
 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2020-2021 Г. 
СПЕЦИАЛНОСТ „НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ“ 

Пояснeния: 
1) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в „Указания за записване на 

избираеми дисциплини през СУСИ“. 
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“)  
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I КУРС 

Избираемите дисциплини през 2-ри семестър трябва да носят минимум 12 кредита 

1 

Академично писане 
(комбинирано 

изпитване) 
фак 2+0 5 

Доц. д-р Невена 
Панова (титуляр)/ 
Проф. д-р Виолета 

Герджикова 

Курсът подпомага ориентирането в научната 
литература, научния стил и овладяването на базови 
умения за създаване на собствен изследователски 
текст. Студентите се запознават с основните 
жанрове и форми на академичните публикации. 
Последователно се разглеждат стъпките в 
създаването и оформянето на академичен текст: 
видове формати, избор на тема, изясняване на 
обхвата и задачите, работна хипотеза, провеждане 
на изследването, документиране на данни, 
създаване и редактиране на ръкопис, техническо 
оформяне и изработване на научен апарат. Курсът 
е ориентиран към специфичните проблеми на 
академичното писане в областта на класическата 
филология. 

2 
Езикова култура  

(изпит) 
фак 0+2 3 

Гл. ас. д-р Катерина 
Войнова (ФСлФ) 

Курсът има за цел да представи пред 
студентите различни типове текст, 
необходими за научноизследователската им 
работа, да придобият практически умения да 
съставят подобни текстове, което ще ги 
улеснени в самостоятелната им работа. 
Студентите ще могат да научат как се пишат и 
оформят дипломна и курсова работа, да 
представят коректно библиографските 
единици в научната библиография, да пишат 
анотация, резюме, експозе, рецензия, доклад, 
научна статия и др. Студентите ще си 
припомнят нормите на българския книжовен 
език и ще подобрят уменията си да спазват и 
прилагат правилата на българския правопис и 
пунктуация. 



3 
История на Древния Рим 

(изпит) 
спец. 2+0 3 

Гл. ас. д-р Юлий 
Емилов Стоянов (ИФ) 

Целта на лекционния курс е да въведе 
студентите от I-ви курс на специалност 
Новогръцка филология на ФКНФ в основни 
проблеми и тенденции от историята на 
Древен Рим в Царския период и т.нар 
Републиканска епоха. Заедно с базовите 
факти от римската политическа история се 
разглеждат и основни проблеми от 
социалната, стопанската и културната история 
на римската държава и общество в периода 
VIII–I в. пр. Хр. Разискват се основни събития 
от зададения хронологичен обхват и антични 
текстове, които са основни извори по 
поставените проблеми. С помощта на 
мултимедийни ресурси се цели ясното 
представяне на римското минало във 
времеви и пространствен план.                                                                                                                                   

4 

Практикум по 
новогръцки език, II част 

(текуща оценка) 
фак 0+2 3 Ас. Анна Лазарова 

Целта на избираемия модул „Практикум по 
новогръцки език” е студентите да затвърдят 
знанията си и да подобрят речевите си 
умения, придобити по време на основния 
курс по новогръцки език през първата година 
на обучение. Затова и програмата на двете 
части на модула дублира частично тази на I и 
II част на задължителната дисциплина 
„Новогръцки език – практически курс”, като 
се фокусира върху упражняването на по-
трудните за усвояване граматически единици 
и тематична лексика. Учебното съдържание 
на избираемата дисциплина „Практикум по 
новогръцки език – II част” може да варира в 
зависимост от конкретните потребности на 
студентите. Освен допълнителни разяснения 
върху граматичната и лексикалната системи 
на съвременния гръцки език, в рамките на 30-
те аудиторни часа студентите получават от 
преподавателя обратна връзка и коментари 
за изпълнението на задачите за 
самостоятелна подготовка, върху които е 
поставен основният акцент в работата. 
Предварително изискване за участие: няма 

5 
Старобългарски език 

(изпит) 
фак 2+2 6 

Доц. д-р Анета 
Димитрова (ФСлФ) 

Курсът по старобългарски език е 
предназначен за начинаещи студенти-
филолози. Целта му е студентите да получат 
основни познания за особеностите в 
граматиката на старобългарския книжовен 
език и за старобългарската лексика. 
Успоредно с граматическите знания курсът 
предлага поглед към средновековната 
българска култура, отношенията ѝ с 
византийската култура и с гръцкия език от 
периода. До края на курса студентите се 
научават да четат и да превеждат 
старобългарски текстове с помощта на речник 
и да правят връзка между сходните езикови и 
културни процеси в българския и гръцкия език 
през Средновековието.  

  

  

II КУРС * (вж. бележката след таблицата) 

Избираемите дисциплини през 4-ти семестър трябва да носят минимум 10 кредита (от които 2 кредита от 
избираеми дисциплини и 8 кредита от избираеми учебни практики) 



1 
История на Византия 

(изпит)  
спец 2+2 5 

Проф. дин Кирил 
Павликянов 

Курсът се води изцяло на новогръцки език и 
запознава студентите с възникването, 
развитието и залеза на Византийската 
империя в периода от ІV до средата на ХV век. 
Във въведителната част на курса се разглежда 
семантиката на основните понятия, както и 
най-важните школи във византологията от 
епохата на Късното средновековие до средата 
на ХХ век. Основен акцент в курса е 
политическата и социалната история на 
византийското общество. 

2 
Комуникативни умения, I 

част (изпит) 
фак 0+2  3 ас. Анна Лазарова 

Избираемият модул „Комуникативни 
умения” е с практическа насоченост и акцен, 
води се  на новогръцки език тира върху 
продуктивните умения. 
Курсът „Комуникативни умения – I част” е 
фокусиран върху говоренето. Студентите имат 
възможност да развият уменията си за водене 
на разговор и за самостоятелно устно 
изложение в дискусии, ролеви игри и 
симулации на стереотипни комуникативни 
ситуации. Разглеждат се отделни речеви 
актове, комуникативни стратегии и 
експресивна лексика и се затвърждават 
знанията, заложени в учебната програма на 
задължителния курс по новогръцки език.  
Форматът на работа е дискусионна група. 
Предварително изискване за участие в курса е 
ниво на езикова компетентност на 
новогръцки език А2 съгласно ОЕЕР, за 
студентите от специалността - успешно 
положен изпит по „Новогръцки език – 
практически курс, II част”. 

3 
Старобългарска 

литература (изпит) 
фак. 2+2 6 

Доц. д-р Диана 
Атанасова 

Курсът е своеобразно въведение в 
българската средновековна литература. Целта 
е старобългарската литература да бъде 
представена в контекста на Европейското 
средновековие и във връзка с византийската 
културна общност. Тъй като книжовността 
през Средновековието се подчинява на 
принципи, доминирани от християнския 
мироглед, и се ръководи от специфични 
идеологически и политически проекти, 
произведенията се разглеждат както с оглед 
на социо-културната среда, в която възникват, 
така и във връзка с контекста, в който се 
разпространяват.  
Старобългарската литература обхваща 
значителен период от време (IX-XVIII век). Ето 
защо във фокуса на вниманието попадат 
главно представителни за отделните периоди 
автори и произведения. Всички текстове, 
които се разглеждат в рамките на курса, са 
преведени на съвременен български език.   



4 
Корективна фонетика, II 

част (текуща оценка) 
фак. 0+2  3 

Ас. Милена 
Миленова 

         Избираемият модул „Корективна фонетика, II 
част“  дава възможност на студентите да 
поддържат овладените практически умения в 
областта на новогръцкото произношение и 
интонация. Целта на дисциплината е да продължи 
усъвършенстването на практически умения за 
перцепция и продуциране на звукове, ритмични 
групи, фрази и надфразови единства.  Студентите 
се запознават с фонетичните особености на някои 
гръцки диалекти. Упражненията, чиято цел е 
ефективно затвърждаване и развиване на 
новогръцко произношение и интонация, са 
съобразени с индивидуалните нужди на всеки 
студент. 

5 

Дидактическите 
дисциплини се подават 

от катедра „Методика на 
ЧЕО“ 

     

    

 Дисциплини за предишен курс, но се предлагат и за студенти, които не са ги прослушали 

1 

Академично писане 
(комбинирано 

изпитване) 
фак 2+0 5 

Доц. д-р Невена 
Панова (титуляр)/ 
Проф. д-р Виолета 

Герджикова 

Курсът подпомага ориентирането в научната 
литература, научния стил и овладяването на базови 
умения за създаване на собствен изследователски 
текст. Студентите се запознават с основните 
жанрове и форми на академичните публикации. 
Последователно се разглеждат стъпките в 
създаването и оформянето на академичен текст: 
видове формати, избор на тема, изясняване на 
обхвата и задачите, работна хипотеза, провеждане 
на изследването, документиране на данни, 
създаване и редактиране на ръкопис, техническо 
оформяне и изработване на научен апарат. Курсът 
е ориентиран към специфичните проблеми на 
академичното писане в областта на класическата 
филология. 

2 Езикова култура (изпит) фак 0+2 3 
Гл. Ас. д-р Катерина 

Войнова (ФСлФ) 

Курсът има за цел да представи пред 
студентите различни типове текст, 
необходими за научноизследователската им 
работа, да придобият практически умения да 
съставят подобни текстове, което ще ги 
улеснени в самостоятелната им работа. 
Студентите ще могат да научат как се пишат и 
оформят дипломна и курсова работа, да 
представят коректно библиографските 
единици в научната библиография, да пишат 
анотация, резюме, експозе, рецензия, доклад, 
научна статия и др. Студентите ще си 
припомнят нормите на българския книжовен 
език и ще подобрят уменията си да спазват и 
прилагат правилата на българския правопис и 
пунктуация. 

3 
История на Древния Рим 

(изпит) 
спец. 2+0 3 

Ас. д-р Юлий Емилов 
Стоянов (ИФ) 

Целта на лекционния курс е да въведе 
студентите от I-ви курс на специалност 
Новогръцка филология на ФКНФ в основни 
проблеми и тенденции от историята на 
Древен Рим в Царския период и т.нар 
Републиканска епоха. Заедно с базовите 
факти от римската политическа история се 



разглеждат и основни проблеми от 
социалната, стопанската и културната история 
на римската държава и общество в периода 
VIII–I в. пр. Хр. Разискват се основни събития 
от зададения хронологичен обхват и антични 
текстове, които са основни извори по 
поставените проблеми. С помощта на 
мултимедийни ресурси се цели ясното 
представяне на римското минало във 
времеви и пространствен план.                                                                                                                                   

4 
Старобългарски език 

(изпит) 
фак 2+2 6 

Доц. д-р Анета 
Димитрова (ФСлФ) 

Курсът по старобългарски език е 
предназначен за начинаещи студенти-
филолози. Целта му е студентите да получат 
основни познания за особеностите в 
граматиката на старобългарския книжовен 
език и за старобългарската лексика. 
Успоредно с граматическите знания курсът 
предлага поглед към средновековната 
българска култура, отношенията ѝ с 
византийската култура и с гръцкия език от 
периода. До края на курса студентите се 
научават да четат и да превеждат 
старобългарски текстове с помощта на речник 
и да правят връзка между сходните езикови и 
културни процеси в българския и гръцкия език 
през Средновековието.  

  

  

III КУРС 

Избираемите дисциплини през 6-ти семестър трябва да носят минимум 5 кредита 

1 
Комуникативни умения, 

III част (изпит) 
фак 0+2  3 Ас. Анна Лазарова 

Избираемият модул „Комуникативни 
умения” е с практическа насоченост, води се 
изцяло на новогръцки език и акцентира 
върху продуктивните умения. 
Курсът „Комуникативни умения – III част” 
запознава студентите с основните принципи 
на успешната презентация. Участниците имат 
възможността да експериментират с 
презентационните си умения пред публика и 
да получат обратна връзка в защитена среда. 
Специално внимание се обръща на избора на 
подходящ езиков регистър и използването на 
дискурсни маркери и специализирана 
лексика. Коментират се компоненти от 
социолингвистичната компетентност, 
свързани с т. нар. „народна мъдрост“. 
Предварително изискване за участие в курса 
е ниво на езикова компетентност на 
новогръцки език A2/В1 съгласно ОЕЕР, за 
студентите от специалността – 
 успешно положен изпит по „Новогръцки език 
– практически курс, IV част”. 

2 
Византийски език и 

автори, IІ част (изпит) 
спец 0+4 6 

Проф. дфн Петя 
Янева 

Курсът има за цел да задълбочи знанията на 
студентите по гръцки език от епохата на 
ранното и същинското средновековие и да се 
премине към изучаване на гръцки език от 
късното средновековие. Промените, 
настъпили в гръцкия език след създаването на 
Византийската империя, се представят под 
формата на предварително подготвена 
дискусия. Семинарите занятия включват 



изучаване на автори, чието творчество влиза в 
посочените по-горе периоди. Специално 
внимание се отделя на средновековната 
поезия и на богослужебната литература. 
Практическите занятия трябва да изградят у 
студентите умения за самостоятелна работа 
със средновековни гръцки текстове от 
различни епохи - превод и коментар, 
определяне на хронология, жанрови и 
стилистични особености. 
Усъвършенства се техниката на превод и се 
разширява обхватът на заучаваната 
специализирана лексика. 
Портфолиото на студентите се състои от 
самостоятелен писмен превод на 20 страници 
средновековен текст по избор, който се 
коментира по време на изпита. 
По време на обучението студентите правят 
един междинен тест. Речниковият минимум, 
който трябва да усвоят, е 600 думи от 
речниковия фонд на средновековния гръцки 
език. 

3 
Старогръцки език, IV част 

(изпит) 
курс 0+2 3 

Гл. ас. д-р Доротея 
Табакова 

Курсът задълбочава знанията на студентите 
по морфология на глагола и по практически 
синтаксис на старогръцкия език, като 
непрекъснато прокарва връзки със 
средногръцки и новогръцки. Същевременно 
той надгражда умения за самостоятелна 
работа със старогръцките текстове, правилна 
ориентация в граматическите категории и 
превод на български език. 
Студентите придобиват допълнителни умения 
за работа с оригинални старогръцки текстове. 
Изпитът се състои в тест върху преподадения 
граматически материал и превод на 
оригинален старогръцки текст. 

  
  

Дисциплини за предишен курс, но се предлагат и за студенти, които не са ги прослушали 

1 
Комуникативни умения – 

I част (изпит) 
фак 0+2  3 ас. Анна Лазарова 

Избираемият модул „Комуникативни 
умения” е с практическа насоченост, води се  
на новогръцки език и акцентира върху 
продуктивните умения. 
Курсът „Комуникативни умения – I част” е 
фокусиран върху говоренето. Студентите имат 
възможност да развият уменията си за водене 
на разговор и за самостоятелно устно 
изложение в дискусии, ролеви игри и 
симулации на стереотипни комуникативни 
ситуации. Разглеждат се отделни речеви 
актове, комуникативни стратегии и 
експресивна лексика и се затвърждават 
знанията, заложени в учебната програма на 
задължителния курс по новогръцки език.  
Форматът на работа е дискусионна група. 
Предварително изискване за участие в курса е 
ниво на езикова компетентност на 
новогръцки език А2 съгласно ОЕЕР, за 
студентите от специалността - успешно 
положен изпит по „Новогръцки език – 
практически курс, II част”. 



2 
Старобългарски език 

(изпит) 
фак 2+2 6 

Доц. д-р Анета 
Димитрова (ФСлФ) 

Курсът по старобългарски език е 
предназначен за начинаещи студенти-
филолози. Целта му е студентите да получат 
основни познания за особеностите в 
граматиката на старобългарския книжовен 
език и за старобългарската лексика. 
Успоредно с граматическите знания курсът 
предлага поглед към средновековната 
българска култура, отношенията ѝ с 
византийската култура и с гръцкия език от 
периода. До края на курса студентите се 
научават да четат и да превеждат 
старобългарски текстове с помощта на речник 
и да правят връзка между сходните езикови и 
културни процеси в българския и гръцкия език 
през Средновековието.  

3 
Старобългарска 

литература (изпит) 
фак. 2+2 6 

Доц. д-р Диана 
Атанасова 

Курсът е своеобразно въведение в 
българската средновековна литература. Целта 
е старобългарската литература да бъде 
представена в контекста на Европейското 
средновековие и във връзка с византийската 
културна общност. Тъй като книжовността 
през Средновековието се подчинява на 
принципи, доминирани от християнския 
мироглед, и се ръководи от специфични 
идеологически и политически проекти, 
произведенията се разглеждат както с оглед 
на социо-културната среда, в която възникват, 
така и във връзка с контекста, в който се 
разпространяват.  
Старобългарската литература обхваща 
значителен период от време (IX-XVIII век). Ето 
защо във фокуса на вниманието попадат 
главно представителни за отделните периоди 
автори и произведения. Всички текстове, 
които се разглеждат в рамките на курса, са 
преведени на съвременен български език.   

  

  

IV КУРС * (вж. бележката след таблицата) 

Избираемите дисциплини през 8-ми семестър трябва да носят минимум 12 кредита  

1 

Подготвителен курс за 
държавен изпит 

(Езикознание) – II част 
(изпит) 

курс 0+2 3 
доц. дфн Борис 

Вунчев 

Избираемата учебна дисциплина 
„Подготвителен курс за държавен изпит – 
езикознание. Втора част” се провежда през 
осмия семестър от обучението в 
бакалавърската степен на специалност 
Новогръцка филология. Целта й е да запознае 
студентите с библиографията от конспекта по 
новогръцко езикознание за държавните 
изпити (писмен и устен), да развие уменията 
им за научно обобщение и писане на тема по 
зададен научен проблем, както и да 
задълбочи познанията им по теоретични 
въпроси от областта на новогръцкото 
езикознание и по практически новогръцки. 

2 

Дидактическите 
дисциплини се подават 

от катедра „Методика на 
ЧЕО“ 

    

 



  
  

Дисциплини за предишен курс, но се предлагат и за студенти, които не са ги прослушали 

1 
Комуникативни умения – 

III част (изпит) 
фак 0+2  2 Ас. Анна Лазарова 

Избираемият модул „Комуникативни 
умения” е с практическа насоченост, води се 
изцяло на новогръцки език и акцентира 
върху продуктивните умения. 
Курсът „Комуникативни умения – III част” 
запознава студентите с основните принципи 
на успешната презентация. Участниците имат 
възможността да експериментират с 
презентационните си умения пред публика и 
да получат обратна връзка в защитена среда. 
Специално внимание се обръща на избора на 
подходящ езиков регистър и използването на 
дискурсни маркери и специализирана 
лексика. Коментират се компоненти от 
социолингвистичната компетентност, 
свързани с т. нар. „народна мъдрост“. 
Предварително изискване за участие в курса 
е ниво на езикова компетентност на 
новогръцки език A2/В1 съгласно ОЕЕР, за 
студентите от специалността – 
 успешно положен изпит по „Новогръцки 
език – практически курс, IV част”. 

2 
История на Византия 

(изпит)  
спец 2+2 5 

Проф. дин Кирил 
Павликянов 

Курсът се води изцяло на новогръцки език и 
запознава студентите с възникването, 
развитието и залеза на Византийската 
империя в периода от ІV до средата на ХV 
век. Във въведителната част на курса се 
разглежда семантиката на основните 
понятия, както и най-важните школи във 
византологията от епохата на Късното 
средновековие до средата на ХХ век. 
Основен акцент в курса е политическата и 
социалната история на византийското 
общество. 

3 
Старогръцки език – IV 

част (изпит) 
курс 0+2 4 

Гл. ас. д-р Доротея 
Табакова 

Курсът задълбочава знанията на студентите 
по морфология на глагола и по практически 
синтаксис на старогръцкия език, като 
непрекъснато прокарва връзки със 
средногръцки и новогръцки. Същевременно 
той надгражда умения за самостоятелна 
работа със старогръцките текстове, правилна 
ориентация в граматическите категории и 
превод на български език. 
Студентите придобиват допълнителни 
умения за работа с оригинални старогръцки 
текстове. 
Изпитът се състои в тест върху преподадения 
граматически материал и превод на 
оригинален старогръцки текст. 

 
 
*Забележка: Дисциплината „Педагогика“ и останалите дидактически дисциплини се 
подават от катедра „Методика на ЧЕО“. 
 
 


