
Език мой – приятел мой



Една брилянтна реч...



Конструкция на едно изказване

• Начало ШОК! 
- Цитат 
- Нещо извън контекста 
- Виц 
- Предмет 
- Признание 
• Теза  ЯСНА 
- Ударно изречение 
- Кратко повторение 
- Използване на трикове за запомняне на 

тезата 
- Създаване на „котви“ 

• Доказателства в РЕД 
- Ясно подредени 
- Периодично повтаряне на тезата 

- Правене на заключения след всяко от тях  
• Обобщение и заключение 
- Ясно изказване на изводите 
- Повтаряне на тезата 
• Финал ШОК! 
- Друга гледна точка 
- „И още нещо“ 
- Отваряне на нова тема



Обогатяване на езика 

• Четете всичко! 
- Класически текстове 
- Поезия 
- Философска литература 
- биографии 
• Играйте на синоними 
- Колко синонима можете да се сетите за 

думата „работя?“ 
- Как бихте ги използвали? 
• Знаете ли какво означават 
следните думи:   

гранка, изтукан, басма, мигар, 
минибродарник, смарцафрацам, 
сколасвам, наколадвам, брендзебур, 
далдисвам, гевезя се, зоб, балък, 
курдисвам, джаджа, таковам 

• Малко изрази 
- „Ела на моето място“ 
- „Ще ударя едно око“ 
- „Има смисъл“ или...“Прави смисъл“ 
- „Махнахме си главите“ 
- „За мъртвите или добро или нищо, ако не 

самата истина“ 
- «Не съм съгласен с това, което имаш да 

казваш, но ще защитавам до смърт 
правото ти да го кажеш» 

Волтер... уж 
- усмихвам, страхувам някого??? 
- предвид, на предвид,  
в напредвид, изпредвид 
• «Преведете» израза  
«Функционирам на фул макс»  
- В разговорен стил 
- За деца 
- С максимална употреба на български 

думи  

  



Добрата реч – една приказка за възрастни 

1. Започнете с нещо неочаквано 
2. Включвайте лични истории 
3. Следете аудиторията и използвайте 

настроението й 
4. Бъдете емоционални 
5. Проявявайте чувство за хумор 
6. Преобръщайте гледната точка 
7. Задавайте въпроси в речта си 
8. Импровизирайте 
9. Не се страхувайте от грешки 
10. Бъдете описателни 
11. Давайте примери 
12. Говорете ясно, правете паузи!



Представяне и реч 

•13. Връщайте се често към темата си 
•14. Не пестете жестовете 
•15. Гледайте в очите 
•16. Бъдете искрени в твърденията си 
•17. Използвайте думи и стил, близки 
на аудиторията 
•18. „Излизайте извън рамката! 
Снимка, талисман, лични суеверия... 
•19. Не прекалявайте с цитатите 
•20. Признавайте си недостатъците. 
•21. Бъдете „нормални“.  
•22. Отстранете всичко, което може да 
ви напряга. 



Мишел Обама – реч на Democratic National Convention, 2016 



Съветите на американската школа

• Наблюдавайте как говорят другите 
• Гледайте да не сте до прозорец 
• Отпуснете се! (Стегнете се!) 
• Елате по-рано 
• Включвайте хора от аудиторията – 
някого, когото познавате например. 

• Бъдете наясно коя е аудиторията ви  
• Не игнорирайте спонтанни въпроси 
• Бъдете внимателни с израженията 
на лицето 

• Усмихвайте се! 
• Правете неочаквани неща 
• Споделяйте горчив опит 
• Бъдете чувствителни и не се 
страхувайте да правите промени 

• Разказвайте истории, в които хората 
могат да се припознаят 

• Движете се! 
• Останете с хората след 
представянето си 

• Жестикулирайте с мисъл 
• Внимавайте кое е ляво и  
кое дясно за аудиторията ви



Просто жестове?...



Как да държите вниманието на аудиторията 

• Показвайте цифрите с жестове 
• Променяйте интонацията си 
• Повтаряйте 
• Променете ситуацията 
• Задайте въпрос 
• Замълчете за по-дълго време 
• Издавайте звуци, които 
илюстрират думите ви  

• Ангажирайте колкото е 
възможно повече канали за 
комуникация





Малко езикови правила

• Пълният член на български език 
- Заменете с Него и Той 
- Лъвът изяде човека / Лъва изяде човекът 
- Прякори – Юрталана, Малчугана и др. 
• Употребата на Вие 
- С главна буква и за ед. и за мн.ч. 
- Не е с главна буква, когато е за много 

хора, на които не говорим официално  
• Запетайките 
- , въпреки че / , така че /, макар че 
- Който, която, което, където, като +глагол  
 

• Как е правилно: 
- Трамвай / трамваи; чиито/чийто 
- „Видях се с баща си“ или „видях се с 

баща ми“; „баща ми е болен“, но „казах 
на баща си“ 

- Коригирам  
- Усещам, учудвам, обвинявам, обяснявам, 

не знам, не мога, не искам  
- Непременно, рождена дата, фино 
- Облякъл/облекли, бял/бели, хляб/

хлябове/хлебни 
- Десетка или десятка 
- Latinitsata se 4ete po-trudno  
Na Bulgarski 6toto e razli4na  



Цитати, вицове, емоционален патос
• Съобразявайте вица и хумора си 
с аудиторията 

• Имайте предвид религията, пола, 
сексуалността, националността, 
расата 

• Емоционалността зависи от 
аудиторията  

• Бъдете внимателни с 
многозначните думи и тяхното 
неофициално значение  

• Отдавайте значение на 
политическата ситуация  

• Не влизайте в огнени  
     спорове 



13 съвета зад кулисите

1. Упражнения за говорния апарат 
2. „Бързо да си кажа, че няма да ми стигне времето!“  
3. Когато устата пресъхне... 
4. Къде да ги туря тия ръце?! 
5. Не мога да гледам хората в очите! 
6. Защо никой не се смее?! 
7. Дано не се запъна! 
8. Не мога да си гледам тайно „пищовите“!  
9. Няма пък да изляза от тая катедра! 
10. Кое е по-важно – да слушат, да гледат или да усещат? 
11. „Ех, ако имах някой да ми помага...“ 
12. Много искам да бъда като... Но не съм! И това е чудесно!


