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1. Код: ARC1271
2. Наименование на учебната дисциплина: „Естетика“
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър / триместър, в който се изучава: четвърти
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):       доц. д-р Ивайло Лазаров
9. Резултати от обучението:Целта на обучението е да се изградят у

студентите знания, умения, естетическа култура и естетическо
възпитание, които да способстват за тяхната професионална
реализация и личностно утвърждаване. Познанията по естетика ще
им помогнат при усвояването на основни дисциплини от сферата на
специалността и при изграждането на една цялостна представа за
върховете на човешката художественост, смисълът на творчеството и
мястото на красивото и възвишеното в човешките взаимоотношения.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания : Препоръчително е

студентите да са се запознали с учебника по естетика за средните
училища – там, където дисциплината се е изучавала

12.Съдържание на курса: Същността на красивото и грозното в
многостранните им проявления, класификацията на понятията и
институтите на изкуството, историята на естетическите идеи и
систематиката на категориите на естетиката.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 Аврамов, Д. Естетика на модерното изкуство. София, 2008.
 Адорно, Т. Естетическа теория. София, 2002.
 Ангелов, В. Речник на термините по естетика. София, 1995.
 Ангелов, В. Изкуство & Естетика: Кризата в естетиката и

предизвикателството на авангардното изкуство. София, 2005.
 Бахтин, М., Въпроси на литературата и естетиката. София, 1983.



 Бердяев, Н. Смисълът на творчеството. София, 1994.
 Гадамер, Х.-Г. Актуалността на красивото. София, 2000.
 Джаджев, И., Естетика на Просвещението. Варна, 2007.
 Джаджев, И. Основен курс по естетика. Варна, 1996.
 Дидро, Д. Естетика и теория на изкуството. София, 1981.
 Добрев, Ч. Новата естетика. София, 2009
 Зашев, Д. Естетически отклонения. София, 1992.
 Кант, И. Критика на способността за съждение. София,1993.
 Кацарска, Б. Кандински и смисълът на изкуството. София, 2011.
 Кроче, Б. Естетика. София, 1996.
 Лесинг, Г.Е. Лаокоон или за границите на живописта и поезията. София, 1978.
 Лосев, А. Проблемът за символа и реалистичното изкуство, София, 1989.
 Ницше, Раждането на трагедията от духа на музиката. София, 1990.
 Ортега-и-Гасет, Х. Естетически есета. София, 1984.
 Паси, И. Смешното. София,1972.
 Паси, И. Естетически студии. София, 1970.
 Паси, И. Немска класическа естетика. София, 1990.
 Паси, И. При изворите на модерната естетика. София, 1988.
 Платон. Диалози (т. І-ІV). София, 1979-90
 Толстой, Л. Що е изкуство?, София, 1994.
 Хегел, Г.В.Ф. Естетика (т. І и ІІ). София, 2004.
14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:

лекции, консултации
15.Методи за оценка и критерии: Писмен и устен  изпит по конспект,

оценка на курсова работа(реферат/есе)
16.Език на преподаване:   български


