
 
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪРВИ КУРС 

СПЕЦИАЛНОСТ ЯПОНИСТИКА 

Освен задължителните курсове, които ще изучавате през първия семестърна учебната година, вие трябва да изберете и ОТ СЛЕДНИТЕ ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕТОЛКОВА, ТАКА ЧЕ 

ДА ВИ НОСЯТ МИНИМУМ 6 КРЕДИТА 

Избираеми дисциплини: 
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Анотация 

1.  
Увод в общото езикознание 

(изпит) 

30 ч. 

лекции

+15 ч. 

упр. 

3 доц. д-р Екатерина Търпоманова 

 

2.  

Китай, Корея и Япония: кратко 

въведение в културите на Далечния 

Изток (Китаистика, Кореистика, 

Японистика) 

(изпит) 

45 ч. 

лекции 
3 

доц. д-р Антония Цанкова, доц. д-р 

Ирина Сотирова, доц. д-р Гергана 

Петкова 

Дисциплината въвежда студентите в културите на Далечния Изток, като 

тематично е разделена на три части, всяка от които е посветена на съответната 

страна – Китай, Корея и Япония. Лекциите подават базова информация за 

особеностите на културния код, насочват студентите към източници на 

допълнителна информация и представят изследванията на тези култури в 

българската изтоковедска наука. Предварителни изисквания: Няма. Очаква се в 

края на курса студентите да са се запознали с най-основните характеристики на 

трите източноазиатски култури и да знаят къде да търсят допълнително 

информация, както и как да разбират някои базови културни кодове, които са в 

основата на междукултурната комуникация. 

3.  
Увод в историята на Източна Азия 

(изпит) 

30 ч. 

лекции 
2 гл. ас. д-р Мартин Димитров 

Целта на лекционния курс към дисциплината „Увод в Историята на Източна Азия“  

е да запознае студентите с основите на историята като академична дисциплина и 

да им предаде базово познание за най-общите тенденции в историческото развитие 

на Китай, Корея и Япония. Всяка от страните е разгледана през призмата на 

еволюцията на социално-икономическите отношения и държавно-политическите 

структури. Поставя се акцент върху историческото развитие на Източна Азия през 

ново и най-ново време, засягайки наболелите проблеми от близкото минало и 

тяхното влияние върху политическия дискурс във всяка от страните от Източна 

Азия, както и отношенията между тях. Предварителни изисквания: няма. Целта е 

студентите да придобият познание относно същността на историята като 

академична дисциплина, както и базово познание за историята на Китай, Корея и 

Япония. Разглеждането на обществото на трите страни, както и взаимодействието 

между тях, през призмата на историческата динамика дава умения, необходими 

при анализа на широк спектър от проблеми – от такива, свързани с културното 

развитие, до такива, свързани с проблемите на съвременните общества. 



4.  
Свещени места във фолклора на 

източна Азия  

(комбиниран изпит) 

30 ч. 

лекции 
2 гл. ас. д-р Евелина Хайн 

Курсът разглежда идеята за свещеното място във фолклора на източна Азия. 

Проследяват се главните взаимовръзки и влияния между религиозно-фолклорните 

комплекси на отделните култури в региона – Китай, Япония, Корея (Северна и 

Южна), Монголия, Тибет и Виетнам. Представят се конкретни произведения от 

различни фолклорни жанрове (митове, предания, песни, паремии, песенно-

повествувателни форми), отразяващи култа към свещените места в съответните 

страни. Разглежда се ролята на фолклорно-религиозната представа за свещените 

места в процеса на развитие на модерния културен и религиозен туризъм в региона 

на източна Азия.  

5.  
Семантични аспекти на 

ономатопеичните думи в българския и 

в японския езици (само с Н3+/ниво B1) 

30 ч. 

лекции 
2 гл. ас. д-р Стела Живкова 

Предвиденият лекционен курс е увод в теория на звукоподражателните думи в 

японския език. Чрез изследване  на тяхната специфика, произход, и употреба 

студентите щи придобият представа за този типичен за японския език лексикален 

корпус. Обучението по японски се улеснява от паралели с българския и английски 

езици. Курсът предлага теоретически и практически подход към набор от думи, 

безусловно необходими в обучението по японски език, които приближават нивото 

на изучаващите езика до това на родно-говорящите в аспекта на свободно говорене 

и усет за звуковия символизъм като черта на японския език. Предварителни 

изисквания: ниво по японски език (около и над N3JLPT/В1CEFR). Очаква се 

студентите да придобият познания за звукосимволичната лексика и практически 

умения за нейното използване. 

 

 

Записване за избираеми дисциплини 
от 19.08.2020 (сряда) до 08.09.2020 (вторник) 

 

Записването е през информационната система СУСИ. Достъп до нея получавате на 16.08.2019г., като трябва да направите справка за потребителското име и 

паролата на адрес: https://cas.uni-sofia.bg/  , Необходими са Ви факултетния номер и ЕГН.  

1. Влизате в СУСИ на адрес https://susi.uni-sofia.bg   

2. Кратки указания за записване:  

 Избирате със статус „Записана” точно тези дисциплини, които имате желание да посещавате (напомняме, че сумата от кредитите за семестър трябва да е 

минимум 30), получавате кредити от задължителните + избираеми.  

 

Пример: Имате 24 кредита от задължителни дисциплини и трябва да запишете избираеми, които да носят 6 кредита.  

 След приключване на кампанията за записване на дисциплини през СУСИ, точна информация, кои дисциплини се водят записани на студент се получава през 

справката: Оценки, кредити и хорариуми по семестри; Справката: Записани избираеми дисциплини, кредити дава информация за направените от студента 

действия по време на кампаниите за записване.  

 Записването на избираеми дисциплини през СУСИ е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване на това задължение студентът носи 

отговорност за съответните последствия.  

 Инспекторите по учебна дейност в катедрите, инспекторите в отдел „Студенти” и администраторът на СУСИ не приемат молби от студенти за 

промяна в записаните избираеми дисциплини.  

 Ако имате въпроси може да ги зададете на hinkovski@uni-sofia.bg  ; l.robertovitch@uni-sofia.bg   

https://cas.uni-sofia.bg/
https://susi.uni-sofia.bg/
mailto:hinkovski@uni-sofia.bg
mailto:l.robertovitch@uni-sofia.bg

