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1. Код на курса: DAN 1025
2. Наименование на курса: “Основи на класическия танц – екзерсис I и II част”
3. Вид: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: преп. Нина Козина
9. Цели на курса: Дисциплината “Класически екзерсис” е от голямо значение за цялостната
подготовка на студентите от специалността Българска народна хореографи. Класическият
екзерсис запознава студентите теоретически и практически със законите на класическия
танц и правилата и принципите на изпълнение на отделните движения. Разясняват се
качествата, които развива всяко движение – сила, еластичност на мускули и ставни връзки,
скок, шаг, въртеливост и т.н.
Дисциплината “Класически танци” допринася много за цялостната подготовка на студентите
от специалността Българска народна хореография. С нея студентите практически прилага в
по-усложнена форма знанията придобити от дисциплината “Класически екзерсис” – вече в
цялостни класически танци, които обогатяват тяхния танцов лексикон и са им в помощ при
създаването на съвременни танцови произведения на българска основа.
10. Начин ан осъществяване: директен
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да имат добра физическа
подготовка и танцова култура.
12. Съдържание на курса (анотация): Основни понятия. Battements. Ronds de jambs; Позите на
класическия танц. Свързващи и спомагателни движения; Скокове. Въртения. Построение на
урок и музикално; Оформление; П. Чайковски – “Танц на снежинките”.Й. Щраус – “Трич
трач полка”, “Тарантела”
А. Морозов – Танц  на животните от балета “Д-р Ох   боли” Отработване на етюд.
13. Библиография / основни заглавия /:

- Ваганова, А.Я. Основы класического танца.  С.П. – 2001
- Березова,  Г. Класический танец в детских хореографических колективах. Киев – 1979
- Тарасов, Н. Класический танец. Школа мужского изполнительства. М. – 1971
- Кастровицкая, В. 100 уроков класического танца.  Л. – 1972
- Богоева, К. Класически танц – методическо пособие за преподавателя в детската

балетна школа. Сф. – 1985
14. Методи на обучение: лекции, Групови семинари и работни срещи
15. Методи на оценяване: Като елемент на оценяване по време на
обучението се включва: ИЗПИТ- практически и теоретичен (устен), на базата на предадения
материал. Изпитът се провежда от преподавателя.
16. Език на преподаване: български


