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ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2020/2021 г. 

Специалност: Кореистика 

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 
 

Избраните дисциплини през семестъра (според посоченото в учебния план на 

специалността) трябва да носят минимум 4 кредита 

 
Дисциплина 

(форма на контрол) 

О
гр

ан
и

ч
е

н
и

е
 

Х
о

р
ар

и
у

м
 

К
р

ед
и

ти
 

Преподавател 

титуляр 

1.  
Увод в общото езикознание 

(изпит)   
фак 2+1 3 доц. д-р Екатерина Търпоманова 

2.  
Увод в литературната теория 

(изпит)   
фак 2+1 3 проф. дфн Амелия Личева 
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3.  

Китай, Корея и Япония: Кратко 

въведение в културите на 

Далечния Изток 

(изпит)   

яп., 

кит., 

кор. 

3+1 3 

доц. д-р Ирина Сотирова; 

доц. д-р Гергана Петкова; 

доц. д-р Антония Цанкова 

4.  
Увод в историята на Източна 

Азия (изпит)  

яп., 

кит., 

кор. 

2+0 2 гл. ас. д-р Мартин Димитров 

II курс 

Избраните дисциплини през семестъра (според посоченото в учебния план на 

специалността) трябва да носят минимум 2 кредита 

 
Дисциплина 

(форма на контрол) 

О
гр

ан
и

ч
е

н
и

е
 

Х
о

р
ар

и
у

м
 

К
р

ед
и

ти
 

Преподавател 

титуляр 

1.  

Шаманизмът в Корея и 

Централна Азия 

(комбиниран изпит) 

22 

студенти 
2+0 2 проф. д-р Светла Къртева 

2.  

Традиционна корейска музика 

Самулнори, I част 

(комбиниран изпит) 

 2 курс 2+0 2  д-р Ким Со Йънг 

3.  

Китай, Корея и Япония: Кратко 

въведение в културите на 

Далечния Изток 

(изпит)   

яп., 

кит., 

кор. 

3+1 3 

доц. д-р Ирина Сотирова; 

доц. д-р Гергана Петкова; 

доц. д-р Антония Цанкова 

4.  
Увод в историята на Източна 

Азия  

(изпит)   

яп., 

кит., 

кор. 

2+0 2 гл. ас. д-р Мартин Димитров 

III курс 

Избраните дисциплини през семестъра (според посоченото в учебния план на 

специалността) трябва да носят минимум 2 кредита 

 
Дисциплина 

(форма на контрол) 

О
гр

ан
и

ч
е

н
и

е
 

Х
о

р
ар

и
у

м
 

К
р

ед
и

ти
 

Преподавател 

титуляр 

1.  
България и страните от Източна 

Азия след Втората световна война 

(изпит)   

фак 2+0 8 доц. д-р Евгений Кандиларов 
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2.  
Устен превод 

(изпит)   
спец. 

3,4 курс 
1+1 3 доц. д-р Яница Иванова 

3.  

Шаманизмът в Корея и 

Централна Азия 

(комбиниран изпит) 

22 

студенти 
2+0 2 проф. д-р Светла Къртева 

 

Педагогически модул 

 
Дисциплина 

(форма на контрол) 

О
гр

ан
и

ч
е

н
и

е
 

Х
о

р
ар

и
у

м
 

К
р

ед
и

ти
 

Преподавател 

титуляр 

1.  

Психология 

(изпит)   

 

Фак. 4+0 4 проф. дпсн Йоана Янкулова 

2.  

Информационни и 

комуникационни технологии в 

обучението и работата в 

дигитална среда 

(изпит)   

Фак. 2+0 2 гл. ас. д-р Симеон Хинковски 

 

IV курс 

Избраните дисциплини през семестъра (според посоченото в учебния план на 

специалността) трябва да носят минимум 2 кредита 

 
Дисциплина 

(форма на контрол) 

О
гр

ан
и

ч
е

н
и

е
 

Х
о

р
ар

и
у

м
 

К
р
ед

и
ти

 

Преподавател 

титуляр 

1.  
България и страните от Източна 

Азия след Втората световна война 

(изпит)   

фак 2+0 8 доц. д-р Евгений Кандиларов 

2.  
Устен превод 

(изпит)   
спец., 3 

и4 курс 
1+1 3 доц. д-р Яница Иванова 

3.  

Шаманизмът в Корея и 

Централна Азия 

(комбиниран изпит) 

 

22 

студенти 
2+0 2 проф. д-р Светла Къртева 
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Факултативни дисциплини 

 
Дисциплина 

(форма на контрол) 

О
гр

ан
и

ч
е

н
и

е
 

Х
о

р
ар

и
у

м
 

К
р

ед
и

ти
 

Преподавател 

титуляр 

1.  
Втори  език - източен, І част-

корейски език 

(изпит) 

фак 0+4 4 Анета Димитрова - хоноруван 

2.  
Втори език – източен, І част, 

японски език  

(изпит) 

3 

курс 
0+4 4 ас. Петя Панайотова - хоноруван 

3.  
Втори  език - източен, ІII част-

японски език 

(изпит) 

фак 0+4 4 ас. Петя Панайотова - хоноруван 

4.  
Втори език – източен, І част, 

виетнамски език 

(изпит) 

3 

курс 
0+4 4 гл. ас. д-р Райна Бенева 

 

 

АНОТАЦИИ 

I курс 

Увод в общото езикознание - първи и трети курсове 

(изпит) хорариум 2+1; кредити 3;  

титуляр: доц. д-р Екатерина Търпоманова;  

 

Увод в литературната теория - първи и трети курсове 

(изпит) хорариум 2+1; кредити 3;  

титуляр: проф. дфн Амелия Личева 

Дисциплината представя едно от най-бурно развиващите се изследователски полета в 

хуманитарните и социалните науки на ХХ и ХХI в. Тя ще даде на студентите 

възможност да се запознаят с генеалогията на понятия, възлови за съвременните 

литературознание, философия, социология, критическа теория, културни изследвания – 

форма, структура, поетически език, разказ, писане, жанр, значение, риторика, 

разбиране, субект, събитие, власт, хегемония, истина, пол, раса, контекст и др. В хода 

на изучаването на дисциплината студентите ще овладеят основните подходи за четене 

на литературни и културни текстове. В рамките на курса тези подходи ще бъдат 

опримерени с анализ на конкретни, интердицсициплинарни проблеми от областта на 

съвременната критическа теория, социология, философия и културни изследвания.  
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Китай, Корея и Япония: кратко въведение в културите на Далечния Изток 

(Китаистика, Кореистика, Японистика) – първи и втори курсове 

(изпит) хорариум 3+0, кредити 3 

титуляри: доц. д-р Антония Цанкова, доц. д-р Ирина Сотирова, доц. д-р Гергана 

Петкова 

Дисциплината въвежда студентите в културите на Далечния Изток, като тематично е 

разделена на три части, всяка от които е посветена на съответната страна – Китай, 

Корея и Япония. Лекциите подават базова информация за особеностите на културния 

код, насочват студентите към източници на допълнителна информация и представят 

изследванията на тези култури в българската изтоковедска наука. Предварителни 

изисквания: Няма. Очаква се в края на курса студентите да са се запознали с най-

основните характеристики на трите източноазиатски култури и да знаят къде да търсят 

допълнително информация, както и как да разбират някои базови културни кодове, 

които са в основата на междукултурната комуникация. 

 

 

Увод в историята на Източна Азия - първи и втори курсове 

(изпит), хорариум 2+0, кредити 2,  

Титуляр: гл. ас. д-р Мартин. Димитров 

Целта на лекционния курс към дисциплината „Увод в Историята на Източна Азия“  е да 

запознае студентите с основите на историята като академична дисциплина и да им 

предаде базово познание за най-общите тенденции в историческото развитие на Китай, 

Корея и Япония. Всяка от страните е разгледана през призмата на еволюцията на 

социално-икономическите отношения и държавно-политическите структури. Поставя 

се акцент върху историческото развитие на Източна Азия през ново и най-ново време, 

засягайки наболелите проблеми от близкото минало и тяхното влияние върху 

политическия дискурс във всяка от страните от Източна Азия, както и отношенията 

между тях. Предварителни изисквания: няма. Целта е студентите да придобият 

познание относно същността на историята като академична дисциплина, както и базово 

познание за историята на Китай, Корея и Япония. Разглеждането на обществото на 

трите страни, както и взаимодействието между тях, през призмата на историческата 

динамика дава умения, необходими при анализа на широк спектър от проблеми – от 

такива, свързани с културното развитие, до такива, свързани с проблемите на 

съвременните общества. 

 

 

II курс 

Шаманизмът в Корея и Централна Азия - втори, трети и четвърти курсове - до 22 

студента 

(комбиниран изпит); хорариум 2+0; кредити 2 

титуляр: проф. д-р Светла Къртева 

Теоретичен курс, който разглежда възникването и същността на шаманизма като най-

древна  форма на   религия при корейците и при алтайските (тюркски, монголски, 

манджурско-тунгузки) народи.  
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Основното внимание е насочено към разкриване на представите за света според 

шаманизма у тези народи, разглеждане на неговата структура, религиозна организация, 

фолклор и изкуство. Представя се обредната страна на шаманските ритуали, техните  

атрибути и предназначението им. 

Посочват се и се анализират общите елементи между тях, за да се отговори на въпроса 

дали и доколко корейският шаманизъм (му-сок) се припокрива с алтайския шаманизъм. 

Акцентира се върху наличието на алтайски мотиви в корейския шаманизъм, които  

маркират някои от най-древните слоеве на шаманските вярвания в районите на 

Централна Азия и Корейския полуостров. 

 

Традиционна корейска музика Самулнори, I част - само 2 курс 

(комбиниран изпит); хорариум 2+0; кредити 2;  

титуляр: изследовател ниво 2, д-р Ким Со Йънг 

Курсът “Традиционна корейска музика Самулнори” има за цел да запознае студентите с 

историята и теорията на корейската музика Самулнори. Самулнори представлява 

корейски перкусионен музикален жанр, произлизащ от думите Самул(четири предмета) 

и нори( игра). Въпросните четири ударни инструмента са куенгуари, чинг, чангу и пук. 

Самуллори произлиза от пунгмулнори – фолклорен жанр, включващ в себе си музика, 

акробатика, танци и ритуали за добра реколта, изпълнявани на открито в корейските 

села открай време. За разлика от пунгмулнори обаче, самулнори се развива като 

сценичен жанр през 70-те години, като днес е популярен в много страни по света. Тъй 

като самулнори отразява много черти на традиционния корейски живот, в него се 

усеща влиянието на шаманизма, будизма, идеята за балансираност и хармония ин-ян.  

В рамките на курса студентите ще имат възможност да свирят на четрите кор. барабана. 

 

III курс 

България и страните от Източна Азия след Втората световна война - трети и 

четвърти курсове 

(изпит); хорариум 2+0, кредити 8 

титуляр: доц. д-р Евгений Кандиларов 

Спецкурсът предлага на магистрите и студент от четвърти курс възможност да обогатят 

познанията си за българската външна политика след Втората световна война, като 

разширят геополитическите й граници отвъд рамките на Източния блок. На фона на 

основните тенденции в международните отношения ще бъде представен пътят на 

България към активизиране на контактите с Източноазиатския регион, включващ 

страните с комунистическо управление като КНР, КНДР, ДРВ (след 1976 г. СРВ), Лаос, 

Кампучия и Сингапур, но и най-важните съюзници на САЩ  – Япония и Република 

Корея. Проследяването на етапите, през които минават политическите контакти, ще 

даде по-точна представа за характера на българската дипломация, а анализът на 

икономическите взаимоотношения ще позволи да се оцени влиянието на отделните 

икономически модели, оформени в този регион (напр. “японското икономическо чудо” 

и т. нар. “китайски модел”), върху концепциите за стопанското развитие на България. В 

спецкурса ще намерят място и въпросите за българската културна политика на Изток и 
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ще се анализира ефектът от нея с оглед на културните традиции и специфики на 

отделните региони. 

Материалът ще бъде поднесен на основата на изключително богатия документален 

материал от фондовете на Централния държавен архив и дипломатическия архив на 

Министерството на външните работи, където ще бъдат организирани и практикуми за 

студентите от спецкурса. В хода на обучението ще бъдат използвани аудио-визуални 

материали, а от студентите ще се изисква разработване на курсови работи (с акцент 

върху развитието на уменията за сравнителен анализ и използване на различен изворов 

материал) и активно участие в дискусиите, на които ще бъде отделено сериозно 

внимание и които ще имат съществена тежест при оформянето на крайната оценка.   

 

Устен превод - трети и четвърти курс 

(изпит); хорариум 1+1, кредити 3 

титуляр: доц. д-р Яница Иванова 

В часовете по устен превод студентите усвояват основните принципи и методи на 

симултанния и консекутивния превод, отчитане на особеностите  на словореда в 

корейското и българското изречение, постигане на бързи реакции, ясна дикция, 

компресия на текста, превод на абревиатури от български на корейски и обратно. 

Упражненията имат за цел да се усвоят методите за запаметяване на все по-голям обем 

информация, бърз запис на текста. 

 

Педагогически модул 

Психология 

(изпит); хорариум, 4+0, 4 кредита 

титуляр: проф. дпсн Йоана Янкулова 

Курсът по «ПСИХОЛОГИЯ» запознава студентите с класическите научни постановки, 

съвременните постижения и основните предизвикателства пред психологията в сферата 

на образованието. 

Студентите научават повече за възрастовите особености на учениците и 

психологическите измерения на учебната им дейност, общуването и междуличностните 

взаимодействия в училищна среда. Освен това се усвояват системни знания и се 

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 психологическите закономерности във формирането на личността 

на ученика в процеса на израстване, обучение, общуване, игра, самоподготовка и 

саморегулация. 

Студентите се запознават и с особеностите на личността и професията на учителите, 

научавайки за техните начини за ефективно справяне със социално-образователните 

предизвикателства в личен и професионален план. 
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Студентите формират професионални умения за адекватни взаимодействия в училище 

с ученици, учители, родители. 

Факултативни дисциплини 

Втори  език - източен, І част-корейски език 

(изпит); хорариум 0+4; кредити 4;  

титуляр: Анета Димитрова- хоноруван;  

В рамките на курса студентите се запознават с правилата за изписване на корейската 

азбука, придобиват важни начални познания върху граматичната структура на 

корейския език, изграждат умения да възприемат и възпроизвеждат корейската реч 

устно и писмено, научават основните фонетични и граматични правила на нормативния 

език и усвояват определена базисна лексика по зададени теми. 

 

Втори  език - източен, І част-японски език 

изпит); хорариум 0+4; кредити 4;  

титуляр: Петя Панайотова - хоноруван;  

Дисциплината дава начални познания и компетентности по японски език в ниво 

абсолютно начинаещи. 

 

Втори  език - източен, ІII част-японски език 

(изпит); хорариум 0+4; кредити 4;  

титуляр: Петя Панайотова - хоноруван;  

Дисциплината награжда началнитe познания и компетентности по японски език в ниво 

начинаещи II. 

 

Втори език – източен, І част, виетнамски език 

(изпит); хорариум 0+4; кредити 4;  

титуляр: гл. ас. д-р Райна Бенева 

Курсът обхваща всички аспекти на преподаването на съвременния виетнамски език, 

като всеки урок е разделен на няколко модула – разговор, граматика, четене и слушане. 

В този курс студентите изграждат умения и навици да възприемат и възпроизвеждат 

виетнамската реч писмено и устно, усвояват основните фонетични и граматични 

правила на нормативния език, усвояват определен обем лексика по зададени теми. Една 

от основните задачи е студентите да се запознаят с тоновете във виетнамския език, към 

които постепенно да привикнат. 


