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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PHI1108
2. Наименование на учебната дисциплина: Източни философски и

психологически доктрини
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: втора - четвърта
6. Семестър, в който се изучава: трети - осми
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Ивайло Лазаров
9. Резултати от обучението: Целта на обучението е студентите да бъдат запознати с

философските и психологическите учения на народите от Изтока от древността до днес,
с характерния начин на мислене и действие на тези народи съобразно културните им
традиции и специфичните за онези териториални ареали социални условия на живот.
Придобитите знания и умения върху типично източните философски теории и
психологически практики (като напр. религията будизъм, системата йога, бойното
изкуство айкидо) биха разширили кръгозора на студентите по психология в
сравнително-културен план, биха обогатили историко-психологическия им и
специално-терминологичен речник, биха гарантирали достъпа им до алтернативни
психологически обяснения на съзнателните преживявания, несъзнаваното и
свръхсъзнанието, биха ги направили съпричастни към екзотични и сравнително малко
познати психофизиологични тренинги.

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

дисциплините история на философията и история на психологията и основите на
сравнително-културната психологическа парадигма.

12. Съдържание на курса: Специфики на мисленето и поведението на хората от
Изтока в древността и днес; характерни особености на философските и психологически
школи в Индия (чарвака, адживика, будизъм, джайнизъм, санкхя-йога), Китай
(даоизъм, конфуцианство, моизъм, чан-будизъм, кунг-фу), Япония (шинтоизъм, дзен-
будизъм, айкидо), Арабия (суфизъм) и Персия (зороастризъм, митраизъм).

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

Бонгард-Левин, Г.М. (1982) Древноиндийската цивилизация. София. НИ
Вивекананда, Свами . Раджа йога. София. Шамбала
Доген, Е. (2016) Съкровища на съзерцанието. София. Изток-Запад
Китайски мислители (2012). София. Фама
Къун, Д. (2002) Будизмът: Кратко описание. София. Захарий Стоянов
Лао дзъ (1990) Дао дъ дзин. София
Левшинов, А. (2011) Оздравителни системи от Изтока и Запада. СофтПрес



Майкълсън, Дж. (2012) Сун дзъ за успеха. София. Сиела
Мохан, А.Г., И. Мохан (2015) Йога-терапия. София. Аратрон
Ойнщайн, Р. (1996) Съвременен суфизъм. София. Хелиопол
Пацев, Ал. (2009) Будисткото философско мислене. ВТ. Фабер
Розенщайн, Л. (2013) Планетата на щастието: думи за медитация. София. Колибри
Стивънс, Дж. (2003) Тайните на айкидо. София. Изток-Запад
Судзуки, Д. (2014) Дзен и японската култура. София. Изток-Запад
Юдлав, Е. (2007) Даоистка йога и сексуална енергия. София. Аратрон
Юнг, К.Г. (2012) Психологията на кундалини йога. София. Леге Артис

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции (3/15),
семинари (0/15), консултации (3/15).

15. Методи за оценка и критерии: писмен и устен изпит по конспект; оценка на
курсова работа (реферат/есе).

16. Език на преподаване: български (може и английски).


