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1. Увод 

Обект на изследването е текстовата компетентност на ученици от 8., 10., и 12. клас 

при създаването на писмени наративни и аргументативни текстове на роден език (Е1) 

български и първи чужд език (Е2) немски. 

Предмет на изследването е езиковият контакт на ниво макроструктура между 

родния и първия чужд език при създаването на текст. 

Водещата хипотеза гласи, че при създаването на текст родният и първият чужд език 

взаимно си влияят (вж. MacWhinney 2001). 

Целта на изследването е да идентифицира, опише и обясни формите на езиков 

контакт на ниво макроструктура при писането на наративни и аргументативни текстове 

от ученици (8., 10., 12. клас) с роден език български и първи чужд език немски, което 

да даде принос в сферата на лингвоконтактологията за двойката езици български и 

немкски. 

В съответствие с обекта, предмета, целта на изследването и предложената хипотеза се 

поставят следните задачи: 

 да се проучат съществуващите модели за писане на роден и чужд език; 

 да се изяснят текстолингвистични понятия, които имат връзка с обекта на 

изследването; 

 да се проучат и анализират теоретични разработки в областите на много-

езичието и езиковия контакт; 

 да се проучат и предложат модели за макроструктурен анализ на наративни и 

аргументативни текстове, като се обоснове тяхната приложимост; 

 да се изработят критерии за класификация на наративните и аргументативните 

текстове; 

 да се опишат тенденциите при развитието на наративните и аргументативните 

умения на информантите при създаването на текст; 

 да се идентифицира и определи посоката на трансфер между Е1 и Е2 на ниво 

макроструктура при наративните текстове; 

 да се идентифицира и определи посоката на трансфер между Е1 и Е2 на ниво 

макроструктура при аргументативните текстове; 

 да се изяснят причините за езиковия контакт; 
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Изследователският подход и използваните изследователски методи се определят и 

са съобразени с характера на изследвания обект и поставените задачи, а именно: 

 проучване на теоретични източници; 

 теоретичен анализ и синтез; 

 създаване и обработка на корпус от наративни и аргументативни текстове на Е2 

и Е1 с ученици от 8., 10. и 12. клас; 

 създаване и обработка на корпус от наративни и аргументативни текстове на 

български език с едноезични ученици (контролни групи) от 8., 10. и 12 клас; 

 анкетни карти, за да се определи вида многоезичие на информантите по 

Кьонигс (Königs 2000 [цитиран по Стойчева 2010: 610]); 

Емпиричният изследователски метод, на базата на който е изградена дисертацията, 

преминава през пет етапа, а именно: 

1) наблюдение – събиране и обработване на емпиричния материал; 

2) индукция – формулиране на хипотези; 

3) дедукция – извличане на умозаключения след статистическата обработка на 

данните; 

4) проверка посредством резултати от контролните групи; 

5) оценка; 
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2. Теоретична част 

2.1. Процесът на писане 

В първа подглава (2.1.) на теоретичната част са представени модели за писане 

на роден и на чужд език. Писането е представено като процес, в който посредством 

графични знaци се предава и съхранява информация за целите на комуникацията. 

Продуктът на този процес е писменият текст. Научната дискусия около процеса на 

писане започва през 80-те години на миналия век в САЩ (Hayes/Flower 1980, Flower 

1981, Nystrand 1986, Bereiter/Scardamalia 1987), като дава нова постановка на 

схващането, че писането може да се разглежда като линейна последователност от 

изолирани подпроцеси (Rohmann/Wlecke 1964). 

Изследванията в рамките на когнитивната теория доказват, че процесът на 

писане включва техниките саморегулиране и метакогнитивен контрол, които са 

представени в когнитивния модел за писане на Хайес и Фловер (Hayes/Flower 1980). 

Писането на чужд език е предизвикателство, което изисква не само езикови 

познания. Съставянето на писмен текст и развитието на езиковата компетентност са 

компоненти, които взаимно се допълват и трябва да бъдат интегрирани в рамките 

чуждоезиковото обучение. Бьорнер (Börner 1989) модифицира модела на Хайес и 

Фловер (Hayes/Flower 1980) и го интерпретира за целите на чуждоезиковата методика 

и дидактика, като поставя акцент върху взаимодействието между ученик и учител. 

Изхождайки от особеностите на писмената форма на комуникация възникват 

комуникативните модели за създаване на текст (Jechle 1992, Wrobel 1995, Becker-

Mrotzek/Böttcher 2006), които разглеждат процеса на писане като част от конкретната 

комуникативна ситуация и като комплексна езикова дейност, която започва със 

субективната оценка на пишещия да открие повод и необходимост за създаване на 

писмения текст. 

Представените в дисертацията модели описват процеса на писане, но не 

отразяват аспекти като основна комуникативна нагласа, взаимно влияние между Е1 и 

Е2 и липсващи културно специфични познания, които се класифицират като основни 

проблеми на писмения текст на чужд език (Knapp 1997, Riehl 2001, Kaiser 2002, Schäfer 

2010, Hornung 2011, Sorger и др. 2013). В този смисъл родният език не бива да се 
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изключва от учебния процес (Bialystok 2001, Butzkamm 2002: 23, Стойчева 2011: 243, 

2012: 99), „а съзнателно и активно да се използва при изучаването на чуждия език, тъй 

като структурира менталната мрежа от връзки, в която се интегрират всички елементи, 

единици и структури на новия език.” (Стойчева 2010: 611) 

Според Берайтер (Bereiter 1980) развитието на способността за писане преминава 

през пет етапа: 

 Етап 1: Асоциативно писане – идеите биват асоциативно генерирани и 

спонтанно написани. Пишещият не разполага с изработена текстова схема. 

 Етап 2: Перформативно писане – процесът на писане е силно повлиян от 

езиковите норми. Пишещият редактира и контролира многократно своя 

продукт. В центъра на вниманието са правописът, пунктуацията, строежът на 

изреченията, текстовата структура; 

 Етап 3: Комуникативно писане – пишещият ориентира своя текст към 

потенциален адресат; 

 Етап 4: Критично писане – пишещият вижда себе си в образа на своя 

потенциален читател; 

 Етап 5: Познавателно писане – на най-високата степен от своето развитие 

писането служи като средство за придобиване на знания. То е част от процеса на 

мислене. 

Развитието на умението за писане на Е2 може да бъде разгледано в контекста на 

съжденията и теоретичните постановки за двустранната структура на комуникативната 

компетентност и за праговото равнище1 на езиковата способност на Куминс (Cummins 

1979, 1979a, 2001), според който комуникативната компетентност може да бъде 

разгледана като структура от два компонента: 

1. Базисни междуличностни комуникативни умения (BICS2); 

2. Когнитивно академично езиково владеене (CALP3) 

Базисните междуличностни комуникативни умения (BICS) се свързват с познанията 

за езиковата употреба спрямо комуникативния контекст и социалните условия, в които 

                                                           
1
 За модела на праговите равнища вж. също Стойчева (2012: 52 и сл.). 

2
 Basic interpersonal communicative skills 

3
 Cognitive academic language proficiency 
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протича комуникативният акт, докато когнитивното академично езиково владеене 

(CALP) отговаря за умението да се мисли чрез езика, който е инструмент за 

придобиване на нови знания. 

2.2. Текстолингвистични основи на работата 

 Термините текст и текстов жанр са разгледани и дефинирани с оглед на 

техните културно специфични особености. 

 Набляга се на ролята на текста и неговата културна обвързаност в 

чуждоезиковото обучение. Особено внимание се обръща на първите в тази 

област емпирични изследвания (Kaplan 1966/2001, Clyne 1987 и др.). 

 Въвежда се „когнитивната величина”(Portmann-Tselikas/Schmölzer-Eibinger 2002: 

9) текстова компетентност и се разграничава от понятието езикова 

компетентност. 

 

2.3. Многоезичие и езиков контакт 

В подглава 2.3. се разглеждат понятията многоезичие и езиков контакт и се 

обръща внимание на тяхната причинно-следствена връзка. От особено значение за 

целите на изследването е разграничаването на следните три вида многоезичие по 

Кьонигс (Königs 2000 [цитиран по Стойчева 2010: 610]): 

 Ретроспективно многоезичие – в началото на обучението по чужд език учещият 

притежава познания по Е2, който се преподава. Такъв вид многоезичие 

притежават участниците в настоящото изследване, които са учили немски език 

до 7. клас. След приемен изпит по български език и математика те започват в 8. 

клас да изучават интензивно немски език от начално ниво. 

 Ретроспективно-проспективно многоезичие – учещият е двуезичен, но нито 

един от двата езика, които владее, не са предмет на обучението. Такъв вид 

многоезичие притежават участниците в настоящото изследване, които до 7. клас 

са изучавали като Е2 английски, испански или руски. След приемен изпит по 

български език и математика те започват в 8. клас да изучават интензивно 

немски език от начално ниво, който се явява Е3 (трети език) в езиковия им 

репертоар. 
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 Проспективно многоезичие – учещият е едноезичен. Чрез изучаването на Е2 той 

изгражда и разширява многоезичието си. Такъв вид многоезичие не се 

идентифицира сред информантите, което може да се обясни с особеностите на 

образователната система в България. 

В същата подглава са разгледани феномени на езиков контакт, които са онагледени 

чрез примери от приложения към дисертацията корпус. Представените примери се 

отнасят за приемащия език (немски), където той се явява Е2 или Е3 в зависимост от 

вида многоезичие на изследваните ученици. Представените случаи на езиков контакт 

се ограничават в областите словно богатство и граматика. Освен това са 

идентифицирани и обяснени форми на т. нар. културен контакт в рамките на 

семантичен трансфер в посока Е1 −> Е2. 

Примери за езиков контакт от приложения към дисертацията корпус: 

І. Контактно влияние на родния език български (Е1) върху първия чужд език немски (Е2) 

в сферата на словното богатство: 

А) „неверни приятели” (Falsche Freunde, faux amis, false friends) 

(1) Wenn wir aber die Anzüge vergessen, bekommen wir eine Abwesenheit und dürfen 
kein Sport machen. [bul. анцуг 'Trainingsanzug'] (Dn8.m7)4 

(2) Die Frau hat in der Pause das Tagebuch auf dem Büro vergessen und ich korregierte 
meine Zensur. [bul. бюро 'Schreibtisch'] (Dn8.w11) 

(3) Eines Tages planierte die Bande eine Fete in Blagoevgrad. [bul. планирам 'planen'] 
(Dn10.w4) 

(4) Wir haben den GSM-Operator angerufen und gefragt, wie man den Diebstahl 
beweisen kann. [bul. оператор 'Mobilfunkbetreiber'] (Dn12.m17) 

(5) Alle waren bestraf wegen seinem Benehmen und durften ohne Lehrer nicht ins 
Kabinett eintreten. [bul. кабинет 'Schulraum'] (Dn8.w26) 

Б) семантичен трансфер 

(1) Ich sollte in der Buchhandlung Klebestoff, Pinsel, Radierder und Reiszwecken kaufen. 
[bul. книжарница 'Schreibwarengeschäft, Buchhandlung'] (Dn8.m9) 

                                                           
4
 За начина на кодиране вж. по-долу. 
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(2) Später will ich in Deutschland Medizin lernen. [...] Mein Bruder lernt BWL in 
Deutschland [bul. уча медицина 'Medizin studieren'] (Dn8.w12)  

(3) So habe ich nicht verstanden, was im Text schreibt. [bul. нщ. е написано 'etw. steht'] 
(Da8.w2) 

В) семантичен трансфер в смисъла на културен контакт между Е1 и Е2 

(1) Meine Freundin hat mich angerufen. Sie wollte mich vielleicht zum Neujahr 
gratulieren, aber ich war so beleidigt, dass ich nicht von ihr hören wollte und legte 
auf. [bul. честитя нкм. рождения ден 'j-m zum Geburtstag gratulieren' aber bul. 
честитя нкм. Новата година 'j-m etw. zum Neuen Jahr wünschen'] (Dn12.w18) 

(2) Alle Mädchen gratulieren ihre neue Frisuren oder die neuen Markenkleider, 
Sonnenbrillen, die manchmal sehr komisch und sogar hässlich sind, und das macht ihr 
Spaß und sie wird immer hochnäsiger. (Da10.m13) 

(3) Dagegen muss man schon etwas tun und zwar in der Schule, indem z. B. die 
Schuldirektoren befehlen, dass alle Schüler Uniformen tragen. [bul. заповядвам 
'befehlen, anweisen'] (Da10.w27) 

(4) Alle haben geschwiegen. Die Direktorin hat begonnen jeden einzeln nach der Tat zu 
fragen. Als sie ihn fragte nickte er gleichgültig, ohne sogar rot zu werden. Alle 
Mitschüler wussten, dass er der Täter war, aber hatten Angst die Wahrheit zu sagen. 
Die Geschichtelehrerin und die Direktorin waren so wütend, dass die ganze Klasse 
bestrafft war, den Schulhof am Samstag zu reinigen. (Bsp. Dn10.m26) 

ІІ. Контактно влияние на родния език български (Е1) върху първия чужд език немски 

(Е2) в сферата на граматиката 

А) примери към категорията падеж 

(1) Ich versuchte den Spickzettel an Tina zu überreichen. [bul. подавам нщ. на нкг.] 
(Dn8.w20) 

(2) Sie konnte sich nicht zur Clique anschließen, weil ihre Eltern keine teueren 
Markenkleider kaufen konnten. [bul. присъединявам се към нщ.] (Dn10.w6) 

Б) примери при изразяването на възвратност 

(1) Die Lehrerin zweifelte sich, dass er kein Fehler im Diktat hatte. (Dn8.m8) 

(2) Ich habe mich beleidigt, dass die Kleidung für meine „Freundinen“ so wichtig war. 
(Dn10.w6) 

(3) Wir unterhalten 0refl. oft über Mode, […] (Dn10.w6) 

(4) Wir brauchen gute Noten, wenn wir 0refl. um ein Stipendium oder Studium im Ausland 
bewerben. (Da10.w3) 
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В) примери към категорията залог 

(1) In der Frühlingsferien und in der Winterferien organisierten sich in der Schule 
verschiedene Ausflüge und Arbeitsgruppen. (Dn10.m8) 

ІІІ. Контактно влияние на първия чужд език английски (Е2) върху втория чужд език 
немски (Е3) в сферата на словното богатство 

А) семантичен трансфер (пълнозначни думи) 

(1) In Sport haben wir eine strikte Lehrerin. [engl. strict 'streng'] (Dn8.w33r-pM) 

(2) […], dann wir entschuldigung sich und der Ring hat geklingelt. [engl. to ring 'klingeln'] 

(Dn8.m30r-pM) 

(3) Sie niehmt das Geld und verschwindet fast in Wald. [engl. fast 'schnell'] (Dn8.w34r-

pM) 

(4) Dann habe Ich die falschen Meinungen abgeschrieben. [engl. meaning 'Bedeutung'] 

(Da8.w27r-pM) 

(5) Meine Mitschüler waren blau. Ich war also betrunken. [engl. also 'auch'] (Da8.m29r-

pM) 

Б) семантичен трансфер (служебни думи) 

(1) Die Zeichnung war gemacht bei anderen Jungs aus der Schule. [engl. by 'von'] 

(Da8.m40r-pM) 

(2) Ich habe sie bei e-mail auf meine Party eingeladet. [engl. by e-mail 'per E-Mail'] 

(Da8.w42r-pM) 

(3) Ich suche für die Spickzettel im Rucksack, weil die Lehrerin die Aufgaben an der Tafel 
schreibt. [engl. while 'während'] (Dn8.w38r-pM) 
 

(4) Ich will zu spielen Futsball mit den Jungen, aber sie interessieren nicht für Spieler ohne 
Markenkleidung. [engl. I want to do sth. 'ich will/möchte etw. machen'] (Da8.m34r-
pM) 

ІV. Контактно влияние на първия чужд език английски (Е2) върху втория чужд език 
немски (Е3) в сферата на граматиката 

А) примери за употребата на граматическия член 

(1) Ihr Mutter ist eine Lehrerin von Deutsch […]. [engl. her mother is a teacher of 
German] (Dn8.w36r-pM) 
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(2) Ich finde sie nett, da sie auch spielt die Gittare. [engl. she plays the guitar]  

(Da8.w44r-pM) 

Б) примери към категорията време 

(1) Wir waren im Flur spielen, wenn die Direktorin kam und ärgerte natürlig. [engl. we 
were playing in the corridor when the headmistress came…] (Dn8.m39r-pM) 

 
(2) Meine Freundinen waren tanzend, aber ich fühlte so einsam. [engl. my friends were 

dancing…] (Dn8.w48r-pM) 

 

2.4. Видове ученически съчинения с наративен и аргументативен характер. 
Модели за анализ 

В последната подглава от теоретичната част на дисертацията (2.4.) се разглеждат 

различни модели за анализ на ученически съчинения. За анализа на глобалната 

структура на наративните текстове е избран моделът на Буеке и др. (Boueke et al. 1995), 

защото: 

 моделът е приложим за наративни текстове от деца и възрастни; 

 моделът проследява развитието на умението за създаване на наративен текст; 

 моделът отразява текстовата компетентност на информантите, понеже съдържа 

компоненти, които са индикатори за „висока текстова компетентност” (вж. 

индикаторите за текстова компетентност при Шмьолцер-Айбингер (Schmölzer-

Eibinger 2011: 143 и сл.). 

Моделът на Буеке и др. (Boueke et al. 1995) е разработен в съответствие с 

особеностите на (ученическия) текстов жанр история. За целите на лингвистиката Елих 

(Ehlich 1983) разграничава следните видове наративни умения: разказване1 (erzählen1) 

и разказване2 (erzählen2). Понятието разказване1 обхваща езикови дейности като 

докладване, описване, споделяне, словесно изобразяване, пресъздаване и разказване 

в тесен смисъл. Разказването в тесен смисъл, което Елих (Ehlich 1983) класифицира като 

разказване2, притежава според автора дистинктивни структури и функции. С други 

думи под разказване1 авторът разбира „предаване на случили се събития” (пак там: 

138), докато разказване2 предполага „създаването на един общ свят” (пак там). 



15 
 

Моделът на Буеке и др. (Boueke et al. 1995) за анализ на истории разграничава 

четири нива при усвояване на умението за писане (разказване) на истории, като 

обособява четири стратегии и четири структурни типа: 

1. най-ниско в йерархията са истории, при които отделните събития са изброени 

без синтактични връзки между тях: енумеративна стратегия (eS) / изолиран 

структурен тип; 

2. на второто ниво събитията биват свързани чрез темпорални или каузални 

връзки: секвенцираща стратегия (SS) / линеен структурен тип; 

3. типично за третото ниво е разделянето на „преди” и „след” чрез наличието на 

преломен момент в историята: контрастираща стратегия (KS) / структуриран 

структурен тип. Разкази (истории), които могат да бъдат класифицирани като 

такива, притежават според Буеке и др. (Boueke et al. 1995) глобална структура, 

която се състои от следните части: сетинг (нормалния ход на събитията), епизод 

с преломен момент, край. 

4. на най-високото стъпало в йерархията са разкази (истории), които се отличават 

чрез маркиране на афектната структура, която служи за емоционалното 

инволвиране на читателя в случката и обхваща три компонента: 

а) валентност (Valenz) – постига се чрез думи с положително или отрицателно 

значение; 

б) психологическа близост (psychologische Nähe) – постига се чрез пряка или 

непряка реч; 

в) неочакваност (Plötzlichkeit) – създава се напрежение и се въвежда 

преломният момент. Типична е употребата на наречията plötzlich и auf einmal. 

(инволвираща стратегия (IS) / наративно структуриран структурен тип) 

За анализа на аргументативните текстове е избран моделът на Аугст/Файгел 

(Augst/Faigel 1986), който класифицира текстовете според техния текстово 

организационен модел (TOM) (Textordnungsmuster). Моделът е подходящ за целите на 

дисертацията, защото: 

 проследява развитието на умението за създаване на аргументативен текст; 
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 позволява да се наблюдават фактори при създаването на аргументативни 

текстове, които са културно специфични и се изразяват в основната 

комуникативна нагласа (kommunikative Grundhaltung)5 на пишещия. 

Според Аугст/Файгел (Augst/Faigel 1986: 11) развитието на уменията за писане на 

аргументативен текст преминава през четири различни проблемни измерения 

(Problemdimensionen): 

 темата трябва да бъде представена по подходящ начин (проблем на 

съдържането; когнитивно проблемно измерение); 

 субективното отношение към темата трябва да се предаде по недвусмислен 

начин (проблем на изразяването; експресивно проблемно измерение); 

 читателят трябва да бъде убеден (проблем на убеждаването; социално 

проблемно измерение); 

 трябва да бъде написан текст, който да предложи решения на проблемите 

(проблем на оформянето; текстово проблемно измерение). 

Въз основа на гореспоменатите проблемни измерения Аугст/Файгел (Augst/Faigel 

1986) извеждат две основни структури (Grundstrukturen) на аргументативните текстове 

(линейни и систематични) и четири вида ТОМ, като всеки ТОМ се определя от 

преобладаващото проблемно измерение: 

 линейно-експанзивен ТОМ (le-TOM) – текстът е повлиян от субективната 

перспектива на собствения опит на пишещия. В такива текстове преобладава 

експресивното проблемно измерение. 

 материално-систематичен ТОМ (ms-TOM) – характерен е за текстове, при които 

когнитивното проблемно измерение е доминиращо. В текстове, които се 

характеризират с материално-систематичен ТОМ, се наблюдават често 

съдържателни опозиции; 

 формално-систематичен ТОМ (fs-TOM) – основната цел на пишещия е да 

създаде хомогенен текст, като за структурирането му прилага заучени схеми. 

Класически пример в това отношение е структурният модел на ученическия 

жанр с аргументативен характер Erörterung. 
                                                           
5
 Терминът е по Зибер (Sieber 1998: 184 и сл.), като в дисертацията е представен един опростен вариант 

на неговото схващане и са представени форми на инволвиране на пишещия чрез 1. л. ед. ч. според 
тяхната интензивност. 
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 линейно-диалогичен ТОМ (ld-TOM) – пишещият създава текст, който е ясно 

ориентиран към потенциален адресат. Доминира социалното проблемно 

измерение, като текстът е лесно четим, фактите са представени линейно, а 

субективното отношение на автора се вплита целенасочено в аргументативната 

верига. Писането на текст с ld-TOM е истинско предизвикателство и се постига 

според Г. Аугст и П. Файгел изключително трудно (Augst/Faigel 1986: 75). 
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3. Емпирична част 

3.1. Модел на изследването 

Като стимул за написването на наративните и аргументативните текстове на 

роден и на първи чужд език се използва кратък филм6 (3,5 мин.), който представя 

конфликтни ситуации между ученици в училище и в свободното им време: преписване, 

агресивно поведение, кражба, игнориране на съученици, вандализъм. Изследванията в 

областта на наративните умения използват като стимул най-често разказ по картинка 

(Boueke и др. 1995, Hug 2001, Augst и др. 2007, Becker 2011). Същият метод се прилага и 

при изследване на наративните умения на многоезични деца (Knapp 1997, Riehl 2001, 

Klassert/Gagarina 2010 и др.). Аргументативните умения на информантите се тестват 

чрез написване на писмо (Augst/Faigel 1986, Rapti 2005, Augst и др. 2007). Приложеният 

в дисертацията метод е иновативен, защото представя различни проблеми от 

ученическото ежедневие и не ограничава участниците в експеримента с определена 

зададена тема, по която трябва да пишат история или аргументативен текст. 

В изследването участваха 104 ученици (8., 10. и 12. клас) от 73. СОУ с 

преподаване на чужди езици „Владислав Граматик” (София) (вж. таблица 1): 

група група 1 група 2 група 3 

клас 8. клас 10. клас 12. клас 
Е1 български български български 
Е2 немски, английски, 

руски, испански 
немски немски 

възраст 13∙8 15∙6 17∙10 
мъже 23 12 12 
жени 26 15 16 
общо 49 27 28 

Таблица 1: Изследвани лица 

От изследването бяха изключени текстовете на тези ученици от 8. клас, за които 

на базата на анкетни карти беше установено, че се отличават с ретроспективно-

проспективно многоезичие. Трябва да се отбележи, че поради болест или друга 

причина не винаги всички ученици имаха възможност да вземат участие в отделните 

                                                           
6
 Филмът е разработен от Р. Берман и ми беше предоставен с любезното съдействие на проф. д-р 

Клаудия Рил (Мюнхен). 
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експерименти. В таблица 2 е изложен броят на представените текстове, разпределени 

по група, пол и език. 

 

група група 1 група 2 група 3 общо 

наративни Е1-текстове (мъже) 9 11 11 79 
наративни Е1-текстове (жени) 18 14 16 
аргументативни Е1-текстове (мъже) 10 11 10 78 
аргументативни Е1-текстове (жени) 17 15 15 
наративни Е2-текстове (мъже) 9 12 12 83 
наративни Е2-текстове (жени) 19 15 16 
аргументативни Е2-текстове (мъже) 10 12 12 80 
аргументативни Е2-текстове (жени) 16 15 15 
общо 108 105 107 320 

Таблица 2: Брой на представените текстове 

Схематичният модел на корпуса е представен в диаграма 1: 

 

Диаграма 1: Корпус и отделните му компоненти 

  

Корпус 

320 текста 

Наративни 
текстове 

162 текста 

Е1 

  79 текста 

8. клас 

27  текста 

10. клас 

25  текста 

12. клас 

27 текста 

Е2 

83 текста 
 

8. клас 

28 текста 

 

10. клас 

27 текста 

12. клас 

28 текста 

Аргументативни 
текстове 

158 текста 
 

Е1 

78 текста 

 
8. клас 

27  текста 

10. клас 

26 текста 

12.  клас 

25  текста 

Е2 

80 текста 

8. клас 

26 текста 

10. клас 

27 текста 

12. клас 

27 текста 
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Текстовете на Е1 бяха написани в часовете по български език и литература, а на 

Е2 в часовете по немски език. След като беше показан филмът-стимул на 

информантите, те получиха следните задачи: 

- за написването на наративните текстове: „Разкажете кратка история, в 

която ви се е случило нещо подобно. Не разказвайте това, което видяхте 

на филма, а разкажете това, което вие сами сте преживяли.” 

- за написването на аргументативните текстове: „Напишете текст, в който 

трябва да обсъдите проблемите, представени във филма, вашето 

мнение, аргументи, защо тези поведения не са добри, какво смятате. 

Моля, не разказвайте история, а дискутирайте междучовешките 

проблеми.” 

На всеки текст е поставен код, който гарантира анонимността на информанта: 

– първата буква обозначава езика: D = немски език, B = български език; 

– n = наративен, а = аргументативен; 

– следва класът (8., 10. или 12. клас); 

– буквата след точката се отнася за пола на информанта: w = жена, m = мъж; 

– следва номерът на информанта; 

– r-pM (ако е необходимо) означава, че информантът от 8. клас е ретроспективно-

проспективно многозичен; 

– VK (ако е необходимо) означава, че текстът е на информант от контролната 

група. 

Например: Dn8.w17 = наративен текст на немски език (Е2), написани от ученичка с 

пореден номер 17. 

С помощта на статистическия метод т-тест беше проверена и потвърдена нулевата 

хипотеза за равенство между половете. Беше установено, че количествените разлики 

при създаване на текст между момчета и момичета не са статистически сигнификантни. 

3.2. Резултати от изследването 

В първия раздел на подглава 3.2. са представени резултатите от количествените 

стойности на текстовете. 
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Средните дължини на текстовете са изчислени на базата на брой думи и брой 

изречения във всеки текст съответно на български и немски език. Понеже в 

лингвистичната литература термините дума и изречение се дефинират по различен 

начин, за целите на преброяването са формулирани следните критерии: 

– думата е поредица от букви, която е част от изречението и се намира между два 

празни знака. Семантиката на думата при такава дефиниция не е от значение. 

При правописни грешки се взема предвид правилният вариант на изписване; 

– изречението е поредица от думи и е оградено от два препинателни знака, които 

сигнализират край на изречението. Структурата на изречението при такава 

дефиниция не е от значение. 

Към количествените стойности на текстовете са формулирани следните хипотези: 

1. информантите от по-горните класове би трябвало да пишат по-дълги текстове на 

Е1 и Е2. 

2. на доминиращия език, т. е. Е1 (български), се очакват по-дълги наративни и 

аргументативни текстове. 

Резултатите от количествените стойности на наративните текстове са представени в 

таблица 3: 

Корпус: Dn8. Dn10. Dn12. Bn8. Bn.10 Bn12. 
Общо 
изречения: 

244 254 359 198 211 299 

Общо думи: 2608 3495 5004 2450 2975 4732 
Средна 
дължина в 
изречения:  

8,714 9,407 12,821 7,333 8,44 11,074 

Средна 
дължина в 
думи: 

93,143 129,444 178,714 90,741 119,000 175,259 

Стандартно 
отклонение

7
: 

σ29,88 σ29,34 σ52,76 σ31,29 σ32,54 σ56,02 

Таблица 3: Количествени стойности (наративни текстове) 

 

Резултатите от количествените стойности на аргументативните текстове са представени 

в таблица 4: 

                                                           
7
 Отнася се за дължината на текстовете, измерена в думи. 
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Корпус: Da8. Da10. Da12. Ba8. Ba.10 Ba12. 
Общо изречения: 166 227 302 196 192 267 
Общо думи: 2048 3451 4127 2713 3376 4536 
Средна дължина в 
изречения:  

6,385 8,407 11,185 7,259 7,385 10,680 

Средна дължина в 
думи: 

78,769 127,815 152,852 100,481 129,846 181,440 

Стандартно 
отклонение

8
: 

σ26,60 σ30,93 σ49,15 σ53,20 σ49,40 σ46,37 

Таблица 4: Количествени стойности (аргументативни текстове) 

Въз основа на средната дължина на представените текстове на Е1 и Е2 (измерена в 

думи и изречения) и на стандартното отклонение от средните стойности са направени 

следните изводи: 

– учениците от по-горните класове пишат по-дълги текстове и на двата езика 

– противно на очакванията между Е1 и Е2 не се наблюдават съществени разлики 

относно средната дължина на текстовете в думи и изречения. Изненадващо е, 

че осмокласниците пишат дори малко по-дълги наративни текстове на Е2. 

От резултатите на количествения анализ може да бъде направен изводът, че 

родният и първият чужд език са в тясна връзка при създаването на текст. 

Във втория раздел на подглава 3.2. се анализира макроструктурата на наративните 

текстове на базата на модела на Буеке и др. (Boueke et al. 1995). 

Формулирани са следните хипотези: 

1. информантите ще напишат наративни текстове, които могат да се класифицират 

като „разказване2” по Елих (Ehlich 1983) и ще могат да се анализират с модела на 

Буеке и др. (Boueke et al. 1995); 

2. учениците от по-горните класове би трябвало да представят по-комплексни 

наративни текстове. Може да се очакват известни затруднения при писането на 

наративни текстове на Е2; 

3. може да се очаква трансфер на знания за особеностите на този текстов жанр от 

Е1 към Е2 

За класификацията на наративните текстове са поставени следните критерии: 

                                                           
8
 Отнася се за дължината на текстовете, измерена в думи. 
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Към енумеративната стратегия и изолирания структурен тип се причисляват текстове, 

чиито събития са представени без синтактични връзки, например: 

Текст: Dn8.m2 

1 Einen Tag gehe ich im Spielplatz. 
2 Dort finde ich einige Freunde. Wir spielen Basketball  
3 und einige Geschichte erzählen. Ich kaufe 
4 Eis nur für mich. Ich komme wieder auf dem 
5 Spielplatz. Sie sagt: nur für dich, gehst du  
6 zu Hause. Ich gehe zu Fuß nach Hause. Diese 
7 Tag ist schlecht für mich. 

Ако отделните събития на историята са свързани чрез синтактични връзки, но липсва 

преломен момент, текстът се класифицира към линейния структурен тип 

(секвенцираща стратегия), например: 

Текст: Dn8.w15 

1 Meine Freunde und ich spielen auf dem 
2 Sportplatz. Da kommt Boris. Er findet mich 
3 blöde Schaf, weil ich nicht Basketball 
4 spiele kann. Dann gehe ich  
5 nach Hause und schicke SMS-e mit meinen 
6 Freunde. Da kommt meine Freundin zu Hause. 
7 Wir haben viel Spaß zusammen. Jetzt bin ich 
8 nicht traurig. 

Наличието на преломен момент в историята е сигнал за контрастираща стратегия и 

структуриран структурен тип, например: 

Текст: Bn8.w17 

1  [Ориентиране] Замисляйки се върху проблемите с насилието  
2 в училище, изплува един спомен в главата ми. Това 

3 се случи преди две години. [Сетинг – нормален ход на събитията] Вървяхсъбитие си по 

кори- 

4 дорите с моите приятелки и си говорихмесъбитие [Episode] когато 

5 за първи път видяхмесъбитие Мартин и компанията му. 

6 Цялото училище ги познавашесъбитие. Мартин и Ваньо 

7 бяха много добри приятелисъбитие и бяха винаги заедносъбитие. 

8 Един ден играхасъбитие на картоф и [Преломен момент] Ваньо ударисъбитие по- 

9 силно Мартин по главата. Той се вбесисъбитие и започна 

10 да го биесъбитие. Останалите момчета се опитаха да ги 
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11 разделятсъбитие но не се получисъбитие. [край] На следващия ден раз- 

12 брахме, че Ваньо е отишълсъбитие в болница. 

Ако историята се отличава с афектна структура, става дума за инволвираща 

стратегия и наративно структуриран структурен тип, например: 

1  [Ориентиране] Heutzutage ist es sehr schwierig ein 16 jähriges 
2 Mädchen zu sein. Es gibt so viele Probleme, die unsere 
3 Eltern oder Mitschüler nicht verstehen. 
4  [Завръзка] Gestern bin ich mit meinem Hund spazierengegangen 
5 und habe im Park etwas sehr Schlechtesвалентност gesehen. [Компликация+неочакваност9] Ein 
Mädchen 
6 hat auf dem Boden gesessen. Sie hat sehr traurigвалентност 

7 ausgesehen. Ich habe sie gefragt, ob ich ihr mit 

8 etwas helfen kannнепряка реч . Sie hat mich nur angeschaut, 

9 dann begann sie zu weinen. Ich wusste überhaupt 
10 nicht, wie konnte ich dieses Mädchen beruhen. 

11 Dann habe ich sie gefragt nach ihrem Namenнепряка реч und 

12 ihrem Alter. Unter Trennenвалентност hat sie „Lora“ gesagt, 

13 dann sagte sie, dass niemand mit ihr spielen wollteнепряка реч 

14 und sie fühlte sehr einsamвалентност. Sie hat gesagt, dass 

15 ihr größtes Problem warнепряка реч, dass ihre Mitschülerinen 

16 haben immer mit ihr und ihrer Kleidung verspotet. 
17[Развръзка] Ich habe sie sehr gut verstanden und gleich 
18 entscheidet mit ihr jeden Tag zu treffen und 
19 ihre Probleme besprochen. 

Наративни текстове, които не могат да бъдат анализирани с модела на Буеке и 

др. (Boueke et al. 1995), са от типа разказване1 по Елих (Ehlich 1983) и се характеризират 

с глобална структура, в която не предполага „създаването на един общ свят” и 

представлява „предаване на случили се събития” (пак там), например: 

1 [Ориентиране] Не веднъж съм упражнявал агресия и насилие 
2 върху мой набори. Мога да кажа, че съм горд с това, 
3 защото съм се справял сам. 
4 [Завръзка] Преди около две години имах спречкване с едно  
5 ирландско момче, понеже дълго търпях неговият вандализъм, 
6 аз реших  
7 да му покажа, чрез насилие, че не трябва да се 
8 държи така. Не изпитвам абсолютно никаква вина, че 
9 го бях набил, защото не мога да търпя някой  
10 чужденец да руши комплекса в който аз живея. 
11 Случвало ми се е да съм упражнявал и 

                                                           
9
 Елементът неочакваност „Plötzlichkeit“ е въведен имплицитно. 



25 
 

12 насилие върху мои съученици. За някои  
13 съжалявам, но за други никога няма да изпитам 
14 вина. 
15 Мисля, че и в бъдеще ще имам спречквания, 
16 но ще се опитам да предодвратявам. 

Резултатите за наративните текстове на Е2 са представени в таблица 5: 

Корпус: Dn8. Dn10. Dn12. 

 брой % брой % брой % 

eS 3 10,7% 0 0,0% 0 0,0% 

SS 7 25,0% 1 3,70% 1 3,6% 

KS 9 32,1% 13 48,15% 8 28,6% 

IS 1 3,6% 2 7,41% 6 21,4% 

разказване1 8 28,6% 11 40,74% 13 46,4% 

общо: 28 100% 27 100% 28 100% 

Таблица 5: Резултати от анализа на наративните текстове на Е2 по Буеке и др. 
(Boueke et al. 1995) 
 

В таблица 6 са представени резултатите от анализа на макроструктурата на 
наративните текстове на Е1: 

Корпус: Bn8. Bn10. Bn12. 

 брой % брой % брой % 

eS 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 

SS 3 11,11% 3 12% 0 0,00% 

KS 11 40,74% 8 32% 2 7,41% 

IS 0 0,00% 1 4% 8 29,63% 

разказване1 13 48,15% 13 52% 17 62,96% 

общо: 27 100% 25 100% 27 100% 

Таблица 6: Резултати от анализа на наративните текстове на Е1 по Буеке и др. 
(Boueke et al. 1995) 
 

При анализа на получените данни се установи: 

– Учениците от по-горните класове пишат по-често наративни текстове на Е1 и Е2 

от вида разказване1 по Елих (Ehlich 1983), които не могат да бъдат анализирани с 

модела на Буеке и др. (Boueke et al. 1995). 

– Маркирането на преломния момент и преди всичко на афектната структура в 

наративните текстове е културно специфична особеност, която може да бъде 

обяснена с особеностите на българската образователна система. Засиленото 

присъствие на наративната форма преразказ в обучението по български език и 

литература оказва своето влияние върху наративните умения на Е2. Този 

репродуктивен текст с наративен характер, който възпроизвежда хода на 
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познати действия и случки, „подвежда” информантите към писане на наративни 

текстове от типа разказване1. Родният език оказва влияние върху първия чужд 

език на ниво макроструктура при писане на наративен текст, a езиковият 

контакт, който се наблюдава е с посока Е1 – > Е2. 

В третия раздел на подглава 3.2. се анализира макроструктурата на наративните 

текстове на базата на модела на Аугст/Файгел (Augst/Faigel 1986). 

Формулирани са следните хипотези: 

1. Очаква се учениците от осми клас да използват по-често линейно-експанзивни 

ТОМ, а учениците от по-горните класове да прилагат при съставянето на 

аргументативни текстове на Е2 формални схеми, които познават от часовете по 

чужд (немски) език 

2. Понеже в часовете по български език и литература и в часовете по немски език 

се преподават различни аргументативни текстови жанрове, съответно есе и 

Erörterung, не е изключено влияние между родния и първия чужд език в сферата 

на основната комуникативна нагласа. 

За класификацията на наративните текстове са поставени следните критерии: 

Ако пишещият е използвал собствена случка като аргумент за доказване на тезата, 

текстът се причислява към линейно-експанзивния ТОМ, например: 

Текст: Da8.w12 

[Заглавие] Ignorieren von Mitschülerin 
1 In viele Schüle gibt es das Problem  
2 mit der Ignorierung von MitschülerIhnen. 
3 Es ist doof zu ignorieren, nur weil  
4 jemand hört dein Musik Typ nicht,  
5 oder zieht als dich nicht an. Jemande  
6 SchülerInnen haben kein Geld nur in  
7 berühmte Marken anziehen oder moderne  
8 Handys haben. Das ist den Gründ, weil  

9 ich für die Uniforme in die Schüle bin.мнение  

10 Dann muss man mit den Moden- 
11Tendenzen nicht entsprechen. Alles sind  

12 gleich werden. Ich kenne einige Schülerсобствена случка ,  

13 die introvertiert sind. Ich möchte sie  

14 helfenсобствена случка oder einfach unterhaltenсобствена случка mit Ihr.  
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15 Aber du kannst10 niemand, die möchten  

16 Hilfe nicht, helfenсобствена случка   

Ако в текста се наблюдават съдържателни опозиции, то става дума за материално-

систематичен ТОМ, например: 

Текст: Da8.w1 

1 Heute sind die Kinder sehr aggressiv. Manchmal 
2 wegen die Familien Probleme, manchmal wegen 
3 Liebe und Freunde. Es steht fest, dass  
4 alle aggressive Energie geht in die Schule.  
5 Die Schüler haben aggressives Verhalten  
6 und ihre Mitschüler quälen. Es ist  
7 besser Sport zu treiben oder Bücher zu lesen  
8 um Energie zu verbrauchen, statt mit deinen  
9 Mitschülern schlecht zu halten. 
10 Manchmal werden die Kinder von seinen Eltern 
11 zu viel kontroliert, so dass betreigt auch. 
12 Die Kinder brauchen mehr Freiheit zu haben. 

Типично за формално-систематичния ТОМ е ориентирането на пишещия към 

формални критерии, които гарантират кохерентността на текста, например: 

Текст: Da10.w14 

1 [Увод] In der bulgarischen Schule gibt es viele 
2 Probleme – finanzielle und Probleme zwischen 
3 den Leuten. Diese Streiten sind meistens zwischen den 
4 Mitschülern. Manchmal sie streiten über  
5 Noten. Es gibt Leute, die die anderen 
6 nicht helfen wollen und sie nicht abschrei- 
7 ben lassen. 
8 [Аргумет „за”] Einer Seits es ist nicht schlecht, 
9 ein bischen egoistisch zu sein, aber jeder 
10 muss seine Freunde unterschtützen und ihr 
11 mit den Kontrolarbeiten helfen. [Аргумент „против”] Ander 
12 Seits manchmal gibt es Leute, die nicht 
13 lernen und sie denken, dass die anderen 
14 sie immer helfen werden. 
15 [Извод] Niemand kann entscheiden ob es gut 
16 oder nicht abzuschreiben, aber immer wenn 
17 ich kann ich helfe meiner Mitschüler. 
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 2. л. ед. ч. може тук също да се интерпретира като форма на себепосочване. 
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Ако аргументативният текст е ориентиран към потенциален читател и доминира 

социалното проблемно измерение в текста, става дума за линейно-диалогичен ТОМ, 

например: 

Текст: Ba12.m5VK11 

1 Сигурно всеки от нас си 
мечтае да намери МНОГО пари –  
3 ей така, ако щеш на пътя, 
4 забравени, изгубени, ничии... 
5 и вече реално твои. 
6 Но ако наистина изпаднем 
7 в подобна ситуация как бихме 
8 реагирали. Много интересен 
9 въпрос. Лично съм се замислял 
10 как бих реагирал. 
11 Някои ще кажат, че намереното 
12 си е твое и няма нужда да 
13 изпитваш угризения, ако прибереш 
14 парите. Те биха ти помогнали 
15 за много неща, биха разрешили 
16 може би твои проблеми. 
17 Но би било добре да се 
18 поставиш и от „другата страна 
19 на барикадата”. Ако ние сме 
20 изгубили голяма сума пари и 
21 ако сме се отчаяли, че вече 
22 няма да ги видим. И в 
23 същия този момент някой, който 
24 ги е намерил ни ги върне. 
25 [Ориентиране към адресата] Представете си удовлетворението, 
26 което бихте изпитали. 
27 Да усетите човещината и 
28 добротата. 
29 Изборът е личен, но той се 
30 определя от ценностната система 
31 на човека и в крайна сметка от  
32 това... колко човечни сме! 
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 Примерът е от контролната група. 
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Резултатите за текстовете на Е2 са представени в таблица 7: 

Корпус: Da8. Da10. Da12. 

 брой % брой % брой % 

le-TOM 16 61,54% 2 7,41% 0 0,00% 

ms-TOM 7 26,92% 14 51,85% 8 29,63% 

fs-TOM 0 0,00% 7 25,93% 18 66,67% 

ld-TOM 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ms (fs) 0 0,00% 3 11,11% 0 0,00% 

без ТОМ 3 11,54% 1 3,70% 1 3,70% 

общо: 26 100% 27 100% 27 100% 

Таблица 7: Резултати от анализа на аргументативните Е2-текстове според ТОМ 

В таблица 8 са представени резултатите от анализа на аргументативните 

текстове според техните ТОМ на Е1: 

Корпус: Ba8. Ba10. Ba12. 

 брой % брой % брой % 

le-TOM 16 59,26% 1 3,85 0 0% 

ms-TOM 7 25,93% 16 61,54 6 24% 

fs-TOM 1 3,70% 6 23,08 18 72% 

ld-TOM 0 0,00% 0 0,00 0 0% 

ms (fs) 0 0,00% 1 3,85 1 4% 

без ТОМ 3 11,11% 2 7,69 0 0% 

общо: 27 100% 26 100% 25 100% 

Таблица 8: Резултати от анализа на аргументативните Е1-текстове според ТОМ 

При анализа на получените данни се установи: 

– Уменията на учениците да пишат аргументативни текстове на Е1 и на Е2 

преминава през три етапа: le-TOM, ms-TOM и fs-TOM се срещат в различна 

степен в почти всички групи; 

– Броят на асоциативно генерираните идеи и спонтанно написани текстове, както 

и на текстове със субективно отношение към темата намалява постепенно и в 

12. клас бележи нулеви стойности и за двата езика. 

– Систематичните основни структури се ориентират постепенно към формални 

принципи за оформянето на текст по модела на ученическия текстов жанр 

Erörterung, който учениците познават от обучението по Е2, но интегрират и в 

аргументативните текстове на роден език. Езиковият трансфер, който се 

наблюдава е с посока Е2 – > Е1. 
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4. Заключение 

Представената дисертация си постави като основна задача да изследва текстовата 

компетентност на ученици от 8., 10. и 12. клас с Е1 (български) и Е2 (немски) при писане 

на наративни и аргументативни текстове. За определянето на вида многоезичие на 

информантите бяха използвани анкетни карти, за да се обособят хомогенни групи, 

което гарантира по-добра база за анализ на резултатите. 

В рамките на настоящото изследване акцентът беше поставен върху макро-

структурния анализ на представените текстове във връзка със специфичните за 

съответния текстов жанр формулировки. Освен това бяха анализирани определени 

количествени стойности на текстовете според възрастта и съответния език. 

Изследването си постави две основни цели: 

- описано е развитието на текстовата компетентност на информантите на 

роден и на първи чужд език; 

- с помощта на сравнение е проверено, в каква степен единият език повлиява 

другия при създаването на текст. 

При сравнение на резултатите от макроструктурата на наративните и ТОМ-анализа на 

аргументативните текстове на Е1 и Е2 беше установено, че: 

– засиленото присъствие на преразказа (с неговите подвидове сбит преразказ, 

подробен преразказ, преразказ с елементи на разсъждение) в обучението по 

български език и литература оказва своето влияние върху наративните умения 

на Е2. Този феномен беше класифициран като индиректно въздействие на 

езиковия респективно културния контакт с посока Е1 – > Е2. 

 

– формалните изисквания при писането на ученическия жанр Erörterung, които 

информантите познават от обучението по Е2 (немски), се прилагат при 

създаването на аргументативни текстове на Е1. По този начин типични за Е2 

дискурсно специфични модели се интегрират при писането на текст на роден 

език (трансфер Е2 –> Е1). 
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Резултатите от обработката и анализа на емпиричния материал подкрепят хипотезата, 

че родният и първият чужд език взаимно си влияят при създаването на текст. Това 

лингвоконтактологично явление не би трябвало да се критикува, защото при 

употребата на един език в контекста на многоезичие другият език не може да бъде 

изключен от съзнанието на многоезичния индивид. За писмената форма на 

комуникация е необходимо изучаването на текстовите жанрове с оглед на 

принадлежащите им текстови модели и/или във връзка със съответстващи текстови 

жанрове в другата култура. Тези разсъждения могат да бъдат интерпретирани и като 

апел за въвеждане на подходящи концепции в сферата на обучението, което 

предполага оптимизиране на базовото и продължаващото обучение на преподаватели 

по (чужди) езици. 

Настоящото изследване е проведено в ограничен мащаб с представителна извадка от 

информанти, поради това то не може да претендира за представителност. Въпреки 

това на основата на получените резултати се наблюдават някои тенденции, които 

очертават необходимостта от по-нататъшни изследвания, като например теоретични и 

емпирични изследвания на взаимодействията между други езици, включени в 

езиковия курикулум. 
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Справка за научните приноси на дисертационния труд: 

1. Представеният дисертационен труд е първото лингвоконтактологично 

изследване за двойката езици немски и български и е приносен с предмета на 

своето търсене, а именно – езиковия контакт на ниво макроструктура при 

създаването на текст на роден език (български) и първи чужд език (немски). 

2. Дисертацията осъществява принос и във връзка с изясняването на понятията 

многоезичие и езиков контакт. Разсъжденията въз основа на теоретичните 

постановки относно причинно-следствената връзка между двете явления са 

подкрепени от резултатите на емпиричното изследване. 

3. Тезата, че родният език не трябва да се изключва от учебния процес, а 

съзнателно и активно да се използва при изучаването на чуждия език (вж. 

Стойчева 2010: 611), е подкрепена от резултатите на проведеното изследване и 

от доказаното в дисертацията взаимно влияние между родния и първия чужд 

език. 

4. Идентифицирана е проблемна зона за българи, изучаващи немски език, при 

писането на истории (в смисъла на разказване2) на Е2 (немски), на която следва 

да бъде обърнато внимание в процеса на изучаване на езика. Става дума за 

маркирането на афектната структура и най-вече за реализирането на елемента 

неочакваност (Plötzlichkeit), която се разглежда като маркер за висока текстова 

компетентност (Schmölzer-Eibinger 2011). Проблеми с категорията неочакваност 

(Plötzlichkeit) при писането на истории на Е2 (немски) са установени също така 

при проведени изследвания със студенти (Tsvetkov 2014) и учители по немски 

език (Metz/Tsvetkov 2012). 

5. Изяснени са ползите от писането като една от продуктивните дейности в 

чуждоезиковото обучение, която стимулира усвояването на другите речеви 

умения и подпомага развитието на когнитивното академично езиково владеене 

(CALP). В своята едноименна статия Портман-Целикас/Шмьолцер-Айбингер 

(Portmann-Tselikas/Schmölzer-Eibinger 2008) наричат CALP с термина текстова 

компетентност (Textkompetenz). Следователно писането подпомага развитието 

на текстовата компетентност на учещия. 



33 
 

6. Дефинирано и онагледено с примери за двойката езици немски и български е 

понятието културен контакт като частен случай на езиковия контакт. 

7. Представеният дисертационен труд предоставя база за по-нататъшни 

изследвания на взаимодействията между езиците, включени в езиковия 

курикулум. 
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