Курс за обучение в ОНС „Доктор“
Научно направление

Философия

Докторантска(и) програма(и)
Код. Наименование на курса (учебната дисциплина)

Старогръцки език

Титуляри на курса

доц. д-р Герасим Петрински

Учебна година

2017-2018

Семестър

зимен

Дати за провеждане на курса (начало; край)

Октомври – януари

Език на обучение

български

Учебна
заетост
Аудиторна
заетост

Форма

Лекции
Семинарни упражнения
Практически упражнения (хоспетиране)
Обща аудиторна заетост
ИзвънРеферат
аудиторна
Доклад/Презентация
заетост
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси
Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост1
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ

Хорариум
30

30
30
30
30
30
120
150

5

Предварителни изисквания

Цел и задачи на курса

Целите на курса по старогръцки език са:
1. Студентите да могат да разпознават основните морфологичните единици и техните
синтактични функции.
1

Моля, отбележете ако кредитите не са приложими

2. Студнтите да могат да разпознават и предават правилно термини и лични имена от
старогръцки произход.
Студентите да могат да превеждат самостоятелно с помощта на речник оригинален,
съобразен с професионалните им нужди, старогръцки текст.
Анотация на курса

Курсът по старогръцки език е предназначен за нефилологически специалисти и обхваща
основни граматически (морфологически и синтактични) единици и запознава студентите с
адаптирани откъси от основни старогръцки автори. По-специално, обхващат се основите
на морфологията на името (I, II и III склонение на съществителните и прилагателните), и
морфология на глагола (времена от сегашната основа). Внимание се обръща на
произношението и терминообразуването на термини, лични имена и др. от старогръцки в
български език. В началото на курса е предвидено едно занятие, което запознава
студентите с развитието на старогръцкия език, неговите диалекти и жанрови особености,
особено на философските текстове.
Тематичен план
1. История и диалекти на старогръцкия език. Жанрови и диалектни особености на
философските текстове през Архаичната и Класическата епоха.
2. Азбука. Фонетика и произношение. Еразмово и Ройхлиново произношение.
3. Видове ударение (остро, тежко, дълго). Видове придихание (силно, слабо). Други подредни
и надредни знаци.
4. Граматически категории.
5. Съществителни и прилагателни по І склонение.
6. Съществителни и прилагателни по ІІ склонение.
7. Съществителни и прилагателни по ІІІ склонение.
8. Местоимения.
9. Числителни.
10. Спрежение. Глаголна основа. Правилни глаголи по І спрежение.
11. Функции на времената и наклоненията; функции на залозите и именните форми.
12. Функции на падежите.
13. Функции на местоименията.
14. Синтактични конструкции.
15. Видове подчинени изречения.
Методи на оценяване
Тест

Форма на завършване
Тест

Допълнителни бележка
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