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Резюме: 

Докладът представя част от дипломна работа по горепосочената тема и разглежда мястото 

и ролята на игровото в изкуството и литературата. Особено внимание е отделено на 

позицията на Ф. Шилер, според когото играта се явява въплъщение на естетическото и 

синтез между форма и съдържание. Въз основа на романа на Х. Хесе, в който игровото 

има централна организираща функция, се разглежда ролята на играта в създаването на 

фиктивен модел на действителността и съчетаването на действителност и фикция.  

 

 

 

 

 



 
 

Резюме: 

Във фокуса на изследването се явяват рекламните послания, които съчетават визуален и 

лингвистичен елемент, т.е. печатната и телевизионната реклама. Вниманието е насочено 

към структурата на рекламния текст, неговите компоненти - визуален  и вербален, 

конотативни и денотативни нива на кодировка, както и функциите на отделните 

компоненти във формирането на цялостния текст. Разглеждат се също така видовете 

риторични фигури във визуален и вербален контекст, както и зависимостта на тропите от 

продукта, който се рекламира (т.е. от предмета на реклама), и от рекламодателя и неговата 

интенция и представа. Изтъква се значението на риторичните фигури за изграждане на 

цялостната текстова структура. В този смисъл се разглежда и лингвистичният компонент 

на рекламното послание като важна част от веригата идентичност - продукт - 

идентичност, като неговата основна функция е анкеровката, т.е. фиксиране на правилния 

прочит на визуалния текст поради полисемантичния характер на образа.  

 

 

 

 

 

Резюме: 

Рекламата се разглежда не само като чисто икономически феномен и знак на за наличие на 

пазарна икономика, а като пресечна точка на икономика, култура, наука, политика, 

изкуство и техника. Ако икономиката се разглежда като своеобразна форма на 

комуникация, рекламата заема мястото на посредника във веригата производител - стока - 



посредник - консуматор и като фикция навлиза в сферата на изкуството, предизвиквайки 

чувства, усещания и желания. От друга страна се прави ясно разграничение и се изтъква 

принципната разлика в целите на изкуството и рекламата - докато изкуството има за цел 

да предизвика и поощри максимален брой възможни интерпретации на даден текст или 

изображение, рекламата се стреми да ограничи възможните интерпретации до 

единствената желана от авторите.  В този смисъл са разгледани както различните форми 

на реклама, така и използваните митологеми и риторични фигури, присъщи на двете 

култури. 

 

 

 

 

 

Резюме: 

В основата на научното проучване са дефинираните три принципни разлики между 

художествения текст и рекламното послание - доброволността на възприемането на 

художествения и натрапеността на рекламния текст по отношение на реципиента, 

стремежът към излизане извън общоприетия код в художествения текст и привързаността 

на рекламата към общовалидни и познати кодове, както и множеството интерпретации на 

художествения текст и единствената желана интерпретация на рекламния. Разгледани са 

иконичното и иконографското ниво на кодиране на рекламното послание и различните 

типове на иконографско кодиране в зависимост от продукта и интенцията на авторите - 

исторически, естетически и публицистичен. Внимание се обръща и на нивото на топоса, 

включващо предпоставки и аргументи, водещи до конструиране на желания силогизъм и 

възможни топосни връзки.  

 

 



  

 

 

Резюме: 

Авторите на доклада прочуват възможностите за разглеждане на етични и деонтологични 

въпроси в различните сфери на медицинското образование - кой би следвало да преподава 

медицинско-етични аспекти, трябва ли това да са съдебни медици или други специалисти 

и др. Въпросите на етиката имат своето място и могат да бъдат включени и в 

чуждоезиковото обучение. В програмата по специализиран немски език за студенти по 

медицина са включени няколко теми, които предполагат сериозно място на етичните 

въпроси в текстове, упражнения и планирани дискусии. Темата за трансплантациите, 

клиничната смърт и необходимостта от нечия смърт за извършване на трансплантация 

винаги дава възможност за етично ориентирани дискусии със студентите. Подробно са 

разгледани и други теми, залегнали в учебната програма по специализиран език - 

Мюнхаузен-синдром, наркотици и зависимости, онкологични заболявания, СПИН, 

контрацепция, изискващи засягането на етични въпроси в занятията по чуждоезиково 

обучение.  

 

 

 

 

Резюме: 

В доклада се анализират предпоставките и нуждите от разработване на учебни материали 

за обучението по специализиран чужд език за медици и новите моменти при подбора, 



оформлението и приложението на новия учебен материал на базата на новата концепция 

за комуникативно и ориентирано към практиката чуждоезиково обучение за специални 

цели. Представена  дидактико-методическата структура на отделните учебни единици, 

включваща работа със специализиран текст, граматически фокус и трансфер на 

придобитите лексикални  и граматически знания. Същевременно се прави критичен 

преглед на съществуващите учебни комплекси по специализиран немски език и се 

дефинират дефицитите в терминологично и комуникативно отношение. Представените и 

възможностите за развиване на четирите езикови умения - четене, слушане, говорене и 

писане.  

 

 

 

Резюме: 

В чуждоезиковото обучение основните цели са насочени към развиване на езиковите 

умения, конструиране на ситуации и разширяване на възможностите за формулиране на 

собствени мисли и съждения на съответния чужд език. По тази причина при правилно 

методическо и дидактическо приложение рекламата се явява подходящо средство за 

затвърждаване на новата лексика и стимулиране на езиковата активност. Същото се 

отнася и за обучението по специализиран език и по-специално за обучението по 

икономически немски език, тъй като в тази област рекламата се явява не не само като 

дидактическо средство, но и като елемент от маркетинга представлява част от 

специализираната компетентност на обучаващите се. Разгледани са както приложението 

на рекламата за трениране на езиковите умения в различни учебни комплекси по 

икономически немски език, така и като възможност за развиване на интеркултурната 

компетеност на учещите.  

 



 

 

Резюме: 

Докладът си поставя задачата, да направи едно първоначално проучване на потребностите 

от специализирано чуждоезиково обучение в университетската клиника, провокирано то 

пълният хаос в обучението по специализиран език в българските висши училища. 

Изследването се опитва да да дефинира, какви езикови умения и в каква степен са 

необходими на различните видове медицински персонал за тяхната ежедневна работа, 

какъв инструментариум следва да се приложи за да се удовлетворят потребностите на 

медиците от специализиран чужд език и да се формират необходимите умения и, не на 

последно място, да се планира времето за осъществяването на съответната дейност. 

Конститарани както формалното протичане на обучението и слабата мотивация на 

учещите, така и липсата на координация между учебните заведения относно 

съдържанието и разпределението на учебните програми. Въжен принос на изследването е 

формулирането на нуждите от развиване на различните езикови умения за различните 

медицински позиции в съответствие с Европейската езикова рамка.  

 

 

Резюме: 

В докладът се прави кратък исторически преглед на използването на различните 

електронни и мултимедийни средства в учебния процес по чужд език. Посочва се, че 



компютрите и Интернет би следвало да се прилагат в обучението по специализиран чужд 

език, когато превъзхождат дидактически другите учебни средства и осигуряват по този 

начин по-добри резултати в работата. Същевременно се изтъква, че приложението на 

дигитални медии и Интернет изисква разработването и нови дидактически концепции и 

похвати за обучение. Разглеждат се различните видове упражнения и форми на работа с 

Интернет и се дефинират методическите изисквания към обучаващите и учещите. 

Изводите от проучването включват постигане на висока степен на самостоятелност и 

целенасоченост на ученето, идентификация на обучаваните с поставената задача и 

увеличаване на концентрацията, разнообразяване на учебните средства и медии, отваряне 

на учебния процес за действителността, навлизане на игромата структура в обучението и 

повишаване на неговата ефективност.  

 

 

 

 

Резюме: 

Докладът разглежда особеностите на превода на различни медицински текстове от немски 

на български и от български на немски език, както и въпросите относно хората, които 

извършват такива преводи. Изследването се фокусира предимно върху най-често 

използваните документи в областта на медицината, респ. тези които се връчват на 

пациента - направления, епикризи, резултати от образна диагностика и др. Разглеждат се и 

различните опции за превод на медицински текстове от гледна точка на тяхното 

приложение и адекватност. Същевременно се изтъква значението на превода на 

специализирани текстове като вид културен трансфер с оглед на отношението на 

различните култури към съответната област. Това се отнася най-вече за системата на 

здравеопазване, претърпяла процес на дехуманизация в Източна Европа и по-специално в 



България и характеризираща се с висока степен на езиков негативизъм по отношение на 

пациента. В тази връзка се предлагат различни стратегии за превода на специфични 

медицински документи.  

 

 

 

 



 

 

Резюме: 

Докладът проследява историческите корени на електронното обучение и теоретическите 

разработки в тази сфера. Въз основата на разгледаните теории на ученето се разглежда 

мястото на различните форми на електронно учене в обучението по специализиран немски 

език за медицински цели. Приложението на е-Learning в обучението на студенти по 

медицина е дискутирано на базата на емпирични проучвания и анкети сред обучаващите 

се, които обосновават както предпоставките за въвеждане на електронни курсове, така и 

техния принос за повишаване мотивацията на студентите и на ефективността от учебния 

процес по чужд език. Изтъкват се предимствата на смесеното обучение Blended Learning 

пред традиционните форми и пред чисто електронното обучение без тутор.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Резюме: 

Статията разглежда актуалните проблеми на преподаването и ученето на специализиран 

език в България, като се правят паралели и с обучението в Германия. Проследява се 

развитието на чуждоезиковото обучение и формирането на компетенции по 

специализиран език от средното училище до висшите училища и се изтъкват 

съществуващите дефицити и в двете образователни степени. Обърнато е специално 

внимание на обучението на учители, респ. преподаватели по специализиран език и се 

предлагат възможности за неговото оптимизиране в контекста на прагматична насоченост 

на учещите. Авторите разглеждат подробно както спецификата на специализирания език в 

областта на медицината и неговата хоризонтална и вертикална структура , така и 

условията за преподаването му във висшите училища. Проследяват се паралелно видовете 

текстове в медицинската практика на български и немски език и тяхното приложение в 

обучението по специализиран език.  

 

 

 

 



 

  

 

Strukturelle und inhaltliche Besonderheiten einer Lernumgebung für die 

Fachsprache der Medizin 

Ivan Merdzhanov 

Резюме: 

Die Struktur und der Inhalt einer im Internet basierten Lernumgebung für Deutsch als 

Fachsprache der Medizin sind eng mit den spezifischen Lehr- und Lernziele des 

Fachsprachenunterrichts verbunden und berücksichtigen die verschiedenen Ebenen der 

fachbezogenen Kommunikation. Die inhaltliche Gestaltung der Lernumgebung verläuft über die 

Prozesse der Dekontextualisierung und Rekontextualisierung. Bei der Dekontextualisierung 

werden die zu den einzelnen fachlich bezogenen Themen und zum didaktischen Konzept 

passenden Materialien aus verschiedenen Quellen ausgewählt und aussortiert und es wird 

dadurch praktisch eine didaktisch strukturierte Informationsbasis aufgebaut. Die aus dem 

ursprünglichen Kontext abgetrennten Wissensinhalte werden dann in einem neuen, didaktisch 

begründeten und strukturierten Kontext erfasst, d.h. sie werden rekontextualisiert. Der Beitrag 

beschäftigt sich insbesondere mit der Strukturierung der dekontextualisierten Inhalte der 

Lernumgebung auf der Makro- und Mikroebene. Auf der Makroebene werden die verschiedenen 

Themen oder Lerneinheiten aus dem Bereich der Medizin festgelegt, didaktisch geordnet und 

inhaltlich verbunden. Jede Lerneinheit wird dann aus einer Reihe von Wissenseinheiten – 

rezeptiven, interaktiven, produktiven und kooperativen – und den dazu gehörenden Medien 

aufgebaut. Diese Komponenten bilden die so genannte Mikroebene der Lernumgebung. Es wird 

abschließend auch auf die emotionale Ebene bei der Gestaltung einer Lernumgebung und ihre 

Bedeutung für den Erfolg des Lernprozesses eingegangen. 



 

 

Резюме: 

Dieser Beitrag bezieht sich auf die entwickelte und sich in Erprobung befindenden 
Lernumgebung für einen Blended-Learning-Kurs mit den Studenten der Medizin an der 
Medizinischen Universität Varna. Die Struktur und der Inhalt einer im Internet basierten 
Lernumgebung für Deutsch als Fachsprache der Medizin sind eng mit den spezifischen Lehr- 

und Lernzielen des Fachsprachenunterrichts verbunden und berücksichtigen die verschiedenen 

Ebenen der fachbezogenen Kommunikation. In diesem Zusammenhang werden im Folgenden 

die Möglichkeiten zum nutzerfreundlichen und fachlich adäquaten Aufbau der Lernumgebung 

untersucht, der den Zugang für Nutzer mit unterschiedlichem Niveau der Sprach- bzw. 

Fachkenntnisse gewähren soll. Gleichzeitig hat man sich hier die Aufgabe gestellt, auf die 

Definierung von einheitlichen Kriterien zur Evaluation bzw. Qualitätssicherung bei der 

Erstellung einer solchen Lernumgebung näher einzugehen. 
 

 



 

 

Резюме: 

Докладът се спира на принципите и особеностите на приложението на различни 

мултимедийни продукти в обучението по специализиран чужд език. Разглеждайки 

различната терминология и схващанията за медиите и тяхната роля в обучението авторът 

прави подробно сравнение между традиционния учебник като медиум и електронната 

учебна среда за цялостно електронно обучени, като се разглеждат и междинните форми 

като  Blended Learning, епизодична употреба на интернет и интеркативни упражнения в 

обучението и др. Под формата на сравнителна таблица се дефинират предимствата на 

електронните форми на учене пред традиционните подходи. Изтъква се значението на 

новите технологии за повишаване мотивацията на обучаващите се и разширяване на 

учебните цели в обучението по специализиран чужд език като се коментират особеностите 

на електронните среди в този аспект – хипертекст, актуалност, автентичност на учебните 

материали, възможности за интегриране на интеркултурната компетентност в обучение и 

др.  

 



 

 

 

 



 

ИНТЕРНЕТ-БАЗИРАНА УЧЕБНА СРЕДА ПО СПЕЦИАЛИЗИРАН НЕМСКИ ЕЗИК 

ЗА МЕДИЦИ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА И 

КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ  

Ст. преп. д-р Иван Мерджанов  

Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" – Варна 

 

Резюме: 

В доклада се прави анализ на предпоставките за използване на новите електронни и 

дигитални медии в обучението по специализиран език за медицински цели като се изтъква 

значението на изработването на цялостна концепция за електронно обучение. Представя 

се разработената и пилотирана учебна среда за обучение по немски език на студенти по 

медицина под формата на Blended Learning и методите за оценка на качеството при 

подбора, структурирането и оформлението на учебния материал и интерктивните 

укпажнения. Анализирани са резултатите от проведената анкета с обучаващите се в 

различните аспекти на учебния процес и графично са представени констатираните  

предимства и недостатъци на подобна форма на организация и преподаване. Въз основа на 

представените резултати се оценява обективно приносът на електронния курс за 

повишаване интереса, мотивацията и активността на учещите при изучаването на 

специализирания чужд език за медицински цели.  


