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Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещения на обекти
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Текуша самостоятелна работа /контролно
Курсова работа

% от оценката
10

2.
10
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10
9.
35
10.
11.
12. Изпит/защита на курсова работа
35
Анотация на учебната дисциплина:
Курсът започва с разглеждането на типовете формални и неформални логически
грешки като обхваща грешките в простия категоричен силогизъм, условнокатегоричния силогизъм и разделително-категоричния силогизъм, както и грешките
в тезата, доводите и начина на аргументирането при доказателството. Освен това се
обсъждат по-съвършени подходи на манипулация като окрито свеждане на
ситуацията до абсурд, въвеждане на парадокси, създаване на препятсвия за
рационалното мислен, прибягване на различни техники на измама в политическата
пропаданда и рекламата, използване на информацията за създаване на желани
поведенчески нагласи. Обръща се внимание и на основни стратегии за избягване на
подвеждащи разсъждения.

Предварителни изисквания:
Няма

Очаквани резултати:
●Да се покаже съмнителността на очевидни социално-политически тези
●Да се види ефективността на логиката при анализа на публичното говорене
●Да се предостави възможност на студентите за изработване на навици за
критично мислене чрез придържане към изискванията на логиката

Учебно съдържание
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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№
1

Тема:
Хорариум
Четири типа манипулация в публичната сфера, 2+2
основана на пренебрегване или експлоатиране на
логическите зависимости. Резюмират се четирите
начина за злоупотреба с принципите на логиката: а)
скрито нарушаване, б) открито пренебрежение, в)
стриктно спазване при несъществени тези с цел
отклоняване на вниманието, г) превръщане на
логичността в напълно ирилевантна

2

Формални логически грешки, използвани от
рекламата и идеологията. Проследяват се грешките,
допускани в простия категоричен силогизъм, условнокатегоричния и разделително-категоричния силогизъм.
Споменатите грешки се представят въз основа на примери
от рекламата и политическата идеология.
Нарушаване на логическите изисквания при
обосноване на социално политически ценности. Тук се
имат предвид: едновременно утвърждаване и отричане на
едина и съща характеристика в тезата като дадената
характеристика се мисли в едно и също отношение;
доказване на твърдения, които надхвърлят рамките на
разискваната теза.
Нарушаване на логическите изисквания при
обосноване на социално политически ценности.
Продължение. Неправилно определяне на основни
понятия на публичния дескурс, заключения, които води
до подмяна на тезата;
Некласическа пропаганда. Парадиране с логическите
грешки за целите на манипулацията: открито нарушаване
на закона за непротиворечието и преднамерено
използване на порочен кръг.
Лъжлива причина и приемането на причината за
следствие. Начини на заблуждение, при които
доказваната теза се извежда от причини, не водещи към
нея; представяне на следствието като причина и приемане
на всички логически последици, произтичащи от тук
Псевдодиалектически изводи при обясняване на
политически . Разлика между традиционната логика и
хегеловата спекулативна логика. Статутът на принципът
за непротиворечието, изключеното трето и тъждеството
при спекулативната логика.
Основни характеристики на общестовот на
производителите и обществото на консуматорите
според Зигмунт Бауман. Специфика на пропагандата с
оглед на логиката при всяко от тях.
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9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Консуматорското общество като симулакрум.
Разглежда се концепцията на Жан Бодриар за
симулакрума във връзка с неговото разбиране за
съвременното консуматорско общество. Анализира се
използването на симулакрума от политическата и
търговска пропаганда
Техники за преодоляване на логическите изисквания
в среда на симулакрум. Разискват се средствата,
използвани от кода на симулакрума като тавтологията,
порочният кръг, свързване на несъвместимото,
разрушаване на логическите връзки между съжденията и
т.н
Общи характеристики на
информационното/постоконсуматорското общество.
Ролята на индивидите като статичтически единици.
Логически елементи на манипулацията в
информационното/постоконсуматорското общество.
Действията на индивидите като поредица от превърнати
форми: инвеститори, избиратели, действени граждани;
задължени лица изплащащи дългове.
Логически парадокси при финансовата спекулация.
Подмяна на тезата чрез превръщане на формата.
Идеално/виртуално измерение на традиционните
валути. Потенциал за логическа манипулация.
Завръщане на златното покритие в криптовалутите.
Притежава ли дадената тенденция освен финасовови и
логически аспекти?
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Конспект за изпит
№
1
2

3
4.
5.
6.
7.
8.

Въпрос
Четири типа манипулация в публичната сфера, основана на пренебрегване
или експлоатиране на логическите зависимости.
Парадокси и непоследователност при обосноваване на социалнополитическите ценности.
Лъжлива причина и приемането на причината за следствие.
Абсурдната логика на съвременната некласическа пропаганда.
Формални логически грешки—пралогизми при различните видове
умозаключения.
Неформални логически грешки—паралогизми при доказателството и
аналогията.
Превръщането на знака в мит. Смесване на денотативния и конотативен
план.
Изместване смисъла на понятията. Илюзиите на позитивното мислене.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Логически нарушения в среда на симулакрум.
Логически подмени в социалното пространство.
Социална манипулация чрез индукция и условно-категоричен силогизъм.
Социална манипулация чрез разделително-категоричен силогизъм.
Специфичната логика на пропагандата.
Манипулативни подходи при прехода от консуматорско към постконсуматорско общество.
Логически парадокси при финансовата спекулация.
Потенциал за логическа манипулация свързан с традиционните валути и
криптовалутите.
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