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Магистърска програма: “История и съвременно развитие на страните от Източна Азия – Япония,

Китай, Корея“
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Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите-магистри с основите на японския език и писмена

система от една страна и да ги въведе в особеностите на японската култура – традиционна и

съвременна, материална и духовна. Часовете са разпределени като съчетание от теория на

японската култура и език, което дава достатъчна база за по-нататъшното обучение както по

японски език, при наличие на интерес и мотивация, така и по японска култура с цел по-висока

квалификация и разширен кръгозор. Темите, представящи японската култура, са подбрани с цел

да въведат студентите в културния ареал на Япония и да ги подготвят, посредством дискусии и

писмени задачи, за бъдещото им професионално развитие и реализация.

 

 



 

Теми:

1. Уводно занятие – запознаване с целите на курса, методологията и източниците. 2 ч.

2. Японският език – особености на писмената система. 2 ч.

3. Япония – географски и исторически обзор. 4 ч.

4. Японски език – структура на изречението. 2 ч.

5. Духовна култура – религиозно-философски системи, естетика, народни вярвания, празничен

календар. 4 ч.

6. Японски език – основна лексика и базова граматика. 4 ч.

7. Традиционна и съвременна архитектура. Бит и ежедневие на японците. 4 ч.

8. Култура на хранене и култура на обличане на японците. Исторически преглед и съвременно

състояние. 4 ч.

9. Японското общество. Съзнание за общност. Проблеми на междукултурния диалог. 4 ч.
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