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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

Спецкурс: Систематичните претенции на Кантовата трета Критика 

Преподавател: гл. ас. д-р Огнян Касабов 

Асистент:  

 

Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения - 

Практически упражнения (хоспетиране) - 

Обща аудиторна заетост  

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат  

Доклад/Презентация  

Научно есе  

Курсов учебен проект 13 

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 32 

  

  

   

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.  Текуша самостоятелна работа /контролно  

9.  Курсова работа 100% 

10.    

11.    

12.  Изпит  

Анотация на учебната дисциплина: 

В увода на Критика на способността за съждение Кант изказва прословутото твърдение, 

че предишните му две Критики са отворили „необозрима пропаст” между понятието за 

природа и понятието за свобода, и си поставя за задача да прокара „мост” над тази пропаст. 

С характерния анализ на темите за красивото и органичното Кант обогатява схващането си 

за начините, по които можем да мислим природата, като същевременно промисля различни 

антични и модерни концепции за нея и отваря път напред към естетиката и 

натурфилософията на немските идеалисти. Курсът разглежда множеството „мостове”, 

които в крайна сметка прокарва третата Критика, както и въпросите за (не)наличието на 

обединяваща връзка между тях и за степента им на успешност и проблематичност. 

 

 

Предварителни изисквания: 

 

До спецкурса се допускат студенти от III и IV курс, специалност „Философия”. 

 

 

 

Очаквани резултати: 

Придобиване на по-задълбочени познания за критическата философия на Кант, и по-

конкретно осмисляне на естетическите и телеологически занимания на Кант в контекста на 

цялостния му философски проект. Наред с това, очаква се студентите да засилят уменията 

си за работа с текстове и за осъществяването на детайлен и самостоятелен философски 

анализ. 

 

 

 

 

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

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1. 
Увод: Кантовият философски проект и мястото на третата 

Критика. 4 

2. 
Уводът на третата Критика: пропастта между свобода и 

природа. 3 

3. Красотата като целесъобразност без цел. 3 

4. 
Интелектуалният интерес към красивото: какво ни казва 

природата? 2 

5. Етически обрат: красивото като символ на доброто. 2 

6. Природата като изкуство, изкуството като природа. 4 

7. Сянката на Аристотел: техника на природата. 4 

8. 
Органичната структура на живото и механичните обяснения на 

науката. 4 

9. Културата като последна цел на природата. 2 

10. Обобщение. 2 

 

 

Конспект за изпит 

Конспектът се придържа изцяло към темите на занятията. 

Библиография  

Основна: 

 
Кант, Имануел – Критика на способността за съждение. София, Изд. на БАН, 1980. 

Допълнителна: 

 
Кант, И. – Критика на практическия разум. София, Изд. на БАН, 1974. 

Кант, И. – Критика на чистия разум. София, Изд. на БАН, 1967. 

 

 

 

Дата: 27.05.2013 г. Съставил: О.Касабов 

 


