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Резюме: Докладът третира особено актуалната тематика за 
необходимостта от формирането на многоезичие в чуждоезиковото обучение въобще 
и по-специално, в рамките на висшето транспортно образование. Публикацията 
коментира в детайли същността на понятието „многоезичие”, разглежда 
двуезичието като негов подвид и предлага разнообразни подходи и средства към 
изграждането на различни типове многоезичие. Разработката се базира на 
изследвания в областта на съпоставителното езикознание, приложната лингвистика, 
езиковото усвояване и методиката на чуждоезиковото обучение. Предложени са 
илюстративни примери на английски, френски и български език. 
 

1. Увод 
Живеем във време на много динамика, характеризиращо се с промени, както от 

обществено-политическо, икономическо, технологическо, така и от културно и 
образователно естество. Все повече и повече в настоящите икономически условия се 
повишават професионалните изисквания към специалистите относно равнището им на 
знания. Те следва да бъдат не само строго профилирани, но и по-широки, възлови за 
съответната област, както и такива, активно подпомагащи формирането на 
необходимите специализирани компетенции. Към този тип знания и умения 
причисляваме, в рамките на висшето и, по-конкретно, на висшето транспортно 
образование, чуждоезиковите и най-вече, многоезичните такива.  

Настоящата публикация, която цели обосноваването на необходимостта от 
изграждането на многоезична компетентност у студентите на ВТУ (логично, по 
формирането ù следва да се работи още в гимназиалния курс) и представянето на 
многоезичието в основните му параметри, третира следната проблематика в посочената 
последователност. На първо място ще бъдат споменати стратегическите приоритети на 
транспортната политика на Р. България и някои от възловите мерки за постигането 
им. На второ място ще бъде дефинирано понятието „многоезичие”, ще бъде изяснена 
същността му и взаимообвързаността на многоезичните умения с високата степен на 
езикова осъзнатост, ще бъдат третирани видовете многоезичие. На трето място, 
последно, но не по важност, ще представим в светлината на някои наши научни 
разработки и методики (Контрастивното преподаване (КП), Компаративното 
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преподаване (КпП)) и в перспективата на когнитивизма и езиковата осъзнатост, част 
от приноса ни към изграждането на многоезичие у нашите обучаеми. 
 

2. Стратегически приоритети на транспортната политика на Република 
България 

Съгласно стратегията за развитие на транспортната система на Република 
България до 2020 г. (2010 г.) на МТИТС [1] стратегическите приоритети на 
транспортната ни политика са свързани с: поддържането, модернизацията и 
осъвременяването на транспортната ни инфраструктура, интегрирането на 
транспортната ни система с европейската, осигуряването на добра бизнес среда, 
хармонизирани условия за конкуренция на транспортния  пазар, ефективно усвояване на 
средствата от европейските фондове и др.  Мерките, способстващи за изпълнението на 
съответните приоритети, са функция на ускоряването на реализацията на 
инфраструктурните проекти в различни области на транспорта, участието в 
европейската транспортна политика, международното сътрудничество, 
подобряването на управлението на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и др.  

Очевидно е, че за успешното реализиране на подобни стратегически цели от 
значение е не само професионалната квалификация на специалистите в транспортната 
ни система, мнозина от които се подготвят и във ВТУ „Тодор Каблешков”. 
Необходимостта от изграждането и поддържането на международни професионални 
контакти, както и от ползването на литература на чужди езици, най-често на тези на 
страните от ЕС, все повече налага: 

 
• повишаването на мотивираността1

• преподаването им с оглед възможните и предстоящи междуезикови и 
междукултурни контакти, често пъти осъществяващи се на повече от един 
чужд език,  

 на обучаемите по отношение на 
усвояването на преподаваните езици,  

• третирането на изучаваните езици в рамките на тяхната взаимообвързаност,  
• повишаването на степента на езикова осъзнатост,  
• намаляването на интерферентноиндуцираните грешки и повишаването на 

степента на оползотворяване на положителния езиков пренос2

• преподаването на междуезиково разбиране. 
, 

 
Всички тези компоненти, свързани по един или друг начин с темата за 

многоезичието, ще бъдат третирани по-долу, в т.3. 
 

3. Многоезичието – същност и измерения         
За разлика от разноезичието (multilingualism), характеризиращо се с преподаването 

или ползването на разнообразни езици в рамките на дадено общество или институция, 
многоезичието (plurilingualism), съгласно Общата Европейска Езикова Рамка3

                                                 
1 Вж. Ruzhekova-Rogozherova (под печат) [2] 

, се 
изразява в осъществяването на връзки и взаимодействия между ползваните и изучавани 
езици в един или друг етап от езиковата биография на даден обучаем. Така, според 
Coste и al. (1997) [8] многоезичието се определя като „компетентност, която е 
множествена, трансверсна (хоризонтална), променяща се и сложна, която задейства 

2 Вж. Ружекова-Рогожерова 2011 [3], Ruzhekova-Rogozherova 2012а [4],б [5] 
3Документ на СЕ, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment (CEFR) [6]; Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer 
[7]   
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езици с различен статут, но която засяга едно и също умение (знанието на език) и един 
и същ индивид”4. Д. Стойчева 2009 [10]5

Защо изразяваме съгласие с приведения цитат и как ще мотивираме важността на 
изграждането на многоезичие на всички нива на обучение и най-вече в рамките на 
висшето образование? Какви са измеренията на многоезичието, т.е., връзките му с 
някои от останалите компоненти на съвременното чуждоезиково обучение, с 
изграждането на езикова осъзнатост и с някои разработени от нас методики? 

 предлага превод от немски език на основен 
пасаж от по-горе цитирания документ, съгласно който ползваните и изучавани езици на 
индивида „не се съхраняват в строго разграничени една от друга ментални области, а 
всички заедно образуват обща комуникативна компетентност, за развитието на която 
допринасят всички езикови знания и езиков опит и в рамките на която езиците са в 
постоянна връзка и взаимодействие”. Ще се позовем и на цитат от М. Стойчева (2006: 
86) [9], наблягащ на ролята на многоезично-ориентираното чуждоезиково обучение: 
„Ако трябва да се изведе едно понятие като обединяващо същността на тенденциите в 
езиковото обучение сега, то безспорно може да се каже, че това е понятието 
многоезичие.” 

 
3.1. Многоезичие и осъзнатост 
Както бе вече изтъкнато, за разлика от разноезичието, предполагащо битуването на 

различни езици или на техни разновидности сред дадено общество или институция, 
многоезичието се основава на взаимодействието между наличните такива в рамките 
на изградената от даден индивид езикова опитност. Дори и при отсъствието на 
специално ориентирано чуждоезиково обучение, многоезичието, според нас, е факт, 
макар и с латентен, неосъзнат в повечето случаи статус. В перспективата на Mounin 
(1963) [11] езиковият контакт (превода, съществуването на повече от един език в 
езиковото съзнание на индивида) води неминуемо до езиков пренос, положителен или 
отрицателен; чуждоезиковото усвояване е винаги свързано с осъществяването на 
съзнателен или подсъзнателен (вътрешен) превод, най-често в посока роден език (РЕ) 
→ чужд език (ЧЕ) (Данчев 1978 [12]), но също така и в посока ЧЕ1 → ЧЕ2,3 …  n6. От 
когнитивна гледна точка придобиването на всяко едно познание се базира на предишно 
сходно такова. Така провеждането на целенасочено и осъзнато многоезично-
ориентирано обучение, базирано на съпоставителен анализ, анализ на грешките, 
прилагането на контрастивен и компаративен подход7, би оползотворило в оптимална 
степен вече съществуващите (осъзнати и неосъзнати) връзки в съзнанието на 
обучаемите между различните нива и системи на езиците в съжителство. Вече 
експлицирани връзките, закономерностите, примерите на езикова симетрия и асиметрия 
на равнище форма и съдържание, заострят допълнително вниманието, забелязването8

                                                 
4 В Стойчева, М. (2006: 83) [9] 

 

5 В Стойчева, Д. (2009:6), (Семинар НБУ) [10]  
6 Вж. Corder 1971 [13], 1973 [14], 1981 [15], 1983 [16], Odlin 1989 [17], James 1980 [18], Данчев 2001 [19], 
Ружекова-Рогожерова 2010 [20], 2011 [3] 
7 Контрастивното Преподаване (КП) се изразява в съпоставителното преподаване (в дивергентен, но 
и в конвергентен план по отношение на формата и/или съдържанието) на определени, в зависимост от 
конкретните педагогически и приложнолингвистични цели, категории от два или повече езика 
(разширена от нас дефиниция, която базираме на James 1980 [18]); Компаративното Преподаване 
(КпП) (наша дефиниция) се осъществява при съпоставянето на категории, отново в дивергентен, но и в 
конвергентен план по отношение на формата и/или съдържанието, в рамките на един език. Двата 
подхода почти винаги биват прилагани съвместно, тъй като, както ще стане ясно по-долу, те взаимно се 
допълват при изграждането на вътрешноезиковата (intralingual) и междуезиковата (interlingual, наши 
термини) езикова осъзнатост. 
8 На английски език - attention, noticing са важни термини в литературата с когнитивна и 
психолингвистична насоченост. Немалко автори, като например, Schmidt 1990 [21], 2010 [22], разкриват 
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от страна на обучаемите към категориите, обект на преподаване и способстват за 
изграждането на последващи междуезикови връзки. Много от тях са информативни 
относно логиката на функциониране9 на съжителстващите езикови 
системи/подсистеми в съпоставка. Лингвистичната информация търпи многообразни и 
многократни процеси на обработка, пресяване, индукция и дедукция в зависимост от 
конкретния преподавателски подход и езиковите предразположения и способности на 
обучаемите, в резултат на което настъпва степен на по-задълбочено разбиране на 
същността на преподаваната категория, както в рамките на родния език, на ЧЕ1, така 
и в тези на ЧЕ2 ,  а следователно, и подобрена езикова осъзнатост. Повишеното 
равнище на експлицитни знания, разбиране и осъзнатост е сериозна предпоставка за 
преодоляването на значителен процент от допусканите интерферентни грешки, както и 
за оползотворяването на положителния езиков пренос10. Процесът се затваря циклично, 
тъй като всяко едно по-високо равнище на разбиране води към следващото такова, 
както и към повишена мотивация и у обучаемите, и у преподавателя11

 

; мотивацията, от 
своя страна, допринася за още по-задълбочен стремеж към постигането на нова степен 
на осъзнатост и компетенция. Както Ryan & Deci (2000) [24] подчертават, съществува 
пряка връзка между чувството за компетентност и нарастването на вътрешната 
мотивация, тъй като необходимостта от компетентност е основна психологическа 
такава.  

3.2. Многоезичие и междуезиково разбиране. Видове многоезичие 
Съгласно една от най-често цитираните дефиниции на междуезиковото разбиране 

(intercomprehension), става въпрос за „форма на общуване, при която индивидът си 
служи със собствения си език (или пък ползва познат чужд език12) и разбира този на 
другия/останалите” (във всички случаи езиците са различни, наше допълнение) (Doyé 
2005) [25]13

 

. Очевидно, този тип комуникация е лимитирана в определена степен 
поради липсата на общ „код”, език на общуване, както и в резултат на най-вероятно 
фрагментарните познания на събеседниците по използваните езици, като често тези 
познания обхващат техни различни лексикални и граматически подсистеми. Дори и 
ограничено, такова общуване може да се окаже особено ценно при определени 
обстоятелства, не само в ежедневни ситуации, но и при осъществяване на обмен на 
информация в разнообразни и специализирани професионални сфери. Ето защо 
междуезиковото разбиране следва да се преподава, като методическите подходи в 
значителна степен се припокриват с някои от вече представените. Третираме 
способността за междуезиково разбиране като вид многоезичие по следните причини: 

• Взаимното разбиране при посочените обстоятелства предполага осъществяване 
на съпоставителен анализ на различни езикови нива. 

                                                                                                                                                         
връзката осъзнато чуждоезиково обучение - степен на успеваемост, необходимостта от съзнателното 
сравнение езикова продукция – характеристики на езика-цел.     
9 Тя е обвързана с начина на мислене, характерен за носителите на даден език. 
10 Вж. в Ружекова-Рогожерова 2011 [3], Ruzhekova-Rogozherova 2012а [4],б [5] относно приложението на 
контрастивния и компаративния подход, предполагащ значителна степен на изграждане на осъзнатост.  
11 Още по въпроса за осъзнатостта като подход при изграждането на многоезичие в: Стойчева, Д. (2009:8, 
9) [10] относно принципите на многоезичната дидактика (когнитивно учене и разгръщане на езиковата 
съзнателност, разбирането като основа на ученето, ориентиране към учебното съдържание, ориентиране 
към текстовете, икономичност на учебния процес), James [23] относно междулингвистичната 
(crosslinguistic) осъзнатост.   
12 Наше разширение на дефиницията 
13 Doyé (2005: 11) [25] in Shopov 2005 [26]: “A form of communication in which each person uses his or her 
own language and understands that of the other(s).”; наш превод в текста 
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• Това общуване е функция, следователно, на непрекъснато осъществяващи се 
връзки между ползваните езици, съпроводени от идентификация, анализ, 
пресяване на информация, разбиране, последващо пресяване, взимане на 
решение, с други думи, от многобройни компоненти в психолингвистичен план 
на езиковата осъзнатост.  

• Този вид разбиране се основава на осъществяването на многобройни връзки и 
между езици, сродни на ползваните, осигуряващи необходимата информация от 
лексикално или граматическо естество. 

• Междуезиковото разбиране е непременно функция и на конкретната 
прагматична ситуация, то е и междукултурно. 

 
Така, преди да преминем към следващата точка, в която коментираме и предлагаме 

подходи при провеждането на ориентираното към многоезичие обучение по английски 
език във ВТУ, се налага да направим следния извод относно видовете многоезичие. 
Имайки предвид вече изложените основни характеристики на многоезичието, ние го 
поделяме на: 

 
• стандартно (владеене, с осъществяване на необходимите връзки на езикова 

осъзнатост, на три езика на Европейската Общност14

• принципно (езиковоосъзнато владеене на три или повече езика, независимо от 
това дали принадлежат или не на Европейската Общност; дори някои от тях и да 
не се числят към европейските езици, експлицитното им ползване е от решаващо 
значение за общата езикова осъзнатост на индивида); 

); 

• билингвизъм (многоезичие в частност, характеризиращо се с ползване, усвояване 
на ЧЕ1 в условията на съпоставка с родния език и езикова осъзнатост); 

• вече поясненото междуезиково разбиране. 
 

4. Изграждане на многоезичие в рамките на преподаването ни (по английски 
език) във ВТУ 

Осъществяваме чуждоезиковото, ориентирано към многоезичие, обучение във ВТУ 
предимно (но не винаги) под формата на преподаване на по-горе дефинирания 
билингвизъм и в рамките на изложените в т.3 принципни положения относно 
приложението на съпоставителния анализ, методиката на КП и КпП, повишаването на 
степента на езикова осъзнатост и мотивация на обучаемите. 

Показателни за успешното функциониране на съчетаването на двете методики при 
изграждането на многоезичие (най-вече в билингвалния му вариант, т.е., въз основа на 
установени връзки с родния български език) са резултатите от проведената от нас със 
студентите анкета след приключването на темата за пасива в английския език. Ще 
резюмираме и коментираме осемте показателя на осъщественото проучване, като 
представим процентното съотношение, изразяващо степента на полезност на 
дейностите по всеки един от тях, както и сумарната такава, свидетелстваща за общата 
ефективност на прилаганите от нас подходи. Студентите бяха помолени да попълнят 
кутийките към всеки пункт на въпросника с число от 0 до 3 (0- липса на полза; 1 – 
полза в известна степен; 2 – значителна полза; 3 – много полезна дейност), така 
изразявайки степента на полезност, конкретно за всеки един от анкетираните; 
проучването беше анонимно. Установените резултати по изследваните показатели са 
следните:      

 

                                                 
14 Съгласно целите на Европейската комисия, М. Стойчева (2006: 100) [9] 
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• Представяне на различните видове структури в старадателен залог чрез 
подходящи примери (прилагане не само на семантичен, но и на сравнителен 
подход при преподаването на категорията) – 85,19% степен на одобрение;   

• Разкриването на различните видове връзки между тези структури (коментар в 
структурно-семантичен план на ролята на аргументите) – 81,48% степен на 
одобрение;  

• Разкриването на «смисъла» на залога въобще посредством подходящи примери и 
на връзката на страдателния залог с категории като прилагателното и перфекта 
(коментиране на предложени от нас, илюстриращи пасива диаграми, и 
прилагане на компаративен подход15

• Тълкуването на формулата на пасивната перифраза; изясняването на 
смисловата разлика между активния и пасивния залог (коментиране на 
предложена от нас формула на пасивната перифраза [5] (структурно-
семантичен подход) и компаративен подход) – 92,59% степен на одобрение; 

) - 81,48% степен на одобрение;   

• Съпоставките в практически план с пасива в българския език (контрастивен и 
компаративен подход) – 66,67% степен на одобрение; 

• Преводите на многобройни примери в пасив от английски на български език 
(контрастивен и структурно-компаративен  подход) – 92,59% степен на 
одобрение; 

• Изясняването на контекста на немалко примери с цел определянето на залога 
(и формата – време, аспект) при упражнения за разкриване на скоби 
(структурно-семантичен подход и контрастивен подход при експлициращ 
превод)  - 85,19% степен на одобрение; 

• Трансформациите, придружени от обяснения, на примери от актив в пасив и в 
обратната посока (структурно-семантичен подход) - 85,19% степен на 
одобрение. 

 
Краткият анализ на всеки един от представените показатели, както и сумарната 

степен на полезност, възлизаща на 83,80%, разкриват висока степен на ефективност 
на прилаганите подходи, всички те водещи съвместно към повишаването на 
равнището на езикова осъзнатост на преподаваната категория, както и към осъзнатото 
изграждане на билингвизъм като частен случай на многоезичие в резултат на 
постоянното разкриване на  връзките на взаимодействие между системите на 
българския и английския език и оплозотворяването на тази информация.  
 

4.1. Една илюстрация 
Ще предложим илюстративен преводен пасаж от специализиран икономически 

текст на английски (Текст 1), френски (Текст 2) и български език (Текст 3)16

                                                 
15 Вж. относно видовете пасивни структури на английски, френски и български език, описващите ги 
диаграми, формулата на пасивната перифраза, свързващия пасива, перфекта и девербалните 
прилагателни компонент в Ruzhekova-Rogozherova 2012б [5]. 

, като 
маркираме някои подходи и методи при ориентираното към многоезичие преподаване 
отново на споменатата категория на пасива в английския език. Подобни 
специализирани текстове (адаптирани от преподавателя, при необходимост) са 
приложими не само в рамките на курса по «Бизнес-терминология» (на английски език), 
но и в тези на основния курс по английски език, имайки предвид икономическата 
насоченост на много от предлаганите във ВТУ специалности. 

16 Преводни текстове на френски език се използват най-вече при наличието в групата на студенти с 
познания и по френски език; в този случай редът на представяне на българския и френския еквивалент се 
определя от конкретните методически цели, както и от спецификата на преподавания материал.  
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Текст 1 
In the period 1994 – 2010 there had been two peak moments related to reforms in patent 

legislation: 
A Patent Act was adopted in Bulgaria in 1993 which radically changed Bulgarian patent 

law system, including its harmonization with the practice of European countries. This was 
followed by several years

In 2002, Bulgaria became part of European patent system which expanded the territory 
of application of European patents. This was followed 

 in which existing inventor certificates were transformed into 
patents, which determined the high degree of patent activity of Bulgarian persons over the 
period. (…)  

by a process of validation of 
European patents

 

 so that they could be valid on the territory of Bulgaria, a process which 
received an additional boost after the country became a fully-fledged member of the EU in 
2007. (по Innovation.bg 2011 [27]) 

Текст 2 
Pendant la période 1994 – 2010 il y eut deux moments pics liés à des réformes à 

l’intérieur de la législation de patente : 
Une Loi des brevets d’invention fut (a été) adoptée en 1993; cette loi modifia (a 

modifié) complètement le système de législation de patente en Bulgarie, y compris son 
harmonisation avec la pratique des pays Européens. Quelques années s’ensuivirent,  au cours 
desquelles les certificats d’auteur disponibles furent (ont été) transformés en brevets 
d’invention, ce qui détermina (a déterminé) l’activité de patente élevée de la part de 
personnes bulgares. (...) 

En 2002 la Bulgarie devint (est devenue) membre du Système de patente européen ce qui 
élargit (a élargi) le territoire de validité des brevets d’invention européens. Cet événement 
fut (a été) suivi par un procès de ratification de brevets d’invention européens

 

  dans le but 
de les rendre valides sur le territoire bulgare; ce procès devint (est devenu) plus dynamique 
à la suite de l’admission du pays dans l’UE, en tant que membre à part entière en 2007. (по 
Иновации.бг 2011 [28], наш превод)           

Текст 3 
През периода 1994 – 2010 г. има два пикови момента, свързани с промени в 

патентното законодателство: 
През 1993 г. в България е приет Закон за патентите, който коренно променя 

българската патентноправна система, което включва нейното хармонизиране с 
практиката на европейските страни. Следват няколко години

През 2002 г. България става член на Европейската патентна система, което 
разширява територията на действие на европейските патенти. Следва 

 на трансформиране на 
съществуващите авторски свидетелства в патенти, което определя високата патентна 
активност на български лица през този период. (…) 

процес на 
валидизиране на европейски патенти

 

, така че да имат действие и на територията на 
страната, който получава допълнителна динамика след приемането на страната за 
пълноправен член на ЕС през 2007 г. (по Иновации.бг 2011 [28]) 

Така подбраните текстове, преводни и оригинал, се предлагат на вниманието на 
обучаемите (раздават се в хартиен формат или се прожектират с помощта на 
мултимедиен проектор). Характерно се подчертават примерите на изоморфизъм 
(например, was adopted; fut (a été) adoptée; е приет) или на липса на изоморфизъм на 
формално и семантично равнище (например, were transformed; furent (ont été) 
transformés; трансформиране; by a process of validation of European patents; par un 
procès de ratification de brevets d’invention européens; процес на валидизиране на 
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европейски патенти), илюстриращи преподаваната категория. Привлича се 
вниманието на обучаемите и към основни контекстуални фактори, определящи в 
значителна степен параметрите на конкретната наблюдавана категория (например, In 
the period 1994 – 2010; Pendant la période 1994 – 2010; През периода 1994 – 2010 г.). 
Следват въпроси, провокиращи индуктивното мислене по отношение на 
характеристиките (формални и семантични) на някои от маркираните форми в текста, 
при което се използват предишни и фонови знания, или пък се прибягва към дедукция 
от страна на преподавателя; отговорите търпят корекции, доуточнения, разширяване и 
обобщаване; формите се анализират в контрастивен и компаративен план; предлагат 
се, съобразно условията, илюстративни схеми, диаграми, формули; поддържа се 
необходимата обратна връзка; превеждат се в различни посоки (РЕ ↔ ЧЕ1↔ ЧЕ2 ↔ 
РЕ) сходни на посочените примери с цел допълнителни обяснения; подобрява се 
степента на разбиране и осъзнаване на същността и функционирането на изучаваната 
категория не само в рамките на езика-цел, но и на родния език, както и в системата на 
изучаван друг чужд език (в случая, френския); работи се по изграждането на 
многоезична осъзнатост. Споменатите подходи съдействат за формирането,  от една 
страна, на билингвизъм и, от друга, на стандартната форма на многоезичие, 
предполагаща съвместното битуване на три европейски езика в езиковото съзнание на 
обучаемия; това преподаване подпомага и междуезиковото разбиране, в случай че 
познанията по френски език на студентите са на начално равнище или на ниво 
рецептивни, но не и продуктивни езикови умения. Осъзнатите знания се прилагат в 
подходящи дейности, целящи консолидиране и ползване в реален контекст17

 
.  

5. Заключение 
Настоящият доклад си постави няколко цели: да представи същността, 

разновидностите на многоезичието и  нарастващата необходимост от изграждането му 
в контекста на висшето транспортно образование, да изтъкне и обоснове неизменната 
връзка многоезичие - езикова осъзнатост в светлината на теорията за вътрешния превод 
и за езиковия пренос, да експлицира ролята на методиките на контрастивното и на 
компаративното преподаване за повишаването на степента на осъзнатост. Коментирани 
бяха резултатите от проведена с обучаемите анкета, информираща относно степента на 
успешност на контрастивно-компаративния ни подход в рамките на изграждането на 
билингвизъм при преподаването на английския пасив. Представен беше илюстративен 
преводен текст на три езика с цел маркиране някои моменти от формирането на 
многоезичие, отново в рамките на споменатата категория. В резултат на разгледания 
материал се налага още по-убедително необходимостта от развиването на многоезичие 
в рамките на висшето и, в частност, в тези на висшето транспортно образование. 
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