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Формиране на оценката по дисциплината1
Присъствие на лекциите
Участие на семинарите
Устен изпит

% от оценката
40%
20%
40%

Анотация на учебната дисциплина:
Изложението се опира на разнообразни източници: богословски и философски текстове,
исторически хроники, произведения на художествената литература, юридически
документи, иконография и т.н. Усилието е да бъдат очертани контурите на един свят,
изграден върху принципи, твърде различни от конституиращите модерността, с което да се
даде и възможност за критическо преосмисляне на основанията на съвременния живот. За
съдържателен тематичен фон ще послужи романът на Умберто Еко „Името на розата”,
представляващ по стилистиката си своеобразна енциклопедия на средновековния начин на
живот и светоразбиране.

Предварителни изисквания:
Няма
.

Очаквани резултати:
Студентите да придобият определена представа за светогледните и манталитетни
нагласи на европейското средновековие и да придобият известни умения в
боравенето със средновековни текстове от различни жанрове.
Учебно съдържание
Тематиката на курса ще следва реалиите, описани в романа на Умберто Еко,
например отношението към словесността, символизмът като обща умонагласа,
идеята за злото и неговите носители, традицията и модернизмът, и т.н.
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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Конспект за изпит
№

Въпрос
Изпитът ще протече като беседа със студентите по обсъжданите в курса
теми.
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