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Предварителни изисквания
Изслушани курсове по когнитивна психология, психология на развитието, социално
познание, социална психология.
Филмите могат да се разбират и като символни презентации на редица аспекти
на психичното функциониране. Те отразяват важни страни на културата и психологията
на различни човешки групи. Филмите, както и книгите могат да бъдат полезен и приятен начин за представяне на различни психологически въпроси. В курса се разглеждат
предимствата на използването на филми за въвеждане в проблематиката на психологията, както и насоки за интерпретиране и анализиране на този продукт на популярната
култура, тъй като е нещо, което студентите добре познават. Тъй като включва медии и
средства, които представят идеите, ценностите и убежденията на широк сегмент от дадено общество (например телевизията, книгите, изкуството и други форми на масова
комуникация) и този тип комуникация представлява широк сегмент от обществото и
обикновено е лесно достъпна, популярната култура може да бъде и средство за идентифициране на общия знаменател на различни социални групи. С други думи, популярната култура, в това число и филмите, може да е посредник в обучението и повод за
размисъл на студентите.
Към филмите може да се подхожда от различни посоки. От една страна, филмът
е репрезентационна форма, която е в състояние да символизира огромен обхват от човешки поведения чрез кинематографични средства като герой, действие, сюжет, тема,

монтаж и т.н., т.е. филмовият материал може да се анализира от гледна точка на различни психологически теории.
От друга страна, филмите са технически и художествен продукт, създаден от
група от хора, сътрудничещи си в определен социален и исторически контекст. Тези
творчески екипи притежават дадени „психологически характеристики“ – убеждения,
нагласи, поведенчески тенденции и „комплекси“, оформящи резултата от тяхната работа.
От трета страна, може да се допусне, че определени психологически механизми
участват при възприемането на филма от неговата аудитория и могат да се разбират на
различни нива: перцептивно, поведенческо и интерпретативно.
Главна цел на курса е да въведе тези три подхода. Използвайки представителни
филми, критични коментари и емпирични изследвания студентите ще се запознаят с
основите на всяка от тези перспективи. Подчертава се фактът, че филмите са „психологически живи“, т.е. това са творения на ума, които са в състояние да представят пълния
спектър на човешките интереси и проблеми чрез перцептивните, когнитивните и символните процеси у зрителите.
За тази цел се прилага интердисциплинарен подход, разчитащ на релевантната
информация и изследвания от психологията, критическия анализ на филми, литературните източници и социологията.
ТЕМИ
1. Екзистенциализмът в киното – търсене на смисъл в живота, откриване на собствената
идентичност
• Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring
• Good Will Hunting
• Pulp Fiction (Тарантино)
• My Dinner with Andre (1981) (Луи Мал)
• Boys Don't Cry (1999)
• Eyes Wide Shut (1999)
• Born on the Fourth of July (1989)
• Forrest Gump (1994)
2. Етични проблеми в психологията
• The Experiment
• Milgram (учебни филми)
• One Fly Over the Cuckoo’s Nest
3. Образът на психолога и психотерапевта в киното: д-р Смахнат, д-р Зъл, д-р Чудесен,
д-р Ригиден, д-р Преминаващ границите
• Prime
• The Prince of Tides
• Frasier
• Silence of the Lambs
• Ordinary People
• What’s New Pussycat? (1965)
• Spellbound (1945) (Бергман)

•
•
•

Final Analysis(1992)
Good Will Hunting (1997)
House of Games (1987)

4. Влиянието на Фройд върху киното
• Psycho (Хичкок)
• Freud: The Secret Passion (1962) (Джон Хюстън)
• Last Tango in Paris (Бертолучи)
• The Conformist (Бертолучи)
• The Spider's Stratagem (Бертолучи)
• Annie Hall (Уди Алън)
• Frasier
• Deconstructing Harry
• Spellbound (Хичкок)
• Поляната с диви ягоди (Бергман)
5. Психологически проблем, метод за изследване и интерпретация на резултатите
• Kinsey
• Kitchen Stories
• Solaris (2002)
• 12 Monkeys
• Millennium (1996)
• Capote
6. Познавателни процеси и нарушения
• Pi
• Memento
• The Notebook
• Curse of the Jade Scorpion
• Anastasia
• Butterfly Effect
• Mulholland Drive
• Paris, Texas
• I Am Sam (1998)
7. Психологически теории за ученето
• Clockwork Orange
• The Learning Curve (2001)
• The Bee Season
• Akeelah and the Bee (2006)
8. Развитие в жизнения цикъл: съзряване, остаряване и взаимоотношения
• Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
• Closer
• Незавършена пиеса за механично пиано (Михалков)
• On Golden Pond

•
•
•
•

Shadowlands
City Slickers
Reality Bites
American Beauty (1999)

9. Психични разстройства в киното
• Through a Glass Darkly (Бергман)
• Rain Man
• When a Man Loves a Woman
• Barfly
• Spider
• Birdy
• Beautiful Mind
• The Piano
• As Good As It Gets (1997)
• Skin Deep (1989)
• Kids (1995)
• Fear and Loathing in Las Vegas
• The Fisher King (1991)
• Adam’s Apples
10. Индивид и група
• Dogville
• Fight Club
• The Abyss (1989)
• Yin shi nan nu (1994) (Eat, Drink, Man, Woman)
• Philadelphia (1993)
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Формиране на оценката
Оценката е текуща и се формира въз основа на писмени разработки, в които филм от
представен списък се анализира на базата на определена психологическа теория, и текущи практически задания.
Стандарти за академичен интегритет
Минималното наказание за мамене/преписване на изпит е слаба оценка. Особено тежки случаи на академична измама на изпит, например получаване на копие от
теста предварително, водят до двойка, а дори и до по-сериозни административни наказания. Маменето/преписването на домашни работи води до двойка.
Плагиатството в писмени разработки води до двойка. Особено тежки академични нарушения, например предаване на материал, правен от друг (примерно купен
доклад), води до двойка. Плагиатството се определя като: (a) предаване на материал,
чийто автор е друг, но представен като лично дело и/или (б) неправилно/липсващо по-

сочване на източниците в есета и доклади. Ако използвате думи или идеи на друг човек, трябва да обозначите това по приетия начин. Ако използвате пряк цитат, трябва да
посочите източника и страницата. Дори ако парафразирате нечии идеи, пак ТРЯБВА да
отдадете дължимото на източника.
Трябва да осъзнавате, че се смята за академично безчестие да използвате доклад или проект в повече от един курс без разрешение на преподавателя. Наказанието
за това е двойка на курса.
Това описание не е изчерпателно: от вас се очаква да сте запознати с правилата за академично поведение на студента.

