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Този практически наръчник с пиктограми 
може да помогне на говорещите на 
български или украински език да 
преодолеят първоначалните прегради при 
общуване.

Цей практичний посібник, із 
використанням піктограм, може допомогти 
україномовним та болгарoмовним особам 
подолати перші труднощі у спілкуванні.


