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№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
20 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 15 

3.  Демонстрационни занятия  15 

4.  Посещения на обекти  

5.  Портфолио 20 

6.  Тестова проверка  

7.  Решаване на казуси  

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно  

9.  Изпит 30 

Анотация на учебната дисциплина: 

В курса се представят съвременните тенденции в езикознанието и прилагането 

на съвременните теории при изследването на българския език. Типологичните, 

семантичните, формалните и прагматичните аспекти на описанието на съвременния 

български език не се представят подробно в рамките на задължителните курсове по 

морфология и синтаксис на съвременния български език, така че една от целите на 

предлагания курс е да разшири знанията, които студентите имат по отношение на 

граматичните особености на съвременния български език. Една от основните цели 

на курса е да подпомогне студентите при създаването и верифицирането на 

собствена научна хипотеза. За тази цел студентите събират собствен корпус от 

емпирични данни, който трябва да бъде анализиран от гледна точка поне на един от 

представените на лекциите теоретични подходи към описанието на езика.   

 

 

Предварителни изисквания: 

Студентите да са слушали един семестър лекции по българска морфология и да 

имат успешно издържан изпит по общо езикознание. 

 

 

Очаквани резултати: 

Разширяване на знанията на студентите по отношение на моделите на описание на 

съвременния български език. 

Формиране на умения за създаване на научна хипотеза и за събиране и анализ на 

емпиричен материал. 
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Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Типологични особености на съвременния 

български език. Описание на съвременния български език 

според различни типологически подходи (формална и 

съдържателна типология). 

2 

2 Описанието на съвременния български език от 

гледна точка на теорията за езиковите универсалии. 

Видове универсалии. За и против типологичните 

универсалии. 

2 

3 Формално описание на езиците. 

Практики и постижения във формалното описание на 

съвременния български език. 

2 

4. Съвременни процеси и тенденции в морфологичната 

система на българския език. Речеви варианти – 

съвременни изследвания. Корпуси и верификация на 

изследователски хипотези. 

2 

5. Обект и предмет на семантиката и на прагматиката. Езикови и речеви 

единици. Изречение, изказване, речев акт. Илокутивна сила на 

изказването. Описание на спецификата на съобщителни, 

въпросителни и подбудителни изказвания в съвременния български 

език 

2 

6. Видове речеви актове. Перформативи 2 

7. Речева ситуация – елементи (участници и неучастници; 

време; място). Принципи на успешното общуване. 

Максимите на Грайс 

2 

8. Диалогично и монологично общуване. Структура на 

разговора 

2 

9. Речев етикет. Учтивостта като прагматична категория. 2 

10. Особености на подготвеното и на неподготвеното 

общуване 

2 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Типологични особености на съвременния български език 

2 Теория за езиковите универсалии. Езикови универсалии в българския език 

3 Формални подходи при описанието на езиците. Разлики между различните 

типове формално описание на езика. 

4. Практики и постижения във формалното описание на съвременния български 

език.  

5. Съвременни процеси и тенденции в морфологичната система на българския 

език. Речеви варианти – съвременни изследвания. 

6. Корпусна лингвистика. Приложение на корпусите на българския език при 
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верификацията на изследователски хипотези. 

7. Обект и предмет на семантиката и на прагматиката. Езикови и речеви 

единици. Изречение, изказване, речев акт.  

8. Илокутивна сила на изказването. Описание на спецификата на съобщителни, 

въпросителни и подбудителни изказвания в съвременния български език. 

9. Видове речеви актове. Перформативи. 

10. Речева ситуация – елементи (участници и неучастници; време; място) 

11. Принципи на успешното общуване. Максимите на Грайс 

12. Диалогично и монологично общуване. Структура на разговора 

13. Прагматични маркери. 

14. Речев етикет. Учтивостта като прагматична категория. 

15. Особености на подготвеното и на неподготвеното общуване 
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