
Юридически факултет 
Катедра: Правни науки 
Професионално направление: Право 
Специалност: Право 
Образователно-квалификационна степен: Магистър 
 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

 1. Наименование на курса: Реторика 
 2. Код на курса: LAW 2041 
 3. Вид на курса: факултативен 
 4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: І 
6. Семестър: ІІ 
7. Брой кредити: 4.5 

 8. Име на лектора: проф. д-р Росица Йорданова 
 9. Резултати от обучението за дисциплината : Целта на курса е студентите да получат 

необходимата теоретическа основа, за да овладеят реторическия анализ на различни 
родове и видове речеви практики; умения да идентифицират аргументативните техники 
в политическата, парламентарната и съдебната реч; умения да анализират невербалните 
реторически техники; умения да участват и да ръководят диалога в различни 
реторически формати: дискусия, дебат, диспут; компетенции в изследването на 
парламентарната и съдебната реторика, участие в съставителство на христоматии.   

 10. Начин на преподаване: лекции, лекции-дискусии, изследователски семинари.  
 11. Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини): История на 

философията, Логика, Етика, Психология, Естетика и Литература.  
 12. Съдържание на курса (анотация): Класическата реторика на античността и римската 

реторика въвеждат в курса основните реторически понятия, които са определили 
нейния научен статут преди векове; тенденции в съвременното развитие на 
реторическото   знание, новата интердисциплинарност; неореториката като завръщане 
към класическата същност на реториката през 60-те години на ХХ в.; реторически 
класификации, тенденции; индиректна реторическа комуникация: медии, интернет; 
невербална реторика.       

 13. Библиография:  
 Задължителна литература:  
 Христоматия по парламентарна реторика избрани парламентарни речи, преведени и 

подготвени за печат от студенти по специалността „Право”, съст. Р.Йорданова, 
ВСУ„Ч.Храбър”, Варна, 2007. 

 Христоматия по парламентарна реторика избрани парламентарни дебати, преведени и 
подготвени за печат от студенти по специалността „Право”, съст. Р.Йорданова, ВСУ 
„Ч.Храбър”, т.II , III, IV, 2010 г.  

 Нушич, Бр. Реторика. 2010. 
 Александрова, Д. Основи на реториката. СУ, 2008.  
 Препоръчителна:  
 Мавродиева, Ив.Образци на съвременното красноречие.СУ, 2010.  
 Мавродиева, Ив. Виртуална реторика. СУ, 2010.  



 Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори. С., Софттрейд, 2010. 
Морис, Д. Жестове и поведение. С., 2007. 
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, лекции-дискусии, 
изследователски семинари по съдебна реторика 

 15. Методи и критерии на оценяване:Писмена подготовка на курсов проект и устна 
защита на избрана от студента тема и ораторска изява. На студентите са предоставени 
Указания за анализ на монологични и диалогични реторически родове, видове и 
подвидове/жанрове. По желание се формира екип от студенти, които работят по 
изследователския  проект- съставителство на христоматия като представят 
подготвените текстове на семинарните занятия и в извънаудиторните часове.   
16. Език на преподаване: български.  
17. Практика: запознаване със съдебните речи в съда. 
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