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Анотация на учебната дисциплина:
Курсът има за цел да задълбочи познанията на студентите за книжовноезиковата норма на
съвременния български език и да усъвършенства уменията им за прилагането на тази норма при
създаване и редактиране на различни типове текст. Учебното съдържание е изцяло съобразено с
промените в българския правопис и пунктуация, отразени в Официален правописен речник на
българския език (2012 г.).
В курса се представят правоговорната, правописната и пунктуационната норма на българския
книжовен език, както и най-честотните отклонения от нея. Участниците в курса ще задълбочат
уменията си да прилагат правилата на българския книжовен правопис и пунктуация, ще
усъвършенстват уменията си за устно общуване в разнообразни сфери и ситуации с различна степен
на подготвеност и официалност, а освен това ще имат и възможността сами да анализират и оценяват
динамиката на процесите в писмената и в устната реч. Включени са задачи, свързани конкретно с
подготовката на бъдещи преподаватели в предучилищната и в началната училищна степен на
българското образование
Студентите получават електронни материали: презентации в PowerPoint или в PDF формат,
включващи основните теоретични знания, правила и норми, които се представят в рамките на всяко
семинарно занятие, както и тестове за контрол и самоконтрол.

Предварителни изисквания:
Овладени основни познания за книжовната правоговорна и правописна норма.
Умения за наблюдения и най-обща оценка на актуалната устна и писмена езикова практика.

Очаквани резултати:
Задълбочаване на знанията за книжовноезиковата норма на съвременния български език
Изградени трайни умения за прилагането на тази норма при създаване и редактиране на
различни типове текст, както и за оценка на актуалните прояви на отклонения от нормата в
писмената и в устната речева практика.

Учебно съдържание
№
1.
2.
3.
4.
5.

Тема:
Книжовен език и диалекти. Норма и кодификация.
Правописна и правоговорна норма. Езикова култура
Фонетична и графична система на българския език.
Особености на българския правопис
Редукция на гласните. Ятов преглас – правила и
отклонения. Йотация.
Изговор и правопис на съгласни
Правоговорни норми и отклонения от тях

Хорариум
2
2
2
2
2
2

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

Слято, полуслято и разделно писане
Употреба на главни и на малки буква.
Особености на категорията число при имената. Бройна
форма при съществителните имена от мъжки род.
Правописни и правоговорни особености, свързани с
членуването на имената.
Правописни и правоговорни особености при употребата
на местоименията (кой/кого, който/когото, някой/някого,
мой/свой и др.) и числителните.
Особености при употреба на нелични глаголни форми.
Съгласуване при формите за учтивост
Принципи на българската пунктуация. Пунктуация на
простото изречение – еднородни части, вметнати думи и
изрази, обособени части.
Пунктуация на сложното изречение
Графично оформяне на текста – оформяне на абзаци,
употреба на буквени и небуквени знаци в текста (цифри,
кавички, дефис и т.н.)

2
2
2
2
2

2
3

3
2

Изпит – многокомпонентен писмен изпит върху всички теми от учебното
съдържание, свързени с прилагането на книжовноезиковата правописна норма
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