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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ 
Специалност: (код и наименование)

Бакалавърска програма: (код и наименование)

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Дисциплина: 

(код и наименование) РЕТОРИКА

Преподавател: доц. д-р ГЕРАСИМ ПЕТРИНСКИ
Асистент: 

Учебна заетост Форма Хорариум
Аудиторна заетост Лекции 30

Семинарни упражнения -
Практически упражнения (хоспетиране) -

Обща аудиторна заетост 60
Извънаудиторна

заетост
Реферат
Доклад/Презентация 40
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20

Обща извънаудиторна заетост 60
ОБЩА ЗАЕТОСТ 90
Кредити аудиторна заетост 2
Кредити извънаудиторна заетост 1
ОБЩО ЕКСТ 3

№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката

1. Workshops {информационно търсене и колективно 

1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните. 



обсъждане на доклади и реферати)

2. Участие в тематични дискусии в часовете 30

3. Демонстрационни занятия 

4. Посещения на обекти

5. Портфолио

6. Тестова проверка

7. Решаване на казуси

8. Текуша самостоятелна работа /контролно 20

9.

10.

11.

12. Изпит 50

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът  по  реторика  обхваща  различни  клонове  от  древната  наука  за

ораторското въздействие в синхроничен и диахроничен план. Ще бъдат проследени
основните  етапи  от  историческото  развитие  на  реторическото  изкуство  в  Древния
изток, Древна Гърция, Рим, Средновековието. Основно място в курса ще се отдели на
същността и видовете на комуникацията. На класификациите в ораторското изкуство
– директно  и индиректно; диалогично и монологично, а също и  на класификации с
оглед  ораторската  цел  и  предметната  сфера  на  проява.  Ще  бъдат  разгледани
различните видове аудитории,  с които се среща комуникаторът,  установяването на
контакт с  тях;  на  преодоляването на  психологически  бариери и други  проблеми в
комуникацията; на стила и езика на словесната комуникация – устна и писмена и пр.
Специално  внимание  ще  бъде  отделено  на  реторическата  аргументация  и  на
манипулативните техники, противодействието им и пр.  

Една от целите на курса е да изследва връзката между вербалното и невербалното в
ораторската  дейност.  Ще  бъдат  разгледани  сравнително  накратко  основните  видове
невербална комуникация, намиращи приложение в ораторското изкуство.

 

Предварителни изисквания:
Няма 

Очаквани резултати:
Да даде основни знания на студентите в областта на реториката и изобщо на 
комуникацията,  преодоляване на комуникативните проблеми от различен тип и 
подготвяне на различни ораторски изяви – диалози, монолози, презентации и пр.

Учебно съдържание 

№ Тема: Хорариум

1. Що е реторика и що е ораторство? Предмет и обхват на реторическата 2 часа
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наука.  Реторика  и  литература  –  отлики.  Реторически  класификации.
Теория на аргументацията. Теория на стила. Представянето на ораторската
реч  и  неговите  невербални  аспекти  –  първо  впечатление,  външен  вид,
кинесика, проксемика.

2. Обща история на реторическото изкуство. Възникване – Тизий, Коракс,
Емпедокъл.  Класическата реторика в Древна Атина (канонът на десетте
оратори, Изократовата школа, Псевдо-Аристотел, Аристотел). Реториката
през  Елинистическата  епоха  (възникване  на  теорията  на  пренията,
теорията на стила; наръчници по реторически упражнения). Реториката в
Древен  Рим  (републиканска  епоха)  –  Катон  Стари,  Цицерон  и  др.
Реториката в Древен Рим (епоха на Принципата) – Сенека Стари, Плиний
Млади, Квинтилиан и др.

2 часа

№ Тема: Хорариум

3. Обща  история  на  реторическото  изкуство. Реториката  през
Средновековието. Византийският реторически канон. Аврелий Августин.
Боеций.  Трите реторически изкуства  в средновековна Западна Европа –
проповед, писане на писма, поезия.

Реториката  през  Ренесанса.  Лоренци  Вала,  Франческо  Петрарка,  Пико
дела Мирандола, Хуан Луис Вивес, Джанбатиста Вико, Петър Рамус и др.

Реториката  във  Великобритания  (ХV-ХVІІІ  в.).  Томас  Шеридан,  лорд
Кеймис, Хю Блеър, Джордж Кемпбъл и др.

2 часа

4. Директно  и  индиректно  ораторско  изкуство.  Видове  индиректно
ораторско  изкуство  и  „лидерство  на  мнението“:  радио;  телевизия;
интернет. Специфика на говоренето пред камера и микрофон. Диалог и
монолог. Видове монолог: реч, доклад, лекция, презентация и др.

2 часа

5. Видове  диалог:  дискусия  /видове/,  полемика,  диспут,  кръгла  маса,
конференция  и  др.  Обща  теория  на  спора.  Целеви   реторически
класификации.  Фатична  комуникация  (неангажиращ  разговор).
Информационна реч. Агитационна реч.

2 часа

6 Реторическа  аудитория. Видове:  еднородна,  разнородна,  трудна,
съставна, специализирана и пр.

2 часа

7. Реторическа  аргументация. Предпоставки  за  съставяне  на  аргумент.
Логически  и  нелогически  средства  за  аргументиране.  Преодоляване  на
съпротивата на аудиторията. Манипулация.  

2 часа

8. Реторическа  аргументация. Видове  логически  грешки  и  софизми.
Аргументиране съобразено с аудиторията.  Обща представа за теория на
аргументацията

2 часа
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9. Стил и език на ораторската реч. Античните теории за ораторския стил.
Реторическа композиция. Стилове на политическото говорене. Жанрове и
форми на орторския стил. 

2 часа

10. Стил и език на ораторската реч.Устната и писмената реч. Убеждаващата
комуникация  в  електронните  медии.  Сугестивност  на  реторическите
фигури и тропи. Смешното в речта на оратора.

2 часа

№ Тема: Хорариум

11. Невербална комуникация. Същност, видове, функции. Невербални знаци и
сигнали. Съотношение между вербално и невербално. 

2 часа

12. Невербална  комуникация  чрез  външен  вид-  външен  вид  и  физически
данни; облекло и аксесоари.

2 часа

13. Невербална вокализация – сила, височина, темп, ударения, паузи, тембър и
др.

2 часа

14. Кинесична невербална комуникация – изражение, зрителен контакт, поза,
жестове. 

2 часа

15. Проксемика   -   пространствени  параметри:  разстояние,  територия,
пространства и лично пространство, ориентация, статус и пр.

2 часа

Конспект за изпит
Конпектът следва учебното съдържание на дисциплината.

№ Въпрос
1

2
3
4.
5.
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Допълнителна:

Дата: Съставил:

18.ІХ.2016 доц. д-р Герасим Петрински

5


	Факултет: СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
	УЧЕБНА ПРОГРАМА
	Дисциплина:
	(код и наименование) РЕТОРИКА
	Посещения на обекти
	Портфолио
	Тестова проверка
	Решаване на казуси
	Текуша самостоятелна работа /контролно
	Изпит
	Предварителни изисквания:


	Няма
	Учебно съдържание

	Радева В., Реторика и аргументация, УИ СВ. Кл. Охридски, 2006.

