
НА ВНИМАНИЕТО НА ПЪРВИ КУРС 

Специалност Китаистика 
УВОДЕН КУРС 

начало: 14 септември 2020 г.      край: 30 септември 2020 г., 

занятията са от 9:00 до 14:30 ч. в зала 6В 

преподаватели: 

ас. Стефан Иванчев ; ас. Цветелина Недялкова 

 
Освен задължителните курсове, които ще изучавате през първия семестърна учебната година, вие трябва да 

изберете и ОТ СЛЕДНИТЕ ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕТОЛКОВА,  

ЧЕ ДА ВИ НОСЯТ МИНИМУМ 2 КРЕДИТА: 

Избираема дисциплина: 

 
Базисна фонетика на китайския език 

(изпит); хорариум 15 ч. лекции+15 ч. упражнения; кредити 2;  

преподавател: ас. Стефан Иванчев;  

Анотация: 

Фонологичната система на китайския език е изключително специфична, с някои основни особености, които са изцяло 

нехарактерни за българския и другите индоевропейски езици, като например наличието на тонална система, на алвеопалатални 

съгласни фонеми, на ударение, изразяващо се в различна дължина на сричката, а не в в интензитета при учленяването на 

сричката,  и др. С оглед на значителните затрудненния, които изучаващите китайския език срещат при усвояването на тази 

специфика, тя налага запознаването с основните фонетични и фонологични характеристики на езика и практическото им 

прилагане както при вокалното артикулиране, така и при слуховото възприемане на проявленията на езика. От друга страна 

китайският фонетичен инвентар  е достатъчно ограничен. Ето защо комплексното усвояване на съответните знания и 

придобиването на съответните произносителни умения е не само напълно възможно, но и особено важно да се реализира в 

самия начален етап от изучаването на китайския език. Така се работи интензивно и се свежда до минимум неизбежното 

допускане на множество предвидими грешки от начинаещите, развиват се съвършено новите и необходими умения за чуване и 

произнасяне на тоновете, за учленяване на специфичните сегментни елементи на китайката сричка. Така се избягва по-

нататъшното затвърждаване на грешките, лесното им превръщане във вредни навици и трайни дефекти в произношението. 

Усвояването на този начален комплекс е залог за бъдещото успешно овладяване на говоримия китайски език от българските 

студенти.  

Курсът по базисна фонетика на китайския език развива знанията и тренира произносителните умения на 

новопостъпилите учащи в специалност „Китаистика“ в СУ спрямо фонетичната система на изучавания език, като ключов 

елемент от материала по практически китайски език към уводния курс на специалността, и акцентира именно върху отликите 

ѝ с по-познатите на българските учащи езици, а също така и с писмената система пинин, използвана за фонетичното отразяване 

на китайския език с латински букви. Положилите курса научават и основни елементи от фонетиката на езика, като 

характеристиките на тоновете, специфични явления като еризация и сандхи, особеностите на т.нар. нулев тон и др. 
 

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/
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