
Факултет                                                                    Архитектурен факултет
Катедра                                                            „Архитектура и урбанистика”
Професионално направление  5.7Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Дизайн със специализация Интериорeн дизайн
Образователно-квалификационна степен „бакалавър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
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1. Код: ARC1278
2. Наименование на учебната дисциплина: „Културология“
3. Вид: избираемa
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър / триместър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):    д-р П.Георгиев
9. Резултати от обучението: Очаква се в резултат на изучаването на

“културология” студентите да развият своите знания в областта на философско-
теоретичното отношение към света. Целта на обучението е да се изградят у
студентите обща култура и интерпретация и критика на художествени
произведения, които да способстват за тяхната професионална реализация и
личностното им утвърждаване. Познанията  ще им помогнат за изграждането на
една цялостна представа за света и за мястото на всяка личност в него.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Препоръчително

е студентите да са се запознали с основни текстове от историята на
културологията, философията, историята, изкуството и естетиката.

12. Съдържание на курса: Кратък преглед на възгледите на културологията;
Културологията и другите науки; Периодите в културата; Времето и историята
като философски проблем. Институциите за опазване на културните ценности;
Културни институции и тенденции на културния туризъм; Паметници на
културата; Културни събития; Кратък преглед на изкуството от края на XIX и
XX век.;Разглеждане на някои от емблематичните автори  на изкуството на XX
век – дискусия; Практикум – „ Изкуството и светът, в който живеем „

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 Хосе Ортега-и-Гасет, Есета, том II
 Любомир Кутин, История на културата
 Влъчко Кунчев, Валентин Ангелов , Културология
 Арх. Донка Георгиева, Европейски културни маршрути, програма на съвета на

Европа
 Димитър Аврамов, Естетика на модерното изкуство
 М.Мамардашвили, Наука и култура
 Михайловска, Елена. Цивилизация и цивилизации (Теории и идеи на ХХ век).
 Алберт Швайцер, Култура и етика



 СТЕФАНОВ, Ив. Природата на културата, С. 1998
 КРЬОБЕР А., КЛАКХЪН К. "Всеобща история на думата култура",
 ТОЙНБИ, А. "Употреба на термините: общество, култура, цивилизация"
 БАТКИН, Л. "Някои условия на културологичния подход", ИК,,
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и ММ

форма на интерактивно преподаване, участие в дискусии, разработка на
PowerPoint презентации.

15. Методи за оценка и критерии: тест (за текущ контрол), изпит
16. Език на преподаване:   български


