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Анотация 

В съответствие с мисията, целите и задачите, заложени в стратегията за развитие 
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, двусеместриалната 
магистърска програма „Културноисторическа славистика“ за неспециалисти има за 
цел да формира компетентно и конструктивно отношение към културното минало и 
настояще на славянския свят. В учебния план са заложени дисциплини, които имат 
общотеоретичен и конкретно практически характер, чиято цел е да формират 
специалисти със солидни познания за същността и динамиката на културните 
процеси, проявяващи се в основните области на филологическата система от знания, 
а именно език, литература, история, фолклор. Основният акцент се полага върху 
западно- и южнославянския ареал, последователно съотнасян към европейския 
контекст и към българската култура като пресечна зона на общоевропейски и 
общославистични тенденции. 

Обучението по един от предлаганите славянски езици (чешки, полски, сръбски или 
хърватски) е за начинаещи и отговаря на ниво А2 според Европейската езикова 
рамка. Чуждоезиковото обучение по славянки език е с практическа ориентация и има 
за цел да осигури ползването на съответния език по основни теми в сферата на 
организацията на културни дейности и на екскурзоводството. Желаещите да повишат 
езиковото ниво на изучавания славянски език могат да го направят, като се запишат 
в Центъра за обучение по чужди езици към Филологическия факултет. 

След завършване на обучението студентите придобиват компетенции, необходими 
за успешна професионална реализация в културни институции с европейски, 
национален и регионален адрес. 

Занятията се провеждат основно в аудиторна форма на обучение, но паралелно с 
това се предоставя възможност за осигуряване на електронни източници за 
самоподготовка на студентите. 

 

 

Факултет Филологически 

Професионално направление 2.1. Филология 

Специалност Културноисторическа славистика 

Форма на обучение редовна 

Утвърден с протокол на АС 

Утвърден с протокол на ФС 

Професионална квалификация Експерт по славянски култури 



 
 
 

 

 

Диплома за бакалавърска или магистърска степен 

 

За придобиване на квалификацията са необходими 75 кредита, от тях 52 кре- 
дита от задължителни дисциплини, 8 кредита от избираеми дисциплини и 15 
кредита от защита на дипломна работа. 

Учебният план на магистърската програма „Културноисторическа славистика“ 
осигурява фундаментални познания в областта на западно- и южнославянските 
езици и литератури и визира изграждане на система от знания върху културната 
история на славянските народи, които са част от Европейския съюз (включително и 
Сърбия). Специално внимание се обръща върху всички основни филологически 
области, формиращи компетенции в областта на езика, литературата, историята, 
фолклорната традиция. Проблематиката се разглежда в общоевропейски културен 
контекст и предлага богато интенционално поле за съпоставителен анализ. 
Интердисциплинарният характер на обучението се проявява в приобщаването на 
проблематика, свързана с религиознанието, киното и живописта. Този широк профил 
на магистърската програма дава възможност за формиране на професионални 
компетенции в различни области на културния живот. 

 
Студентите имат право да избират един от предлаганите в програмата славянски 
езици – чешки, полски, сръбски или хърватски. Чуждоезиковото обучение включва 
общо 200 учебни часа (по 100 часа на семестър), което осигурява ниво на езикова 
подготовка А2 (според ЕЕР). Основната част от лекционните курсове са с 
общославянски профил. 

 

След завършване на обучението студентите: 

 придобиват знания в областта на западно- и южнославянските езици, 
литератури и култури; 

 могат да прилагат придобитите знания и умения в различни сфери на 
културния живот, в администрацията на културни институции, в музейното и 
библиотечното дело, в организацията и провеждането на дейности в 
културния туризъм, в научноизследователски центрове с хуманитарен 
профил; 

Равнище на квалификация Магистър 

Квалификационни изисквания и правила за квалификация 

Специфични изисквания за достъп (прием) 

За магистърската програма „Културноисторическа славистика“ могат да 
кандидатстват студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен. Не се 
изискват предварителни познания по славянски език. 

Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се класират според оценката от 
дипломата за висше образование до запълване на местата по държавна поръчка. 
Останалите кандидати се приемат в платена форма на обучение. 

Ред за признаване на предходно обучение 

Профил на програмата (специалността) 

Основни резултати от обучението 



 притежават необходимите компетенции за формулиране и решаване на 
конкретно дефинирани абстрактни и реални проблеми от филологически и 
културологичен характер; 

 могат да комуникират с чуждестранни и национални партньори в 
сферата на междуславянските културни контакти; 

 могат да продължат обучението си в докторска степен на обучение. 

В магистърската програма „Културноисторическа славистика“ се подготвят 
широкопрофилни специалисти с приложна насоченост в различни области на 
културния живот. 

 

В докторантски програми към професионалните направления на хуманитарните 
науки. 

Часовете, необходими за изучаване на даден учебен курс се задават по видове 
учебни дейности. Възможни са различни класификации на учебните дейности по 
видове, например: 
А) аудиторни и извънаудиторни; 
Б) аудиторни (лекции, упражнения, лабораторни) и извънаудиторни 
(самоподготовка); 
В) аудиторни (лекции, семинари, лабораторни), колоквиуми, хоспетиране) и 
извънаудиторни (самоподготовка, ...). 

Легенда 

Аудиторни часове в семестъра/триместъра: АО – общ брой, от тях Л – за лекции; 
С – за семинарни (упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и други 
часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.). 

Извънаудиторни часове в семестъра/триместъра: ИО – общ брой, Сп – за 
самостоятелна работа/подготовка, и др.. 

К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със стойности И – изпит, Т – текуща 
оценка. З – заверка, П – продължава следващ семестър/триместър) 

Код по ECTS – вж. поле 2. в ECTS макета на учебен курс. 

Възможности за продължаване на обучението 

Професионален профил на завършилите с примери 

Диаграма на структурата на курсовете с кредити 



 

№ 
Код по 

ECTS 
Учебен курс/дисциплина 

Аудиторни Извънаудит. Фи 

АО Л С ИО Сп   

1 2 3 4 5 6 10 11 13 14 

1 
 Културна антропология на 

славяните 
30 30 

 
90 60 3 И 

2 
 Културни реалии на 

славянския свят 
30 30 

 
90 60 3 И 

3  Интеркултурна комуникация 30 30  90 60 3 И 

4 
 Славянска литературна 

класика 
30 30 

 
120 90 4 И 

5  Славянски фолклор 30 30  90 60 3 И 

6  Практикум по славянски език 1 100  100 210 110 7 И 

7.  Славянска ономастика 30 30  90 60 3 И 

8.  Избираема 1 30  30 60 30 2 И 

9.  Избираема 2 30  30 60 30 2 И 

Общо за 1-ви семестър 340 180 160 900 590 30  

1 
 Културен мениджмънт и 

екскурзоводско обслужване 
30 30 

 
90 60 3 И 

2 
 Функционална стилистика в 

славянски контекст 
30 30 

 
90 60 3 И 

3 
 История на славянските 

книжовни езици 
30 30 

 90 60 3 
И 

4 
 Религии и Църква в 

славянския свят 
30 30 

 
90 60 3 И 

5  Увод в славянската семиотика 30 30  90 60 3 И 

 

 
6. 

 Европейският Изток и Запад в 

славянски контекст - 

културноисторически 

динамики 

 

 
30 

 

 
30 

  

 
120 

 

 
90 

 

 
4 

 

 
И 

7.  Практикум по славянски език 2 100  100 210 110 7 И 

8.  Избираема 3 30  30 60 30 2 И 



9.  Избираема 4 30  30 60 30 2 И 

Общо за 2-ри семестър 340 180 160 900 560 30  

Общо за целия курс на обучение 680 360 320 1800 1150 60  

Защита на дипломна работа      15  

Общ брой кредити: 75 

 

 
 

№ 

 
 
Учебна дисциплина 

 
Аудиторн 
и 

 Извън 
- 

  
 
Общо 

 
 

К 

 
 

Фо аудиторни 

АО Л С Лб ИО Сп --- О 
 Избираема дисциплина 1 30 30 0 0 30 30  60 2 т.о. 

1 Библиотечно и музейно дело 

 
2 

Славянски приноси в световната 
култура и наука 

 Избираема дисциплина 2 30 30 0 0 30 30  60 2 т.о. 

 
 

1 

Пространство, природа, пейзаж 
(културноисторическа еволюция 
на идеите) 

2 Славянска митология 
 Избираема дисциплина 3 30 30 0 0 30 30  60 2 т.о. 

1 Стратегии на четене 

 
2 

Философски ценности в 
славянския свят 

 Избираема дисциплина 4 30 30 0 0 30 30  60 2 т.о. 

1 Славянско кино 

2 Увод в социолингвистиката 
 

 

Всяка дисциплина е едносеместриална и завършва с оценка и определен брой 
кредити. 

По време на обучението се провеждат контролни работи, курсови работи или 
курсови проекти; а в края на обучението – писмени и/или практически изпити. 

Системата за изпитване по всяка една дисциплина е представена в конспект 
под формата на списък с теми. 

Разработване и защита на дипломна работа 

 

проф. д.ф.н. Жоржета Чолакова  

tcholakova@uni-plovdiv.bg, 032 261 235 

Директор на програмата 

Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки 

Изисквания за завършване 

mailto:tcholakova@uni-plovdiv.bg

