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БП Класическа филология, 1 курс   [1]

БП_Кл_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

  08:15-

-09:00  

Проблеми на превода и интерпретацията на
антични философски текстове

доц. д-р Невена Панова 
(избираема лекция) 

188 (Ректорат) 
Увод в общото езикознание

(избираемо упражнение) 
189 (Ректорат) 

Онлайн бази данни и ресурси и науки за
Античността

гл. ас. д-р Димитър Илиев 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 

  09:15-

-10:00  

Проблеми на превода и интерпретацията на
антични философски текстове

доц. д-р Невена Панова 
(избираемо упражнение) 

188 (Ректорат) 
История на Стария свят
доц. д-р Юлия Цветкова 

(лекция) 
185 (Ректорат) 

Римска литература и право
гл. ас. д-р Люба Радулова 

(избираема лекция) 
188 (Ректорат) 

  10:15-

-11:00  

Увод в латинското езикознание
гл. ас. д-р Цветан Василев 

(упражнение) 
ММЗ (Ректорат) 

Класическите езици в съвременния български
език

проф. дфн Мирена Славова доц. д-р Йоана
Сиракова 

(избираема лекция) 
187 (Ректорат) 

Онлайн бази данни и ресурси и науки за
Античността

гл. ас. д-р Димитър Илиев 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 

Римска литература и право
гл. ас. д-р Люба Радулова 
(избираемо упражнение) 

188 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  
  12:15-

-13:00  

Антично и съвременно изкуство
доц. д-р Елия Маринова 

(избираема лекция) 
184 (Ректорат) Увод в класическата филология

проф. д-р Виолета Герджикова 
(лекция) 

176 (Ректорат) 

Увод в латинското езикознание
проф. дфн Анастас Герджиков 

(лекция) 
185 (Ректорат) 

Класическите езици в медицинската
терминология

ас. Елина Боева 
(избираема лекция) 

189 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  
Антично и съвременно изкуство

доц. д-р Елия Маринова 
(избираемо упражнение) 

184 (Ректорат) 
  14:15-

-15:00  
Антични философски школи

проф. дбн Иван Христов 
(избираема лекция) 

6 (Богословски факултет) 

Увод в класическата филология
проф. д-р Виолета Герджикова 

(упражнение) 
176 (Ректорат) Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева 
(лекция) 

65 (Ректорат) 

Санскрит, 1 част
Стефан Стефанов 

(избираема лекция) 
189 (Ректорат) 

  15:15-

-16:00  
Античността в съвременната кино и медийна

среда
проф. д-р Виолета Герджикова 

(избираемо упражнение) 
187 (Ректорат) 

  16:15-

-17:00  
Увод в класическата археология

гл. ас. д-р Ивайло Лозанов 
(избираема лекция) 

175 (Ректорат) 

Антична метрика и проблеми на метрическия
превод, 1 част

гл. ас. д-р Доротея Табакова 
(избираема лекция) 

189 (Ректорат) 

Антична метрика и проблеми на метрическия
превод, 1 част

гл. ас. д-р Доротея Табакова 
(избираемо упражнение) 

188 (Ректорат) 

Санскрит, 1 част
Стефан Стефанов 

(избираемо упражнение) 
189 (Ректорат) 

  17:15-

-18:00  

Античността в съвременната кино и медийна
среда

проф. д-р Виолета Герджикова 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 
  18:15-

-19:00  
Увод в класическата археология

гл. ас. д-р Ивайло Лозанов 
(избираемо упражнение) 

175 (Ректорат) 
  19:15-

-20:00  
  20:15-

-21:00  
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БП Класическа филология, 2 курс   [1]

БП_Кл_2 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

  08:15-

-09:00  
Увод в изследванията на Ренесанса и Хуманизма

доц. д-р Елия Маринова 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 

Старогръцката литература през епохата на
архаиката

доц. д-р Невена Панова 
(избираема лекция) 

188 (Ректорат) 

Онлайн бази данни и ресурси и науки за
Античността

гл. ас. д-р Димитър Илиев 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 
Психология (профил учител)
проф. дпсн Соня Карабельова 

(лекция) 
65 (Ректорат) 

  09:15-

-10:00  

Старогръцката литература през епохата на
архаиката

доц. д-р Невена Панова 
(избираемо упражнение) 

188 (Ректорат) 
  10:15-

-11:00  
Морфология на старогръцкия език и анализ на

текст, 1 част
проф. дфн Мирена Славова 

(лекция) 
188 (Ректорат) 

Класическите езици в съвременния български
език

проф. дфн Мирена Славова доц. д-р Йоана
Сиракова 

(избираема лекция) 
187 (Ректорат) 

Онлайн бази данни и ресурси и науки за
Античността

гл. ас. д-р Димитър Илиев 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 

История на класическото образование в
България

гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 
(избираема лекция) 

175 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  
  12:15-

-13:00  
Синтаксис на латинския език и анализ на текст

доц. д-р Йоана Сиракова 
(упражнение) 
189 (Ректорат) 

Синтаксис на латинския език и анализ на текст
проф. дфн Анастас Герджиков 

(лекция) 
189 (Ректорат) 

Морфология на старогръцкия език и анализ на
текст, 1 част

проф. дфн Мирена Славова 
(упражнение) 
188 (Ректорат) 

Старогръцка култура, 2 част
гл. ас. д-р Марта Ивайлова 

(упражнение) (през седмица) 
188 (Ректорат) 

Класическите езици в медицинската
терминология

ас. Елина Боева 
(избираема лекция) 

189 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  
  14:15-

-15:00  
Антични философски школи

проф. дбн Иван Христов 
(избираема лекция) 

6 (Богословски факултет) 

Синтаксис на латинския език и анализ на текст
доц. д-р Йоана Сиракова 

(упражнение) 
189 (Ректорат) 

Антична реторика
доц. д-р Герасим Петрински 

(избираема лекция) 
187 (Ректорат) 

  15:15-

-16:00  
Старогръцка култура, 2 част
проф. д-р Виолета Герджикова 

(лекция) 
187 (Ректорат) 

  16:15-

-17:00  
  17:15-

-18:00  
  18:15-

-19:00  
  19:15-

-20:00  
  20:15-

-21:00  
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БП Класическа филология, 3 курс   [1]

БП_Кл_3 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

  08:15-

-09:00  
Увод в изследванията на Ренесанса и Хуманизма

доц. д-р Елия Маринова 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 

Психология (профил учител)
проф. дпсн Соня Карабельова 

(лекция) 
65 (Ректорат) 

  09:15-

-10:00  

Римска литература и право
гл. ас. д-р Люба Радулова 

(избираема лекция) 
188 (Ректорат) 

  10:15-

-11:00  
Римска литература, 1 част

доц. д-р Елия Маринова 
(упражнение) 
187 (Ректорат) 

Класическите езици в съвременния български
език

проф. дфн Мирена Славова доц. д-р Йоана
Сиракова 

(избираема лекция) 
187 (Ректорат) 

Старогръцка литература, 2 част
доц. д-р Невена Панова 

(упражнение) 
189 (Ректорат) 

Римска литература и право
гл. ас. д-р Люба Радулова 
(избираемо упражнение) 

188 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  
  12:15-

-13:00  
Латински език и автори, 2 част

доц. д-р Елия Маринова 
(упражнение) 
187 (Ректорат) 

Римска култура, 2 част
проф. д-р Виолета Герджикова 

(лекция) 
187 (Ректорат) 

Синтаксис на старогръцкия език и анализ на
текст

проф. дфн Петя Янева 
(упражнение) 
189 (Ректорат) 

Латински език и автори, 2 част
доц. д-р Елия Маринова 

(упражнение) 
187 (Ректорат) 

Класическите езици в медицинската
терминология

ас. Елина Боева 
(избираема лекция) 

189 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  
  14:15-

-15:00  
Синтаксис на старогръцкия език и анализ на

текст
проф. дфн Петя Янева 

(лекция) 
188 (Ректорат) 

Римска култура, 2 част
проф. д-р Виолета Герджикова 

(упражнение) 
187 (Ректорат) Синтаксис на старогръцкия език и анализ на

текст
проф. дфн Петя Янева 

(упражнение) 
188 (Ректорат) 

  15:15-

-16:00  

Римска литература, 1 част
доц. д-р Елия Маринова 

(лекция) 
188 (Ректорат) 

  16:15-

-17:00  
Старогръцка литература, 2 част

доц. д-р Николай Гочев 
(лекция) 

187 (Ректорат) 
  17:15-

-18:00  
  18:15-

-19:00  

Старогръцка литература, 2 част
доц. д-р Николай Гочев 

(лекция) 
189 (Ректорат) 

  19:15-

-20:00  
  20:15-

-21:00  
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БП Класическа филология, 4 курс   [1]

БП_Кл_4 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

  08:15-

-09:00  
Увод в изследванията на Ренесанса и Хуманизма

доц. д-р Елия Маринова 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 
  09:15-

-10:00  
  10:15-

-11:00  
Преводът: диалог между теория и практика

доц. д-р Йоана Сиракова 
(лекция) 

243 (Ректорат) 

Старогръцки език и автори, 2 част
доц. д-р Невена Панова 

(упражнение) 
175 (Ректорат) 

Старогръцки език и автори, 2 част
гл. ас. д-р Димитър Илиев 

(упражнение) 
175 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  
  12:15-

-13:00  

Латински език и автори, 4 част
гл. ас. д-р Люба Радулова 

(упражнение) 
175 (Ректорат) 

Историческа граматика на класическите езици
проф. дфн Мирена Славова 

(лекция) 
188 (Ректорат) 

Историческа граматика на класическите езици
ас. Николай Шаранков 

(упражнение) (през седмица) 
188 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  
  14:15-

-15:00  

Преводът: диалог между теория и практика
гл. ас. д-р Доротея Табакова 
(упражнение) (през седмица) 

187 (Ректорат) 

Антична реторика
доц. д-р Герасим Петрински 

(избираема лекция) 
187 (Ректорат) 

  15:15-

-16:00  
  16:15-

-17:00  
  17:15-

-18:00  
  18:15-

-19:00  
  19:15-

-20:00  
  20:15-

-21:00  


