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ABSTRACT. The paper presents results form a survey with 662 Roma parents form Bulgaria. A survey with 
40 questions regarding the attitudes of Roma parents towards the bilingualism of their children and their view of 
preparation for literacy in their mother tongue – Romani is conducted. Most of the answers of the parents are in 
a connection with psycholinguistic theories on importance of the mother tongue which plays a role in the 
cognitive development of the children. 
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Увод 
 

Ромските деца навсякъде по света растат в 
условия на билингвизъм. В повечето случаи, 
наред с диалект на ромски език, децата 
усвояват и официалния език на страната или 
езика на друго малцинство, живеещо на 
територията на дадената държава, както  и 
някои от международните езици като 
английски, френски, немски или испански... 
Например, ромчетата в България, в районите 
с компактно турско население, наред с 
ромски и български език, говорят и турски; 
ромчетата в Косово, наред с ромски и 
албански език, говорят и сръбски; ромчетата 
в Словакия, наред с ромски и словашки език, 
говорят и унгарски и т.н.  Не са изключени и 
случаи, в които ромчетата освен своя диалект, 
от ранна възраст усвояват и диалекта на друга 
група роми. На практика се оказва, че 
ромчетата растат в една богата езикова среда, 
в която усвояват няколко езика и/или няколко 
диалекта.  

Много често обаче, в обществото ромският 
билингвизъм не се приема добре. Наслоените 
с векове предразсъдъци спрямо ромите се 
предават и върху техния език. Нерядко се 
счита дори, че ромски език няма и това, което 
говорят ромите е смесица от думи от 
различни езици или  пък е вид жаргон, сленг  
или някакъв таен език. 

Целта на статията е да даде информация за 
билингвизма на ромските деца през погледа 
на родителите и да покаже езиковата им 

употреба в домашни условия. По този начин 
ще се получи представа за това, доколко 
ромското дете се подготвя за училищно 
обучение в домашни условия в случаи, когато 
то не посещава детска градина.  

В статията са представени резултати от 
анкети с 662 родители  от България. 
Анкетната карта съдържа 40 въпроса. 
Въпросите в анкетата са с отворен или 
затворен характер. Отговорите са 
анализирани качествено и количествено, като 
при анализа прилагаме и математико-
статистически методи (STATISTIKA). 

Анкетирането бе извършено от група 
студенти от специалността „Начална 
училищна педагогика и ромски език” към 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 

    
Типология на ромския билигвизъм  
Ромската общност е билингвална. 

Ромското дете първоначално усвоява пасивно 
официалния език на страната, където живее, 
чрез средствата за масова информация. То 
започва да разбира определени думи и изрази, 
докато се стигне до момента, в който започва 
да ги използва и неговият билингвизъм се 
превръща в продуктивен.  

Наред с усвояване на официалния език или 
език на друга малцинствена група, сред 
ромските общности е много разпространено 
още едно явление – умението да се владее 
още един диалект на друга група роми, 
живеещи в същото населено място. Ромските 
деца от ранна възраст усвояват още един или 
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два ромски диалекта  и по-важното: знаят 
кога, какъв диалект трябва да говорят или да 
не говорят. Усвояването на тези кодове става 
в ромската общност чрез ежедневното 
общуване с възрастни и по-големи деца. 

За ромската общност е характерна още 
едно явление, а имено – диглосията. 
Диглосията е умение да се владее т.нар. нисък 
и висок вариант на даден език, т.е. 
диалектната форма и официалната форма на 
даден език. В общността си ромите често 
използват местен диалект на официалния 
език, докато в институциите  говорят 
официалния език, т.е. високия вариант на 
езика. Ромските деца усвояват ниския 
вариант на официалния  език (т.е. диалект) в 
ромската общност и когато започнат да ходят 

на детска градина или училище усвояват и 
високия вариант на този официален език. 

Що се отнася до културата, която владеят 
ромите, има групи които са би-културни и 
други групи, които са монокултурни (т.е. 
загубили собствената култура и адаптирали 
културата на мнозинството) [6]. 

Както се вижда от тази кратка 
характеристика ситуацията сред ромските 
групи е доста сложна и многоаспектна по 
отношение на владеенето на двата езика и на 
техните варианти. За да се придобие по-добра 
представа за билингвизма и диглосията, както 
и за степента на владеене на местната култура 
в ромските общности ще се опитаме да 
обобщим всичко в следващата таблица [4]: 

Таблица 4 
 

Категория на 
говорещия ром 

Билингвизъм Диглосия на 
официалния 

език 

Владеене на 
друг ромски 
диалект 

Култура 

билингва + + + бикултурен 
билингва + - + монокултурен 

монолингва - + + монокултурен 
монолингва - - - бикултурен 

 
Както се вижда от таблицата ситуацията е 

доста сложна и варира от едната крайност, в 
която имаме билингва, която владее 
диалектна форма на официалния език, друг 
диалект на ромския  и е бикултурен и се 
стигне до другата крайност, в която имаме 
монолингва, която е бикултурна. Разбира се 
тази категория роми са рядкост и това са 
предимно много възрастни хора, които не са 
общували вън от своята общност. 

 
Изследване на билингвизма в 

предучилищна възраст – международен 
опит 

 
В свое обширно изследване Дж. Куминс 

[5] оценява съществуващите образователни 
програми за предучилищно образование за 
децата, чиито родители имат нисък доход и 
майчин език, различен от официалния. 
Авторът е на мнение, че предучилищни 
програми, които развиват добавящ 
билингвизъм  на децата от малцинствата са 
много по-близко до постигане на целите на 
образователните реформи, отколкото 
образователни програми, които са насочени 
към промяна на майчиния език.  

Цитирайки Х. Ходгкинсон (1991) Куминс 
твърди, че една трета от децата в САЩ 
отпадат от детските градини, защото са 
бедни, болни и им липсват грижи и протекция 
от възрастните. И макар че в Америка се 
признава важността на  предучилищното 
образование, не се отчита, че между децата от 
предучилищна възраст бедността расте и това 
определено влияе на постиженията на децата 
в предучилищните учреждения. В същото 
време в САЩ няма дискусия за типа 
предучилищни заведения, които са 
подходящи за децата от различните култури.  
Лили Уонг Филмор  (1991) [цитат по5] 
приема всичко това като предизвикателство 
към децата от различните култури и обръща 
внимание на важността на изучаването на 
майчиния език в предучилищните заведения 
като гаранция както за запазване на 
семейната цялост,  така и за успех в 
усвояването на академичните знания.  На тази 
основа авторката с основание  предлага 
предучилищни програми с изучаване на 
майчиния език на децата, което би могло да 
им помогне да укрепят своята идентичност и 
да подобрят академичната си успеваемост.  
Според Л. Уонг Филмор не е редно децата да 
учат втория език при условие, че не са 
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укрепили знанията си върху майчиния си 
език.  

В Швеция чрез изследване на повече от 
600 семейства  У. Сирен, 1991 [цитат по 5], 
доказва, че дори и най-малката подкрепа от 
страна на родителите (предимно майката) по 
отношение на майчиния език, подпомага 
поддържането и развиването му, независимо 
от това, че децата се обучават в 
монолингвални детски градини.     

В Канада изследване за езиковата 
употреба с португалски родители на деца от 
първи до шести клас, цели да открие 
причините за училищния успех на децата. 
Родителите на децата с висока успеваемост в 
началните класове докладват, че в 
предучилищна възраст (между 4-5 год.) са 
говорели с децата си повече на португалски, 
отколкото на английски.  

В Нова Зеландия социолингвистично 
изследване [5], показва, че езикът на 
малцинствената група маори е застрашен от 
изчезване и правителството решава да 
предприеме мерки за запазването му, като 
една от мерките е насочена към въвеждането 
на билингвални програми и въвеждане на 
езика маори в детските градини.  

В САЩ – Сакраменто, Калифорния, по 
проект се започва работа с деца от семейства, 
които са на бедни работници и на бедни 
емигранти - селскостопански работници. 
Създава се програма, базирана на метода 
Монтесори и се тренират 100 човека като 
помощник-учители по програмата – едно 
невероятно постижение, имайки предвид, че 
част от помощник-учителите не са 
достатъчно образовани. Тренингът на 
помощник-учителите по програмата 
Монтесори е осъществен на испански език – 
доминиращият език на участниците в 
проекта. Предизвикателствата на тази 
програма са ясни: помощник-учители от 
същата култура могат да предложат езиково 
обучение и достъп до общностна подкрепа, 
развиват локалните ролеви модели, подкрепят 
родители и деца за дълъг период от време  и 
др. 

Международният опит показва важността 
на ранното усвояване на майчиния език в по-
нататъшното езиково развитие и училищна 
успеваемост на децата от малцинствата. 
Оказва се, че директното въвеждане на 
втория език (официалния език на страната, 
където живеят децата на малцинствата) от 
ранна възраст, когато децата все още не са 

усвоили майчиния си език е една от 
основните причини за училищната 
неуспеваемост и за ранното отпадане от 
училище. И обратно – когато децата имат 
добра база на майчиния си език, те имат 
друго самочувствие и  много по-добри успехи 
в училище. 

 
Описание на ситуацията в изследваните 

райони  
 
Изследваните селища в България са много 

пъстри, по отношение на владеенето на двата 
езика. В някои селища в ежедневното 
общуване се говорят три езика (ромски, 
турски и български) - такъв е случаят 
например в гр. Върбица, а има други случаи, 
в които ромски не се говори въобще, а се 
говорят само турски и български – такъв е 
случаят в гр. Добрич. 

Населените места, в които е проведено 
изследването могат да бъдат групирани по 
следния начин: 

• доминиращ ромски език – селата 
Алтимир, Блъсково и Градинарово;  

• доминиращ турски език – гр. Добрич; 
• смесен: турски, ромски и български 

език - Върбица, Карнобат и Карлово. 
Ромският, който се говори в с. Алтимир, 

Врачанско се нарича Калайджийски диалект. 
Ромите са християни, макар че в миналото са 
били мюсюлмани. Характерното за тази група 
е това, че са били носители и на турския език 
(до преди 70-80 год.), но в днешно време 
турският език е забравен и не се говори. По-
младото поколение роми говорят само ромски 
и български език. Характерното за този 
диалект е това, че в него има запазени много 
турцизми. 

В с. Блъсково и в с. Градинарово, 
Варненско се говори Хорахано диалект. 
Ромите са мюсюлмани и техният диалект е 
изпъленен с турцизми. Те знаят и турски език 
в по-слаба степен, но той не се използва в 
ежедневното общуване.    

Ромите от гр. Добрич са мюсюлмани и са 
носители на турския език. Те се наричат 
Миллет. Диалектът, който говорят ромите е  
т. нар. Североизточен турски диалект. Те не 
знаят ромски език, но се самоопределят като 
роми. В ежедневното общуване използват 
турски и български език. 

Ромите от гр. Върбица са най-интересни 
защото паралелно използват трите езика в 
ежедневното си общуване. При тази група 
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роми децата растат в атмосферата на три 
езика - ромски, турски и български. Ромският 
диалект, който се говори се нарича Хорахано 
диалект. Турският език, който говорят ромите 
е Североизточния диалект на турския. 

Ромите от Карнобат и Карлово се делят на 
такива, които знаят ромски, но в ежедневното 
си общуване говорят само турски и български 
(роми мюсюлмани) и  такива, които говорят 
ромски и български (роми християни). В 
Карнобат ромите мюсюлмани се наричат още 
Камчибойларъ и говорят Лахо диалект, а 
ромите християни са от групата на 
Калайджиите. В Карлово ромите мюсюлмани 
се наричат Миллет, а ромите християни са от 
групата на Бургуджиите. Бургуджиите 
говорят ромски и български, а ромите от 
групата на Миллета – турски и български 
език. Различните групи роми живеят в едни и 
същи махали и естествено научават един от 
друг съответния диалект/език. 

Независимо от това, каква религия 
изповядват ромите в ежедневното си 
общуване и на кой диалект/език говорят, 
проблемите им са едни и същи. На първо 
място е високият процент безработица сред 
тях. Не по-маловажен и проблемът с ниското 
образование и високият процент 
неграмотност, бедност, липса на достъп до 
здравни услуги, поради неплащане на 
здравните осигуровки, липса на пенсии за 
възрастното население, поради недостиг на 
трудов стаж и неплащане на социални и 
пенсионни осигуровки и т.н. 

Голяма част от родителите с деца в 
предучилищна възраст не изпращат децата си 
в детска градина, поради високите такси, 
които детските градини събират. Родителите 
са бедни и не могат да си позволят да плащат 
таксите и за това предпочитат децата им да 
стоят вкъщи. По този начин децата се 
лишават от подготовка за  училищно 
обучение, като по-късно в началното и 
средното училище отпадат от училище, 
поради невъзможност да се справят с учебния 
материал. 

В някои от населените места има ромски 
неправителствени организации, които 
понякога имат проекти, насочени към 
ромските деца, но те обхващат само тези 
деца, които са включени в детска градина или 
в училище. Проекти насочени към децата, 
които не посещават детски градини и 
училища  не се реализират.  

 

Теоретична рамка на изследването 
 
В настоящата разработка приемаме 

теоретичните постановки на Дж. Куминс, 
според който добавящият билингвизъм има 
по-силно влияние върху развитието на децата 
билингви, отколкото отнемащият 
билингвизъм. Ако родителите подкрепят 
развитието на децата си, като използват 
домашния език в общуването си с тях, децата 
ще имат по-високо самочувствие и по-добре 
изградена база за усвояването на втория –
официалния език. 
Целта на това изследване е да установи 

как родителите роми възприемат билингвизма 
на децата си – като недостатък, който пречи 
на развитието им или подкрепят децата да 
развиват билингвизма си до степен на 
билингвални и бикултурални личности, 
нямащи проблеми с общуването на който и да 
е език.  
Задачите, които си поставяме с това 

изследване  са: 
1. Типология на ромския билингвизъм въз 

основа на проучена литература. 
2. Анкета с родители на ромски деца в 

предучилищна възраст между 3-6 години. 
Обект на изследване са ромските деца, а 

предметът на изследване  е  техният 
билингвизъм.    

 
Методика на изследването 
 
В настоящото изследване участват 662 

родители, като е използван методът  анкета 
„от врата до врата”, т. е обучени анкетьори – 
студенти-роми посещават домовете на 
родителите и провеждат  анкетирането. 
Анкетите са проведени на български език, но 
в  случаите, когато родителите не разбират 
въпросите, анкетьорите превеждат въпросите 
на ромски или турски език – езикът който е 
най-разбираем за родителите. Задачата на 
анкетьорите е да записват отговорите на 
родителите така, както са казани. Анкетите са 
анонимни. 

Получните резуллтати са анализирани 
качествено и количестено. 

  
Анализ на резултатите 
 
В настоящата статия няма да представим 

отговорите на всички въпроси, а само 
отговорите на въпросите свързани с 
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отношението на родителите към ромския 
език, като майчин. 

От всички изследвани родители 48% имат 
момчета и 52% -  момичета във възрастта 3-6 
год., които не посещават детска градина. 
Родителите определят своя майчин език както 
следва: ромски – 40%, турски – 35% и 

български - 25%. Почти всички родители 
считат, че българският език е важен за 
техните деца, но когато общуват с децата си 
на домашния език предпочитат да не 
използват българскки  думи. Това ясно е 
показано на фигура 1. 
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Фигура 1. Включвате ли български думи при общуване с децата на домашния език 
 

Както се вижда от фигура 1, 77% от 
родителите не включват български думи при 
общуването на майчиния език, а само 23% от 
родителите включват такива. Това показва, че 
родителите несъзнателно подпомагат доброто 
усвояване на майчиния език от децата си. В 
съвременната психолингвистика тази теория е 
известна под наименованието „прагова 
теория”. Според нея доброто владеене на 
майчиния език подпомага по-доброто 

овладяване на официалния/втория език на 
детето (Е2).[1,2] 

Какви стратегии използват родителите в 
домашни условия за подготовка на децата си 
за ограмотяване? Един от тези подходи е 
разказването на приказки: 62% от родителите 
разказват приказки и 32% не разказват. Кои 
езици използват за разкзване на приказки е 
показано на следващата фигура 2. 
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Фигура 2. Използване на езици при разказване на приказки 
 

Както става ясно от фигурата 36% от 
родителите разказват приказки набългарски 
език, 22% - на турски и 42%  - на ромски език. 
Или 64% разказват приказки на езиците на 
малцинствата, а 36%- на български език. 

Въпросът с разказването на приказки е 
изключително важен, защото по този начин се 
развива речникът на детето, неговият 
синтаксис и наративните му умения, т. е да 
преразказва това, което е чуло. Това развива 

мисленето, паметта, въображението на 
детето,  т.е. процеси, които са много важни за 
когнитивното му развитие. 

Други стратегии,  които използват 
родителите за развиване на майчиния език на 
децата си е гледането на видео филми на 
ромски и/или турски език – 65%, слушат и 
разучават песни на майчиния език – 70%, 
четат детски книжки на майчиния език – 76%. 
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Анкетираните родители считат, че е много 
важно децата им добре да усвоят майчиния   

език. Отговорите на този въпрос е представен 
в следващата фигура 3.  

 

46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%

да не
 

Фигура 3. Децата трябва добре да усвоят майчиния си език и след това българския. 
 

Както се вижда 52% от родителите считат, 
че децта трябва най-напред добре да усвоят 
майчиния си език, а 48% от родителите 
считат, че първо трябва да се усвои 
българския. 

Интересни резултати се получават обаче 
при отговора на въпроса „Децата трябва да 
усвоят най-напред български език, а след това 
майчин”. Отговоритена този въпрос са дадени 
в следващата фигура 4. 
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Фигура 4. Децата трябва най-напред добре да усвоят български език, а след  

това майчиния език 
 

От фигура 4 става ясно, че 67% от тях не 
са съгласни с това мнение, докато 33% 
подкрепят това разбиране. 

Фигури 3 и 4 показват, макар и с малки 
разминавания в процентните отношения, че 
родителите поддържат мнението, че децата 
трябва най-напред да усвоят своя майчин език 
и след това – българския. От анализите се 
вижда, че родителите нямат ясна концепция 
дали е полезен или вреден ранният 
билингвизъм. По-скоро те действат 
спонтанно и интуитивно. Те не са подготвени 
за отглеждането на деца билингви. До този 
момент никой не е обръщал внимание на този 
проблем, както няма и сериозни научни 
изследвания върху естествения билингвизъм 
на децата на малцинствата в България, както 

например това е направено и се прави в 
редица западни страни, като например в 
Англия [3]. 

В България естественият билингвизъм не 
се приема за престижен и определено се счита 
че това е недостатък, защото в българското 
общество езиците на малцинствата са с нисък 
престиж.  
 

Заключение 
 

Резултатите от нашетио изследване 
показват, че 82% от децата не посещават 
детска градина. Родителите несъзнателно 
търсят пътища за ограмотяване на своите 
деца на ромски език в началното училище. 
Много е важно да се знае, че децата 
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постъпват в първи клас с някаква готовност за 
ограмотяване на майчиния си език. 
Проблемът е в това, че учителите и 
училището не знаят как да използва тези 
знания на децата, които са получени в 
домашни условия. 

Оказва се, че в домашни условия 
родителите използват разни стратегии с 
децата си за развиване на когнитивните им 
процеси. За родителите майчиният език е 
важна ценност и те правят всичко вазможно 
да го развиват. Въпросът, който чака своя 
отговор е можем ли да използваме този опит 
на децата, за да превърнем ограмотителния 
процес на майчин език в интересен и 
атрактивен процес за тях. На този етап в 
българската образователна система не е 
подготвена за обучението по майчин език, 
независимо от това, че МОН разрешава 
изучаването му 4 часа седмично: няма 
съвременни учебни програми по ромски език, 
няма учебници на ромски език, отговарящи 
на изискванията на Съвета на Европа, както 
това е направено в редица други страни 
членки на Европейския съюз.[7,8,9].  
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