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„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х&Д Джендър 

перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“ 
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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Малево, община Хасково      Дата: 16.09.2015 год. 

 

Дискутиран проблем/тема: Изготвяне на речник с диалектни думи от село Малево 

Описание на проблема: Диалектите са не само разновидност на българския език, но и негово богатство. Те са 

връзката с предците ни и миналото. Много от диалектните думи изчезват, защото не се употребяват от младото 

поколение, забравя се и тяхното значение. Групата за самопомощ и солидарност се заема да събере и запази 

диалектните думи, които представляват интересно четиво за посетителите на читалищната библиотека. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема:  До сега не е правен речник на 

диалектните думи от говора на село Малево. Тази идея е предизвикателство за групата и с готовност и интерес се 

заемаме с този проблем. При издирването на думите ще използваме съдействието на някои възрастни от 

местното население, които все още употребяват такива думи. Предложено бе с изготвянето на речника да се 

заеме един човек, който да търси помощ за уточняване на точния изговор и тълкуване на думите. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия:  Да се изработи речник с диалектните 

думи от село Малево. Отговорен за изработването му ще бъде Грудка Георгиева, а участниците в ГСС ще помагат 

при събирането на материали за речника. Крайният срок за събиране на думи е до края на месец декември 

2015г. До края на месец март 2016 г. думите трябва да бъдат подредени, а речникът изработен на компютър. 

Електронно копие ще бъде предоставено на читалището и на всички желаещи. При финансова възможност 

речникът ще бъде отпечатан на хартиен носител. 

Ангажирани лица: Грудка Георгиева 

Предприети действия: В речника ще бъдат включени лексикални и фонетични диалектизми. Значението на 

думите ще се изписва точно и кратко. Групата ще направи списък на фамилиите от село Малево. Участници ще 

подготвят представянето на 3-4 смешни случки, разказани на местния диалект. 

Постигнти резултати:  Към датата на отчета все още се събират думи, които да бъдат включени в речника. 

Предстои графичното му оформяне и отпечатване. 

Дата: 19.09.2015 г. 

Изготвил: Грудка Тодорова Георгиева 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.hdgender.eu/

