
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на 2019/2020г. 

Специалност: Индология  

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 

III курс минимум 2 кредита  

  IVкурс минимум 8 кредита 

 

 

Библиотечно-информационна 

 грамотност – 3 и 4 курс 

 

15 ч. лекции 

+ 30 ч. упр. 

4 кр. Д-р Валентина Маринова 

Анотация на учебната дисциплина: 

Като интердисциплинарен курсът от лекции и упражнения по „Библиотечно-

информационна грамотност“ си поставя за цел въз основа на дефинитивното обобщение 

на основните библиотечно-информационни кодове и акцент върху практическото им 

усвояване и прилагане да подготви бъдещите специалисти индолози за ефективно 

търсене и ползване на съхраняваното на различни носители книжовното богатство, а 

също и за надлежното му представяне в справочен вид. 

Племената в Индия - култура, 

фолклор, традиции – 3 и 4  курс 

30 ч. лекции 3 кр. Александър Богданов 

Анотация на учебната дисциплина: 

      Лекционният курс на дисциплината „Племената на Индия - култура, фолклор, 

традиции“ цели да предостави страноведска специализация, като запознае студентите с 

многообразието на племенните общности, живеещи на територията на Индия. 

Дисциплината представя етнографски, фолклористични, изкуствоведски и др. знания за 

различни племена и етнически общности, както и информация за техните религиозни 



вярвания, обичаи и традиции, народни занаяти и др.  

      В лекционния курс се поставя въпроса за проблемите и спецификите на методите на 

изследване на „затворените“ традиционни култури. Също така се разискват и 

демографските и икономически проблеми, пред които са изправени племенните 

общности в Индия днес, както и перспективите за запазване на културната им 

идентичност в условията на глобализацията. 

      В курса на обучение по дисциплината „Племената на Индия - култура, фолклор, 

традиции“ се предвижда представяне на реферати и писмени разработки по различни 

теми и проблеми от съдържанието  

на курса.  

 


