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БП Класическа филология, 1 курс   [1]

БП_Кл_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

  08:15-

-09:00  
Онлайн бази данни и ресурси и науки за

Античността
гл. ас. д-р Димитър Илиев 

(избираема лекция) 
187 (Ректорат) 

  09:15-

-10:00  

История на Стария свят
доц. д-р Юлия Цветкова 

(лекция) 
III фон. каб. (Ректорат) 

  10:15-

-11:00  

Класическите езици в съвременния български
език

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

(избираема лекция) 
189 (Ректорат) 

Онлайн бази данни и ресурси и науки за
Античността

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

187 (Ректорат) 

Класически езици и езикът на философията
доц. д-р Невена Панова 

(избираема лекция) 
187 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  

Класически езици и езикът на философията
доц. д-р Невена Панова 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 

  12:15-

-13:00  
Увод в класическата археология

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

175 (Ректорат) 

Увод в класическата филология
проф. д-р Виолета Герджикова 

(лекция) 
176 (Ректорат) 

Увод в латинското езикознание
проф. дфн Анастас Герджиков 

(лекция) 
187 (Ректорат) 

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

(избираема лекция) 
175 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  

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

175 (Ректорат) 

  14:15-

-15:00  
Увод в класическата археология

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

175 (Ректорат) 

Увод в класическата филология
проф. д-р Виолета Герджикова 

(упражнение) 
176 (Ректорат) Увод в общото езикознание

доц. д-р Албена Мирчева 
(лекция) 

65 (Ректорат) 

Увод в латинското езикознание
доц. д-р Цветан Василев 

(упражнение) 
187 (Ректорат) 

  15:15-

-16:00  

Античността в съвременната кино и медийна
среда

проф. д-р Виолета Герджикова 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 
  16:15-

-17:00  
Античността в съвременната кино и медийна

среда
проф. д-р Виолета Герджикова 

(избираемо упражнение) 
187 (Ректорат) 

Увод в общото езикознание
(избираемо упражнение) 

189 (Ректорат) 
  17:15-

-18:00  
  18:15-

-19:00  
  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  
Византийско изкуство

проф. дин Кирил Павликянов 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 

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

(упражнение) 
187 (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) 

Старогръцката литература през епохата на
архаиката

доц. д-р Невена Панова 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 
  09:15-

-10:00  

Старогръцката литература през епохата на
архаиката

доц. д-р Невена Панова 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 
  10:15-

-11:00  

Морфология на старогръцкия език и анализ на
текст, 1 част

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

Римска литература до и през Августовата епоха:
"Фасти" на Овидий - въведение в римския

сакрален календар
доц. д-р Елия Маринова 

(избираема лекция) 

Онлайн бази данни и ресурси и науки за
Античността

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

187 (Ректорат) 

Класически езици и езикът на философията
доц. д-р Невена Панова 

(избираема лекция) 
187 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  

Римска литература до и през Августовата епоха:
"Фасти" на Овидий - въведение в римския

сакрален календар
доц. д-р Елия Маринова 
(избираемо упражнение) 

Класически езици и езикът на философията
доц. д-р Невена Панова 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 

  12:15-

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

проф. дфн Анастас Герджиков 
(лекция) 

187 (Ректорат) 

Увод в дигиталната хуманитаристика
гл. ас. д-р Димитър Илиев 

(избираема лекция) 
175 (Ректорат) 

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

(упражнение) 
189 (Ректорат) 

Морфология на старогръцкия език и анализ на
текст, 1 част

проф. дфн Мирена Славова 
(лекция) 

188 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  
  14:15-

-15:00  
Антични философски школи

проф. дбн Иван Христов 
(избираема лекция) 

6 (Богословски факултет) 

Увод в общото езикознание
доц. д-р Албена Мирчева 

(лекция) 
65 (Ректорат) 

Гръцка епиграфика
гл. ас. д-р Николай Шаранков 

(избираема лекция) 
188 (Ректорат) 

  15:15-

-16:00  

Старогръцка култура, 2 част
проф. д-р Виолета Герджикова гл. ас. д-р Марта

Ивайлова 
(лекция) 

187 (Ректорат) 

Античността в съвременната кино и медийна
среда

проф. д-р Виолета Герджикова 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 
  16:15-

-17:00  
Интелектуалците през Античността

доц. д-р Николай Гочев 
(избираема лекция) 

175 (Ректорат) 

Античността в съвременната кино и медийна
среда

проф. д-р Виолета Герджикова 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 

Увод в общото езикознание
(избираемо упражнение) 

189 (Ректорат) 

Гръцка епиграфика
гл. ас. д-р Николай Шаранков 

(избираемо упражнение) 
188 (Ректорат) 

  17:15-

-18:00  

Старогръцка култура, 2 част
проф. д-р Виолета Герджикова гл. ас. д-р Марта

Ивайлова 
(упражнение) 
187 (Ректорат) 

  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  
Византийско изкуство

проф. дин Кирил Павликянов 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 

Онлайн бази данни и ресурси и науки за
Античността

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

187 (Ректорат) 

Старогръцката литература през епохата на
архаиката

доц. д-р Невена Панова 
(избираемо упражнение) 

187 (Ректорат) 
  09:15-

-10:00  

Старогръцката литература през епохата на
архаиката

доц. д-р Невена Панова 
(избираема лекция) 

187 (Ректорат) 
  10:15-

-11:00  
Синтаксис на старогръцкия език и анализ на

текст
проф. дфн Петя Янева 

(лекция) 
189 (Ректорат) 

Римска литература до и през Августовата епоха:
"Фасти" на Овидий - въведение в римския

сакрален календар
доц. д-р Елия Маринова 

(избираема лекция) 

Онлайн бази данни и ресурси и науки за
Античността

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

187 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  

Римска литература до и през Августовата епоха:
"Фасти" на Овидий - въведение в римския

сакрален календар
доц. д-р Елия Маринова 
(избираемо упражнение) 

  12:15-

-13:00  
Синтаксис на старогръцкия език и анализ на

текст
проф. дфн Петя Янева 

(упражнение) 
189 (Ректорат) 

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

(лекция) 
188 (Ректорат) 

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

(упражнение) 
187Б (Ректорат) 

Синтаксис на старогръцкия език и анализ на
текст

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

  13:15-

-14:00  
  14:15-

-15:00  
Старогръцка литература, 2 част

доц. д-р Невена Панова 
(упражнение) 
189 (Ректорат) 

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

(упражнение) 
187 (Ректорат) Латински език и автори, 2 част

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

Гръцка епиграфика
гл. ас. д-р Николай Шаранков 

(избираема лекция) 
188 (Ректорат) 

  15:15-

-16:00  
  16:15-

-17:00  
Интелектуалците през Античността

доц. д-р Николай Гочев 
(избираема лекция) 

175 (Ректорат) 

Дидактика на латинския език
гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 

(избираема лекция) 
233 (III блок) 

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

(лекция) 
187 (Ректорат) 

Гръцка епиграфика
гл. ас. д-р Николай Шаранков 

(избираемо упражнение) 
188 (Ректорат) 

  17:15-

-18:00  
  18:15-

-19:00  
Дидактика на латинския език
гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 

(избираемо упражнение) 
233 (III блок) 

  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  

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

(упражнение) 
188 (Ректорат) 

Антична метрика и проблеми на метрическия
превод, 1 част

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

187 (Ректорат) 
Латински език и автори, 4 част

гл. ас. д-р Люба Радулова 
(упражнение) 
188 (Ректорат) 

  09:15-

-10:00  
  10:15-

-11:00  
Преводът: диалог между теория и практика

доц. д-р Йоана Сиракова 
(лекция) 

241 (Ректорат) 

Антична метрика и проблеми на метрическия
превод, 1 част

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

187 (Ректорат) 

  11:15-

-12:00  
  12:15-

-13:00  

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

233 (Ректорат) 

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

(упражнение) 
189 (Ректорат) 

  13:15-

-14:00  
  14:15-

-15:00  
Историческа граматика на класическите езици

гл. ас. д-р Николай Шаранков 
(лекция) 

188 (Ректорат) 

Гръцка епиграфика
гл. ас. д-р Николай Шаранков 

(избираема лекция) 
188 (Ректорат) 

  15:15-

-16:00  
  16:15-

-17:00  

Историческа граматика на класическите езици
гл. ас. д-р Николай Шаранков 
(упражнение) (през седмица) 

188 (Ректорат) 

Дидактика на латинския език
гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 

(избираема лекция) 
233 (III блок) 

Гръцка епиграфика
гл. ас. д-р Николай Шаранков 

(избираемо упражнение) 
188 (Ректорат) 

  17:15-

-18:00  
  18:15-

-19:00  
Дидактика на латинския език
гл. ас. д-р Глория Бакърджиева 

(избираемо упражнение) 
233 (III блок) 

  19:15-

-20:00  
  20:15-

-21:00  


