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РЕПОРТЕР
Фото ОУ „Васил Левски“, Караджово

брой 28, 14 – 20. VII. 2016 г.

Вече няколко години в училището се провежда благотворителна вечер,
която ентусиазира и ученици, и учители

Нов талант –
стипендиант
на „Аз Буки“
Шестокласничката от ОУ „Васил Левски“
в с. Караджово Надежда Керина е влюбена
в музиката и танца
Тя е влюбена в музиката и танца, но това
съвсем не є пречи да
бъде и отлична ученичка. Надежда Керина е
шестокалсничка от ОУ
„Васил Левски“ в с. Караджово – Пловдивско,
и е тазгодишният носител на стипендията на
„Аз Буки“. Тя бе връчена за трета поредна
година от директора
на издателството Надя
Кантарева на традиционната благотворителна вечер, която училището провежда всяка
година. Избора кой да е
носител на стипендията,
Издателството е поверило на педагогическата
колегия. Класен ръководител и подкрепящ

музикалния талант е
Йонко Делянов – старши учител по музика.
Девойчето е част и от
състава на детска танцова формация „Пловдивъ“ с ръководител Йорданка Костова.
„Преди девет години
подехме инициативата
училището ни да си има
своя благотворителна
вечер. На нея представяме пред многобройните
гости от цялата община
и дори от други региони
постиженията на учениците и педагозите“,
разказва директорът на
училището Красимира
Благоева. Ръководеният
от нея екип и досега не
може да повярва каква
важна и отговорна кауза

се оказва тази инициатива. Събраните на
търг средства малкото училище разделя на
три – част от парите
отиват за подкрепа на
детските градини, от
които идват учениците
в училището. Друга част
се дава като стипендия
за постижения в образованието и извънучилищните дейности.
С останалите средства
педагогическият екип
всяко лято ремонтира
и дообогатява учебната
база. Когато преди две
години пострада едно
българско училище в
отдалечен от Пловдивско район, караджовци
не се поколебахаа да
подкрепят финансово

възстановяването на
школото.
И тази година благотворителната вечер се
проведе в прекрасния
училищен двор редом с
модерната спортна база.
Не липсваха и гостите
– от Пловдив и Търговище, общинската управа на Садово, начело
с кмета Димитър Здравков и колегата му от
Караджово – Борислав
Благоев. Да се порадват
на успехите на децата,
се изсипа мало и голямо
не само от селото, но и
от близките села и Пловдив. Сред гостите бяха
и хора, които от години
дават рамо на малкото
училище с голямото
сърце. Аз Буки

Знак на признателност
Почетен знак „Паисий Хилендарски“, учреден за принос и
заслуги към варненското образование, бе връчен от Регионалния
инспекторат по образование в
черноморската ни столица на директори от областта, придобили
право на пенсия през учебната
2015/2016 г. Те получиха отличията си на тържествена церемония в
Градската художествена галерия.

Почетният знак, съпроводен
със сертификат за авторство, е
дело на младата художничка Надя
Антова – учител в Националното
училище по изкуствата „Добри
Христов“. Тя дарява своята творба на РИО – Варна, в знак на
уважение и признателност към
учителите в областта.
„За първи път връчваме такъв
почетен знак, радвам се, че той

е дело на млад учител – каза
Венцеслава Генова, началник
на РИО – Варна. – След пенсионирането на директорите с тях
бяха сключени срочни договори
до провеждане на конкурсите
за техните длъжности. Така че
те продължават да изпълняват
задълженията си, което подсигурява безпроблемната работа в
системата.“ Аз Буки

Кампания на Института за български
език – БАН, и в. „Аз Буки“

Ке ме слушаш
шо ти вревам!
Илияна ГАРАВАЛОВА*

Основното, което научаваме в училище за
българските диалекти, е, че тяхната употреба
е абсолютно неуместна извън битовата сфера
на общуване, а дори и там трябва да се избягва, защото е белег за ниска образованост. По
този начин от учениците остава скрит цял един
изключително интересен свят, понеже българската езикова територия е по-силно говорно
разчленена дори в сравнение с много по-големи държави като Русия.
Диалектите са богатство за езика, защото,
макар и ограничени откъм научна и културнообществена лексика, имат значително по-богата лексикална система от книжовната във
всяка област от човешкия бит (например земеделците различават 12 части на ралото, 10 на
плуга, 31 на колата, овчарите употребяват поне
4 думи за агне: агне, шиле, дзвизка, дзвизак,
3 за овен – матор, батал и коч, и над 4 за
овца – доилница, сирица, щерица, мария, първескиня и др., а в българските диалекти, като
цяло, се срещат 14 названия на царевицата
и картофа, 16 на вилицата или възглавницата
и т.н.). Освен това в някои говори се пазят
изключително стари прабългарски и старобългарски думи (например: прабълг. белчук ‚халка
за връзване на добитък‘, чапак ‚горна част на
сукман‘; старобълг. средорек, нине), които разкриват интересни връзки на българския език
с останалите славянски езици (срв.: нога – в
западните и югоизточните български говори, в
руски и сърбохърватски; noga – в полски; noha
– в чешки, и др.).
Освен че стоят в основата на книжовния ни
език, българските диалекти пазят ценни сведения за историческите промени в граматичната
му система и за конкретния път, по който се
извършват някои от тях (например развоя на
съвременната форма за бъдеще време, изчезването на падежите), както и за причините за
съществуване на книжовни норми, като правилата за употребата на определителния член.
Нещо повече, доброто познаване на диалекта
на учениците позволява много по-резултатното
коригиране на свързаните с него грешки при
усвояването на книжовната норма. Така например в балкански говори като карловския би
следвало да се обръща специално внимание
на правилата за членуване, защото типично за
този диалект е имената от мъжки род да се членуват с пълен член независимо от позицията си
в изречението.
* Главен асистент, доктор в Секцията за българска диалектология и лингвистична география
в Института за български език „Проф. Любомир
Андрейчин“ – БАН.

На многая лета!
Екипът на Националното издателство
„Аз Буки“ поздравява своя колега

проф. Сава Гроздев,
главен редактор на сп. „Математика
и информатика“, с рождения му ден. С пожелания
за много здраве, още по-големи успехи в професионалното поприще и все така неуморно да популяризира любимата си наука - математиката!

