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 Специалността „Български език и китайски език“ е нова специалност във Филологическия факултет и е 

важна стъпка към навлизането на азиатските езици и култури в портфолиото на филологическите 
специалности в Пловдив. Нейното откриване е в отговор на нарастващия интерес към изучаването на култу-
рите и езиците на азиатските страни и особено на бързо развиващата се икономика и богатата история и 
култура на Китайската народна република. 
 Специалността е изградена върху изучаването на родния език и на китайския език от нивото на начинае-
щи. Завършилите получават професионалната квалификация „учител по български език и литература и учи-
тел по китайски език и литература“ в общообразователните училища. Овладяването на китайския език се 
съчетава с изучаването на историята, философията и литературата на Китай, запознаване с етническото 
разнообразие, географията и икономиката. 
 Преподаването на китайския език започва от равнище за начинаещи, а за изучавалите китайски език в 
средното училище ще се сформира група на напредналите. 
 Специалността дава възможност за разнообразна професионална реализация. Дипломиралите се могат 
да кандидатстват за работа в държавната администрация, да се занимават с преводаческа и издателска дей-
ност, да заемат позиции в туристическата индустрия или в средствата за масова информация, да работят в 
китайски фирми, които организират бизнеса си у нас, или в български фирми, които имат делови контакти с 
Китай. 
 През курса на обучение се изучават както теоретически, така и практически дисциплини. Застъпени са тео-
рията на литературата и общото езикознание, класическите езици. Проследява се развитието на художестве-
ната литература на двата народа. Немалко внимание е отделено и на практическото усвояване на българския 
и на китайския език, като последният ще се изучава под ръководството на носители на езика (native speaker). 
Въвеждането на изучаването на китайския език става със съдействието на Посолството на Китайската 
народна република в София, Института „Конфуций“ и университетите партньори от градовете Чанчун и 
Тиендзин. 
 Специалността е подходяща както за хора, които искат да получат своята първа квалификация във висше 
училище, така и за тези, които натрупват компетентности в нови и перспективни области. 

 


