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Трудът на Полина Заркова „Разви-
ване на умения за участие в интер-
културен диалог чрез обучението по 
български език“ е насочен към из-
следване на важен, но досега недоста-
тъчно проучен аспект на обучението 
по български език (като първи език) 
в средното училище. Това е процесът 
на развиване и на усъвършенстване 
на интеркултурни знания и умения 
на учениците като предпоставка за 
ефективното им участие в интеркул-
турен диалог. Темата е актуална с ог-
лед както на съвременната социокул-
турна ситуация в нашата страна, така 
и по отношение на връзките, които 
днешните млади българи системно 
осъществяват със свои връстници от 
други страни на различни континен-
ти.

С аналитична задълбоченост и 
изследователска последователност авторката синтезира натрупано през 
годините научно познание за явленията култура, интеркултурна компе-
тентност, лингвокултурни явления, интеркултурно общуване, обучение 
по интеркултурност и пр. Това са понятия, които са предпоставка да 
бъде изграден методически модел на начините, условията и средствата, 
чрез които обучението по български език в прогимназиалния и в двата 
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Ïîëèíà Çàðêîâà
Òåêñòúò ñå ôîêóñèðà âúðõó èçñëåäâàíåòî íà ñúù-
íîñòòà íà åäíà îò íàé-êîìåíòèðàíèòå è øèðîêî 
ïðèëîæèìè êîìïåòåíòíîñòè, èçãðàæäàùè ëè÷íîñò-
òà íà ñúâðåìåííèÿ êîìóíèêàòîð – èíòåðêóëòóðíà-
òà êîìïåòåíòíîñò. Ðàçãëåäàíè ñà êàêòî íåéíèòå 
îòäåëíè åëåìåíòè, òàêà è ìÿñòîòî, êîåòî òÿ çàåìà 
ñðåä îñòàíàëèòå êîìïîíåíòè íà êîìóíèêàòèâíàòà 
êîìïåòåíòíîñò íà èíäèâèäà. Òðóäúò ñúäúðæà 
àâòîðñêè ìàòåðèàëè (ìåòîäè÷åñêè äåéíîñòè), 
ðàçðàáîòåíè ñ öåë äà ñå ðàçâèâàò óìåíèÿòà íà ïîäðà-
ñòâàùèòå çà åôåêòèâíî ó÷àñòèå â èíòåðêóëòóðíà 
êîìóíèêàöèÿ, êîèòî ñà àïðîáèðàíè â ðåàëíà ó÷åáíà 
ñðåäà. Ïðåäëîæåíèòå ìåòîäè÷åñêè äåéíîñòè ñà 
ñúñòàâåíè ñ îãëåä íà íîâèòå ó÷åáíè ïðîãðàìè ïî 
áúëãàðñêè åçèê, ðåãëàìåíòèðàùè ó÷åáíèÿ ïðîöåñ ïî 
ñúùèÿ ïðåäìåò ó íàñ. Îñâåí êàòî ó÷åáíî ïîìàãàëî çà 
ó÷èòåëèòå ïî áúëãàðñêè åçèê è ëèòåðàòóðà â ñðåäíî-
òî ó÷èëèùå, ïðåïîäàâàòåëèòå ïî ÷óæäè åçèöè, 
ó÷åíèöè è ñòóäåíòè, èçñëåäâàíåòî áè ìîãëî äà 
íàìåðè ïðèëîæåíèå â ðàçðàáîòâàíåòî íà òåìàòè÷-
íèÿ ïëàí è íà ñàìèòå óðî÷íè çâåíà çà ïðîâåæäàíå íà 
÷àñîâåòå íà êëàñà, êàòî ñå èìà ïðåäâèä çíà÷èìàòà 
ðîëÿ, êîÿòî å îòðåäåíà çà òÿõíîòî èçïúëíåíèå íà 
èíòåðêóëòóðíîòî îáðàçîâàíèå.
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Интеркултурният диалог, овладяван чрез обучението...

гимназиални етапа на средното училище се превръща в целенасочено 
планиран и резултатно осъществяван педагогически дискурс. Широката 
осведоменост на Полина Заркова ѝ помага аналитично да представи раз-
нообразни модели на интеркултурна компетентност, като конкретизира 
наличието на различни равнища в рамките на всеки модел; да обоснове 
взаимоотношението между понятията интеркултурна компетентност и 
интеркултурна комуникация в рамките на обучението по език; да ситуи-
ра мястото на интеркултурната компетентност в различни международни 
оценителски изследвания. При проучването на посочените явления и за-
кономерности авторката подхожда от оценителски и преобразувателски 
позиции, характерни за научното мислене на професионално подготве-
ния лингвист и методик – да се изгради надеждна методологична основа 
за разработване на педагогически дейности, които ще подпомогнат раз-
витието на интеркултурната компетентност на учениците.

Важен момент в работата е представянето на съвременното състояние 
на учебната документация с оглед на вниманието, което в нея се отде-
ля на интеркултурните знания и умения, които съвременните български 
ученици би трябвало да овладяват на езиковите занятия. Полина Заркова 
научно обосновано конкретизира мястото в рамките на педагогическата 
дейност по български език на методологичните основи и технологичните 
варианти, осигуряващи такъв учебен процес. Изводът, който авторката 
прави, е, че „измененията в съдържателните характеристики на Дър-
жавните образователни стандарти и на Учебните програми по Българ-
ски език са доказателство за опитите българското средно образование 
да изпълнява предписанията на европейските образователни политики, 
чиято цел е формирането на компетентни комуникатори, притежаващи 
необходимите знания, умения и отношения за успешно функциониране в 
съвременния свят на културно и езиково многообразие“ (с. 167).

Като приносни за теорията и практиката на обучението по български 
език може да се оценят идеите на Полина Заркова за провеждане на оп-
итно обучение по интеркултурност в рамките на една учебна година с 
ученици в края на всяка от трите образователни степени – VII, X и XII 
клас на СУ – общо 295 ученици от училища (в голям град и в малко насе-
лено място) в  район на страната, където умението на хората за участие 
в интеркултурен диалог е особено важен елемент от комуникативната им 
компетентност (Русе и околностите). Получените  и обобщени резулта-
ти от опитното обучение са надеждна основа за бъдещи изследвания в  
очертаната посока.

Книгата на Полина Заркова „Развиване на умения за участие в интер-
културен диалог чрез обучението по български език“ ще бъде полезна за 
университетски преподаватели и студенти по българска филология, за 
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учители и специализанти по български език и литература както и за всич-
ки, които се интересуват от проблемите на съвременното образование по 
хуманитарни дисциплини.

INTERCULTURAL DIALOGUE THROUGH BULGARIAN 
LANGUAGE TRAINING

Zarkova, P. (2019). Razvivane na umeniya za uchastie v interkulturen dialog chrez 
obuchenieto po balgarski ezik. Sofia: CIELA. 310 p.
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