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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

СОЦИОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО  

Преподавател:  Проф. И. Стефанов 

Асистент: Гл.ас. М. Минева 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 15 

Доклад/Презентация 15 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
20% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10% 

3.  Курсов учебен проект 30% 

4.  Изпит 40% 

 

Критерии на оценяване 

Крайната изпитна оценка се формира от три елемента: 

1. присъствие на лекции и висока степен на участие в семинарните занятия; 

2. постигнато равнище на самостоятелно изготвена курсова работа по тема, съгласувана с 

научния ръководител; 

3. успешна открита защита на курсовата работа. 

За оценка „Отличен“ 

- наличие на широки и задълбочени социологически познания за 

изкуството и прецизен естетически вкус по отношение на 

художествените артефакти – качества, проявени в разработката 

И 3 3 1 
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на курсовата работа и особено при нейната публична защита; 

- способност за свободно тълкуване и оценка на 

социокултурното значение на художествените факти; 

- висока степен на интерес и активност по време на лекциите и 

упражненията 

 

За оценка „Много добър“ 

      - наличие на висока теоретическа и естетическа култура при 

разработката на курсовата работа; 

      - известни  колебания при защитата на собствените идеи и оценки; 

      - нормален интерес и активност в лекциите и упражненията; 

 

За оценка „Добър“ 

- задоволително теоретическо равнище на курсовата работа и по-

голямо описание вместо оценка на художествените артефакти; 

- липса на достатъчно аргументи при защитата на курсовата 

работа; 

- сравнително редовно посещение и участие в лекционния курс и 

семинарните упражнения 

 

За оценка „Среден“ 

- слаб интерес към лекциите и семинарните занятия през целия 

семестър; 

- липса на достатъчна самостоятелност при разработката на 

курсовата работа;  

- липса на достатъчна естетическа чувствителност към 

художествените факти; повърхностни социологически 

обяснения по отношение на причините за едни или други 

художествени събития. 

 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Изкуството като средство за общуване и самообщуване. Социологически анализ на кризата в 

изкуството. Характеристика на художественият авангард от социологическа гледна точка. Изкуство и 

масова култура. Културната индустрия. Социология и естетика на кича. Изкуството в  постмодерната 

епоха.  Социологически техники и методи за изследване на художествената комуникация и на 

изкуството. 

Курсът завършва с курсова работа (курсов учебен проект) и публична защита на текста или без 

курсова работа с писмен изпит, по избор на студента. 

 

Предварителни изисквания: 

- няма 

 

Очаквани резултати: 

1. Познаване на различни социологически парадигми в полето на социология на изкуството; 

2. Овладяване на умения за провеждане на изследване в полето на социология на изкуството; 

3. Овладяване на знания и интерес към историята и съвременната ситуация на изкуството. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема на лекцията:  

 

Хора-

риум 

1 Що е изкуство? Изкуството като особен символичен свят. Иманентният 

символизъм на художествената творба като  връзка между обективния и 

субективния свят на човека. 

Ернст Касирер "Есе за човека", С.1996 г. раздел "Изкуството", 229-285 с. 

2 часа 

2 Естетически предмет и художествена творба. Битието на художествената 

творба. 
2 часа 
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М. Дюфрен "Феноменология на естететическия обект. Естетическият обект и 

произведението на изкуството." Сп. "Философска мисъл", кн. 10, 1990, с. 89-98 

Ив. Стефанов "Естетическият обект и художествената творба", сп. "Философска 

мисъл" кн. 10,1990, 98-108 с.  Огнян Сапарев  "Литературната комуникация", П., 

1994 г."Съществуване на художествената творба", 9-38 с. 

3. Въздействието на изкуството. Изкуството като средство за 

самообщуване. 

Ив. Стефанов "Утопичният свят на изкуството", вж. "Природата на културата", С. 

1998, с. 271-295  Ив. Стефанов "Между сериозното и развлекателното изкуство", 

вж."Изкуството като средство за самообщуване", 42-56 с. Сб. "Изкуството и 

човешкото общуване", С.1986. Ю. Лотман "За двата модела на комуникация в 

системата на културата". "Култура и информация", С., 1992, с. 74-94 

2 часа 

4. Естетика и изкуство. Овехтяването на традиционната естетика. От естетика 

към социология на изкуството. 

Дж. Уолф "Социология или естетика?"; Ив Стефанов "От естетика към 

социология на изкуството", Антология, т. 1, с. 125-143, с. 9-37 

2 часа 

5. Що е социология на изкуството? 

Вера Золберг "Що е изкуство? Що е социология на изкуството?" Антология, т. 1, 

с.143-165. Ан. Хенион "Социологията на изкуството е социология на медиатора", 

Антология, т. 1, с. 185-203;   Луиджи дел Гросо Дестрери "Сэществува ли 

социология на изкуството?", Антология, т. 1, с. 95-99 

1 час 

6. Социологията и кризата на изкуството.  Изкуство за изкуството. 

Комерсиализацията на изкуството. Генетичната и функционалната 

социология на изкуството. 
Ив. Стефанов "Между сериозното и развлекателното изкуство", С. 1988 г., вж. 

"Социология ли е социологията на изкуството?", 9-42 с. Станислав Осовски 

"Социология на изкуството", сп. "Социологически преглед" бр. 1 1982 г., 15-38 с. 

Г. Зимел "Изкуство за изкуството" Антология, т. 1, с. 47-53 

1 час 

7. Социологическият подход към изкуството. 

Р. Уолхайм "Социшологическо обяснение на изкуството - някои дистинкции", 

Антология, т. 1, с. 89. Д. Хуако "Социологическият модел", Антология, т. 1, с. 

165-169 

1 час 

8. Критика на вулгарната социология на изкуството. 

 В. Фриче "Изкуството и капитализма", сб. "Изкуството в буржоазното 

общество", С.,1909 г.,9-17 с. Арнолд Хаузер "Класи и култура", сп. "Философски 

алтернативи", 3-4 бр ., 1992, 39-45с. 

1 час 

9. Валтер Бенямин:  художествен оригинал и художествено копие. Аура на 

художествената творба. Разкъсване на културната традиция. 

Валтер Бенямин "Художествена мисъл и културно самосъзнание" С., 1989 г., 

"Художествената творба в епохата на нейната техническа възпроизводимост", 

338-367 с. . М. Туровска "В епохата на техническата възпроизводимост", сб. 

"Съвременно съветско кино", 1987 г., 272-289 с. Жан Бодрийар "Злият демон на 

образите",сп. "Кино" N 5,1994 г., 29-35 с. ;  Ив. Стефанов "Техническата 

ситуация на изкуството" Антология т. 1, с. 111-125 

1 час 

10. Критика на концепцията на Валтер Бенямин. 

А. Хенион, Б. Латур "Изкуството, аурата и техниката според В. Бенямин" 

Антология, с. 99-105;  Натали Хайних "Аурата на Валтер Бенямин", Антология, 

т.1, с. 105-111 

1 час 

11. Методологически проблеми на социологията на изкуството. 

Ан Боулър "Методологически дилеми в социологията на изкуството". Антология, 

т.1, с 169-185. 

1 час 

12. Социологията на изкуството на Георг Зимел. 

Г. Зимел "Социологическа естетика"; "Изкуство за изкуството". Антология, т 1, с. 

37-53 

1 час 

13. Изкуството като посредник в структурите на обществото. 1 час 
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Люсиен Голдман "Генетичният структурализъм в социологията на литературата", 

сп. "Социологически проблеми", бр.3, 1989 г., 139-151 с. Л. Голдман 

"Структурно-генетичният метод в историята на литературата", Антология, т. 1, с. 

77-89 

14. Изкуството в полето на културното производство. 

Пиер Бурдийо "За една наука за творбите." "Практическият разум" С., 1997, с.53-

70 П. Бурдийо и Лоик Ж.Д. Вакан "Въведение в рефлексивната антропология". С. 

1995 г. П. Бурдийо "Въведение към дистинкцията", Антология, т. 1, с. 211-219 

1 час 

15. Модернизмът в изкуството. Непопулярното изкуство от социологическа 

гледна точка. 

Хосе Ортега-и-Гасет "Естетически есета". С., 1984. "Дехуманизация на 

изкуството", с. 223-266 

1 час 

16. Авангардното изкуство.  Изкуството отвъд принципа на реалността. 

Съществува ли масово изкуство? 
Теодор Адорно "Философия на новата музика", С., 1990 г., Въведение, 41-77 с.  

Херберт Маркузе "Ерос и цивилизация", ("Фантазия и утопия", "Образите на 

Орфей и Нарцис", 150-207 с.)  Микел Дюфрен "Съществува ли масово 

изкуство?", Ангология, т.2, с. 141- 157 

1 час 

17. Изкуство и политика. 

Артър Данто "Политиката на въображението", сп. "Философски алтернативи", 

бр. 3-4, 1992 г., 145-158 с. Херберт Маркузе "Естетическото измерение", 

Антология, т. 1, с. 67-77 

1 час 

18. Изкуството като институция 

Жак  Ленард "На кръстопътя на хуманитарните науки: художествената практика" 

Антология т.1, с. 203-211; Харолд Розенберг "Институцията на изкуството", 

Антология, т. 2, с. 125-135.  Б. Татаревич "За институционланта система на 

културата" сп. "Социологически преглед", бр. 7, 1989, с. 42-57. 

1 час 

19. Институционалната теория на изкуството. 

Дж. Дики "Дефинирайки изкуството" /89-95 с./ . Хербърт Рийд "Функцията на 

изкуството в съвременното общество" /15-26 с./ , сп. "Философски 

алтернативи",бр. 3-4, 1992 г. Или за същата статия на Дики виж Антология, т.2 , 

с. 135-141 

1 час 

20. Изкуството и частната сфера на жизнения свят. 

Юрген Хабермас "Структурни изменения на публичността", С. 1995 г., вж. 

"Социални изменения в структурата на публичността", 229-280 с. Ж. Дювиньо 

"Изкуството днес", 117-127 

1 час 

21. Художникът.  Норбърт Елиас и неговата социология на гения 

Раймонд Мулен "От занаятчията до професионалиста: художникът"; Натали 

Хайних "Може ли да говорим за артистична кариера", Антология, т.2, с. 91-117 

Ан. Хенион "Окончателна и категорична ли е алергията на социологията към 

гения?" Антология, т.2, с. 71-81 

1 час 

22. Художественото произведение и публиката. 

Ханс Роберт Яус "Исторически опит и литературна херменевтика", С.,1998. 

"Литературната история като провокация към литературознанието", с. 27-77 

1 час 

23. Масовата култура. 

Едгар Морен "Духът на времето", ("Модерна митология", 127-229 с., 

"Културната интеграция", 27-127 с.) Ив. Стефанов "Между сериозното и 

развлекателното изкуство", "Масовите комуникации - заплаха или благодеяние 

на изкуството", 56-77 с Едгар Морен "Масовата култура", Антология, т. 2, с. 165-

175 Теодор Адорно "Телевизията и моделите на масовата култура", Антология, т. 

2, с. 175-193 Едгар Морен "Политиката вече ражда звезди", Антология, т.2, с. 

193-199 

1 час 

24. Естетика и социология на кича. 

Клемънт Гриинбърг "Авангард и кич", сп. Летература, N 23, 2000, с. 70-79  Ив. 

Стефанов "Между сериозното и развлекателното изкуство", вж. 

1 час 
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"Социокултурната характеристика на кича", 100-127 с. К. Грийнбърг "Авангард и 

кич", Филип Крик "Кич", Жан Дювиньо "Пазарът на ненужните вещи", Дж. 

Дорфлес "Кич и култура", Антология, т.2, с.199-237 

25. Идеята за края на изкуството. 

Артур Данто "Приближавайки края на изкуството", "Гри десетилетия след 

смъртта на изкуството", сб. Следистории на изкуството, С., 2001, с. 11-49 Арнолд 

Хаузер "Концепции за смърта на изкуството", Антология, т. 1, с. 235-238 Робърт 

Морган "Краят на света на изкуството", Антология, т. 2, с. 157-165 

1 час 

26. Изкуството в постмодерната ситуация. 

Пол Кроутър "Отвъд изкуството и философията", сп. "Философски алтернативи", 

бр. 3-4,1992, 120-145 с. Умберто Еко "Постмодернизмът - едно изкуство на 

развлечението", сп. "Кино", спец. брой ,1992 г., 34-40 с. Даниел Бел  

"Разпадането на културния дискурс", Скот Лаш "Постмодернизмът: към 

социологическо обяснение на проблема", сп. "Социологически проблеми", бр. 1, 

1994 г. Фредрик Джеймсън "Постмодернизмът и консуматорското общество", 

"Американската философия  в края на ХХ век", изд. "Просвета” 

1 час 

 

Тема на семинарните занимания: 

1.  Автономизирането на изкуството – исторически ракурси 

П. Бурдийо Завоюването на автономия в: Правилата на изкуството, С., 2004, 

87 - 121; 136 – 144. 

Хабермас, Ю. От публика разсъждаваща върху културата към публика 

консумираща културата (253 - 272) в: Структурни изменения на 

публичността, С. 1995. 

Бенямин, В. Живопис и фотография в: Йотов, С. (съст.) Когато медиите не 

бяха постмодерни, 2011, с. 59-70. 

03.04. Музеи и понятие за изкуство – представяне. (Допълнителна литература - 

Генчева, Р. Е-соц: виртуалните музеи на социализма в България в: Семинар 

БГ, бр. 7, 2012.) 

8 часа 

2. Практически семинар  

Представяне на изследователски проекти за курсовата работа 
2 часа 

3. Популярно изкуство 

А. Грамши Бележки върху фолклора в: За културата, литературата и 

изкуството, С., 1976;  

Дюфрен, М. Съществува ли масово изкуство? В: От оригинала до кича, с. 141-

157, С., 2001. 

Т. Игълтън Културните войни в: Идеята за култура, С., 2003 

08.05 – представяне на проекти за курсови работи 

Лилова, Д. Литературата онлайн: подривните практики на фенфикшъна в: 

Семинар БГ, бр. 6, 2011 (М. дьо Серто Правенето със: употреби и тактики в: 

Изобретяването на всекидневието, С., 2002. – доклад) 

8 часа 

4. Практически семинар  

Представяне на изследователски проекти за курсовата работа 
4 часа 

5.  Фигури на автора 

П. Бурдийо Гледната точка на автора в: Правилата на изкуството, С., 2004, с. 

366 – 433;  

Барт, Р. Писателят на почивка в: Митологии, С. 1991. (Допълнителна 

литература: Benjamin, W. The Author as Producer в: New Left Review I/62, July-

August 1970) 

Бауман, З. Интелектуалците в постмодерния свят в: Живот във фрагменти, 

2000, с. 293 – 319;  

П. Бурдийо Послепис в: Правилата на изкуството, С., 2004, с. 537 – 552. 

Дичев, И. Фрагментирането на автора в мрежата в: Семинар БГ, бр. 6, 2011 

8 часа 

 

Конспект за изпит 

http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy7-kiberfolk/item/350-%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%25
http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy6/item/332-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%25
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№ Въпрос 

1 Що е изкуство? Изкуството като особен символичен свят. Иманентният символизъм на 

художествената творба като  връзка между обективния и субективния свят на човека. 

2 Естетически предмет и художествена творба. Битието на художествената творба. 

3 Въздействието на изкуството. Изкуството като средство за 

самообщуване. 

4. Естетика и изкуство. Овехтяването на традиционната естетика. От естетика към социология на 

изкуството. 

5. Що е социология на изкуството? 

6. Социологията и кризата на изкуството.  Изкуство за изкуството. Комерсиализацията на 

изкуството. Генетичната и функционалната социология на изкуството. 

7. Социологическият подход към изкуството. 

8. Критика на вулгарната социология на изкуството. 

9. Валтер Бенямин:  художествен оригинал и художествено копие. Аура на художествената 

творба. Разкъсване на културната традиция. 

10. Критика на концепцията на Валтер Бенямин. 

11. Методологически проблеми на социологията на изкуството. 

12. Социологията на изкуството на Георг Зимел. 

13. Изкуството като посредник в структурите на обществото. 

14. Изкуството в полето на културното производство. 

15. Модернизмът в изкуството. Непопулярното изкуство от социологическа гледна точка. 

16. Авангардното изкуство.  Изкуството отвъд принципа на реалността. Съществува ли масово 

изкуство? 

17. Изкуство и политика 

18. Изкуството като институция 

19. Институционалната теория на изкуството. 

20. Изкуството и частната сфера на жизнения свят. 

21. Художникът.  Норбърт Елиас и неговата социология на гения 

22. Художественото произведение и публиката. 

23. Масовата култура. 

24. Естетика и социология на кича. 

25. Идеята за края на изкуството. 

26. Изкуството в постмодерната ситуация. 
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