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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 

Специалност: (код и наименование) 
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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

„Изток – Запад: философски компаративизъм“  

„ОКС“: Доктор 
Преподавател: проф. д-р Иван Камбуров  

Учебна заетост Форма Хорариум 
Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения  

  

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Самостоятелна работа в библиотека и с ресурси по идейния 

проект на дисертацията тематични компаративни топики 

90 

  

   

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 120 

Кредити аудиторна заетост (1+1)2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

№ Формиране на оценката по дисциплината
1
 % от оценката 

1.  Присъствие на аудиторните занятия 70% 

2.  
Участие в дискусия с компартивно проблематизиране по тематични позиции 

от курса 
30% 

Анотация на учебната дисциплина: 
 

    Курсът представя актуална тенденция от съвременните философски рефлексии посветени 

на различните инварианти на сравнителен анализ на „дихотомични“ философски култури. 

Разкрива смисъла на тези сравнения и какви научни задачи решава философският 

компаративизъм като форма за реализиране на диалог между философските култури. 

Изяснява въпроса за това, какво, как и защо се сравнява в такива противоположни 

философски традиции като: Изток – Запад. 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  

    



 2 

Курсът демонстрира възможностите на компаративния анализ по отношение на все 

по-днамичната област на сравнение между философските конструкции на „западното“ 

мислене и слабо познатите теоретични позиции на източната философия. Проблематизира се 

позицията както за коректността спрямо възможностите за такъв тип анализ, така и на 

необходимостта от постигане на „другостта“ в пространството на съвременната философия. 

 

 

Предварителни изисквания: 

За докторанти първа и втора година на обучение.(група – до 5) 

 

Очаквани резултати: 

        Да запознае докторантите с възможностите на компаративния анализ по отношение на 

философската „преводимост“ на западната и източната философия. 

 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 Философията и съвременният постглобализъм. Компаративния 

анализ в пространството на диалог между културите като 

философски проблем. Търсене на идентичност и разбиране на 

„другостта“. 

2 

2 Принципи за типологизация на философските традиции в 

контекста на сравнителния анализ. Възможности и предел на 

философския компаративизъм. 

2 

3 Изток и Запад. Два образа на историческо съзнание. Граници на 

идентичността. Различие и сходство. Разпознаване и 

„припознаване“. Възможната „среща“ като „несходство” на 

„сходното”. 

3 

4. Проблемът „Изток“ – „Запад“ в история на философията. 

Философският компаративизъм между философска Европа и 

философията на Изтока. „Двойните стандарти”. Въпросът за 

„преводимостта“. 

3 

5. Духовност и разумност в източната и европейската традиции. 

Историчност и есхатологизъм. Абсолютът и дуалния свят. 

Кръстопътят на източните и западни решения. Проблемът за 

свободата и освобождението. Постижимо ли е „отвъдното“? 

2 

6. Западната и източната философия в диалог и сравнение. 

Индийската и китайската мисъл като предмет на философски 

компаративизъм. 

3 

7. Античната гръцка философия (Платон и Питагор) и 

философията на Изтока: компаративни подходи.  

3 

8. А.Шопенхауер и Фр. Ницше и източната философия. Будизмът и 

„Свръхчовекът“. Компаративистични ритми. 

3 

9. Западният прагматизъм и източната философия. У. Джеймс и 

Дж. Дюи – между будистката виджнянавада и аксиологията на 

3 
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ведите. Прагматизмът и неоконфуцианството. 

10. Западната феноменология и феноменологичността на 

индийската духовност и будистката философичност: 

компаративна рецепция. 

2 

11. Екзистенциалната философия и будизмът. Невъзможният диалог 

между «Аз» и «не-Аз». «Желаният» компаративизъм. 

3 

12 Аналичната философия и будизмът за природата на мисленето, 

езика и истината. Г.Фреге, Л. Витгенщайн и Нагарджуна. 

Компаративистки инициации. 

2 

13. Неосъществимият фундаментализъм на М. Хайдегер и Изтокът. 

Компаративистките тези между желано и действително. 

3 

14. Източната философия и европейският психоанализ. К.Г.Юнг и 

будизмът. Д. Судзуки и Е. Фром за психиката. Компаративистки 

вариации. 

2 

 

. Съставил: ………………………….. 
                                                                                                                    (проф.д-р Ив.Камбуров) 

 


