
СПЕЦИАЛНОСТ ИРАНИСТИКА 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

II КУРС – 6 кредита 

 

Калиграфия, II част, преп. Арам Наджарян (4 кредита)  

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът Калиграфия запознава студентите с естетическите аспекти на арабската калиграфия, със стиловете  “Ал-Фариси” и „Ан-Нусх”. 

 

Изкуства и занаяти на Изтока, преп. Махса Нураи (4 кредита) 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът Изкуства и занаяти на Изтока има за цел да представи традициите в изящните и приложни изкуства и занаяти в региона 

Близкък-Среден Изток. Дисциплината проследява възникването, развитието и усъвършенстването на декоративните форми и 

художествените образци на персийската архитектура и скулптура. Курсът се фокусира върху историята на най-забележителните 

произведения на занаяти като мозайката и килимарството. В центъра на внимание са също изящното гравиране на стъклени и метални 

съдове, както и изработването на накити и символи на царската власт, които имат общи традиции сред народите в региона. Лекционният 

курс на дисциплината обогатява познанията на студентите за историята на индо-иранската общност, за търговските и икономическите 

връзки между народите, изградени на основата на културно взаимодействие. 

 

Религията чрез танца, д-р Мона Каушик (4 кредита) 

Анотация на учебната дисциплина: 

Целта на курса Религията чрез танца е да обогати познанията на студентите в областта на танците и обвързаността им с религиите на 

индоиранската общност. Танцът е  важен елемент от богатата и самобитна култура, създадена от древни времена и развиваща се и днес. 

Курсът се стреми да представи тази взаимообвързаност в светлина, непозната за студентите, чрез подбрани теми и гледни точки, 

поднесени директно от самите извори. Традициите, обичаите и религията на иранските народи са отразени много ярко в техните танци. 

Тяхното изучаване е от съществено значение не само за иранистите, а и за всички, които проявяват интерес към Изтока.  



 

 

III КУРС – 4 кредита 

 

Изкуства и занаяти на Изтока, преп. Махса Нураи (4 кредита) 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът Изкуства и занаяти на Изтока има за цел да представи традициите в изящните и приложни изкуства и занаяти в региона 

Близкък-Среден Изток. Дисциплината проследява възникването, развитието и усъвършенстването на декоративните форми и 

художествените образци на персийската архитектура и скулптура. Курсът се фокусира върху историята на най-забележителните 

произведения на занаяти като мозайката и килимарството. В центъра на внимание са също изящното гравиране на стъклени и метални 

съдове, както и изработването на накити и символи на царската власт, които имат общи традиции сред народите в региона. Лекционният 

курс на дисциплината обогатява познанията на студентите за историята на индо-иранската общност, за търговските и икономическите 

връзки между народите, изградени на основата на културно взаимодействие. 

 

Персийски език чрез електронни медии – I част, преп. Алиреза Пурмохаммад (4 кредита) 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът предлага на студентите атрактивна форма за усъвършенстване на познанията им по персийски език в разнообразни области 

– политика, икономика, наука, публицистика, военно дело, търговия, религия, философия, художествена литература и др. 

 

 

IV КУРС – 8 кредита 

 

История на кюрдската литература, преп. Яшар Абдулселямоглу (4 кредита) 

Анотация на учебната дисциплина: 

Лекционният курс История на кюрдската литература има за цел да запознае накратко студентите с кюрдската литература – 

възникването, процесите, школите и етапите на нейното развитие. 

 

Езиков курс – дари, II част, ас. Илияна Божова (4 кредита) 



Анотация на учебната дисциплина: 

 Целта на лекционния курс към дисциплината Езиков курс дари – втора част е да затвърди знанията на студентите, придобити в трети 

курс. В часовете те се запознават с най-новите произведения на афганистанските автори, които творят в Афганистан, както и тези, 

които са в чужбина. Така студентите на практика наблюдават основните различия, които съществуват между персийския език в Иран 

и дари в Афганистан. 

 

Ирански мистицизъм и ерфан, преп. Алиреза Пурмохаммад (4 кредита) 

Анотация на учебната дисциплина: 

Дисциплината Ирански мистицизъм и ерфан има за цел да обогати познанията на студентите иранисти със специфично за иранската 

общност религиозно-философско направление, чиито корени се откриват още по времето на налагането на зороастризма и 

манихейството в Иран. Разглеждат се различните значения и употреба на понятието “любов”, което в персийската литература 

регистрира най-силно присъствие. 

 

Техерански жаргон – сленг, I част, преп. Алиреза Пурмохамад (4 кредита) 

Анотация на учебната дисциплина: 

Дисциплината Техерански жаргон – сленг, I част има за цел да обогати познанията на студентите иранисти с различните прояви на 

техеранския жаргонен говор. Целта е слухът на студентите да привикне към рядко срещаната в литературата и масмедиите реч, 

доближаваща се плътно до уличния жаргон. Цели се също студентите да усвоят определен обем лексикални единици и устойчиви 

словосъчетания, характерни на жаргонната реч. 

 

Избираеми дисциплини – зимен семестър 2022-2023 

Катедра по методика на чуждоезиковото обучение 

Педагогически профил  

 

 



 Иранистика 3 курс      
 Информационни и 

комуникационни 

технологии в 

обучението и работа 

в дигитална среда  

Задължителна 

за 

педагогическия 

модул 

2+0 2 Гл. ас. д-р 

Симеон 

Хинковски 

Гл. ас. д-р 

Николина 

Искърова 

Курсът по информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална среда 

има за цел да разбие поставените стереотипи на 

обучение в едноименния курс и да предложи на 

студентите от ФКНФ на Софийски университет 

„Свети Климент Охридски“ един изцяло нов поглед 

върху съпътстващите ги технически средства, целящ 

основно насочване на вниманието върху чисто 

практичната гледна точка. Курсът се състои от 30 

учебни часа, разпределени равномерно в един 

семестър и включва теоретична и практическа 

подготовка за работа с различни информационни и 

комуникационни средства. В течение на времето 

всеки от посещаващите курса има възможност за 

изява на собствените си художествени и технически 

способности, така че да развие умението си в дадената 

област.  

В курса „Информационни и комуникационни 

технологии в обучението и работа в дигитална 

среда“ се разискват проблеми, свързани с 

подготовката на учителя за часа, в който се 

предвижда използване на звуково и/или видео 

онагледяване, както на преподавания учебен 

материал, така и за проверка на знанията. 
 Психология  Задължителна 

за 

педагогическия 

модул 

4+0 4 Гл. ас. д-р 

Милен 

Миланов 

• Лекционният курс по «ПСИХОЛОГИЯ» запознава 

студентите с класическите научни постановки, 

съвременните постижения и основните 

предизвикателства пред възрастовата и 

педагогическата психология като теория и 

практика 

• Студентите научават повече за възрастовите 

особености на учениците и психологическите 



измерения на учебната дейност, общуването и 

междуличностните взаимодействия в училищна 

среда. Освен това те усвояват системни знания и 

формират професионални умения за 

самостоятелно изследване на особеностите във 

възрастовото, психичното, когнитивно-

интелектуалното, емоционалното, 

мотивационното и поведенческото 

функциониране на учениците и учителите в 

образователния контекст 

Студентите изучават задълбочено и 

систематично психологическите закономерности във 

формирането на личността на ученика в процеса на 

израстване, обучение, общуване, игра, 

самоподготовка и саморегулация 

 


