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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

Спецкурс: Естетическата субективност в модерността 

Преподавател: д-р Силвия Борисова 

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 15 

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

  

  

   

Обща извънаудиторна заетост 45 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 75 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1,5 

ОБЩО ЕКСТ 2,5 
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№ Формиране на оценката по дисциплината

1
 % 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.  Текуща самостоятелна работа /контролно  

9.  Курсова работа 100% 

10.    

11.    

12.  Изпит  

Анотация на учебната дисциплина: 

Отправна точка на изложението на курса са по-общите предпоставки и специфика на 

модерната естетическа субективност (теми 1-2). Оттук изложението преминава към 

последователно разглеждане на естетическия субект като индивидуалност (теми 3-5) и 

като общност в лицето на различните естетически културни сфери и художествени 

направления (теми 6-8). Заключителната част е посветена на проблема за повсеместната 

естетизация на модерната култура: за възможността и проблематичността на 

всеестетизирания субект (теми 9-11). 

 

 

Предварителни изисквания: 

Спецкурсът е насочен към студенти І – ІV курс от специалност Философия. 

 

 

Очаквани резултати: 
Запознаване на студентите с един централен за модерната естетика проблем: проблема за 

естетическата субективност, заключаващ в себе си както радикалното субективизиране на 

модерното съзнание, така и процеса на естетизация на модерната култура.  

В по-общ план курсът въвежда в редица ключови понятия и проблеми на модерната 

философия, ориентирана към културата като органична структура – и към личността от 

друга страна. В частност занятията дават по-ясна и релефна представа за проблемите в 

модерната естетика, за класически и за актуални в съвременността естетически понятия и 

категории. Курсът помага на студентите да засилят способността си за систематично 

философско мислене чрез дискутиране на връзките между различни естетически проблеми 

и понятия. 

 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е 

възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  



 3 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Модерността като културно-историческа рамка на естетическата 

субективност 
2 

2 Типологични подходи към модерния естетически субект 2 

3 Въведение в собствената проблематика на естетическата 

субективност 
4 

4. От сетивното възприятие до естетическото съзнание 4 

5. Предели на естетическата субективност 4 

6. Индивидуален и общностен естетически субект 2 

7. Художествено-естетическо и културно-естетическо 4 

8. Обозримост на разликите между художествено-естетическото и 

културно-естeтическото през пространствата за изкуство 
2 

9. Естетизация на културата в модерността 2 

10. В търсене на естетическия максимум: панестетическите 

проекти 
2 

11. Естетическото съзнание като една от възможните парадигми на 

естетическата субективност. Фундаменталност или 

фундаментална невъзможност на естетическото съзнание и 

естетическата субективност в рамките на модерността? 

2 

 

 

Конспект за изпит 

Конспектът се придържа изцяло към темите на занятията. 
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