
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

ФАКУЛТЕТ КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ 

КАТЕДРА КИТАИСТИКА 

 

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ДОКТОРАНТСКА ПРОГРАМА 

ФИЛОЛОГИЯ 

 

2.1. ФИЛОЛОГИЯ – ЕЗИЦИ НА НАРОДИТЕ ОТ АЗИЯ, АФРИКА И 

АМЕРИКА (КИТАЙСКИ ЕЗИК)  

2019-2020  

 

1. Фонетика и фонология на КЕ. Фонемата в китайския език. Гласни и 

съгласни звукове, основни разлики между тях от гледна точка на 

артикулацията. Инициал (生母 ) и вокална част (финал)  (韵母 ). 

Традиционни класификации на китайската сричка в зависимост от медиала. 

Тонална система на китайския език. Тонални стойности, тонални класове 

и тяхната еволюция. Понятие за т.нар. „входящ тон“ (入声). Редуване на 

тоновете. Нулев тон и тонални сандхи при слято четене. Китайска 

йероглифика. Произход на китайската писменост – легенди и хипотези. 

„Надписите върху гадателните кости“ (甲骨文 ) като свидетелства за 

първия известен ни етап от развитието на йероглифите като същинска 

писменост. Традиционна класификация на йероглифите според Сю Шън 

(六书). Формиране на основните графични и калиграфски стилове - „малък 

печат“ (小篆 ), „чиновническо писмо“ (隶书), „нормативно писмо“ (楷书), 

„небрежно писмо“ (草书 ), „движещото се писмо (полукурсив)” (行书).  

2. Типологични особености на китайския език според морфологичната, 

синтактична и генеалогична класификация на езиците. Основни етапи и 

тенденции в развитието на китайския език. Особености на морфологичния 

строй на китайския език като изолиращ език. Обща характеристика на 

синтаксиса (句法) ,  морфологията (词法), словообразуването (构词法) и 

семасиологията (语义学 ) в КЕ: словоред, синтактични конструкции, 

словообразувателни начини, модели и типове, характеристика на 

формантите и формативите. Връзки между синтаксиса, морфологията и 

словообразуването със семантиката в КЕ. Лексикални, полуслужебни и 

служебни значения. Сравнение между граматичните категории в индо-

европейските езици и тези в китайския език. Роля на семантиката в 

граматичните описания на КЕ.  



3. Семантично-функционална характеристика на морфемата и думата в 

китайския език. Отношенията „морфема (语素) – дума (词)“, „сричка (音

节) – морфема (语素)“ в КЕ. Свободни (自由) и свързани (黏着) морфеми. 

Ритмично-количествена характеристика на китайските думи. Видове 

едносрични (单词) и многосрични (复词) думи. Прости многосрични думи 

(联绵字). Еднозначни (单义词) и многозначни (多义词) думи.  Видове 

полисемия. Структура на значенията на многозначната дума. Видове 

лексикални значения: изконно (първо), първични и вторични (производни) 

значения; денотативни и конотативни; преки и преносни; свободни и 

свързани; идиоматични и мотивирани; узуални и оказионални; основни и 

периферийни. Развитие на лексикалното значение: стесняване, 

разширяване и изменение (мутация).  

4. Определяне на функционално-семантични (лексико-граматични) класове 

и подкласове (части на речта, 词类) на пълнозначни думи (实词) в КЕ – 

проблеми и решения. Служебни думи (虚词). Многофункционалността на 

думите в КЕ като тяхна основна характеристика – редовни функции 

(конверсия, 兼类) и необичайни функции (стилистична употреба, 活用). 

Лексикална омонимия в китайския език (同形同音异义): отношения към 

полисемията (多义) и многофункционалността (兼类) на думите в КЕ. 

Омофония, омография, паронимия и парономазия в КЕ. Граматична 

омонимия в китайския език – проблеми и решения. Семантични преноси 

по фонетично съзвучие (игрословие)  (谐音) в китайския език и китайската 

култура на фоносемантични преноси  (中国谐音文化). 

5. Депендентна граматика на КЕ. Елементарни предикативни конструкции. 

Задължителни и факултативни елементи. Основни конструкции със 

сказуемо глагол или прилагателно от съответен семантичен подклас: 

транзитивен, отношение, процес (динамично състояние) или състояние 

(завършил процес), съществуване и появяване, глаголът 有 , 

местоположение, статичен признак, каузативен, “давам / вземам нещо 

на/от някого”, насочено движение, “наричам А – B” / “превръщам А в B”, 

“поставям нещо някъде”, “свързвам / отделям А от В”, дейност, въвеждане 

и оценяване на информацията. Рамкови конструкции. Конструкции с 

предлози и глаголи-предлози. Факултативни елементи на конструкцията, 

въвеждани от съюзи и означаващи причина или цел. Второстепенен 

елемент на конструкцията за необходимо условие. Определения към 

предикативни и субстантивни елементи на конструкцията. 

6. Словообразуване в КЕ. Китайската морфема в словообразувателна 

функция (корен, полуафикс, афикс). Словообразувателни начини, модели 



и типове в китайския език. Композиция: модели сложни думи (сраствания) 

с равноправно и с неравноправно свързване. Полуафиксация: типове 

производни думи. Словообразувателна афиксация: типове производни. 

Контракция: типове сложносъкратени думи.  

7. Лексикология и фразеология на КЕ. Синонимия – видове синоними. 

Синонимни редове. Антонимия – видове антоними. Контрадикция.  

Хипонимия. Отношения между синонимия, антонимия и многозначност. 

Класификация на речниковия състав по първичност и вторичност на 

формиране – ядрена (基本词汇 ) и обикновена лексика (一般词汇 ). 

Етимологична класификация – домашни (изконни) думи (уънйенизми и 

диалектизми) и заемки. Начини на заемане на думи – фонетичен, хибриден 

и семантичен (калкиране). Словообразувателни модели и типове заети 

думи. Мотивираност на значението на устойчивите словосъчетания – 

фразеологични сраствания (идиоми), единства и съчетания. Паремии. 

Традиционна класификация и особености на китайските фразеологизми: 

чъню ( 成语), разговорни фраземи ( 惯用语), игрословни фразеологизми 

(歇后语 ), поговорки (俗语 ) и пословици (谚语 ). Етимологична 

класификация – домашни и заети фразеологизми. Стилистична 

класификация – разговорна и книжна фразеология. 

8. Категорията предикатив (谓词). Функционално-семантични подкласове и 

характеристики на глаголите – прости, сложни и производни. Аспектуални 

значения на глаголите. Редупликация и кратковременен вид. Резултативни 

глаголи. Глаголи (动词) в КЕ – денотативни и граматически значения. 

Диагностични методи за отличаване от съществителните (名词 ) и 

прилагателните (形容词): съчетаемост с наречия; редубликация; Видово-

времеви категории при предикативите (глаголи и прилагателни): 

съчетаемост с формативите “了”, “过”, “着”, с формантите “起来”, “下去”; 

бройни комплекси. Сказуемни функции на глаголите и прилагателните, 

способност за управление на допълнения и видове допълнения. 

Предложни функции. Сказуемна и емфатична функция на служебния 

глагол “是”. Форми за възможност и невъзможност при резултативните 

глаголи. Субстантивация.  

9. Прилагателни (形容词) в КЕ – функционално-семантични групи и техните 

граматични характеристики. Диагностични методи за отличаване от 

наречията  (副词 ), глаголите (动词 ) и съществителните  (名词 ): 

съчетаемост с наречия за степен, със съществителни, употреба като 

самостоятелно изказване (отговор на въпрос); употреба в конструкцията 

“XX是XX”; образуване на алтернативен въпрос; съчетаемост с наречия; 



редубликация; съчетаемост с формативите “着” “了” “过”, с формантите 

“起来 ” “下去 ”. Сказуемни функции на прилагателните. Функции на 

определение към субстантивен елемент. Наречийни функции. 

Редубликация.  

10. Субстантиви (体词) . Съществителни имена （名词）в КЕ  – денотативни 

и граматически значения, видове, граматични функции, редупликация. 

Диагностични методи за отличаване от глаголите (动词) и прилагателните 

(形容词 ): съчетаемост с класификатори, бройни комплекси, предлози; 

редубликация; категорията „множественост“ и суфиксът “ 们 ”. 

Функционално-семантични подкласове и техните граматични 

характеристики. Функции на подлог, допълнение, определение към 

субстантивен елемент. Наречийни и сказуемни функции. Следложни 

функции. 

11. Наречия (副词 ) в КЕ  –  денотативно и граматическо значение. 

Диагностични методи за отличаване от прилагателните (形容词) и думите 

за време (时间名词): съчетаемост с глаголи, прилагателни, с предлози; 

сказуемна функция; употреба като самостоятелно изказване (отговор на 

въпрос); употреба в конструкцията “XX 是 XX”; образуване на 

алтернативен въпрос; функции на подлог, определение към субстантивен 

елемент. Функционално-семантични подкласове и техните граматични 

характеристики. Функции на определение към сказуемото и възможности 

за съчетаване със съществителни, местоимения, числителни. 

12. Числителни ( 数 词 ) в КЕ – денотативно значение, подкласове. 

Словообразуване. Граматични свойства: съчетаемост с класификатори и 

съществителни имена; редубликация; функции на подлог, сказуемо и 

допълнение. Правила на употреба на китайски и арабски знакове. Изразът 

增加了XX倍. Употреба на 二 и 两. Стилистична употреба на числителни с 

преносни значения (1, 2, 3, 9, 12, 24, 36, 72, 100, 10000). Класификатори (量

词) в КЕ – произход, значения и функции. Класификатори за предмети (名

量词). Бройни думи за действия (动量词). Класификатори-мерни единици 

(度量词 ). Съществителни във функция на класификатор.  Бройни 

комплекси. Редубликация.  Употреба на бройни комплекси като 

определение към субстантивен елемент и към сказуемо. Местоимения (代

词 ) в КЕ – значения и функции. Подкласове и техните граматически 

употреби: лични местоимения (人称代词), употреба на 自己; въпросителни 

местоимения ( 疑 问 代 词 ); указателни местоимения ( 指 示 代 词 ). 

Необичайни функции (活用). 



13. Предлози (介词 ) в КЕ – значения и функции. Подкласове и техните 

граматически употреби: управление на съществително или местоимение 

като условие за самостоятелна употреба и изключения; употреби на 

предлога “被” ; употреба на предлозите “把” и “将” ;  употреби на предлога 

“对” и “对于”; рамкови конструкции с “在” и следлог - за време, място, 

условие, и т.н. Сказуемна функция на предлозите (介词与动词兼类 ). 

Употреба на предлози във функция на съюзи (介词与连词兼类). Съюзи (连

词 ) в КЕ – значения и функции. Подкласове и граматични употреби. 

Предложни функции на съюзите (连词与介词兼类). Употреба на съюзите-

наречия (连词和副词的跨类词). Спомагателни думи (частици, 助词) в КЕ 

– значения и функции, подкласове и граматични употреби. Структурни 

частици (结构助词). Аспектуални частици (动态助词). Фразови частици 

(语气助词 ). Звукоподражания (拟声词 ) в КЕ – значения и функции, 

подкласове и граматични употреби. Междуметия (叹词) в КЕ – значения и 

функции, подкласове и граматични употреби. 
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