
СПЕЦИАЛНОСТ „ИНДОЛОГИЯ“ 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ, ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, 2021/2022 г. 

 

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“). 



I курс: избор на избираеми дисциплини за общо минимум 4 кредита 

 

Индийската традиция в обичаи, празници, облекло и нрави (4 кредита) 

Хон. преп. д-р Мона Каушик 

Анотация на учебната дисциплина: 

Целта на курса е да обогати познанията на студентите в областта на традициите, обичаите, нравите на Индия, които са важен елемент от 

нейната богата и самобитна култура, създадена от древни времена и развиваща се до днес. Курсът се стреми да представи Индия в непозната 

за студентите светлина, чрез интересни теми и гледни точки, включително от собствено индийската традиция. Тази многоцветна страна е 

обвханата в курса в своеобразна рамка, което помага на студентите да свържат познанията си за Индия с реалността и светоусещането на 

народа ѝ. Традициите и обичаите са отразени в индийската литература и тяхното изучаване е от голяма важност не само за хората, 

интересуващи се от Индия, а и за тези, които проявяват интерес към Изтока. Темите в рамките на курса ще бъдат представени не само чрез 

лекции, но и с визуални и аудио материали (филми, снимки, музика, предмети от бита и фолклора, облекла). 

 

Фолклорни традиции на народите от Класическия Изток (4 кредита) 

Хон. преп. д-р Валентина Тодорова-Маринова 

Анотация на учебната дисциплина: 

Целта на лекционния курс по дисциплината е да запознае с фолклорното богатство на народите от Класическия Изток и да насърчи интереса 

и търсенията на студентите в посока изследване, съхраняване и популяризиране на това богатство като разшири базовите знания и създаде 

предпоставки за съпоставителни изследвания в тази област. Разработените в курса лекции представят историческите фактори за 

възникването и съхраняването на фолклорните творби, специфичните източни фолклорни жанрове, композиционните им особености и 

др. 



 

Библиотечно-информационна грамотност (4 кредита) 

Хон. преп. д-р Валентина Тодорова-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. 

 

 

II курс: избор на избираеми дисциплини за общо минимум 4 кредита 

 

Племенни култури на Индия (4 кредита) 

ас. Александър Богданов 

Анотация на учебната дисциплина: 

Лекционният курс на дисциплината цели да предостави страноведска специализация, като запознае студентите с многообразието на 

племенните общности на територията на Индия. Дисциплината представя етнографски, фолклористични, културологични, изкуствоведски 

и други знания за различни племенни общности с фокус върху специфичните им религиозни представи и традиционен бит и култура, както 

и върху техния съвременен облик и перспективи за запазване на културната им идентичност. В лекционния курс се поставя въпросът за 

проблемите и спецификите на методите на изследване и интерпретиране на традиционните етнокултури. Също така се разискват и 

основните процеси, обуславящи социокултурните и икономически промени, пред които са изправени племенните общности в Индия днес, 



като модернизация, акултурация, санскритизация, християнизация и др. В рамките на дисциплината се предвижда представяне от 

студентите на реферати и писмени разработки по различни теми и проблеми от съдържанието на курса. След успешно преминаване на 

обучението в курса се очаква студентите да придобият основни познания за културата, фолклора и традициите на различни племена и 

етнически общности на територията на Индия; да се запознаят с различни научни подходи в етнографските и културологични изследвания, 

както и да развият умения за синтезиране и рефериране на научни публикации по темата. 

 

Фолклорни традиции на народите от Класическия Изток (4 кредита) 

Хон. преп. д-р Валентина Тодорова-Маринова 

Анотация на учебната дисциплина: 

Целта на лекционния курс по дисциплината е да запознае с фолклорното богатство на народите от Класическия Изток и да насърчи интереса 

и търсенията на студентите в посока изследване, съхраняване и популяризиране на това богатство като разшири базовите знания и създаде 

предпоставки за съпоставителни изследвания в тази област. Разработените в курса лекции представят историческите фактори за 

възникването и съхраняването на фолклорните творби, специфичните източни фолклорни жанрове, композиционните им особености и 

др. 

 

Библиотечно-информационна грамотност (4 кредита) 

Хон. преп. д-р Валентина Тодорова-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. 

 

 

III курс: избор на избираеми дисциплини за общо минимум 2 кредита 

 

Племената в Индия – култура, фолклор, традиции (3 кредита)  

ас. Александър Богданов 

Анотация на учебната дисциплина: 

Лекционният курс на дисциплината цели да предостави страноведска специализация, като запознае студентите с многообразието на 

племенните общности на територията на Индия. Дисциплината представя етнографски, фолклористични, културологични, изкуствоведски 

и други знания за различни племенни общности с фокус върху специфичните им религиозни представи и традиционен бит и култура, както 

и върху техния съвременен облик и перспективи за запазване на културната им идентичност. В лекционния курс се поставя въпросът за 

проблемите и спецификите на методите на изследване и интерпретиране на традиционните етнокултури. Също така се разискват и 

основните процеси, обуславящи социокултурните и икономически промени, пред които са изправени племенните общности в Индия днес, 

като модернизация, акултурация, санскритизация, християнизация и др. В рамките на дисциплината се предвижда представяне от 

студентите на реферати и писмени разработки по различни теми и проблеми от съдържанието на курса. След успешно преминаване на 

обучението в курса се очаква студентите да придобият основни познания за културата, фолклора и традициите на различни племена и 

етнически общности на територията на Индия; да се запознаят с различни научни подходи в етнографските и културологични изследвания, 

както и да развият умения за синтезиране и рефериране на научни публикации по темата. 

 

Фолклорни традиции на народите от Класическия Изток (4 кредита)  



Хон. преп. д-р Валентина Тодорова-Маринова 

Анотация на учебната дисциплина: 

Целта на лекционния курс по дисциплината е да запознае с фолклорното богатство на народите от Класическия Изток и да насърчи интереса 

и търсенията на студентите в посока изследване, съхраняване и популяризиране на това богатство като разшири базовите знания и създаде 

предпоставки за съпоставителни изследвания в тази област. Разработените в курса лекции представят историческите фактори за 

възникването и съхраняването на фолклорните творби, специфичните източни фолклорни жанрове, композиционните им особености и 

др. 

 

Библиотечно-информационна грамотност (4 кредита)  

Хон. преп. д-р Валентина Тодорова-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. 

 

IV курс: няма випуск 


