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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
Дисциплина:  
Принципи на маркирането на съдържание 
Преподавател: проф. д-р Андрей Бояджиев 
Асистент:  
 

Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции        30 

Семинарни упражнения  
Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 
Извънаудиторна 

заетост 
Реферат  
Доклад/Презентация  
Научно есе  
Курсов учебен проект           30  
Учебна екскурзия  
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси           30 
  
  

   
Обща извънаудиторна заетост           60 
ОБЩА ЗАЕТОСТ           90    
Кредити аудиторна заетост             1 
Кредити извънаудиторна заетост             2 
ОБЩО ЕКСТ             3 
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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Workshops {информационно търсене и колективно 
обсъждане на доклади и реферати)  

2.  Участие в тематични дискусии в часовете  
3.  Демонстрационни занятия   
4.  Посещения на обекти  
5.  Портфолио                           
6.  Тестова проверка  
7.  Решаване на казуси  
8.  Текуша самостоятелна работа /контролно  
9.  Курсов проект                       50% 
10.    
11.    
12.  Изпит                      50% 
Анотация на учебната дисциплина: 
Целта на курса е да бъдат запознати студентите с едно от най-мощните средства за 
обработване на текстови данни – езиците за маркиране, като бъде обърнато 
специално внимание на тяхното приложение в основните аспекти на компютърната 
лингвистика и хуманитаристика (електронни издания и описания, корпуси, търсещи 
машини, индексация и екстракция на данни и т.н.). 

 
 
Предварителни изисквания: 
Базови знания за строежа и структурата на текстовете, граматичната система на 
българския език; практически умения за анализ на основните граматични и 
структурни характеристики на текста. 
 

 
 
Очаквани резултати: 
Разширяване на теоретичните знания и практическите умения за работа с езиците за 
маркиране. 

 
Учебно съдържание  

 
№ Тема: Хорариум 
1 Същност на езиците за маркиране. Видове езици за 

маркиране 
              2 

2 История и основи на XML               4     
 

1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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3 Схеми и модели на XML               2     
4. Езиците XPath и XSLT               2 
5. Основни функции в XSLT                                                                                  4 
6. HTML и XHTML               4 
7. Публикуване на HTML. Езикът CSS               4 
8. Уеб дизайн и бази данни               4 
9. XML и научните проекти в лингвистиката и 

хуманитаристиката 
              4 

 
 

Конспект за изпит 
 

№ Въпрос 
1 Изготвяне на курсов проект, демонстриращ познания в областта на 

машинната обработка на съдържание от областта на текстовите корпуси.                  
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