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Наименование на учебната дисциплина 
Философска антропология 

Титуляри на курса  проф. д.ф.н. Валери Динев 
Характер на дисциплината 
изборна 

Образователно-квалификационна степен 
бакалавър 

Година 
 І - ва 

Семестър 
ІІ -ри 

Кредити – 2 кредита Часове  
30 часа лекции 

Характер на обучението 
Редовна форма 

Език на обучението 
Български език 

Цели на курса  
Да се отговори на въпроса какво е човека. За тази цел трябва да разкрием неговата 
противоречива природа 
Методи на оценяване 
Курсът завършва с устен изпит върху въпроси от лекционния курс 
Анотация 
Курсът изцяло е ориентиран към изучаване поведението на човека. За да стане 
това, се прави сравнителен анализ с поведението на животните. Обект на анализ са 
различни състояния на страх, самота, любов, болка и т.н. Разкриват се и различни 
проблеми свързани с пола, безсъзнателното и т. н. Не са подминати и проблемите 
на живота.  
 
СЪДЪРЖАНИЕ  НА УЧЕБНАТА  ПРОГРАМА: 
А.Лекции: 
№ Тема: Бр.часо-

ве: 
1 Що е философска антропология. Предмет и съдържание на 

философската антропология 
 
2 

2.  Методологически принципи на философската антропология. 
Формиране на различни “парадигми” за човека 

 
2 

3.  Основни противоречия в човешката природа, оказващи влияние 
върху нашето поведение 

 
2 

4. Душа – тяло – борба за приоритет; тялото като предмет, като 
преживяване, като експресия, като импресия. Погледът, усмивката, 
плачът  и т. н. Душата – припомняне, безсмъртие и т.н. Радост, 
самота, тревога и т.н. 

 
 
 
2 

5.  Човек – бог – “първороден грях”, страх, срам. Богът като идея,  



оказваща влияние върху нашето поведение. “Смърт”, “краят на 
света”. Божественият морал и човешкото поведение. Използване на 
Бога за контрол върху личността. Идеята за Бога, източник за 
престъпления. 

 
 
 
2 

6. Човек – Животно – общото и различното между тях в нас. Кое 
преобладава от тях в нашето поведение Б Паралел между 
поведението на човека и животното. 

 
 
2 

7. Гените – Биологична детерминантност на човешкото поведение и 
тяхната роля върху: агресивността, алтруизма, териториалността, 
йерархичността и т. н. Ксенофобия, етнически конфликти и др. 

 
 
2 

8. Ролята на мозъка в поведението на човека. Функционалната 
асиметрия на мозъка и различия между хората и тяхното мислене, 
култура, поведение и т. н. 

 
 
2 

9.  Личност – Общество. Взаимоотношение между човека и 
обществото. Репресивна роля на обществото върху човека – 
екзистенциална, психологическа и т.н. гледни точки 

 
 
2 

10. Полът – мъжкото и женското начало в поведението на човека и 
животното . Биологично и социално в половото отношение на 
човека. Силата на пола. Пол, творчество, култура, традиции и т.н. 

 
 
2 

11. Символите на пола и поведението на човека и социо-културния му 
фон. Борбата между половете. Отражението на тази борба върху 
поведението на мъжа и жената. Ролята на пола в оформянето на 
светогледа, табутата, тотеми и др. 

 
 
 
2 

12.  Съзнателно и безсъзнателно и тяхната роля в поведението на 
човека. Човекът – еротично същество. Зигмунд Фройд. Принципът 
на удоволствието срещу принципа на реалността 

 
 
2 

13.  К. Юнг – човекът – архетипно и себично същество. А. Адлер – 
човекът – малоценно и социално същество. В. Райх – човекът – 
оргазмено и природно социално същество. Е. Фром – човекът като 
деструктивно същество. В. Франкъл – човекът – същество, 
стремящо се към смисъла на живота си. 

 
 
 
 
2 

14. Ролята на свободната човешка воля в поведението на човека. 
Ролята като средство за промяна в биологичната, психологичната и 
социална детерминираност на човека. Свобода и отговорност 

 
 
2 

15.  Проблема за живота във философската антропология 2 
                                                                                                    Общо: 30 
Основна литература: 
В. Динев, Философска антропология І ч. С, 2001 
В. Динев, Философска антропология ІІ ч. С, 2002-04-03 
В. Динев, Страхът, С,1999 
В. Динев, Животът, С, 2000 
В. Динев, Модели на човешкото поведение, С, 2002 
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