
43ЕЗИКОЗНАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНЕНАЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕКСТОВЕ
ВНАЙ-НОВИТЕУЧЕБНИЦИПОПОЛСКИЕЗИК,

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЗАЧУЖДЕНЦИ

ЯкубПловенс
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ЯкубПловенс.Использованиежурналистскихтекстоввновейшихучебни-
кахпольскогоязыкадляиностранцев. 

Цельстатьисостоитвтом,чтобыпроверитьиспользваниежурналистских
текстоввнекоторыхизновейшихучебниковдляизученияпольскогоязыкакак
иностранного.Встатьеобращаетсявниманиенатрикритерияоценки:(I)языко-
войкритерий,(II)культурныйкритерийи(III)методическийкритерий.

JakubPłowens.Using journalistic texts in the newest textbooks for teaching
Polishasaforeignlanguage. 

Theaimofthispaperistodiscussusageofjournalistictextinsomeofthenewest
textbooksforteachingPolishasaforeignlanguage.Itfocusesonaccessmentcriteria
used for theanalysis: (I) languagecriterion, (II) culturecriterion,and (III) teaching
methodology.

1.Въведение
Целтанатазистатияедасепроверидалиидокаквастепенсъвремен-

нитеучебниципополскиезикзачужденцисъдържаттекстове,подбрани
отпресата.OтначалотонаXXIвеквполскатаглотодидактикаcепоявиха
няколко нови учебника, които cе използват за различни курсове по пол-
скиезиккаточужд.Обръщамевниманиенанай-новитеучебници,тъйкато
публикуванитедомоментабудятсъмнениеотносноспазванетонакрите-
риите за съвременнаметодика на езиково обучение.Преди всичко става
думазалипсанаинтеграциямеждуезиковообучениеипредаваненакул-
турнаинформация.Някоиавторизабелязват,четазинегативнатенденция
характеризира досегашните програми за изучаване на полски език като
чужд(Гембал2006,2010;Ковалевски2009).Освентованастоящиятанализ
есъсредоточенcамовърхутезиучебници,коитосаиздаденикатосерияот
двeиповечечасти.

Безспоренфакте,четекстоветеотпериодичнияпечатмогатдабъдат
интерпретирани като ценен източник на културнияживот на нацията. В
тяхнамиратмястоактуалнисъбития,важниобщественипроблемиизло-
бодневнислучки,нопо-същественотое,чесанаписанинаживиавтенти-
ченезик,чесапредимноскомуникативнанасоченост,коетогиотличаваот
всичкидругитекстовесдидактичнопредназначение.
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Внашатаразработканямадасеобсъждапонятиетоавтентичностна
дидактичентекст,тъйкатовъпросътепредметнамногобройнииоживе-
нидискусии(напр.Еделхоф1985;Дунин-Дудковска,Трембска-Кернтопф
1998;Мишан2005).Същевременносезастъпвастановището,чеавтентич-
нияттекст,напр.отпресата,можедасеизползвакатоучебенматериалили
в непромененаформа (първичен текст), или в съкратенаформа (адапти-
рантекст)севентуалновключваненанякоинеобходимиулеснения (срв.
Дунин-Дудковска,Трембска-Кернтопф1998).

В статията се разглеждат два учебника. Първият еУра!!! На полски
(Hurra!!!Popolsku) – тойсесъстоиоттричасти.Всякаеднаотчастите
съответства на поредното ниво на владеене на езика (отА1 доB1) спо-
редОбщатаевропейскаезиковарамка.Катопървапубликациятазисерия
обхващаучебник,упражненияиметодичнопомагалозаучителя(Станке-
вич,Журек2010:496).Обектнанашияинтереспредставлявасамосъдър-
жаниетонаучебника.ВториятучебникесъсзаглавиеИзстраницитена
печата(Nałamachprasy).Тойесъздаденотдвечасти,коитопокриватези-
ковоторавнищеC2иеподходящсамозанапредналииособеноизявени
курсисти.

Вследващатачастотизложениетонищепредставимописаниенаизбра-
нитеучебници,катощесеопитамедапреценимдалитеотговарятнауста-
новенитекритериизаоценка.

2. Критерии за оценка при използването на журналистически
текстове

Тукщенасочимвниманиетокъмупотребатанатекстовеотпресатав
посоченитепо-гореучебници.Предлагаметрикритериязаоценка,съдър-
жащиориентири,коитонидаватвъзможностдапреценимдалидадените
материалисадостатъчноефективнизадидактичнияпроцес.

Споредобщоезиковиякритерийотчитамеезиковатасложностнажур-
налистическитетекстове,тяхнотолексикалноразнообразие,адекватността
наезиковияматериалпоотношениенавъзприетитеизисквания,отговаря-
щинасъответнотонивонаучебника.

Най-напред си струвадаотбележим,чедватаучебника серазличават
поброянаавтентичнитетекстове.ДокатопоредицатаУра!!!Наполские
предназначеназаразвиваненавсичкиезиковикомпетенции,дветечастина
учебникаИзстраницитенапечатасеконцентриратсамовърхуизработ-
ванетонаумения,свързанисчетенетосразбиране,коетоозначава,чевъв
вторияучебникпреобладаватозивидтекстове.Порадитоваспоменатият
учебникможедаобслужвануждитенаотделникурсовевзанятиятаимпо
четене или да изпълнява ролята на cборник c текстове, предназначен за
другтипзанятия,къдеточетенетоеединоткомпонентитенаурока.

Друга отличителна черта на разглежданите учебници е нивото, което
трябвадасестремятдапостигнатучащите.ТритечастинаУра!!!Напол-
скисапредназначенизаовладяваненаосновнотоезиковоравнище(B1)в
рамкитенаевропейскитестандарти,коетодававъзможностдабъдеполо-
женизпитпополскиезиккаточуждзаполучаваненасъответниясертифи-
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кат.УчебницитеИзстраницитенапечатадаватвъзможностдасеовладее
четенето c разбиранена различни текстове отпресата, но едновременно
стоватепоставятвисокиизискванияпредучащите,тъйкатотекстовете
отговарятнанай-високотоезиковониво(C2).ВдвaтaучебникаИзстра-
ницитенапечатаимазадачи,насоченикъмподготовказапридобиванена
най-високия(най-престижния)сертификатпополскиезиккатoчужд.Тези
задачиразвиватпредивсичкоумениятазатекстоворазбиране.Вучебни-
цитеИзстраницитенапечатаизобилстватпървичнитежурналистически
текстове.СериятаУра!!!Наполскипредставяадаптиранитекстове,които
обикновено са твърде съкратени или се състоят само от няколко кратки
изречения.

Когатоставадумазалексикалноразнообразие,общовзето,всичкиучеб-
ниципредлагатбогаталексика,разпределенасъобразносконкретнитеми.
ПърватачастнаУра!!!Наполскизапочвасуводенурок,последванот20
стандартни учебни единици.Втората част съдържа 20 урока, като всеки
пети епредназначен заповторениенаизученияучебенматериал.Трета-
тачастобхваща18урока,тозипътобачебезотделниучебниединициза
повторениенаусвояваниядомоментаматериал.Всичкичастисъдържат
журналистически текстове. Не е изненадващ фактът, че в първата част
нямамноготакиватекстове,тъйкатотяпредставляваначалнияткурспо
езика.Туксесрещатпредимноадаптиранифрагментиоттекстове,свалени
отинтернет.Итака,в17.урокнапр.имадвакраткитекстаотgazeta.plза
полскитеспортисти,катотекстоветесаобвързанисъсследнитезадачи:(1)
тестзаправилнияизборнаеднаотдветевъзможности(вярно/невярно);(2)
писменпреразказнапрочетениятекст.

Тъйкатовпърватачастнаучебникасеполагатосновитенаезика,наход-
чиворешениенаавторитеестепенуванетонатекстоветепосложност,като
тези снай-висока степенна сложност сапоместенив краяна учебника.
Въввторатачастнаучебникаимавечепо-дългитекстове,кактонапр.този
в11урокот„GazetaWyborcza“,посветеннадизайна.Впоследнатачастна
Ура!!!Наполскиимаоще6отделниединицизаразбираненатекст,вкоито
сапоместениняколкооткъсаотсписание„Политика“(„Polityka“).Вучеб-
нитеединицисавключениикраткиоткъсиотстатиивсписанията„Нюзу-
ик“(„Newsweek“),„Политика“(„Polityka“),„Пшекруй“(„Przekrój“),„Пше-
водниккатолицки“(„PrzewodnikKatolicki“),навестник„ГазетаВиборча“
(„GazetaWyborcza“),кактоинанякоиинтернетсайтове.Подбранитетек-
стовесанапълноадекватнинасъответнотоезиковонивонаучебникаине
будятсъмнениеотносноподходящатастепеннасложност.

ДветечастинаИзстраницитенапечатаса„снабдени“сдостасложни
статии,някоиоткоитосапубликуванибезкакватоидаепромяна.Всяка
частсъставлява8учебниединици,посветенинаконкретнатема,вкоито
има най-малко един дълъг и един кратък текст от пресата (понякога от
интернет).Високотоезиковоравнищепредполаганаличиетонапо-редки
и труднидумииизрази, въпреки товаобаче сменамнение, ченякоиот
тяхизлишноусложняватсъдържаниетонаучебниците,особеновслучаите
когатотезиизразисаснискафреквентност:напр.поговорките:Jakprzylecą
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żurawie, bierz się do grochu prawie; jak przylecą bociany, pierwszy zagon
zasiany („Катодолетятжеравите,сезалавяйсграха,катодолетятщърке-
лите,първаталехаезасята“);Złodziejkątyzostawi,aogieńwszystkozabierze
(„Крадецътщеоставиъглите,аогънятщевземевсичко“).Трябваобачеда
признаем,чевключенитетекстоведаватвъзможностнаизучаващитеезика
да усвоятмного думиот разговорната и специализираната лексика, като
напр.szyb(шахта),sprzęgło(впряг),zderzak(буфер),jarzyć(искря,блестя),
komp (компютър), icek (връзка, която се слаганаплатната, за дапоказва
попътенилинасрещенвятър,използвасевмореплаването),luz-blues(аме-
риканскифилмот1999г.),tyrać(блъскамсе,бъхтясе),zabujany(влюбен),
szycha(сърма,фалшивблясък).Консолидиранетоналексикатасеизвършва
благодарениенадостатъчниябройупражнения,накоитощесеспремпо-
долу.

Предполагасе,чедидактичнияткритерийедостатъчензаподбораи
анализанавидоветеупражненияинатяхнатаролявнасърчаванетонакур-
систитедаовладеятоперацията„четенесразбиране“нажурналистически
текстове.Фактът,чеправилниятподборидобреподготвенитеупражнения
отварятпътякъмразбиранетонатекста,еочевиденинеподлежинадис-
кусия.Ролятанатезиупражнениясеосноваванаактивнатаиминтеракция
стекста(срв.Уолас1993:86).Бихмеискалидаобърнемвниманиенатова,
каквиупражнениясъпътстватжурналистическитетекстовеикакваецелта
натезиупражнения–каквиуменияразвиваттеучетящите.

Упражнениятаседелятнатривида:предичетене,повременачете-
неиcледчетене.Първитесапредназначенинай-вечезаподготовкапреди
четенето.Тесеоказватособенополезникатопредшестващипо-дългитеи
труднитекстове.ПовечетакиваупражненияимавИзстраницитенапеча-
та. Те запознават четящите с новата лексика. Други упражнения, които
сеизползватзалексикалнаподготовка,са:съединяваненадумистехните
дефиниции,търсененасинониминададенадумаилиобразуваненасмис-
лениизразиотдаденидуми.Щосеотнасядоупражнениятаповремена
четеневучебницитеУра!!!Наполски,тенесъпътстватматериалиотпре-
сата,тъйкатотукмногорядкосеизползваттакива,сизключениенанякол-
коадаптиранитекста,коиточетелектор(отдиска),азадачанакурсиститее
даследяттекстаидапопълватизпуснатитедуми.ВчаститенаИзстрани-
цитенапечатанай-честосепредлагаcвързваненаотделниабзацивкохе-
рентентекстилипопълваненатекстслипсващитеизречения.Въввсички
анализираниучебницикатоупражнениеcледчетененажурналистически
текстчестосепоявяватестзаправиленизбор(вярно/невярноилиединот
предложените заизборварианти: a–b– c–d).Тезидвавидаупражне-
ниязаизборпроверяватстепентанатекстовоторaзбиранеиразличнитему
аспекти,катопоощряватчетящитедаоткриятвръзкатамежду„подсказа-
ния“вариантиконкретнатаинформациявтекста(срв.Ходкевич1986:144
–147).Въввсичкиучебнициимаиупражненияследчетене,коитоизис-
кватотчетящитедатърсятвменталнатапроекциянатекстаопределена
информация–общаилидетайлна.Къмтазигрупаупражненияпринадле-
жатпредивсичкоотворенитевъпроси.Обикновеносеприема,чечетящите
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отговарят, без да поглеждат отново текста, и техните резултати показват
каквосауспелидазадържатвпаметтаси.Вдругиятипупражненияслед
четене,катотезиоттретатачастнаУра!!!Наполски,сеизисквадабъде
записананай-важнатаинформацииоттоку-щопрочетениятекст.Тукбихме
искали да завършим кратките бележки относно дидактичния критерий с
твърдението,чевъввсичкипредставениотнасучебницибазатаотупраж-
нения,свързанисжурналистическитетекстове,емногосолиднозастъпена.

Споредкултурниякритерий сеопределяобразователениятпотенциал
нажурналистическите текстове и ролята им в предаването на информа-
ция,отнасящаседодаденатакултураинейнияезик.Тозикритерийоста-
вавпрякавръзкаспо-гореописанитекритерии.ВстатиятанаМартинюк
(1998)сеобособяватняколкопо-несъщественикритерия,коитовтеорети-
ченпландопринасятзадидактичнатаоценканатекстовете.Тъйкатоезико-
ватаструктуранатекстасесливасъсситуационнияикултурнияконтекст
впроцесанаинтерпретация,еважнодасевнимававжурналистическите
текстове,поместенивучебниците,данямаелементи,коитодасачуждина
четящитеикоитодавъзпрепятстватразбирането.

Внастоящатаработанямадасеспираменаконкретнитеезиковисред-
ства,предаващикултурнотозначение,катонапр.фразеологизмите.Товае
вечетемазаотделнаразработка.

Изборътнатекстовеотпресатаможедапредложиотделнимненияза
културнотосъстояниенастраната.Някоичужденциотчитаткатонедоста-
тъкипропускфакта,чевчастотучебницитепополскиезиккаточужд
несеговоринапр.захомосексуалистииинвалиди.Начужденцитенеим
харесват и такива теми като религия и празници (Пекот, Зажечни 2010:
522).ВтретатачастнаУра!!!Наполскивечесезасягавъпросътзахомосек-
суалиститеиинвалидитечрезкраткитекстове,взетиотинтернет.Вдвете
частинаИзстраницитенапечаталипсваттезитеми,макарчевобразо-
вателнатасериянесеусещанедостигнаавтентичнитекстове,свързанис
полскатакултура.ВучебницитеотпоредицатаУра!!!Наполскисепоявя-
ватитакивастатииотпресата,коитодаватобщахарактеристикананякои
полскиреалии,напр.вобласттанатрудоватаборса.

3.Заключение
Краткиятобемнастатиятанепозволявадабъдатразгледанивсичкипро-

блеми,свързанисизползванетонажурналистическитекстовевучебници-
тезаизучаваненаполскиезиккаточужд.Втозисмисълнашиятскромен
опит трябва да се третирапо-скоро катоподтик за бъдещиизследвания.
УчебницитеУра!!!НаполскииИзстраницитенапечатаявносеразли-
чаватпообщиябройжурналистическитекстове,нонезависимооттоваи
дветепоредицисевписватвканонанасъвременнотоезиковообучениеи
предлагатнаизучаващитеезикацененконтактсавтентичнияезик.Въпре-
кичевотделнитечастинаУра!!!Наполскиимамногоадаптиранитекстове
(някоиоткоитовероятноотначалотодокрая),тяхнатаформаистилчесто
наподобяваторгиналнитекстовесавтентиченчуждезик.
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Дветепоредицисаподготвенизапостоянноусъвършенствуваненаези-
ковитеикултурнитезнаниянаучащите,aразнообразнитеупражнениякъм
текстовете(отпресата)саобмисленитака,чедаусъвършенстватстратеги-
итезачетенесразбиране.Атовавечеесолиднапредпоставказаефективно
обучениепочуждиезици.

Преводотполски:ДимитринаХамзе
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