модела, разработен от М. Байръм – британски 
лингвист, специалист по френски, немски и датски, специален съветник на Съвета на 
Европа по проекта „Съвременни езици”. В модела си ученият откроява междукултурни 
отношения, знания, умения и културна осъзнатост (Байръм 1997:50-90). Правим извода, 
че моделът на М. Байръм е доста „обобщен”10 и онагледяваме чрез примерни задачи 
онези компоненти от него, които биха били приложими към ситуации, в които чуждият 
език се изучава в „естествени” условия.   

Другият  модел,  който  ни  интересува,  е  разработен  от  проф.  Г.  Елизарова 
(Елизарова  2005:227-234).  Аргументирайки  диференциацията  между  родноезикова 
комуникативна компетентност и чуждоезикова комуникативна компетентост,  руската 
изследователка  предлага  модел  за  формиране  на  междукултурна  компетентост  в 
рамките  на  чуждоезиковата  комуникативна  компетентност.  За  целта  Г.Елизарова  се 
опира на модела на ван Ек, като му придава междукултурно измерение. Концепцията на 
изследователката  съответства  на  разглеждания  от  нас  тип  чуждоезиково  обучение: 
изучаването на чужд език и култура се осъществява в родна за учещите среда. Моделът 
обаче  е  съобразен  с  условията  на  висшето  образование,  което  прави  някои  негови 
аспекти неприложими конкретно в обучението по руски език в средното училище. Това 
са аспектите, свързани с изучаването на т. нар. етнография на комуникацията, а също 
така  и  с  лингвистичната  (филологическата)  информация  (такива  са  концентрирани 
например в знанията за начините на представяне на ценностите в двете култури чрез 
семантиката  на  лингвистичните  категории,  дискурса,  моделите  на  поведение). 
Допускаме, че запознаването на учениците с по-задълбочени лингвистични знания  (без 
да  посочваме  модела  на  Г.Елизарова  като  „образец”)  е  по-подходящо  за 
родноезиковото  обучение,  т.е.  в  условия,  които  налагат  необходимостта  от  висока 
степен на владеене на езика. В обучението по руски език обаче, което се характеризира 
като  изключително  прагматично  ориентирано,  лингвистичната  информация  е 
експлицирана дотолкова, доколкото „обслужва” конкретна комуникативна ситуация с 
цел  развиване  на  речевите  умения,  а  като  цяло  -  на  общуването.  От  друга  страна, 
различна  от  нашата  е  целевата  положеност  на  модела  на  Г.Елизарова:  той  се 
осъществява  в  „изкуствена”  среда,  но  е  ориентиран  към  учещи  (студенти),  които 
целенасочено биват подготвяни за престой в страната на изучавания език11. И все пак, 
при  какви  „изкуствени”  условия  се  извършва  тази  целенасочена  подготовка? 
Експерименталният опит, който провежда Г.Елизарова, обхваща пет години (или, както 
уточнява  самата  тя,  „ежегодно  в  периода  от  1996  до  2001  г.”).  Занятията  са  се 
провеждали два пъти седмично по три астрономични часа и са продължили между три 
и  осем  месеца.  Освен  това  съставът  на  групата  от  квалифицирани  в  областта  на 
междукултурната  комуникация  и  междукултурното  образование  преподаватели  и 
сътрудници  е  бил  смесен  (в  конкретния  случай,  за  който  говорим,  става  въпрос  за 
руско-американски  състав,  тъй като  на  обучение  в  САЩ са били подготвяни  руски 

9 Според Б.Рей «Накратко,всяка компетентност в същността си е ограничена и свързана с някакъв обект, 
следователно  –  отнася  се  за  някаква  област.  Изглежда,  че  тя  изключва  трансверсалността.  Не  е  ли 
противоречиво  понятието  за  трансверсалната  (преносимата)  компетентност?»  (цит.по:  Мерджанова 
1999:35).
10 Самият М.Байръм обръща внимание върху този  факт, когато казва, че моделът трябва да съответства 
на спецификата на конкретен образователен контекст (Байръм 1997:7).
11 Той е конкретизиран от Г.Елизарова като «продължителен (не по-малко от два непрекъснати месеца) и 
многократен (в продържение минимум на две години)» (Елизарова 2005:245).
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студенти).  Ето  защо  моделът  на  Г.Елизарова  е  тясно  обвързан  с  фактори  от 
психологическо  естество  като  „културен  шок”,  адаптация,  емпатия,  безпокойство  и 
т.под.  и  става  възможен  задължителния  характер  на  проиграването  им  в  учебни 
условия. Това се отнася най-вече до развиването на емаптия, която, нека повторим, най-
трудно се поддава на „възпитание” и изисква продължителен период от време. Нещо 
повече. Дори и тогава учещият може да симулира емпатия, но да остане при „Его”-то 
си.  Правим  извода,  че  моделът  на  руската  изследователка  е  частично  приложим  в 
обучението по руски език в българското средно училище и демонстрираме тезата си, 
като ексцерпираме единствено релевантни за нас аспекти от него. 

Следващият  модел,  който  анализираме,  е  разработен  в  рамките  на  проекта 
„Обучение по интеркултурна комуникация в подготовка на учителите” (2004-2006) и е 
с участието на българската педагожка проф. С. Чавдарова-Костова. Моделът съдържа 
три  компонента  на  интеркултурното  обучение:  знания  (knowledge/savoir),  умения 
(know-how/savoir-faire)  и  „да  бъдеш”  (being/savoir-être),  тяхното  оценяване  и 
дескриптори (Чавдарова-Костова 2010:212-227). Характерното за този модел е неговата 
педагогическа насоченост, в съответствие с което е формулирана и целта – „формиране 
на  качества  в  контекста  на  интеркултурното  възпитание”  (Чавдарова-Костова 
2010:204).  Освен това моделът е  предназначен  за  ученици от  българското училище, 
които  са  представители  на  различни  етнически  общности,  т.е.  приложим  е  в 
мултикултурна среда, какъвто не е «нашият» случай. Следователно наличието на този 
фактор прави възможно развиването на умения активно да се действа в мултиетническа 
ситуация  и  повече,  отколкото  при  опосредената  «среща  с  другия»,  подпомага 
изграждането на афекти, свързани в модела с компонента  „да бъдеш”. 

По отношение на оценяването и разработването на критерии за него на този етап 
ние  се  въздържаме  от  подобна  амбиция.  Основната  причина  за  това  се  корени  в 
специфичния социокултурен и образователен контекст, в чиито рамки се осъществява 
изучаването и преподаването на руски език в средното българско училище. От друга 
страна,  под  съмнение  се  поставя  изобщо  въпросът  на  „измеряемостта”  на 
междукултурната компетентност12 (Как да се измери степен на усвоена ценност? Как да 
се измери степен на усвоена емоция? Как да се измери степен на усвоен смисъл, ако 
концептът, който е рамка на проекта ни, е аналог на смисъла? Изобщо как се мери нещо 
ирационално?).  В тази връзка (макар и косвена) цитираме онази част от държавните 
образователни  изисквания  за  учебно  съдържание  в  Културно-образователна  област 
„Чужди  езици”  (в  т.ч.  и  руски  език),  в  която  при  характеристиката  измеримост е 
казано: ” …основни аспекти на процеса на обучение и възпитание, като стратегии за 
учене,  автономност  на  ученика,  изграждане  на  отношения,  приобщаване  към 
общочовешки и културни ценности, поведенчески модели, междукултурно общуване,  
не са обект на външно оценяване” (подч. – наше – А.М.; ДОИ www). С други думи, ако 
нещо може да бъде „измерено” от съдържащите се в междукултурната компетентност 
елементи, то това са знанията и когнитивните умения. Що се отнася обаче до уменията 
за действане в междукултурна ситуация и отношенията (нагласите), то по-подходящо е 
разработването на портфолио, но не като оценяващо, а като образователно средство, 
чрез  което  се  проследяват  етапите  в  процеса  на  развиването  на  съответните 
компоненти. Затова в разрботката се приема формулировката за  задачи, ориентирани 
към  (формиране на знания, умения, отношения), а не за задачи, формиращи/развиващи 
(знания,  умения,  отношения),  оразличавайки така  превантивното  формиране  на 
интеркултурна компетентност от, респ., санкциониращото. 

12 Вж. Петрова 2013: 132-146.
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Анализираните модели ни окуражават да предприемем следната схема от учебни 
дейности.  

Задачи, ориентирани към формиране на знания: 

1)  Вярно  (Да)/Невярно  (Не)  –  например:  Так  ли  было  в  тексте?  Выберите 
ответ Да или Нет. 

2)  Композиране  на  текст  от  абзаци,  изречения  или  думи  –  например: 
Обозначьте абзацы цифрами в таком порядке, в каком происходят события в тексте. 

Задачи, ориенирани към формиране на когнитивни умения:

1) Съпоставяне – например: Сопоставьте название праздника в обеих
традициях.

2) Тълкуване – например: После чтения каждого абзаца определите основную
идею и сформулируйте вывод.  
 

Задачи, ориентирани към формиране на отношения:

1) Съчинение;
2) Проект.
Следвайки с известни корекции трите модела, ние приемаме трикомпонентната 

структура на междукултурната компетентност, в която открояваме: знания, умения и 
отношения и дефинираме междукултурната компетентност като придобити в родна 
за учещите социокултурна и образователна среда знания и умения, които обезпечават  
условия  за  формиране  на  такива  отношения  спрямо  собствената  и  изучаваната 
култура и носителите им като разбиране и уважение, необходими на ученика като 
потенциален участник в междукултурното общуване. 

2.2. Методически аспекти

2.2.1. Социокултурни и образователни специфики в обучението по руски език в 
българското средно училище

Терминът руски език като чужд13 (русский как иностранный - РКИ) се появява 
през 60-те г. на ХХ в. в Русия, когато в страната пристигат огромен брой чуждестранни 
студенти,  повечето  от  които  никога  преди  това  не  са  изучавали  руски  език  или  го 
владеят  на  ниво,  което е  недостатъчно  за  социализацията  им.  Ситуацията  мотивира 
преподаватели  предимно  от  Московския  университет  и  от  Университета  за  дружба 
между народите да създадат методика на преподаването на руски език като чужд. 

С оглед на социално-политическата обстановка в Русия след 90-те г. на ХХ в. 
разпространяването и изучаването на руски език като чужд, особено ако говорим за 
страните от Централна и Източна Европа, преживява своите „падения“ и „възходи“. Но 
към днешна дата са постигнати доста положителни резултати. Аудиторията от учещи 
обхваща не само чуждестранни студенти, пристигнали в Русия на обучение и/или за 
постоянно  пребиваване,  но  вече  и  деца  на  рускоезични  емигранти,  а  също  така  и 
носители  на  други  езици  и  култури,  пребиваващи в  собствената  си  страна.  В  така 
очерталата  се  типология  на  преподаване  и  изучаване  на  руски  език  като  чужд 

13 Въпреки така формулирания термин, т.е.  с  акцент върху езиковата страна,  се има също предвид и 
изучаването на култура. 
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едновременно се набелязват два непренебрежими фактора – социокултурната среда14, 
която предпоставя  образователните условия15. С оглед на тези фактори се открояват 
специфики  в  преподаването  и  изучаването  на  руски  език  в  средното  българско 
училище. 

Преди всичко изпъква преобладаващият тип чуждоезиково обучение в България, 
който се характеризира с това, че „българи, владеещи даден чужд език, го преподават 
на българи, при това чуждият език се изучава извън страните/областите, в които той се 
говори“  (Стефанова  2007:11).  Следователно  руският  език  в  средното  българско 
училище се изучава изолирано от естествената среда на носителите му или, погледнато 
от  друг  ъгъл,  в  родна  за  учещите  социокултурна  среда,  която  формира 
менталността/манталитета16 им  според  типичните  за  тяхната  действителност  норми. 
Как тази специфика е заложена в действащите учебни програми17? 

Тук  думата  ни  е  за  изучаването  на  руски  език  като  първи  чужд  в  рамките  на 
профилираната  подготовка  на  учениците  от  гимназиалния  етап  на  средната 
образователна степен. В тези програми „целите /.../ са насочени към овладяването на 
комуникативната  компетентност  в  единство на съставящите я компоненти – езиков, 
социокултурен, стратегически”, при „създаване на условия за постигане на равнище на 
владеене  на  руски  език,  постепенно  доближаващо  се  до  родноезиковата 
комуникативна  компетентност”  (подч.  -  наше;  УП  2003:246;  279;  291).  На  тази 
перспектива съответстват  и резултатите,  описани в ядрото „Социокултурни знания”: 
«усвояване на най-типични поведенчески модели, характерни за носителите на руския  
език” (подч. – наше; УП 2003:254). Освен това една от подцелите «трябва да възпита 
готовност  за  междукултурно  общуване,  основано  едновременно  на  самоуважение, 
уважение и толерантност към различията» (подч. – наше; УП 2003:245). Ако оставим 
настрана факта, че никъде не се посочва понятието  междукултурна компетентност, 
като предпоставка тъкмо за «готовност за междукултурно общуване», бихме обърнали 
внимание върху стремежа изучаването на руския език и руската култура в средното 
българско училище да преминава през (с)равняването с носителите им. Питаме се: как 
се  вписва  «идеалният  носител»  в  парадигмата  на  междукултурното 
учене/междукултурната компетентност?

Като критикува ориентацията на модела на Я. ван Ек към «идеалния носител» на 
езика/културата,  М.Байръм  заявява  необходимостта  от  развиване  на  умения  в 
«междукултурно  общуване».  Това  повече  приляга  на  съвременните  образователни 
реалности,  защото  иначе  стремежът  към  «носителя  на  езика»  като  към  идеал  в 
обучението по чужд език «допуска идеята за това, че учещите трябва да пренебрегнат 
собствената  си  социална  и  културна  идентичност»  (Байръм  1997:8). Практически 
същото виждане споделя и Дм. Гудков: „Докато на повърхнинно равнище адаптацията 
към чуждоезичната култура може да преминава достатъчно успешно, при по-дълбоките 
слоеве на съзнанието може да се забележи, че „архетиповете” на родната култура (...), в 

14 Социокултурната среда е „сложна структура от обществени, материални и духовни условия, в които се 
реализира човешката дейност“ (Кулюткин, Тарасов www).
15 Образователната  среда  е  „преди  всичко  подсистема  на  социокултурната  среда,  съвкупност  е  от 
исторически  оформени  фактори,  обстоятелства,  ситуации,  т.е.  цялост  е  от  специално  организирани 
педагогически условия за развитието на личността“ (Кулюткин, Тарасов www).

16 Според  А.Гуревич  менталността  обозначава  „социално-психологическите  нагласи,  автоматизми  и 
навици, начини на светоусещане,  представина хората,  които принадлежат към една или друга социо-
културна общност“ (Гуревич 1989: 75).
17 Към времето на написване на дисертационния текст в процес на изготвяне са нови програми, които по 
обясними причини не са обект на коментара ни.
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голяма  степен  детерминиращи  дълбинните  мотивации  на  личността,  остават  без 
съществени изменения. (...).  Не  е възможно, колкото и да се стараем, да превърнем 
чужденеца  в  руснак.  Опитите  да  се  постигне  това  са  обречени  на  неуспех,  а  в 
методически  план  (както  вероятно  всяка  неизпълнима  задача)  раждат  безкрайни 
декларации,  звучащи  много  красиво,  но  непригодни  за  практическа  реализация” 
(Гудков 2000:37). 

Свързан  с  идентификацията  на  ученика  и  неговата  адаптация  към  изучаваната 
култура, процесът на «усвояването на най-типични поведенчески модели, характерни за 
носителите  на  руския  език”  се  оказва  доста  проблематичен.  Според  нас  още  по-
валидна е тезата в контекста на «изкуствените» условия: при тях процесът на изучаване 
на  чуждия  език  се  осъществява  предимно  на  съзнателна  основа,  през  ограничени 
източници  на  информация18 и  при  «сработване»  на  психологически  механизми, 
различни от психологическите механизми на носителите на езика и културата. Съвсем 
различна е ситуацията при изучаването на чужд език в «естествени» условия. При нея 
едновременно  са  налице  „потапяне”  в  езика  и културата  и  институционализираният 
процес. Това осигурява: непосредственото запознаване с културните явления, високата 
мотивация,  произтичаща от  естествената  потребност  за  социализация  в  обществото, 
съответните образователни цели (вж. по-напред целта при чуждестранните студенти, 
които  учат  в  Русия),  усвояването  на  езика  и  културата  по  естествен,  често 
безсъзнателен,  начин.  Изучаването  на  другата  култура  в  «изкуствени»  условия 
безспорно оказва трансформиращо въздействие върху личността. Тази трансформация 
обаче, следва да се разглежда като обогатяване, а не като подмяна (Чонгарова 2002:96). 
В  този  смисъл  доста  по-адекватна  изглежда  формулировката  в  държавите 
образователни изисквания  за учебно съдържание по чужди езици (в т.ч. и руски език), 
на които по правило би трябвало да съответстват учебните програми: „Постигането на 
шестото  равнище,  доближаващо  се  до  владеенето  на  езика  от  представител  на 
съответната култура  не е цел на обучението в българското средно училище“  (подч. – 
наше; ДВ 2006:18). 

Казаното до тук съвсем не означава нашите съпротиви срещу „високото“ ниво на 
владеене на чужди езици и култури, изучавани в средното училище у нас. Водени сме 
единствено  от  идеята  за  прецизиране  при изготвянето на програмите,  учебниците и 
помагалата, а най-вече в похватите на преподаване. 

Анализира се ситуацията на изучаването на руския език в средното българско 
училище в София и страната.

Според данни за учебната 2010/2011 година в гр. София19 руски език в една или 
друга  степен  (начална,  гимназиална,  прогимназиална),  форма  на  подготовка 
(профилирана,  задължителна,  задължителноизбираема,  свободноизбираема)  и 
определен хорариум20 се изучава общо в 124 училища (при 150 преди 2-3 години). Това 
са 68 на брой СОУ и Профилирани езикови гимназии (при 80 в предходни години), 2 на 

18 Съпоставяйки начините на изучаването на езика като роден и като чужд, Елизарова отбелязва: „Освен 
това,  носителите на езика усвояват огромни информационни обеми през образователната си система, 
средставата за масова информация и други източници, които са недосътпни за изучаващите езика като 
чужд“ (Елизарова 2005:217-218).
19 Тези данни прилагаме със знанието и любезното съдействие на г-жа Галина Лилова – инспектор по 
руски език в РИО-София, за което специално й благодарим.
20 Експертите  отбелязват  силен  спад  в  хорариума  по  руски  език  особено  що  се  отнася  до 
задалъжителноизбираемата подготовка. В рамките на тази подготовка руски език се изучава най-често по 
1 час седмично, по-рядко – по 2 часа седмично и като изключение – по 3 часа седмично.
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брой спортни училища, 2 на брой вечерни и сменно-вечерни училища, 25 на брой ОУ 
(при 37-40 в предходни години),  19 на брой Професионални гимназии  (при 21-22 в 
предходни  години),  6-7  на  брой  Частни  училища.  Общият  брой  на  учениците, 
изучаващи руски език като първи, втори или трети чужд, е 14 725. От тях 2 369 ученици 
изучават  руски  език  като  първи  чужд  език  (768  –  в  начален  етап;  697  –  в 
прогимназиален етап; 584 – в гимназиален етап), 12 220 - като втори чужд  (5 692 – в 
прогимназиален етап; 4 388 – в гимназиален етап в СОУ и профилирани гимназии; 2140 
–  в  гимназиален  етап  в  професионални  гимназии),  136  –  като  трети  чужд.  По 
отношение на преподавателския състав се посочва, че обучението се провежда от 160 
преподаватели  (при 250 преди 2-3 години).  Като същевременно има „скрит“  резерв, 
което  ще  рече,  че  преподаватели  с  първа  специалност  руски  език  работят  само  по 
втората си специалност или преквалификацията си.

В контекста на гореизложените данни се подчертава, че  изучаването на руски език 
в софийските училища бележи спад във всички етапи и форми. Руски език като първи 
чужд в начален и прогимназиален етап се изучава в четири софийски училища  (133 
СОУ, 18 СОУ, 107 СОУ и 125 СОУ), а в гимназиален етап само в едно  (133 СОУ). 
„Свиването“ на руски език като втори чужд е най-драстично в прогимназиален етап21 – 
около 40%. Съответно в гимназиален етап то е по-слабо, но също чувствително. Според 
нас  по-важното  в  случая  е,  че  като  трайна  тенденция  за  софийските  училища  се 
очертава изучаването на руски език предимно като втори чужд в гимназиалния етап.  

За  да  бъде  картината  по-пълна,  привличаме  и  резултатите  за  ситуацията  на 
изучаването  на  руския  език  в  страната  за  периода  2000  –  2010  г.,  почерпани  от 
изследването  на  А.Радкова,  извършено  въз  основа  на  богати  социологически  и 
статистически материали. 

Анализирайки  формите  и  видовете  на  изучаване  на  руски  език  в  средното 
българско  училище,  а  също  и  нивото  на  владеене  на  езика  от  учениците  след 
завършване на средното им образование, изследователката стига до следните резултати. 
Около половината от учениците достигат до степен на владеене на езика на равнище 
А2. Спрямо общите нива на компетентност,  залегнали в Общата европейска езикова 
рамка,  това  значи,  че  учениците  ще  могат  да  разбират  най-често  срещани  думи  и 
изрази,  свързани  с основни житейски  ситуации  (семейство,  работа,  покупки,  близко 
обкръжение); да четат кратки и съвсем прости текстове; да участват в разговор с кратки 
реплики  по  познати  теми;  да  пишат  кратки  и  лесни  бележки,  съобщения  (ОЕЕР 
2006:40). Едва една трета от учениците владеят руски език на продуктивно ниво, като 
разпределението е следното: до В1 достигат една осма, до В2 – около една пета  (или 
20 000 ученика) (Радкова 2012:519). Макар че по брой ученици руският се нарежда на 
второ място  след английския,  съвсем различни са  данните  за  другите  чужди езици, 
изучавани  в  средното  българско  училище.  Две  трети  от  учениците,  изучаващи 
английски, немски, френски, италиански и испански език, достигат до ниво по-високо 
от В1, и едва една трета – до ниво А2 или по-ниско (Радкова 2012:520). 

Изследването  на  А.Радкова  потвърждава  и  разширява  констатацията,  която 
направихме  с  оглед  на  данните  за  софийските  училища:  руският  език  по-често  се 

21 Тук трябва да подчертаем, че обстоятелството се дължи на промяна в Наредба №6 за разпределение на 
учебното  време  за  достигане  на  общообразователния  минимум  по  класове,  етапи  и  степени  на 
образование,  съгласно която II-ри чужд  език се  изучава  задължително само в гимназиалната степен. 
Съответно в прогимназиалната степен изучаването на II-ри чужд език се осъществява единствено под 
формата на задължителноизбираема подготовка.
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изучава  като  втори  или  трети  чужд,  като  се  достига  едва  до  базово  ниво  (А2) на 
владеенето му.

Следващите специфики са свързани с традициите на преподаването и ученето на 
руски език и култура в средното българско училище. 

•  разказването за   някой културен  феномен от  страна  на  учителя  (и  нерядко 
изобрът  на  темата  е  по  негова  преценка)  и  много  често  без  връзка  с  българската 
(родната22 за  учениците)  версия  за  него.  Този  подход  «буквално»  (и  по  време  на 
«господстване» и по «идеология») остава в следите на бихевиоризма в образованието, 
уреждайки  отношенията  между  участниците  в  педагогическия  дискурс  в  йерархия: 
Знанието  над  смисъла,   Преподаването  над   конструирането  (на  значения), 
Обект(ив)ното над субект(ив)ното, Учителя над ученика. Подходът влиза в разрез и с 
една от подцелите в учебните програми, според която е необходимо «да се поощряват 
интересите на ученика както към родния език  и култура,  така и към руския език и 
културата на народите, чиито носители са те, на основата на съпоставката» (подч. – 
наше; УП 2003:245) – централна теза в междукултурния подход. Иначе казано, руската 
култура все още се изучава в гимназиалния етап като «петото умение, прибавено, така 
да се каже, към обучението по говорене, аудиране, четене и писане» (цит.по: Елизарова 
2005:227).  Изхождайки  от  виждането  си  за  неразривната  връзка  между  езика  и 
културата,  М.Байръм  характеризира  натрупването  на  «културна»  информация  като 
«складирана  информация»,  защото  не  може  да  се  превърне  в  знание,  осъзнаване 
(Байръм, Морган 1994:5), което е първата стъпка към обезпечаване на качествата на 
«междукултурната  личност»,  изправена  пред  предизвикателствата  на  съвременна 
Европа.  Информацията,  свързана  с  изучаваната  култура,  намира  място  в 
междукултурното  учене,  но  едва  тогава,  когато  тя  не  е  поднесена  фрагментарно,  а 
систематично и постоянно се поставя под съмнение истинността й (Байръм, Морган 
1994:41); 

• изключването на «неудобните» теми; 

• недостатъчната квалификация на учителите по отношение на преподаването на 
руски език като втори чужд23 и, което е още по-важно, в областта на междукултурната 
комуникация и междукултурната компетентност. Това се отнася и за обучителите, в т.ч. 
и преподавателите, сред които не прави изключение и авторът на настоящия текст. 

•  преимущественото  използване  на  руски  език  в  рецептивните  видове речева 
дейност (вж. Радкова 2012:521). 

Анализираната ситуация ни дава повод да поставим под съмнение водещия в 
средното  българско  училище24 прагматичнофункционален  подход,  който,  според 
22 Съзнаваме разликите в понятията български и роден. В случая обаче имаме предвид официалния статут 
на българския език в нашата страна. В скоби само ще отбележим, че предмет на отделно разглеждане 
може  да  бъде  изучаването  на  руски  език  и  култура  от  представители  на  една  или  друга  етническа 
общност у нас, различна от българската. 
23 „Практиката показва, че учителите слабо разграничават спецификата при втория чужд език и нерядко 
го преподават като  първи чужд език“, което се дължи на „липсата на достатъчно ефективна система за 
професионална подготовка на учителите по чужд език“ (Радкова - лекция). Тук искаме със съжаление да 
отбележим още, че повечето студенти-русисти отказват да работят като учители,  в резултат на което 
учителите по руски език са на възраст над средната.
24 Срв. в учебната програма за задължителна подготовка в обучението на руски език като втори чужд в IX 
и  X клас  четем:  „Образователната  стратегия при изучаването  на втория чужд език се  определя като 
функционално-комуникативна“  (УП  2003:257).   На  основата  на  тази  стратегия   са  разработени  и 
учебниците по руски език.
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аргументацията  на  Г.Нойнер  и  Х.  Хунфелд,   не  отчита  социокултурните  и 
образователни рамки на учебната  група (Нойнер,  Хунфелд 1996:113)  и да направим 
извода,  че  за  реализирането  на  интегрирано  изучаване  на  руски  език  и  култура  в  
средното българско училище би било по-подходящо конструирането на такъв модел с 
междукултурна насоченост,  който да е инспириран от постановките на когнитивната 
наука.    

2.2.2. Културата в методическите подходи

В  този  сегмент  се  реконструира  „мястото”  на  културата  в  методическите 
подходи – граматико-преводния, директния,  аудио-лингвалния,  лингвострановедския, 
лингвокултурологичния. Като се позоваваме на лингвокултурологията и когнитивната 
лингвистика,   и по-точно на базовата в тези науки  категория –  концепта,  ние -  без 
претенции  за  всевалидност  –  предлагаме  частнометодически  проект  с 
междукултурна  насоченост,  предназначен  за  ученици,  изучаващи  руски  език  в  
гимназиалния етап на българското средно училище. В съответствие с ключовата теза, 
че концептът „задава модела,  а с  това не само описва  своя обект,  но и го създава” 
(Воркачов 2003:8-9),  в труда се изпробва неговата приложимост на две равнища: на 
теоретично (концептивно) и на операционално, инспириращи респ., лингвокултурната 
макрорамка и лингвокултурната микрорамка в проекта ни. 

3. Проект за формиране на междукултурна компетентност в обучението по руски 
език за ученици от гимназиалния етап на средната образователна степен

Втора глава на труда е разделена на две допълнително вътрешно обособени части. 
Стъпвайки върху теорията  на лингвокултурния  концепт,  са  потърсени образоващите 
ресурси на категорията, залагащи концептуалните основи на проект с междукултурна 
насоченост,  предназначен за обучението на ученици от гимназиалната образователна 
степен в българското училище.

3.1. Лингвокултурният концепт като теоретична рамка за построяване на проекта

3.1.1. Определения за концепт

Концептът придобива  терминологичен  статус  най-напред  в  средновековния 
теолого-философски  дискурс във  връзка  с  полемиката  между  номиналистите, 
реалистите  и  концептуалистите  за  природата  на  универсалиите.  За  ключови  тук  се 
смятат „Телеологичните трактати” на френския теолог и философ Пиер Абелар (1079-
1142), който се посочва като „баща на концептуализма”. Давайки превес на речта над 
езика, Пиер Абелар по същество разграничава концепта от значението. Ако в хода на 
общуването стремежът е да се сподели общо за говорещия  и слушащия значение, то 
концептът  е  присвоеният  от  субекта  смисъл  в  хода  на  самоопознаването, 
разсъждаването,  саморефлексията  върху  изреченото,  казаното.  Концептът  се 
осъществява  в  рамките  на  автокомуникацията  (АЗ-АЗ).  Другият  момент,  който  ни 
касае  в  схващането  на  френския  философ  за  концепта,  е  начинът  на  участие  на 
концепта  в  речевия  акт.   Посредством  времевия си  континуум  концептът  „изказва” 
„тук” и „сега” някакъв минал опит, който може да бъде интериоризиран (от субекта) в 
някакви следходни събития.

Основополагащо  значение  за  възприемането  на  концепта  в  руската 
хуманитаристика се приписва на С.Асколдов. В публикуваната си през 1928 г. статия 
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„Концептът и думата” („Концепт и слово”) руският философ пише: „За да си изясним 
природата на концептите, е необходимо да се улови най-съществената им страна като 
познавателно  средство.  Тази  страна  наричаме  заместваща  функция.  Концептът  е 
формация, която замества в процеса на мислене неопределено множество предмети от 
един и същи вид”.  Но тази функция „не просто отразява множеството, което замества”, 
тя е „символична”. Защото концептът е „само потенция да се извърши едно или друго 
нещо”, „обозначена възможност” е (цит. по: Зусман www). Следователно концептът е 
категория от сферата на мисленето, която осъществява познавателната си функция въз 
основа на способността му да реферира. 

Почти седемдесет години след публикуваната от С. Асколдов статия друг учен – 
Дм.  Лихачов,  подхваща изказаната  от  С.Асколдов  теза  за  заместващата  функция  на 
концепта,  но  в  по-нататъшните  си  постановки  той  не  споделя  виждането  на  своя 
предшественик.  Дм.  Лихачов  също  както  и  С.Асколдов  възприема  концепта  като 
мисловна категория, която има способността да интерпретира явленията в зависимост 
от контекста и статуса на възприемателя, т.е. медиатор е между думите и нещата. Но 
същевременно,  обединявайки  общо  и  индивидуално,  обективно  и  субективно, 
концептът може да бъде изразен чрез значението на всяка лексикална единица, което 
„представя” националното съзнание. В статията на Дм. Лихачов заляга и идеята, която, 
както видяхме, е изразена по един или друг начин при Пиер Абелар и С.Асколдов, а 
именно: че концептът е синоним на смисъла, а понятието на значението. Тя се оказва 
ключова за двете водещи в концептологията направления - когнитивната лингвистика и 
лингвокултурологията.

Интерпретациите  за  концепта  в  дискурса  на  когнитивната  лингвистика са 
мотивирани  от  научните  визии  за  релацията  език/реч  -  мислене  и,  по-точно,  от 
концепцията  на  Л.С.Виготски  за  невербалното  мислене.  Тя  се  състои  в  това,  че  до 
запознаването си с езика човек в определена степен е опознал света благодарение на 
рецептивните си и когнитивни способности -  възприемайки обектите и явленията от 
действителността,  човек  ги  сравнява,  различава,  отъждествява  и  така  конструира 
знанията си за света. Съгласно тази гледна точка процесът на човешкото познание е 
процес на образуване на смисли, или концепти. Игнорирането на подобна хипотеза би 
довело до отъждествяването на езика/речта  и мисленето (Павильонис 1983:102-108). 
Същевременно езикът е само един от начините, но най-надежните и директни начини, 
за образуване и/или реконструиране на концепт: „Ние можем да стигнем до мисълта 
единствено  чрез  думите  (все  още  никой  не  е  измислил  друг  начин)”  (Вежбицка 
1999:293; 2001:48). 

От  такива  научни  позиции  –  че  част  от  мисълта  се  вербализира,  а  друга  част 
остава невербализирана - в когнитивната лингвистика се обособяват няколко подхода, в 
рамките на които концепът се дефинира по следния начин. 

Повечето изследователи, които работят в полето на логико-семантичния подход - 
Н.Д.Арутюнова  и  школата  й,  В.Н.  Телия,  Н.Ф.  Алефиренко,  В.В.Колесов,  споделят 
тезата,  че  семантиката  на  езиковия  знак  и  в  частност  семантничният  подход  е 
единственият  начин,  който  формира  съдържанието  на  концепта. Така  според 
Н.Д.Арутюнова концептът е „оперативна съдържателна единица” „на цялата картина на 
света,  отразена  в  човешката  психика”.  Концептът  съдържа  както  сведения  „за 
обективното състояние на нещата в света, така и сведения за въображаемите светове и 
възможното  състояние  на  тези  светове”  (Арутюнова  1977:198).  Последната  теза  на 
изследователката съвпада с тълкуването на концепта при А.Вежбицка: това е „обект от 
света на „Идеалното”, който има име и отразява определени културно-детерминирани 
представи на човека за света от „Действителното”” (цит.по: Телия 1996:97). 
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Аналогична е тезата и на представителите на когнитивния подход - З.Д.Попова, 
И.А.Стернин,  Е.И.  Кубрякова  и  др. Според  тях  концептът  е  дискретна  ментална 
формация,  която  е  базова  единица  на  мисълта,  притежава  относително  подредена 
структура,  резултат  е  от  познавателната  дейност,  съдържа   енциклопедична 
информация за конкретен обект и за неговата интерпретация (Попова, Стернин www).

В  рамките  на  гореизложените  когнитивноориентирани  лингвистични 
направления се дискутира въпросът: как езикът (чрез семантичния анализ) участва в 
образуването на концепт? 

Според  Р.  Павильонис  естественият  език,  манипулирайки  вербалните  символи, 
същевременно манипулира и концептите в системата. Това значи, че естественият език 
интегрира в системата нови концептуални структури в съответствие с фундаменталния 
принцип  на  интерпретацията.  Тези  нови  концептуални  структури  непрекъснато,  но 
опосредено - чрез други концепти и тхените структури – се съотнасят с концепти, които 
«отразяват» актуалния познавателен опит на индивида. При  такова разбиране, първите, 
очевидно,  са  несводими  към  вторите,  макар  и  да  са  тясно  обвързани  с  тях. 
Съдържанието на концептуалната система може да бъде не само повече  или по-малко 
«богато»,  но  и  повече  или  по-малко  близко  до  опознаваемата  действителност.  Но 
съдържанието  не  е  изцяло детерминирано  от  действителността:  тук  става  въпрос за 
логическа  (т.е.  детерминирана  от  самата  система)  възможност  за  построяване  на 
концепти.  Следователно  построените  посредством езика  концептуални  струкутри  се 
отнасят  по-скоро  до  възможния,  отколкото  до  актуалния  опит  на  индивида. 
Концептуалните  структури  са  инфорамция,  която  без  езика  е  невъзможно  да  бъде 
включена  в  концептуалната  система.  Това  може  да  бъде  информация  както  за 
принципно  наблюдаваните  в  действителността,  но  недостъпни  за  наблюдаване  от 
индивида обекти, така и за ненаблюдавани,  или хипотетични обекти.  В този смисъл 
концептите, кодирани във  вербалните символи «вода», «червено», «да бягам» и т.н., се 
различават  от  концептите,  кодирани  в  символите  «ентропия»,  «кентавър», 
«демокрация» и др. (Павильонис 1983:113-114). Ето защо езиковият знак («вербалният 
символ»  в  стилистиката  на  Р.Павильонис)  е  необходим  „не  за  съществуването  на 
концепта,  а за неговото оповестяване” (Попова,  Стернин 2001:39).  И в този смисъл 
семите  винаги  са  само  част от  концептуалното  съдържание,  за  изчерпателната 
експликация на което са необходими много значения, но с тази уговорка, че „светът на 
мислите никога не намира изчерпателен израз в езиковата система” (Попова, Стернин 
2001:58-59).  Следователно  концептите,  бидейки  интерпретатори,  които  си 
взаимодействат  с  други  концепти  и  така  постоянно  се  модифицират,  доуточняват  и 
изграждат (част от) концептуална структура, изпълняват  интенсионална функция: „Да 
се присвои някакъв смисъл (концепт), значи да се изгради някаква структура, която се 
състои от концепти като интерпретатори, или анализатори, на разглеждания концепт” 
(Павильонис 1983:102-108). Реконструирането на концепта се извършва на основата на 
семите, но не се ограничава с тях. 

В лингвокултурологията, в рамките на която работят Ю.С.Степанов, С.Х.Ляпин, 
С.Г.Воркачов,  В.И.Карасик,  Г.Г.Слишкин,  В.В.Воробьов  и  др.,  въпросът  за 
съществуването на невербалното мислене не се поставя под съмнение и се обвързва с 
афективната сфера и подсъзнанието. Погледнато от такъв ракурс диадата „значение - 
смисъл” придобива нова интерпретация, защото се появява компонентът концепт. Това 
налага  на  представителите  на  лингвокултурологията  да  конкретизират  отношенията 
„значение - концепт”, „смисъл - концепт”, „значение - смисъл”.  

Според  Ю.С.Степанов  концептът  е  „културен  „концентрат”  („сгусток”)  в 
човешкото съзнание. Това, чрез което културата „прониква” в духовния свят на човека, 
но и това, чрез което обикновеният човек „прониква” в културата и понякога й влияе. 
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(...) Концептът е съвкупност от представи, понятия, знания, асоциации, преживявания 
(емоции,  симпатии и  антипатии,  а  понякога  и  конфликти),  които  съпровождат  една 
конкретна  дума.  (…) Концептът  е  културна  единица  в  менталния  свят  на  човека” 
(Степанов  1997:38;  43).  В  тази  дефиниция  ясно  се  откроява  културният  аспект  на 
концепта.  Експлицира се взаимната обвързаност между културата и човека, която се 
реализира  в  съзнанието  –  пространство  на  концепта.  Ю.С.Степанов,  също  както  и 
представителите  на когнитивната  лингвистика,  разпознава  концепта  в думата.  Но за 
разлика  от  тях  не  във  всяка  дума,  а  единствено  в  онези,  които  изразяват  някаква 
културна  специфика.  Практически  същото  схващане  за  лингвокултурния  концепт 
споделят С.Х.Ляпин,  В. Карасик и Г.  Слишкин.  С.Х.Ляпин дефинира концепта  като 
„многослойна  и  дискретна  цялост  на  смисъла,  който  съществува  в  непрекъснатото 
културно-историческо пространство и затова способен за културно предаване” (Ляпин 
1997:18). От своя страна В. Карасик и Г.Слишкин възприемат концепта като „условна 
ментална  единица,  която  конституира  отношенията  между  езика,  съзнанието  и 
културата. Мястото, където пребивава концептът, е съзнанието. Културата детерминира 
концепта,  който  се  опредметява  в  езика  и/или  речта”  (Карасик,  Слишкин  www). 
Следователно  концептът  е  ментална  проекция  на  културните  компоненти,  които  се 
манифестират в езика  и/или дискурса.  Двамата  учени уточняват  относителността  на 
тази  триада  поради  сложните  взаимоотношения  между езика  и  културата25,  от  една 
страна, и между езика и съзнанието26, от друга. Сред най-съществените характеристики 
на концепта те  посочват: ценностната му обозначеност27 в съзнанието, която образува 
своеобразен  център,  от  който  се  „разпиляват”  асоциации;  националната  му 
„маркираност”28 в пространството на различните езици; способността му за оценъчна 
трансформация29 (Карасик, Слишкин www). С. Воркачов също приема, че концептът е 
„единица  на  колективното  знание/съзнание  (която  отправя  към  висши  духовни 
ценности), има свой езиков израз и е белязана с етнокултурна специфика” (Воркачов 
www).  По  този  начин  изследователят  му  приписва  признаците  менталност, 
антропоцентричност,  субектност,  социалност,  ориентираност  към  човешкия  „дух”, 
етнокултурност. 

Концептите  се  обединяват  в  концептосфера.  Понятието  се  дефинира  като 
„всички потенции на концептите на носителите на един език. /.../ Колкото по-богата е 
културата  на  една  нация  -  фолклор,  литература,  наука,  изобразително  изкуство, 
исторически опит, религия, - толкова по-богата е концептосферата на определен народ” 
(Лихачов 1993:5). Съгласно концепцията за невербалното мислене се прави изводът, че 
концептосферата, респ. концептите, са мисловни, ненаблюдавани същности. В тясна, но 
не  тъждествена  връзка30 с  понятието  концептосфера  е  понятитето  манталитет 
25 «Езикът е едновременно и част от културата, и външен за нея фактор» (Карасик, Слrшкин www). 
26 «Менталните категории се «снемат» в езиковите и същевременно се детерминират от тях» (Карасик, 
Слишкин www).
27 «За лингвокултурологията концептът «носороговъд» не съществува, но не защото за тях не съществува 
езикова номинация, а защото в съзнането на носителите на езика не съществува ценностно отношение 
към подобни феномени. Показател за наличие на ценностно отношение е приложимостта на оценъчните 
предикати» (Карасик, Слишкин www ).
28 «Концептът е битийно-културно образувание, което се изгражда от езика и начина на мислене, от типа 
светоусещане ... на един народ» (Карасик, Слишкин www ).
29 «В живота на езиковия колектив актуалността на концептите, т.е. интензивността на оценката може да 
се променя. Концептът може дори да променя оценъчния си знак от отрицателен на положителен или от 
положителен на отрицателен» (Карасик, Слишкин www).
30Изследователите  виждат  тясната  връзка  между  манталитета  и  концептосферата  в  тяхното  взаимно 
влияние. Същевременно те посочват,  че това са различни същности. Манталитетът се проявява преди 
всичко в характера, действията, комуникативното поведение под влияние на определени фактори. Докато 
концептосферата  е  пространството  на  мисленето,  информационната  база  на  колективното  и 
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(менталност)31. Манталитетът (от лат. мens – ум, мислене, начин на мислене, душевна 
нагласа)  е  дълбинно  равнище  на  колективното  и  индивидуалното  съзнание,  което 
включва и  безсъзнателното.  Той е  съвкупност  от  нагласи  и  предразположености  на 
индивида или социалната група за действие, мислене, чувстване и възприемане на света 
по определен начин. Манталитетът е отрефлектиран в езиковите форми, предпоставен е 
от  социокултурната  среда,  т.е.  личните  взаимоотношения,  традициите,  историята, 
идеологията  и  т.н.  и  е  „консервативен”   спрямо  промените,  което  обяснява 
възможността  му  за  мултиплициране  на  „вечните”  качества  на  едно  общество  в 
концепти,   актуализирани  чрез  съответните  езикови  категории  (цит.по:  Аврамова 
2007:66;  СЗФ  1991:177-178).  Концептосферата  става  основа  за  изграждането  на 
картина на света – структурирани знания за света. Различават се когнитивна картина 
на света и  езикова картина на света. Първата съществува с съзнанието на човека и 
представлява   начинът,  по  който  „човек  „рисува”  света  във  въображението  си” 
(Маслова 2006:64). Съответно втората манифестира (част от) въображаемото в езика и 
дискурса. Поради сложните отношения, в които се намират, разграничаването на двете 
картини е твърде условно. По-важното е обаче, че, бидейки основа за светоусещането 
на човека, те открояват разликите и сходствата в отделните култури.

С  оглед  на  поставените  в  труда  задачи  се  споделят  следните  постановки  за 
концепта:  

▪ Концептът се появява в рамките на антропоцентричната парадигма.

▪ Концептът е интегративна категория, доколкото „принадлежи”

едновременно на съзнанието, културата и езика.

▪ Всеки езиков знак съдържа концепт. Със своето значение езиковият знак 

осигурява  достъп  до  релевантни  за  конкретен  речев  акт  концептуални  признаци.  В 
процеса на мисловната дейност тези концептуални признаци започват да интерферират 
с други, които не са назовани в думата.

▪ Концептът предполага междуезикова съпоставка.

▪ Изучаването на концептите допуска различни подходи.

▪ Концептът не винаги се вербализира.

▪ Далеч не всички концепти обозначават духовни същности

(например борщ; щи32; форточка33).

▪ Културно-специфичната и ценностната обозначеност са основни признаци на 
концепта. 

 

3.1.2. Вербализация на концептите

индивидуалното когнитивно съзнание (Попова, Стернин www).
31 В лингвокултурологията има опити за диференциацията на понятията менталност и манталитет. Но 
ние се придържаме към по-разпространеното виждане, което ги отъждествява. 
32 Руска зелева чорба.
33 Малко прозорче в горната част на голям прозорец.
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Ние,  съгласно  приетата  концепция  за  невербалното  мислене,  споделяме 
схващането  на  изследователите  за  частичната  вербализация  на  концептите.  Като 
считаме,  че  вербализираната  част  се  проектира  в  лексемите,  словосъчетанията, 
фразеологизмите  и  изреченията,  а  невербализираната  –  в  графичните  изображения 
(образи, схеми, картини и т.п.), което позволява да се констурират иконичен тип учебни 
задачи,  ориентирани  към развиването  предимно  (но  не  единствено!)  на  афективния 
компонент на междукултурната компетентност.

3.1.3. Структура на концепта

В когнитологията този въпрос се решава по различен начин. Релевантно обаче за 
изследването ни е схващането на З.Д.Попова и И.А.Стернин. Авторите открояват три 
базови структурни елемента на концепта: образен, информационен и интерпретативен. 
Образният34 компонент  се състои от два вида когнитивни признаци: перцептивни  и 
образни. Първата група формира в съзнанието зрителни, тактилни, вкусови, звукови и 
обонятелни образи в резултат на възприемането на вънезиковите обекти, явления по 
сетивен  път.  Втората  група  се  осъществява  чрез  метафоричното35 осмисляне  на 
възприетия  обект,  явление. Този  структурен  компонент  на  концепта  спомага  за 
изграждане  на  отношение като  аспект  в  междукултурните  модели  и  в  частност  в 
нашия  проект  (вж.3.2.1.).  Информационното  съдържание  (или  понятийният 
компонент при В.Карасик, Г.Слишкин,  знаковият – при С.Воркачов,  основният – при 
Ю.Степанов)  на  концепта  включва  минимален  брой  когнитивни  признаци,  които 
определят  най-съществените,  диференциалните  черти  (части,  функции  и  т.под.)  на 
обекта,  който  предстои  да  бъде  концептуализиран.  Този  структурен  компонент  на 
концепта спомага за изграждане на знания като аспект от междукултурните модели и в 
частност  на  нашия  проект  (вж.3.2.1.).  Интерпретативното  поле  се  състои  от 
когнитивни признаци, които интерпретират информационното съдържание, и включва 
следните зони:

▪  оценъчна  зона  (или  ценностният компонент  при  В.Карасик  и  Г.Слишкин, 
„културната памет” на думата при С.Воркачов,  „историческия”  и/или  актуалния 
компонент  при  Ю.Степанов)  –  обединява  когнитивни  признаци,  които  изразяват 
естетическа,  емоционална,  интелектуална,  нравствена  и  т.под.  оценка,  изведена  въз 
основа на личния опит. Т.е. отговаря на въпроса „какво е за някого/мен това, което се 
коментира?” Тази  зона  спомага  за  изграждане  на  отношение –  компонент  от 
междукултурните модели и в частност на нашия проект (вж.3.2.1.).

▪ утилитарна зона (или прагматичният компонент при С.Воркачов) – обединява 
когнитивни признаци, които разкриват връзката между концепта и бита, традициите, 
обичаите.  Т.е.  отговаря  на  въпроса  „къде  и  защо  се  използва  това,  което  се  
коментира?” и спомага за изграждане на знания и когнитивни умения – компонент от 
междукултурните модели и в частност на нашия проект (вж.3.2.1.).

▪ паремиологична зона – обединява когнитивни признаци, които са изведени на 
базата  на   прецедентните  текстове36 -  пословиците,  поговорките,  афоризмите, 

34 Под  образност ще разбираме  „способност  на думата  или фразеологията  да  предизвиква  в  нашето 
съзнание нагледни представи, свързана е с вътрешната форма на думата …” (Димитрова www)
35 Понятието метафора схващаме в най-традиционния му смисъл  като приписване на характеристиките 
на един предмет на друг.
36 «Прецедентният  текст  е  завършен  и  самодостатъчен  продукт  на  речевата  мисловна  дейност, 
(поли)предикативна единица; сложен знак, чиято сума от значения не е равна на смисъла му; добре е 
известен на «средния» носител на лингвокултурния социум и инвариантът на възприятието му влиза в 
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литературата, изкуството. Тази зона не винаги се проявява, тъй като не всеки концепт 
може де се срещне в паремиите. Зоната спомага за изграждане на знания и когнитивни 
умения.

Базовите  компоненти  на  концепта  изграждат  неговата  структура,  а 
номинативното  поле –  неговото  съдържание  (Попова,  Стернин.  www).  Ние  обаче 
вместо  за  номинативно  поле  ще  говорим  за  лингвокултурна  микрорамка 
(лингвокултурен  сценарий)  като  по-дидактизирано  понятие.  Лингвокултурната 
микрорамка съдържа  базовите компоненти на концепта, които изграждат структурата 
на  фрейма.  Фреймът  наред  със  скрипта,  сценария,  гещалта  се  възприемат  като 
концептуални структури, всяка от които по различен начин организира знанието. 

3.1.4. Методи на изследване на концептите

В  когнитивната  лингвистика  и  лингвокултурологията  основен  метод  на 
изследване на концептите е концептуалният анализ37. Той е насочен в посока от семите 
към категоризацията38, съдържаща когнитивни диференциални39 и класификационни40 

признаци, и е обозначен като процес на  концептуализация41, а някои негови версии – 
като интерпретация. 

3.1.5. Образоващият потенциал на концептите

За  отправна  точка  на  този  сегмент  избираме  семантизирането  на  понятията 
образование и  обучение.  Като  се  позоваваме  на  тезите  на  Е.Пасов,  А.Дамянова, 
Т.Ангелова,  Вл.Атанасов  за  диференциацията  на  понятията  образование и  обучение, 
ние  възприемаме  становището,  че  обучението  е  технологичната  страна   на 
образованието. Обучението не е достатъчно, още по-малко единствено условие, когато 
става въпрос за изграждане на личностни качества (разбиране, уважение, толерантност) 
у  ученика като потенциален участник в междукултурното общуване в смисъл, че то е 
акт на взаимност,  разчита  на субект-субектни,  симетрични отношения,  размяна е на 
ценности. Ценностите, както сме се съгласили, са присвоените, оличностени значения, 
а  тяхна  еманация  е  образът,  с  който  човекът  е в  образователния  процес  (Е.Пасов; 
А.Дамянова).  Ето  защо  „съдържание  на  образованието  е  културата  като  система  от 
ценности” (Пасов и др. 2007:21). А, както знаем от Ю.Степанов (и други), „Културата 
е съвкупност от концепти и отношенията между тях” (подч. – наше – А.М.; Степанов 
1997:43). От тази гледна точка се допуска, че лингвокултурният концепт би могъл да се 
разглежда  като  (само)образоваща  и  образователно-обучаваща  категория  с  оглед  на 
следните постановки.

•  Бидейки  едновременно  единица  на  съзнанието,  културата  и  езика, 
лингвокултурният  концепт  е  интегрираща  категория,  което  в  методически  план 

когнитивната база» (Гудков 2003:106).
37 В концептологията съществуват видове концептуални анализи. Но ние смятаме, че подходящ за нас е 
посоченият в 3.1.3. негов вариант от настоящата разработка. 
38 Категоризация е осмислянето на вънезиковите обекти и явления в рамките на категории – обобщени 
понятия (Попова, Стернин www).
39 Когнитивен диференциален признак е отделен признак на обекта, който е осъзнат от индивида и се 
съдържа в структурата на концепта (Попова, Стернин www).
40Когнитивен класификационен признак е компонент от съдържанието на концепта, който «отразява» 
един или друг  аспект от  категоризацията  на съответния обект или явление и  обобщава еднородните 
диференциални когнитивни признаци в структурата на концепта (Попова, Стернин www).
41 Концептуализацията е самият процес на образуване на концепти чрез осмисляне на нова информация 
(Попова, Стернин www).
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допуска, от една страна,  възможността за интегриране на руската култура в учебния 
предмет  „Руски  език”.  От  друга  страна  се  идентифицират  конкретни  функции  на 
лингвокултурния концепт, проектирани в релациите език – култура и език – съзнание: 
аксиологична и  кумулативна  (през  релацията  език  -  култура)  и  саморефлексивна и 
евристична (през релацията език - съзнание). 

▪  Лингвокултурният  концепт  се  появява  в  рамките  на  антропоцентричната 
парадигма.  В  съвременната  лингводидактика  от  гледна  точка  на  антропоцентризма 
ключова  фигура  е  ученикът  като  субект  на  индивидуалната  картина  на  света. 
Културологичната насоченост на обучението позволява да се обедини в един контекст 
езикът, културата и ученикът, което съответства на общата тенденция на развитието на 
съвременната  лингводидактика,  прехождаща  „от  комуникативноориентираното 
обучение  към  века  на  културологията,  диалога  и  многообразието”  (Митрофанова 
1999:253).  Този  „век”,  наречен  от  Н.Галскова  и  Н.Гез  „новата  онтология  на 
съвременното  езиково  образование”  (Галскова,  Гез  2007:  52),  предполага 
образоваността  на ученика като самообразование,  което се изразява в стремежа към 
самопознание, самоопределение, самореализация (Якиманская 1999:46). 

           ▪  Лингвокултурният  концепт  –  експлицитно  или  имплицитно  –  винаги 
предполага  съпоставка  между  езиците  и  културите.  Като  репрезентант  на 
«културната  тема» (Ю.Степанов;  В.Карасик),  концептът в хода на лингвокултурната 
дейност на учениците е  един от начините на организация на «диалога» между руската 
култура и българската култура.

           ▪ Доколкото концептите обединяват както рационалното, така и  ирационалното, 
те предпоставят условия в учебния процес за интегриране на аналитичния и образния 
начин на възприемане и преработване на информацията, което има пряко отношение с 
един от принципите на междукултурно учене – принципа етнографичност – застъпен в 
труда. 

           ▪ Концептът „задава модела, а с това не само описва обекта, но и го 
създава” (С.Воркачов). Следователно лингвокултурният концепт задава езиков модел 
на  културата  като  система  от  ценности.  Конкретно  в  разработката  това  означава 
конструиране  на  лингвокултурен  проект,  който  включва  една  обща  рамка  с  две 
подравнища,  обозначени  от  нас  лингвокултурна  макрорамка,  инициирана  от 
теоретичното  ниво  на  концепта,  и  лингвокултурна  микрорамка,  инициирана  от 
операционалното ниво на концепта.

В контекста на казаното се въвежда определение за лингводидактичен концепт. 
Лингводидактичният  концепт  е  образоваща  категория,  която,  интегрирайки 
изучаването на чужда култура  в учебния предмет «Чужд език», се характеризира с  
аксиологична, кумулативна, саморефлексивна и евристична функции, на основата на 
които  учебният  процес  се  организира  по  начин,  който  развива  аспекти  от 
междукултурната компетентност.

3.2. Лингвокултурна макрорамка на проекта
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Лингвокултурната  макрорамка дефинираме  като  технология42,  обезпечаваща 
продуктивното  изучаване  на  концептите  от  руската  и  българската  лингвокултура  в 
съпоставителен план. За осъществяването на тази цел, се поставят следните задачи:

 ▪ формулиране на целите на лингвокултурната макрорамка;

 ▪ предлагане на ресурси за учебно съдържание; 

 ▪ формулиране на принципи на междукултурно учене;

 ▪ формулиране на методите на междукултурно учене.

3.2.1. Цели на лингвокултурната макрорамка

Основната цел  на  обучението в  предлагания  от  нас  проект  е  формиране  на 
аспекти от междукултурната компетентност в изучаването на руски език и култура чрез 
интегрирането в учебния процес  на  лингводидактични концепти.    Това предполага 
усвояване на знания (когнитивен аспект) чрез развиване на умения (стратегиен аспект) 
и отношения (афективен аспект). Уменията, знанията и отношенията формулираме по 
следния начин.

▪  Поради  когнитивната  «природа»  на  концепта  уменията са  предимно 
когнитивни по своя характер и означават придобиване на знания чрез (само)рефелексия 
върху опита. Така уменията биха могли да бъдат:

▪ умения за откриване на различията между културните явления;

▪ умения за съпоставяне;

▪ умения за тълкуване;

▪ умения за критическо преосмисляне;

▪ умения за прилагане на учебния концептуален анализ на думата;

▪ умения за работа с речници и „извличане” на информация от тях и от 
ресурсите на Интернет и др.;

▪  умения  за  представяне  на  собствената  култура  пред  представител  на 
чуждата култура;

▪ «проиграване» на междукултурни ситуации. 

Очевидно  е,  че  последното  измежду  посочените  умения  се  отнася  до  уменията 
активно да се действа в междукултурна ситуация. Тук е необходимо да подчертаем 
следното.  Поради,  както  нееднократно  изтъкнахме,  когнитивната  «природа»  на 
концепта  прилагането  на  учебния  концептуален  анализ  като  един  от  базовите  ни 
методи  на  обучение  при  осъществяването  на  основната  цел  не  включва  във 
възможностите  си  този  тип  умения.  Но  тъй  като  те  са  важни  за  реалното 
междукултурно общуване, което в обучението по руски език не се поставя като основна 
цел,  но  е  винаги  в  потенция,  е  необходимо  да  бъдат  вписани  в  проекта  ни.  За 

42 Технология (от гр.  techne – изкуство,  занаят,  майсторство + … логия) на обучението – система от 
рационални начини за организация на научната дейност, които обезпечават постигането на поставената 
цел на обучението при оптимизиране на учебния процес (РМТ www).
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реализирането  на  тази  задача  ние  освен  учебния  концептуален  анализ  прилагаме  и 
други методи на обучение. 

▪  Знанията  са  насочени  не  само  към  изучавания  и  родния  език,  но  и  към 
изучаване на света на „другия” и на „собствения” свят. Те биха могли да включват:

▪ знания за феномена култура;

▪ знания за руската култура;

▪ знания за българската култура;

▪ познаване на руските прецедентни текстове;

▪ познаване на българските прецедентни текстове;

▪ знания за спецификите на руския и българския език и култура.

▪ Отношенията  са предпоставени от съдържанието на уменията и знанията и 
предполагат  осъзнаване  на  разликите  в  руската  и  българската  култура. 
Отношенията биха могли да се проявят:

▪ в готовността да се търсят възможности за контакт с носителите на руската 
култура; 

▪ в готовността да се избягва абсолютизирането на феномените от руската и 
българската култура в процеса на тълкуването им;

▪ в желанието да се откриват различни гледни точки при интерпретирането 
на познати и непознати явления в руската и българската действителност; 

▪  в  желанието  самостоятелно  да  се  търси  информация  за  руската  и 
българската култура.

3.2.2. Ресурси за учебно съдържание

Като  ресурси  за  учебно  съдържание  се  предлагат:  субконцепти,  текстов 
материал,  който включва прецедентни текстове,  свързани със съответния концепт в 
изучаваната и родната култура (пословиците, поговорките, песните, стихотворенията, 
рекламите,  брошурите,  дипляните,  обявите,  аудиозаписите  на  обяви,  откъсите  от 
художествени  и  публицистични  произведения);  графичните изображения  (картини, 
схеми,  снимки,  июстрации);  мултимедийните  материали (видеоклипове,  откъси  от 
филми);  системата от учебни дейности, ориентирана към формулираните в проекта 
ни умения, знания и отношения. 

3.2.3. Принципи на междукултурно учене

В изследването са откроени следните принципи:

▪ Принцип на  концептоориентираност.  Той заема централно място в проекта 
ни.  Бидейки категория,  интегрираща културата  в изучаването на чуждия (руския)  и 
родния (българския)  език,  лингводидактичният концепт организира съдържанието на 
учебния  предмет  „Руски  език”  в  система,  т.е.  обезпечава  системно-смисловото 
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усвояване на  руската и на българската картина на света в съпоставителен план. Това 
предполага самореализацията на ученика като потенциална „междукултурна личност”.

▪  Принцип  на  осъзнатост.  Принципът  е  тясно  свързан  с  принципа  на 
концептоориентираност и е насочен към формиране на отношението като компонент в 
междукултурната компетентност, който е предпоставен от знанията и уменията.

▪ Принцип на междукултурни  специфики. Този принцип се прилага с оглед на 
съдържателното лимитиране на лингводидактичния концепт в процеса на изучаването 
му.  От  тази  гледна  точка  в  центъра  на  учебния  процес  са  единствено  частично 
пресичащите се или изцяло непресичащите се концептуални зони. 

▪ Принцип на прецедентност. Принципът се отнася до подбора на дидактичните 
материали и преди всичко на учебните прецедентни текстове.  Определението  учебен 
акцентира върху важността на специфични фактори (възраст на учениците; степен на 
владеене  на  езика  на  учениците;  ориентация  към  типа  речева  дейност  и  под.)  при 
подбора  на  рускоезичните  текстовете.  От  своя  страна,  определението  прецедентен 
визира опериране единствено с онези текстове, които изграждат когнитивната база на 
руския лингвокултурен социум и на българския лингвокултурен социум.  Когнитивната 
база се дефинира като «структурирана по определен начин  съвкупност от знания и 
представи, които са известни на всички членове на едно или друго културно общество” 
(Гудков 2003:92)

▪ Принцип на интерактивност.  В контекста на активните методи на обучение 
(брейнсторминг,  дискусия,  проекторабота,  конференции,  търсене  на  информация  в 
интернет  и  под.)  този  принцип е  насочен  към организиране  на  собствения  опит  на 
ученика,  към  стимулиране  на  неговата  интелектуална  дейност,  а  също  така  и  към 
развиване на умения активно да се действа в междукултурна ситуация. 

▪  Принцип  на  толерантност. Насочен  е  към  изграждане  на  уважение  към 
собствените културни ценности и към културните  ценности на носителите  на други 
култури. 

▪  Принцип  на  съпоставителност. Насочен  е  към  преодоляване  на 
етноцентрични прояви, „въздигащи” родната  култура  като „единствено правилна”,  и 
към формиране на нагласата за равноправното съществуване на културите. 

▪  Принцип  на  етнографичност. Схваща  се  като  „съвкупност  от  етнографски 
методи,  необходими  за  установяване  на  значението  на  събитията  или  явленията  в 
емически  термини,  т.е.  отвътре,  от  гледна  точка  на  тези,  които  участват  в  тях” 
(Елизарова  2005:246).  Неговото  прилагане  развива  саморефлексията,  критичното 
културно  осъзнаване  в  процеса  на  възприемането  на  артефакти  от  изучаваната  и 
родната култура. 

3.2.4. Методи на междукултурно учене

Основният метод на междукултурно учене в проекта ни е методът на учебният 
концептуален  анализ на  «името»  (думата)  на  концепта,  който  обезпечава 
систематизирането  на  знанията  на  учениците  при  моделирането  на  субконцепта  в 
процеса на прилагане на определени действия (умения). 
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Методът  на  учебния  концептуален  анализ  предполага  и  съпоставителният 
метод,  който  в  перспективана  на  дидактиката  е  сочен  като  основен  метод  в 
междукултурното  обучение.  Това  означава  да  се  съпоставят  елементи,  единици  и 
структури от родната и  изучаваната култура, като се включват и езикови съпоставки. 

Аналогичен  на  съпоставителния  метод  е  и  методът  на  „техниката  на 
ключовите  думи“43,  за  който  говори  М.Байръм.  Този  метод  има  свойството  да 
интегрира изучаването  на  езика  и  културата.  Бидейки  «индикатор  на  културни 
концепти» «в различни форми на мислене», ключовите думи правят «видима връзката 
между езика и културата» и така насочват съзнанието  на ученика към откриване на 
разликите «дори между много близки култури» (Байръм, Морган 1994:47), за каквито 
традиционно се считат българската и руската. 

В  изследването  се  прилагат  също  интерактивните  методи,  дидактични и 
емпирични  методи.  Дидактичните  се  отнасят  просвещението,  ориентирането  и 
моделирането и разчитат на набавянето на знания за нормите на поведение, обичаите и 
традициите,  характерни за съответната  култура. Емпиричните методи,  известни още 
като  тренинги,  обикновено  се  свързват  с  комплекс  от  упражнения,  разработени  на 
научна  основа  по  специална  методика,  която  се  осъществява  при  помощта  на 
квалифициран  специалист.  От  казаното  е  очевидно,  че  тренингът  се  прилага 
ограничено, защото, първо, липсват квалифицирани специалисти и, второ, не смятаме, 
че всички културно-специфични ситуации могат да бъдат „отиграни”.

4.  Лингвокултурна микрорамка - един сценарий

Трета  глава  на  разработката  е  разделена  на  две  части,  втората  от  които  търпи 
допълнително  вътрешно  обособени  сегменти.  В  тази  част  се  конструира 
лингвокултурен сценарий като вариант за обучение в междукултурна компетентност. 
Конструирането на лингвосценария се демонстрира чрез проиграване на субконцептите 
`Масленица`/`Сирни заговезни`,  но  той би могъл да  се  екстраполира  и  върху други 
концепти. 

4.1. Характеристика на лингвокултурния сценарий

           Лингвокултурният сценарий се дефинира като комплекс  от дидактически 
процедури,  насочени  към  експлицирането  на  „някаква  лингвокултурологична 
структура,  модел на  фрагмент  от действителността,  която е  белязана етнокултурно” 
(Халяпина 2006:71).

           Сценарият ни е замислен като личностноориентиран, който „държи” ученика 
като  активна  фигура  и  инициатор  в  образователния  процес.  В  контекста  на 
междукултурната компетентност такова виждане реализира принципа на осъзнатостта, 
почерпан от теорията на ученето чрез опита. Този принцип, най-общо казано, е насочен 
към  активиране  на  емоциите  в  процеса  на  преживяването,  към  формиране  на 
междукултурна  чувствителност/осъзнатост (в стилистиката на М.Бенет и М.Байръм), 
т.е.  отношение,  желания,  готовности,  което би обезпечило укрепването на занията и 
свързаните  с  тях  умения.  Положен  в  учебния  процес,  принципът  залага  на 
интерактивните подходи, които предполагат активното участие на учещите и включват 
множество  имитативни  дейности,  чрез  които  учещите  черпят  пълноценен  опит  в 
43 За ключови думи в руската култура, разкриващи (руската) менталност, говори още А. Вежбицка (вж. 
например във: Вежбицка 2001).  
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знанията и уменията помежду си не по-малко, отколкото от учителя. От друга страна, 
сценарият  ни  е  освободен  от  институционалните  предразсъдъци,  инструктивно 
зададени в Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и учебните 
програми. Така той си осигурява право на избор по отношение на собствения си статут. 
На този етап не се наемаме да лимитираме формите на изучаването на езика, както не 
се наемаме и с още по-непосилното бреме да обосноваваме „минимуми”, а в нашия 
случай дори би се повдигнал въпросът за „обосноваване на междукултурен минимум”. 
Ето какво казва по този повод В.Карасик: „В специализираната литература все още не 
съществува пълен списък с културни концепти и изобщо е дискусионен въпросът за 
критериите,  по  които може да  се  изготви  такъв”  (Карасик  2002:105).  Иначе казано, 
сценарият  е  „факултативен”,  „изборен”,  „допълващ”.  Което  ще  рече,  че  в  него  се 
предлагат алтернативни разработки на теми, които не са налични в учебните програми 
и/или в актуалните учебници; или са налични в тях, но по една или друга причина се 
нуждаят от пренаписване.  

4.2. Лингвокултурен сценарий, репрезентиращ субконцептите 
`Масленица`/`Сирни заговезни`

4.2.1. Субконцептите `Масленица`/`Сирни заговезни` в учебните програми и 
учебните комплекти по  руски език

В  този  сегмент  се  анализира  степента  на  заложеност  на  субконцептите 
`Масленица`/`Сирни заговезни` в учебните програми и учебните  комплекти по руски 
език за гимназиалната образователна степен в българското училище. През тази оптика 
се препотвърждава допуснатият в предходни части от изследването извод, че културата 
в  гимназиалната  образователна  степен  в  българското  училище се  изучава  като 
прибавена информация, чието натрупване/складиране не може да се превърне в знание, 
умения и отношение, необходими за формирането на «междукултурна личност».

4.2.2. Характеристика на субконцептите `Масленица`/`Сирни заговезни`

В този сегмент се аналиризарат в съпоставка субконцептите `Масленица`/`Сирни 
заговезни`  като възможност за ресурс за едно учебно съдържание на лингвокултурен 
сценарий, репрезентиращ двата субконцепта.

4.2.3. Проиграване на субконцептите `Масленица`/`Сирни заговезни` в 
репрезентиращия ги лингвокултурен сценарий

През поиграването на субконцептите  `Масленица`/`Сирни заговезни` се прави 
опит да се илюстрира възможността за обучение в междукултурна компетентност. За 
целта се прилагат заложените в лингвокултурната макрорамка аспекти за формиране на 
тази  компетентност  –  цели,  ресурси  за  учебно  съдържание,  принципи  и  методи  на 
междукултурно учене, функции на концепта. 

III. Заключение

Заключението предлага изводи на застъпените в труда тези и формулира приносните 
моменти в него.

5. Изводи
Основна цел  на  настоящето  изследване  беше да обоснове необходимостта  от 

конструиране  на  проект  за  обучение  в  междукултурна  компетентност  на  ученици, 

33



изучаващи руски език в гимназиалния етап на средната образователна степен, на базата 
на лингводидактични концепти.  Постигането на целта бе осъществена чрез серия от 
задачи.

Бяха  проучени  теоретичните  аспекти  на  възникване  на  междукултурната 
компетентност.  Социалните  и  лингвистичните  аспекти  на  понятието  снабдиха 
изследването  с  интерпретации  за  ключовите  понятия  култура,  междукултурна 
комуникация,  междукултурна  компетентност.  Продуктивно  за  разработката  е 
схващането за културата като система от ценности, които се проявяват в езиковия знак, 
изграждайки  по  този  начин  „картини  на  света”.  В  центъра  на  работата  е  тип 
междукултурна  комуникация,  която  се  характеризира  с  признаците  дистантност, 
опосреденост,  писменост,  текстовост  и  в  тази  връзка  от  етнорелативните  етапи  в 
модела  на  М.Бенет,  на  който  се  позоваваме,  е  валиден  етапът  признаване. 
Междукултурната  компетентност  дефинирахме  като  придобити  в  родна  за  учещите 
социокултурна и образователна среда знания и умения,  които осигуряват условия за 
формиране  на  такива  отношения  спрямо  собствената  и  изучаваната  култура  и 
носителите им като разбиране и уважение, необходими на ученика като потенциален 
участник в междукултурното общуване.

Методическите  аспекти  на  възникване  на  междукултурната  компетентност 
работата открои през социокултурните и образователните специфики в обучението по 
руски език в българското училище, а също така през реконструиране на „мястото” на 
културата в методическите подходи. След анализ на типа чуждоезиково обучение у нас, 
степента на заложеност на междукултурната  компетентност в учебните програми по 
руски език за гимназиалния образователен етап, съвременната ситуация на изучаване и 
традициите  на  преподаване  на  руски  език  и  култура  в  българското  училище 
формулирахме  заключението,  че  е  необходимо  преосмисляне  на  хипертрофираното 
отношение  към  прагматичноориентирания  подход,  „изтласкващ”  в  перифериите  си 
способността на езика да проектира културни ценности, в посока към конструиране на 
модел  с  междукултурна  насоченост  от  когнитивни  позиции.  За  целта  изследването 
стъпи върху постановки от лингвокултурологията и когнитивната лингвистика  и по-
точно върху базовата в тези науки категория – концепт.

Бяха  проучени  и  анализирани  теоретичните  ресурси  на  концепта  като 
възможност  да  се  заложат  съдържателните  основи  на  проекта  в  изследването.  В 
резултат откроихме образоващия потенциал на лингвокултурния концепт, в контекста 
на  който  въведохме  понятие  за  лингводидактичен  концепт,  конструирахме 
концептивно и операционално равнище на проекта. 

Образоващият потенциал на лингвокултурния концепт формулирахме в няколко 
посоки, които можем да обобщим по следния начин: 

•  Бидейки  насочен  към  формиране  на  индивидуалната  ценностна  картина  на 
ученика,  интегрирането  на  лингвокултурния  концепт  в  обучението  по  руски  език 
съответства на съвременните образователни реалности, израстващи от убеждението за 
изграждането на ученика като „междукултурна личност”. 

•  В  хода  на  лингвокултурната  дейност  на  учениците  концептът  е   един  от 
начините на организация на «диалога» между руската и българската култура. 

•  Съвместното  изучаване  на  руски  език  и  култура,  възможно  на  базата  на 
лингвокултурни  концепти,  реализира  основни  функции  на  междукултуранта 
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компетентност – аксиологична, кумулативна, саморефлексивна и евристична, насочени 
към развиване на компонентите на междукултурната компетентност.

          •  Прилагането  на  концептите  в  учебния  процес  предпоставят  условия  за 
интегриране  на  аналитичния  и  образния  начин  на  възприемане  и  преработване  на 
информацията, което обвързваме с принципа етнографичност.

Понятието лингводидактичен концепт дефинирахме като образоваща категория, 
която, интегрирайки изучаването на чужда култура  в учебния предмет «Чужд език», се 
характеризира с аксиологична, кумулативна, саморефлексивна и евристична функции, 
на основата на които учебният процес се организира по начин, който развива аспекти 
от междукултурната компетентност.

Въз  основа  на  теоретичното  равнище  на  концепта  структурирахме 
лингвокултурната  макрорамка на  проекта,  която  схващаме  като  технология, 
осигуряваща  продуктивното  изучаване  на  концептите  от  руската  и  българската 
лингвокултура в съпоставителен план.  В рамката конкретизирахме целите на проекта, 
неговите ресурси за учебно съдържание, принципи и методи на междукултурно учене.  

Операционалното  равнище  на  концепта  осигури  изграждането  на 
лингвокултурната  микрорамка,  структурираща  лингвокултурен  сценарий.  Него 
характеризирахме  като   комплекс  от  дидактически  процедури,  насочени  към 
експлицирането  на  конкретна  лингвокултурологична  структура  на  концепта. 
Проиграването  на  вариант  на  лингвокултурен  сценарий  илюстрирахме  на  базата  на 
субконцептите `Масленица`/`Сирни заговезни`, като интегрирахме в него заложените в 
лингвокултурната рамка аспекти на междукултурната компетентност.  Този примерен 
сценарий би могъл да се екстраполира и върху други концепти.

Приносни моменти в дисертационния текст:

• В разработката се експлицира степента на заложеност на понятието междукултурна 
компетентност в  обучението  по  руски  език  в  гимназиалния  етап  на  средната 
образователна степен.

•  Обоснована  е  необходимостта  от  конструиране  на  проект  с  междукултурна 
насоченост,  интегриращ изучаването на руска култура в обучението по руски език в 
гимназиалния образователен етап. 

• Формулирани са понятия, изграждащи концептивния апарат на проекта, като начин за 
осъществяването му в обучението по руски език:

а.  Понятието  междукултурна  компетентност е  формулирано  въз  основа  на 
откроени социокултурни и образователни специфики.

б.  Полагането  на  теорията  на  концепта  в  лингводидактична  перспектива 
дефинира понятието  лингводидактичен концепт  като образоваща категория, която се 
характеризира с аксиологична, кумулативна, саморефлексивна и евристична функции.

в. Понятието  лингвокултурна макрорамка моделира технология на обучение с 
междукултурна  насоченост,  която  съдържа  цели,  ресурси  на  учебно  съдържание, 
принципи и методи на междукултурно учене.
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г.  Понятието  лингвокултурна  микрорамка моделира  дидактически  процедури, 
насочени към формиране на аспекти от междукултурната компетентност.

•  Лингвокултурната  микрорамка  се  илюстрира  чрез  проиграване  на  субконцептите 
`Масленица`/`Сирни заговезни`.

•  Практическата  стойност  на  работата  би  могла  да  се  изрази  във  възможността 
теоретичните  изводи  и  предлаганите  дидактически  процедури  да  се  използват  в 
практиката на обучението по руски език в българското училище.
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