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КРЪГЛА МАСА „ЕЗИКОВА АГРЕСИЯ И ОБЩЕСТВО“ 

Елена Крейчова 

Масариков университет, Бърно, Чехия 

На 14.11.2019 г. в Софийския университет се проведе Национална кръгла маса 

„Езикова агресия и общество“. Събитието се осъществи в рамките на оперативната 

работа по проект „Езикова агресия и общество“ № ДН 10/7, финансиран от 

Министерството на образованието и науката, в който Софийският университет „Св. 

Климент Охридски“ е базова организация.  

Темата за езиковата агресия събра на едно място представители на три 

университета – Софийския университет, Бургаския университет и Масариковия 

университет (Чехия), във форума участваха и представители на различни професии – 

психолози, духовници, журналисти, учители от седем училища (от София и от Русе) , PR и 

HR-специалисти, студенти от специалностите „Българска филология“ и „Журналистика“ в 

Софийския университет. 

Първият диискусионен панел разгледа вербалната агресия в разнообразни 

контексти: в интернет, в политическата реч, в междуличностното общуване. Бяха 

засегнатите темите: Агресията сред подрастващите – училищен, социален или обществен 

проблем; Вербалната и невербалната агресия в нашата комуникация; Агресията в интернет 

форумите; Печеливша ли е агресията в политическата предизборна реч, Нараства ли 

езиковата агресия в медиите; Агресията в политическия език и други.  

Вторият панел беше посветен на агресията сред учениците. Участниците в него 

бяха учители от 7 училища, които с ангажираност и тревога споделиха практическия си 

опит за идентифициране и справяне с агресията. Разискваните въпроси бяха: Езикът в 

училище между „чистий бляск“ и „ругателството модно“, Езиковата агресия при 

учениците – между думите, които ги обиждат, и тези, които те използват, за да нанесат 

обида, Агресията в учителското говорене – в класната стая и извън нея, Причини за 

езиковата агресия в училище, за един случай на насилие в училище.  

Работата на Кръглата маса беше още едно доказателство, че вербалата агресия е 

един от най-наболелите проблеми в съвременното ни общество. Участниците постигнаха 

единодуше в мнението си, че всички трябва да обединим усилията си, за да изградим у 

себе си и у околните чувствителност и непримиримост към нейните прояви. 
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