
Избираеми дисциплини за летния семестър 

на учебната 2019/2020 г.  

в бакалавърска програма Иранистика 

 

 

Пояснeния: 

 

1) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в „Указания за записване на избираеми дисциплини през СУСИ“.  

Задължително се запознайте с Кратки указания за записване 

2) Смисълът на посоченото „Ограничение“ е кои студенти имат възможност да записват дисциплината: 

- без - без ограничение, т.е. всеки студент от Университета; 

- фак - само за студенти от същия факултет; 

- спец - само за студенти от същата специалност; 

- курс - само за студенти от същия курс. 

3) Когато дисциплината е посочена в групата дисциплини, които са за предишен курс от същата специалност, за да получите достъп до нея при 

записване през СУСИ, трябва да се избере радиобутона „Само тези към моя учебен план – останали“. 

4 ) Когато дисциплината е посочена в групата дисциплини от друга специалност, за да получите достъп до нея при записване през СУСИ, трябва да 

се избере радиобутона „Само тези извън моя учебен план“, като в предложеното меню може да се избере специалността (за подробна 

информация вижте „Указания за записване на избираеми дисциплини през СУСИ“ ). 

5) Когато дисциплината е част от профил, който дава професионална квалификация, СУСИ дава възможност тя да бъде открита по-лесно (вижте 

описанието в „Указания за записване на избираеми дисциплини през СУСИ“) 

 

 



Избраните дисциплини през семестъра / учебната година (според посоченото в учебния план на специалността) трябва да носят 

I курс минимум 4 кредита  

II курс минимум 8 кредита 

IVкурс минимум 0 кредита 

 

 

Курс Дисциплина Анотация на учебната дисциплина Хорариум 

и кредити 

Преподавател 

I, II Увод в 

древноиранските 

езици 

Дисциплината проследява появата на общия индо-ирански език-основа и 

разделянето му по-късно на две родствени групи – на иранската и на индийската. 

Проследяват се писмените паметници от древноиранската езикова епоха. Особено 

внимание се обръща на “Авеста” като най-древен паметник на ираноезичните 

народи. Разглежда се древноперсийското клинообразно писмо и неговия произход. 

Студентите се запознават и с диалектологичната класификация на 

древноиранските езици. 

Предварителни изисквания: 

Добра представа за иранските и индийските езици, тяхната генетична връзка в 

древността и разделянето им по-късно на две групи – иранската и индийската 

4 кредита 

30 лекции 

Ас. Яна 

Христова 

II Политически партии и 

организации в 

Ислямска република 

Иран 

Целта на лекционния курс към дисциплината “Политически партии и организации в 

ИР Иран” е да запознае студентите с развитието на партийния процес и основните 

политически партии и организации в Иран, непосредствено преди Ислямската 

революция и след нея, както и със съвременните особености и тенденции в 

политическия живот на страната. 

Предварителни изисквания: 

Основни знания за партиите и техните функции. 

4 кредита 

30 лекции 

Илона 

Великова 

II Калиграфия – II част Курсът „Калиграфия, II част“ запознава студентите с естетическите аспекти на 

арабската калиграфия, със стиловете  “Ал-Фариси” и „Ан-Нусх”. 

Предварителни изисквания: 

Студенти в специалност Иранистика, завършили курса „Калиграфия, I част“. 

4 кредита 

30 упр. 

Арам 

Наджарян 



IV Езиков курс – дари, ІI 

част 

 Целта на лекционния курс към дисциплината «Езиков курс дари – втора част» е да 

затвърди знанията на студентите, придобити в шести семестър. В часовете те се 

запознават с най-новите произведения на афганистанските автори, които творят в 

Афганистан, както и тези, които са в чужбина. Така студентите на практика 

наблюдават основните различия, които съществуват между персийския език в Иран 

и дари в Афганистан. 

Предварителни изисквания: 

Да са преминали курса „Езиков курс дари – 1 част”, който се преподава в шести 

семестър. 

4 кредита 

15 

лекции+15 

упр. 

Ас. Илияна 

Божова 

   

 

 

 

 


