
Курс за обучение в ОНС „Доктор“ 

Научно направление Хуманитарни науки 

Докторантска(и) програма(и) Философия 

Код. Наименование на курса (учебната 

дисциплина) 

Политическата мисъл от Херодот до 

Аристотел 

Титуляри на курса  доц. д-р Димка Гичева-Гочева 

Учебна година 2017/2018 

Семестър летен 

Дати за провеждане на курса (начало; край) Начало: краят на март 2018 

Край: началото на юли 2018 

Точните дати, дeн от седмицата, час и 

място на провеждане ще бъдат 

определени съвместно с евентуалните 

участници. 

Език на обучение Български. 

 

 

Учебна 

заетост 

Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост  

Извън- 

аудиторна  

заетост 

Реферат 1 

Доклад/Презентация 1 

Научно есе  

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 3 

Обща извънаудиторна заетост  

ОБЩА ЗАЕТОСТ  

Кредити аудиторна заетост1  

Кредити извънаудиторна заетост  

ОБЩО ЕКСТ 5 
 

 

Предварителни изисквания 

                                                           
1 Моля, отбележете ако кредитите не са приложими 



Няма 

 

 

 

 

Цел и задачи на курса 

1. Да провокира интерес към политическото мислене на най-важните елински 

историографи, драматурзи-трагици, софисти и философи в онези докторанти, които 

досега не са имали възможност да участват в такъв интердисциплинарен курс. 

2. Да разшири познанията на докторанти, които вече имат сходни интереси в тази 

област и дисертациите им по някакъв начин са свързани с политическата мисъл през 

тази историческа епоха, като им даде възможност да представят и обсъдят своите 

работни хипотези с колеги от други хуманитарни сфери. 

 

 

 

Анотация на курса  

 

Философстването за историята и човека, за войната и мира, за 

съвместното живеене на хората в полиса, за най-добрата политейя 

(държава или град-държава) и различните видове политеумата 

(политически устройства или системи на управление), същината на 

властта и управлението, както и най-важните етически добродетели 

според Херодот, Тукидид, Софокъл, Платон и Аристотел са повече от 

актуални с много от своите аспекти. Има и неприложими днес, и 

нехуманни идеи сред изказаните от двамата най-важни историографи и 

философи на историята, от най-великия трагик и от двамата най-значими 

философи на елинската класика, но много повече са онези техни 

схващания, които са оцелели през хилядолетията, които са оценени от 

потомството и са приемани и днес. Струва си те да се познават. 

 

Тематичен план – давам линкове и към Мудъл 

1. Въведение в курса - исторически контекст и географска локация. 

Концептуалният фокус, авторите, произведенията. Значимостта на проблемите 

днес, тук-и-сега 



2. Херодот като философ на историята и антрополог. Справедливото и 

справедливостта в теономна перспектива Файл 

3. Тукидид като философ на историята и антрополог 

4. Логография и софистика през 5ти век пр. Хр. в Елада. Релативизмът при 

историографитеФайл 

5. "Апология на Паламед" на Горгий. Антропологията на софиста. Човекът в своята 

общност по време на войнаФайл 

6. Полисът и човекът в класическата драма. Справедливото според Софокъл: 

"Антигона" 

7. Сократ като политически педагог и демагог. Идеализирането на Алкивиад в 

едноименния диалог и персонификацията на добродетелитеФайл 

8. Сократ: философ или софист, ироник или демагог 

9. Справедливото и справедливостта в "Държавата" на Платон. 

10.  

Политическото философстване в "Държавникът" 

11. Политическите устройства според Платон и АристотелФайл  

12.  

Актуалността на Аристотеловите политически и етически възгледи. 

Приемливото и неприемливото в антропологическите схващания на 

ФилософаФайл  

13.  

Справедливото и справедливостта в книга Епсилон на "Никомахова 

етика"Файл 

14.  "Атинската държавна уредба": оптимистичната политическа философия на 

АристотелФайл 

15. Космологическият, етическият и есхатологичният контекст на политическите 

схващания на мислителите: от Херодот до Аристотел 

 

 

 

Методи на оценяване  

 

Събеседването по време на лекциите-дискусии, участието с доклад-реферат. 

 

 

 

Форма на завършване 

 

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132311
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132311
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132315
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132316
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132316
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132317
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132317
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132318
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132318
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132319
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132319
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132320
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132322
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132323
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132323
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132323
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132323
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132324
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132324
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132324
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132327
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132327
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132336
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132336
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132323
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132324


Финална мини-конференция, на която всички участници прочитат кратки свои текстове и ги 

обсъждат с колегите си и с мен, както и с евентуални гост-лектори и гост-дискусанти, които 

са се включвали по някои от темите. 

 

 

 

Допълнителни бележка 

Интердисциплинарен курс, който би могъл да бъде интересен за докторанти не само от ФФ, 

но и от ФКНФ, ИФ, ФСлФ, ЮФ и БФ.  

 

 

 

 

Адрес на електронния вариант на курс в Платформата за електронно обучение на СУ 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=12490 

 

Засега се вижда може би само от г-жа Цокева. Нямам нищо против, ако бъде одобрен от ФС 

на ФФ, да стане видим за всички, които ползват Мудъл. 

 

 

 

 

Препоръчана литература / Препоръчани информационни източници 

Много подробна библиография за курса в Мудъл: https://elearn.uni-

sofia.bg/mod/resource/view.php?id=132337 

 

 

 

 

Дата Разработил (име, фамилия, подпис) 

30 януари 2018 

 

Димка Гичева-Гочева 

 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=12490


 

 


