
 

 

І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: 
 

Преподавател: доц. д-р Анна Бешкова 

Факултет: Философски 

Наименование 

на курса: 

Истина и значение 

Семестър и 

година: 

Зимен, 2021-2022 

 

Учебна 

заетост 

Форма Хорариум 

Аудиторна 

заетост 

Лекции 30 

Семинарни упражнения  

Практически упражнения (хоспетиране)  

Обща аудиторна заетост 30 

Извън- 

аудиторна  

заетост 

Реферат 10 

Доклад/Презентация 10 

Научно есе 10 

Курсов учебен проект  

Учебна екскурзия  

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 10 

Обща извънаудиторна заетост 40 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 70 

Кредити аудиторна заетост1 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

 

Курсът Истина и значение е предназначен за докторанти от различни 

специалности – философия, филология и други. Основната цел е да се запознаят с 

централните теми в съвременната аналитична философия и по-точно във 

философия на езика. В курса се проблематизира понятието за значение, 

отношението между истината и значението, както и връзката им с интенциите и 

конвенциите в речевата дейност. Затова той има три основни части – 1) въпросът 

за рефенцията, включващ теми като Ръселовата теория за описанията, 

дескирптивните теории, историко-каузалните концепции, 2) теории за значението, 

които се отнасят до обективността на пропозициите, условията за истинност на 

изреченията и верификационизмът, и 3) прагматика и речеви актове, засягаща 

понятията за интенции и лингвистични конвенции. Като резултат в края на 

обучението докторантите ще са запознати със съвременните дебати по темите и 

аргументите в защита на всяка една от предложените позиции. 

 

Предварителни изисквания: 

няма 

 
1 Моля, отбележете ако кредитите не са приложими 



 

 

 

Очаквани резултати: 

 

Докторантите ще познават класическите и съвременни концепции за истината и 

значението. Като резултат ще умеят да прилагат усвоените теоретични знания за 

решаване на конкретни философски проблеми от други тематични области. 

 

 

Индикативна целева група: 

Философи, филолози, математици 

 

 

ІІ. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ: 
№ Тема: Хорариум 

1 Разбирането на Фреге за смисъла и значението, 

съвременни дескриптивни теории 

4 

2 Теорията на Ръсел за определените описания, критики и 

защити 

4 

3 Крипке и идеята за регидните обозначители 4 

4. Въвеждане на понятието за пропозиция 2 

5. Остин и идеята за речеви актове 4 

6. Грайс и понятието за интенции 4 

7. Истина и верификация 4 

8. Концепцията на Дейвидсън за значението и истината 4 
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