РЕЧНИК
РЕЧНИК
НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

РЕЧНИК
на използваните термини

Антропология

Наука за биологичната природа на човека.

Археология

Наука, която изучава историческото минало на
човечеството по запазени паметници на материалната
култура.

Атракция

Ефективен номер, който привлича вниманието на
публиката.

Аудитория

Публиката (слушатели, зрители, читатели) на някого
или на нещо.

Влажна зона

Вода или гъсти водни пари по предмети, във въздуха
или проникнали в предметите; мокрота.

Възможност

Удобен случай, начин, средство, което позволява
осъществяването на нещо.

Гастрономия

Изкуството да се приготвят ястия, кулинарно изкуство.

Геология

Наука за строежа, състава и историята на земната
кора, за методите на търсене на полезни изкопаеми.

Гора

Множество дървета, които растат на голяма площ.

Дефиниция

Сбито определение или тълкуване на някакво понятие.

Диагноза

Преценка за състоянието, същността и възможностите
на нещо.

Дидактика

Дял от педагогиката,
формите на обучение.

Достъп

Възможност за проникване някъде, включване в нещо,
достигане до някого.

Език

Съвкупност от средства за изразяване в една област

който изучава методите и
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или у едно лице. Начин на изразяване.
Екология

Наука за взаимоотношенията на организмите помежду
им и с околната среда.

Етнография

Наука, която изучава
култура на народите.

Занаят

Дейност за ръчно изработване на изделия, която се
владее професионално. Професия, занятие.

Знание

Съвкупност от факти от една област, които едно лице е
усвоило.

Идентичност

Установяване на еднаквост, тъждественост със/между
предмети, лица; идентифициране.

Интерпретатор

Лице, което тълкува смисъла на нещо.

Интерпретативно
Средство

Похват, начин на действие, чрез който се постига
тълкуване на смисъла на нещо, като се използва
всичко необходимо; способ, прийом, маниер.

Интерпретация

Тълкуване на смисъла на нещо. Изпълнение на
художествено или музикално произведение с вложено
лично тълкуване.

Керамика

Изделия от глина.

Компетенция

Знания, осведоменост в някоя област.

Комуникация

Езиково общуване между лица.

Концепция

Становище, гледище, разбиране по някой проблем.
Теоретически замисъл, представа за произведение на
науката или изкуството.

Кулинария

Изкуство за приготвяне на храна.

Култура

Съвкупност

от

материалната

духовни

и

и

материални

духовната

ценности,
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създадени от човечеството през историческото му
минало. Образованост, знание, възпитание. Състояние
на обществения, стопанския и духовния живот е една
или друга епоха, в една или друга страна.
Местен жител

Лице, което е от даденото място, а не е пришълец.

Музеология

Обществена
наука,
изучаваща
процесите
на
съхранение на специална информация, познания и
предаването на знания и емоции посредством
музейните предмети (ценности), музейното дело,
музеят като обществена институция, неговите функции
и формите на реализацията им в различните
обществено-икономически условия.

Наблюдение

Следене, надзор.

Население

Жителите на дадена територия.

Наследство

Имущество, което след смъртта на собственика му
преминава в друго лице. Съвкупност от идейни, битови,
културни явления, получени от предишни епохи или
личности. Културно наследство.

Негоден

Лишен от способност. Неспособен човек, който не
притежава качества за определена дейност.

Образование

Обучение, просвещение, получаване на знания. Работи
в сферата на образованието. Съвкупност от знания,
получени при целенасочено обучение.

Обучение

Системно преподаване
специалност.

Общност

Наличие на единство, свързаност. Общност на
интересите. Група хора, които имат нещо общо,
колектив, общество.

Общуване

Поддържам връзки, обувам с различни хора.

Околна среда

Постоянно
обкръжение
на
живите
организми,
съвкупност от природни и социални условия на живот;
обстоятелства; обстановка. Екологически чиста среда.

на

учебен

предмет,

на
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Географска среда.
Откривам

Узнавам, изнамирам, установявам наличието на нещо
ново.

Оценка

Определяне стойността на нещо. Размер на стойността
при определени условия.

Пейзаж

Изглед на местност.

Планина

Голямо земно възвишение, което се издига над
околната местност.

Планиране

Съставям план.

Поведение

Характер на постъпките, действията, държане.

Подход

Съвкупност от начини и средства за пристъпване към
определен проблем или човек.

Послание

Възможност за общуване, за осъществяване на връзка.

Потенциален

Възможен.

Природа

Заобикалящият ни материален свят, който не е
резултат от човешка дейност, жива и нежива природа.

Провинциална

Постоянно
обкръжение
на
живите
организми,
съвкупност от природни и социални условия на живот в
населените места извън столицата държава.

околна среда

Провинция

Административно - териториална единица в някой
държави; област. Населено място в страната извън
столицата.

Програма

Кратко описание и разпределение на учебния материал
по една дисциплина.

Произход

Принадлежност по рождение към някаква група,
потекло, род, начало. Национален произход, социален

5

РЕЧНИК
на използваните термини
произход.
Профил

Разрез, сечение на нещо. Разновидност, вариант на
специалност.

Развитие

Постоянно преминаване от един етап в друг – по-горен,
по-съвършен, напредък.

Разпространение

Обхващам голяма територия или много хора; разнасям
се.

Река

Непрестанен голям
естествено корито.

Ресурс

Запас от средства, от природни богатства, източник.

Решение

Заключение, извод от
разгадаване на нещо.

Селско стопанство

Част от общото народно стопанство, която обхваща
земеделието и животновъдството.

Символ

Това, което служи за условен знак при обозначаването
или възприемането на обект, идея, религиозна
принадлежност, образ и др.

Спомен

Преживяване,
съзнанието.

Стойност

Значение, значимост, важност. Материализираният при
изработването на някаква стока човешки труд, изразен
чрез цена.

Стратегия

Обща,
предварително
начертана
насока
в
ръководенето на дейност, която трябва да доведе до
победен, успешен край.

Структура

Вътрешно устройство, строеж.

Съдържание

Това, което се съдържа в нещо.

Съхраняване

Пазя нещо така, че да не се повреди или развали.

воден

поток,

нещо.

впечатление,

Път

случка,

който

за

тече

в

решаване,

запазена

в
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Територия

Отделена с граници част от земната повърхност, от
въздушното и от морското пространство, с която се
разпорежда една държава.

Техника

Съвкупност от оръдия и средства за производство,
както и научната дейност, необходима за тяхното
създаване и прилагане.

Традиция

Това, което се предава от поколение на поколение;
установеното от предшествениците, което се повтаря
като обичай.

Туризъм

Вид групов спорт, свързан с пътуване сред природата,
обикновено пеш. Пътешествие до други населени
места или държави с развлекателни или познавателни
цели.

Умение

Способност за извършване на нещо.

Устойчивост

Издръжливост (на тежки условия); жизнеспособност.

Участие

Личен дял в обща дейност, работа, проява.

Участник

Лице, което взема участие в нещо.

Уязвимост

Който лесно може да бъде уязвен; чувствителен, слаб.
Който е слаб, не аргументиран достатъчно, незащитен,
атакуем.

Флора

Част от природата, която обхваща растителния свят.

Фолклор

Устно народно творчество, създадено през вековете –
песни, приказки, пословици, анекдоти.

Ценност

Стойност, значимост. Полезност на предмети.
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