
Факултет Архитектурен 

Катедра: Изкуства 

Професионално направление: Изобразително изкуство 

Специалност: Мода и мениджмънт в модата, МП „Моден стайлинг” 

Образователно-квалификационна степен: Магистър 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: Естетика 

2. Код на курса: FAR3050 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектора: доц. д-р Ивайло Лазаров 

9. Резултати от обучението за дисциплината: магистрантите развиват и обогатяват 

своите познания в областта на естетиката за: 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. Студентите изграждат аналитични знания, частични теоретични умения 

(вкл. и относно естетиката на модния дизайн и модния стайлинг в контекста на 

постмодерното изкуство), естетическа култура и естетическо възпитание, които да 

способстват за тяхната професионална реализация и личностно утвърждаване.  

10. Начин на преподаване: директно  

11. Предварителни изисквания: предусловни и съусловни дисциплини – философия, 

логика, естетическо възпитание, история и теория на изкуството, културология, в 

средното и бакалавърската степен на висшето училище. Нагласа към четене на книги 

и учебници от областта на хуманитаристиката. 

12. Съдържание на курса: всеобщи и фундаментални знания върху историята и систематиката 

на естетическите умения и школи, границите на изкуството и взаимодействията му с 

религията, политиката, правото, морала, управлението, бизнеса. Разглеждат се смисълът на 

живота и творчеството, предназначението на човека, битието и понятието за свобода в 

аспекта на художествената образност, категоричното естетическо мислене.  

13. Библиография:(учебници, книги, интернет-ресурси, студии, статии) 

- 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. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, консултации, курсова 

работа. 

15. Методи и критерии на оценяване: писмен и устен изпит - курсова работа (може и есе) 

на тема, сходна до темите в конспекта за изпита или върху избрани тезиси от велики 

философи, художници, артисти. Оценяват се съдържателното съответствие на темата, 

познаване на източниците, собствения поглед – защитава се на изпита. 

16. Език на преподаване: български, английски  

17. Практика: не 


