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Предварителни изисквания 

Курсът не се състои от  уроци по математика, а от разкази за математиката и затова 

не изисква специални предварителни познания. Желателно е студентите да имат вкус 

към формални структури и математически обекти. 

 

Цели на курса 

Целта на курса е студентите да се запознаят с най-характерното в различните 

математически дисциплини - геометрия, алгебра, диференциално и интегрално смятане 

и т. н., благодарение на което те се превръщат в части на единна математическа наука. 

Затова курсът не се занимава с изчерпателно изграждане на споменатите дялове, а 

разглежда историческото развитие на главните идеи в математиката. 

 

Съдържание на дисциплината (анотация и теми) 

От една страна редица философски текстове (Платон, Аристотел, Декарт, Паскал, 

Лайбниц, Ръсел и др.) предполагат някои мотематически знания, за да бъдат разбрани. 

От друга страна много явления в действителността предразполагат към математическо 

описание, за да бъдат по-добре разбрани. Като неотменна част от европейското 

мислене и образование още от времето на древните гърци ще бъдат разгледани 

дедукцията и формалното доказателство, аксиоматизацията, безкрайността, понятието 

число, алгоритмичните процеси и др. Като илюстрация за проникването на 

математически методи в изкуствата са включени музикалната хармония, геометричните 

орнаменти, правилните тела, "златното" сечение и т. н. 

 

Основни теми: 

1. Доказателството: емпиричната математика на Вавилон и Египет; нагледната 

геометрия в Индия; аксиоми и теореми в Древна Гърция; разнообразието от геометрии 

- Евклид, Лобачевски, Риман; аксиоматичното изграждане от Елементи на Евклид до 

Елементи на геометрията на Хилберт; граници на формализацията - теореми на 

Гьодел за непълнота. 

2. Математическият език: формалната логика в Древна Гърция от Сократ до 

силогистиката на Аристотел; формалната логика след Лайбниц, Бул и Де Морган; 

теорията на множествата след Кантор и Ръсел. 

3. Числото: математическа природа на броенето; Питагор и числовият мистицизъм; 

кризата с ирационалността; въвеждане на нови видове числа - нула, дробни, 

ирационални, отрицателни, имагинерни; строго изграждане на новите класове от числа. 



4. Безкрайността: кои множества са крайни и кои - безкрайни; йерархия на 

безкрайностите: изброими (дискретни) множества и континуум; изброимост на 

текстовете в естествените езици; различните изкуства и типовете безкрайност. 

5.  Изчислимото: конструктивни и неконструктивни разсъждения в математиката; 

Ал-Хорезми и природа на алгоритмите; програмата на Лайбниц за алгоритмизиране на 

познанието; закон за двойното отрицание и интуиционистка (конструктивна) логика; 

граници пред алгоритмичните процедури. 

6.  Случайността: характер и закони на случайните събития; теория на 

вероятностите у Паскал и Ферма; детерминизмът на Лаплас. 

7.  Информацията: мярка на информацията; неопределеност и ентропия; 

психофизика и закон на Вебер-Фехнер за връзката между дразнение и усещане.  

8. Геометричните форми:  "златното" сечение в Древна Гърция и през епохата на 

Възраждането; правилните многостени у Платон, Архимед и Кеплер; кристали и 

запълване на пространството с правилни "тухли"; пчелни пити и  паркетиране с 

правилни фигури; геометрична класификация на типовете орнаменти, бордюри и 

мозайки. 

11. Музикалната гама: хармоничните интервали у Питагор; "добре темперираното 

пиано" на Бах; устройство на музикалната скала. 
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