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Анотация на учебната дисциплина:
Човекът живее не само в реалния свят, но и в света, изграден от собствената му
фантазия. При това този свят има определена устойчивост благодарение на
отлагането му в културни форми. С рязкото разрастване на културните индустрии
от втората половина на 19 век насам - и особено след дигиталната революция - този
свят шеметно се развива, следвайки противоречивата логика на желанието, а и на
все по-развиващия се пазар на културни продукти в модерния свят. Курсът ще
предложи интердисциплинарен анализ на световете на фантазията, съчетаващ
социалните науки, психоанализа, естетиката, футурологията, политическа и
медийна теория.

Предварителни изисквания:
Познание на английски, ползване на интернет

Очаквани резултати:
Студентите се научават да анализират критично социалния и политически смисъл на
културните феномени, развиват своята визуална и дигитална грамотност. Ще бъде
сложено ударение върху развиване на собственото им творческо въображение чрез
задачи и дискусии по отделните теми.

Индикативна целева група:
Наред с докторантите от социалните и хуманитарни науки, курсът е отворен и за
онези студенти от точните науки, които се интересуват от развитието на строгата
научна проблематика в сферата на културното въображение.
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Тема:
Подходи към света на въображението: неврология,
психоанализа, естетика. Кратка история на фантазията.
Митът вчера и днес. Религиозни светове, ритуални
пространства. Мит, приказка, градска легенда.
Разомагьосва ли света дигиталната революция?
Отстраненият поглед на антропологът в Утопия.
Политика и психология, критика и идеал. Естетика на
утопичната и антиутопична визия.
Антропология на научната фантастика. Какво знаем
всички за извънземните преди да сме ги срещнали? Какво
ни казват те за нашата култура?
Фантазми, свързани с тялото. Здраве, красота,
идентичност, имитация, мода. Биоетика и биоестетика.
Мизансцени на еротиката в различни епохи. Изграждане и
снемане на културните забрани. Образът като
трансгресия.
Глобалната сцена на желанието. Пътешествия, екзотизъм,
световни изложения, международни състезания,
туристически оазиси.
Дизайн на пространства: стилизирани градове, музеи на
открито, тематични паркове, исторически възстановки.
Популярната култура от полицейския роман и съветите за
добър живот, до фентъзи сериалите и фенфикшъна.
Новият бунт на масите в дигиталната епоха. Култът към
аматьора.
Световете на игрите: ролеви, тематични, онлайн,
трансмедийни. Увеличената реалност. Културни ресурси,
роли, икономика, политика, ритуали.
Техника и мироглед: как мислим света през създадените
от нас предмети?
Светът на съня. Форми на тълкуване, съвременни научни
и психоаналитични теории. Художествени
превъплъщения на сънуването.
Мимезис, реализъм, илюзия (trompe l’oeil) симулация.
Симулираната реалност като инструмент за
философстване и художествено фантазиране. „Що е
истина?“

Хорариум
2
2

2

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

14

Апокалиптични визии в популярната култура и
социалните мрежи. Културната индустрия, производител
на футурологични идеи и страхове.
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Утопии и антиутопии, свързани с дигиталния обрат.
Голямото село, мъдростта на тълпите, демокрацията
срещу фрагментирането на публичността, тоталния
контрол, фалшивите новини. Новата икономика на
вниманието.
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