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Основни познания по история и теория на етиката.
Цели:
Главна цел на курса е запознаване на докторантите с онези идеи и понятия на
постмодерната етика, които описват съвременната етическа ситуация и проблеми на
фрагментиращото се общество и глобалиризащия се свят. Специфична цел на курса е
студентите да придобият знания за нетипичните етически прочити на характерните
морални феномени и умения за прилагане на нетрадиционни подходи в етическия
анализ на актуални морални проблеми.
Съдържание на дисциплината (анотация и теми)

Съдържанието на курса е организирано в плана на едно интердицплинарно представяне
на съвременното етическо познание като сфера, в която става възможно интегрирането
достиженията на различни хуманитарни, обществени и инженерни науки като
философия, психология, социология, история, култорология, социолингвистика и др. С
оглед на това съдържанието на курса включва 30 акад. часа лекционни изложения
върху емблематичните за постмодерната етика теми, концепции и идеи, както и анализ
на основните понятия, принципи и подходи, възприети в тях във връзка с решаването
на различни морални проблеми като отчуждението, социалната дезинтеграция,
рисковете от технологичния прогрес и др., провокирани от съвременното развитие на
обществото, науката, икономиката и различните информационни, индустриални и
комуникационни технологии.
Теми
1. Социално- политически и научно-философски предпоставки за развитие
на постмодерната етика.
2. Що е постмодерна етика: терминологичен дискурс - модерност и
модернизъм, постмодерност и постмодернизъм.
3. Постмодерната ситуация: алтернативи на модерните метанаративи –
амбивалентност, контекстуалност, ситуационност.

4. Постмодерни алтернативи на инструменталния разум - Модерният
копнеж по технологията и постмодерните алтернативи на научната
рационалност: концепции за обществото на знанието, риска и страха.
5. Стремежът към общност и неговите постмодерни етически прочити –
морални, естетически и виртуални общности.
6. Идентичността като различие и другост . Съвременните “политики на
идентичността” и борби за признание.
7. Постмодерната етика като етика без морализъм: между глобализма и
мултикултурализма.
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