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Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 0 

Практически упражнения (хоспетиране) 0 

Обща аудиторна заетост  

Извънаудиторна 

заетост 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

Курсова работа 15 

   

Обща извънаудиторна заетост  

ОБЩА ЗАЕТОСТ 45 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1.5 

ОБЩО ЕКСТ 2.5 

 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  Курсова работа 100% 

 

 

                                                      
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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Анотация на учебната дисциплина: 

„Когато се занимаваме с философия, ние сме като диваци, като примитивни хора,  

които чуват начина на изразяване на цивилизованите хора, тълкуват го погрешно  

и правят най-странни изводи от своето тълкуване.” 

(Л. Витгенщайн, ФИ 194) 

Какво означава да владея език? Какво представлява разбирането на едно правило или 

теория? Какво е да очаквам, да се надявам, да изпитвам болка или страх? Какво означава да 

мисля? 

Традиционната философия изглежда предполага, че в основата на всички тези централни 

аспекти на нашия опит лежи нещо, което може да бъде наречено „ментални процеси”, и 

предлага разнородни интерпретации на тяхната природа.  

Късната философия на Лудвиг Витгенщайн подлага тази фундаментална философска 

интуиция на радикална критика и така осъществява повратен пробив отвъд ментализма, 

центрирането върху субекта, но също така и отвъд разнообразни форми на философския 

редукционизъм, вкл. идеалистки, логицистки или бихейвиористки. 

Предлаганият курс си поставя за задача да изследва тази линия на мислене под формата на 

интензивен сблъсък с основното съчинение на късния Витгенщайн, Философски 

изследвания (1953). 

 

Предварителни изисквания: 

Няма. 

 

Очаквани резултати: 

- Запознатост с един от основите философски текстове на XX в., Философски изследвания 

на Л. Витгенщайн. 

- Вникване в различните аспекти на проблема за ментализма. 

- Запознаване с фундаменталната роля на езика във философията и с ресурсите на езиковия 

анализ. 

- Развиване на способността за самостоятелно критическо мислене. 
 

Учебно съдържание  
 

№ Тема: Хорариум 

1. Въведение: характер на философията на късния Витгенщайн 2 ч. лекции 

2. Традиционна представа за езика и езикови игри 2 

3. Семейни прилики и антиесенциализъм 2 

4. Граматика и езикова употреба 2 

5. Идеята за идеален език; антилогицизъм 2 

6. 
Философски илюзии; радикална критика на философското 

начинание 
4 

7. Природата на разбирането и аргументът за следване на правило 6 

8. Проблемът за личния език 4 

9. Характер на психологическите състояния 6 
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Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

 Конспектът се придържа изцяло към посочените по-горе теми. 
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