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1. Код: ARC1318
2. Наименование на учебната дисциплина: „Семиотика“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър / триместър, в който се изучава: четвърти
7. Брой кредити:  1.5
8. Име на лектора (и):    доц. д-р Ал.Слаев/Жечка Илиева
9. Резултати от обучението:цел на обучението е студентите да

придобият необходимите им за професионалното изграждане и
реализация корпус от познания и умения за прилагане на
специфичните закони, управляващи символните системи с оглед
позитивното въздействие върху обитаваната среда, да бъдат
изградени адекватни компетентности и умения за приложение  на
знака и знаковите системи в дизайнерската практика.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо):
12.Съдържание на курса: Съдържанието на дисциплината включва

изучаване на институционални и функционални белези на знака, на
културните универсалии, символните характеристики на цветовете,
разграничаването на икона, символ и признак. Централен
културологичен проблем е проблемът за природата на знака и
начините, по които видовете знаци функционират в обществото.

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

 Барт, Ролан. Въображението на знака. Есета. С., 1991.
 Бахтин, Михаил. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
 Бенвенист, Емил. Езикът и човекът.С., 1993.
 Беров, Тодор. Семиотика на изкуството. Варна, 2000.
 Ворингер, Вилхелм. Абстракция и вчувстване. С., 1993.
 Добрев, Добрин. Теория на знака. С., 1998.
 Еко, Умберто. Семиотика и философия. С., 1993.



 Лосев, А. Ф. Знак, символ, миф. М., 1982
 Семиотика. Материя на мисълта. С., 1991.
 Семиотика. Между думите и нещата. С., 1991.
14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:

лекции, консултации
15.Методи за оценка и критерии: писмен изпит
16.Език на преподаване:   български


