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Програмата за днес 

1  Научни традиции 

2  Правопис 

3  Пунктуация 

4  Дискусия за презентация 2 (Северин) 

5  Презентация 3: Пламен 

6  Презентация 4: Ради 
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1. Академичен стил, 1 

1 англосаксонска традиция (базирана на проблем) 

2 континентална (немско-романска) традиция 

(базирана на теория или теорик) 

а С какъв метод можем да анализираме 
проблем X? 

б Как ще анализираме проблем X с 
помощта на теория Y?  

в Как ще решим проблем X? 
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1. Академичен стил, 2 

1 англосаксонска традиция (базирана на проблем) 

2 континентална (немско-романска) традиция 

(базирана на теория или теоретик) 

а Какво представлява всъщност понятие/
теория X? 

б Какво и кой е инспирирал теоретик X и в 
коя посока? 

в Как се изразява влиянието на теоретик X 
върху други? 
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1. Академичен стил, 3 

англосакс. традиция: 

– факти, емпричен 

материал 

– анализиращи 

текстове 

– научна статия 

– методи 

– линеарна структура 

конт. традиция 

– философия, култура, 

история на идеите 

– « мислещи » текстове 

– есе, учебник 

– понятия, теории 

– нелинеарна структура 
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2. Правопис 

–  Пълен и кратък определителен член 

Това ли е новия роман на Иванов? 

в немският език 

–  Пропускане на букви 

в повчето случаи 

ще затрудни рабирането 
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3. Пунктуация, 1 

–  Интервал и препинателни знаци 

Договорът е готов.Обади се в […] 

Договорът е готов( с изключение на един 

подпис). 

с по -малко сила 

по- близо до него 

в по – ясните случаи 

най – вече 

8/14 

3. Пунктуация, 2 

–  Тире и малко тире 

в по – ясните случаи, най – вече 

-Щвеция 

- Норвегия 
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3. Пунктуация, 3 

–  Запетая 

Когато обаче, те са в друга държава, […] 

Друго, което е важно за нас е, че […] 
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4. Дискусия за презентация 2 

Hiroshima and Nagasaki 

– An Unfortunate Necessity or 

Crimes against Humanity 

Severin Vasilev 
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5. Презентация 3 

Images of the neighbour 

– Reciprocal national stereotypes in Scandinavia 

Пламен Зафиров 
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6. Презентация 4 

– 

Ради Марков 
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План за презентациите 

– (5. март: Северин, Вася) 

– (12. март: –) 

– 26. март: Пламен, Ради 

– 2. април: Ивайло и Соня 

– Презентациите са по 8 минути 
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