
Факултет АРХИТЕКТУРЕН
Катедра „ИЗКУСТВА”
Професионално направление „Музикално и танцово изкуство”
Специалност ХОРЕОГРАФИЯ
Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: DAN 1166
2. Наименование на курса: Джаз танци
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: Иван Христов
9. Резултати от обучението за дисциплината: студентите усвояват както теоретично,

така и практически основите на джаз танца и неговите специфични техники
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания (пред-условни или съусловни дисциплини):
12. Съдържание на курса (анотация)
Произход и същност на джаз танца, джаз екзерсис- основни положения и правила,
специфика на техниката и основни правила на техниката на Луиджи, Джак Кол, Мат
Матокс, Газ Джордано и Бенджамин Феликсдал.  История на джаз танца- биографии.
13. Библиография
Кръстинкова-Тимнева, Люба, Джаз танц, 1998
Гонда, Янош, Джазът - история, теория, практика
Леви, Клер Соломон, Етноджазът, 2007
Николов, Веселин, Моите любими неща : My favorite things
Joachim E. Berendt, “The Jazz book from ragtime to fusion and beyond”;
Eric Franklin, ”Dance Imagery for Technique and Performance”
Benjamin Feliksdal, Jazz,Rhythm,Body and Soul”
Феликсдал, Бенджамин Urban dance, jazzdance, 2009
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: дискусионни и практически
методи на представяне на материала
15. Методи и критерии на оценяване:

Оценяване
Оценка отличен - за максимално усвояване на практичния материал, спецификата на

джаз танца и усвояване на различните техники. Правилно възпроизвеждане на
стила.Отлично разработен курсов проект.

Оценка много добър – за допуснати незначителни пропуски или елементарни
неточности в усвояването на практичния материал и курсовия проект;

Оценка добър – за основни познания по отношение на практичния материал и курсов
проект;

Оценка среден – за незначителни умения и познания от изучавания материал и курсов
проект;

Оценка слаб – за липса на практични умения и курсов проект.

16. Език на преподаване: български

http://catalog.libvar.bg/view/show_short_rec.pl?id=42568&SC=subjectid&RC=42&SRV=false&LANG=bg&CS=14346&SA=%CC%F3%E7%E8%EA%E0%EB%ED%E8%20%F1%F2%E8%EB%EE%E2%E5%20-%20%E4%E6%E0%E7
http://catalog.libvar.bg/view/show_short_rec.pl?id=114654&SC=subjectid&RC=42&SRV=false&LANG=bg&CS=14346&SA=%CC%F3%E7%E8%EA%E0%EB%ED%E8%20%F1%F2%E8%EB%EE%E2%E5%20-%20%E4%E6%E0%E7
http://catalog.libvar.bg/view/show_short_rec.pl?id=86171&SC=subjectid&RC=42&SRV=false&LANG=bg&CS=14346&SA=%CC%F3%E7%E8%EA%E0%EB%ED%E8%20%F1%F2%E8%EB%EE%E2%E5%20-%20%E4%E6%E0%E7
http://catalog.libvar.bg/view/show_short_rec.pl?id=8991&SC=subjectid&RC=42&SRV=false&LANG=bg&CS=14346&SA=%CC%F3%E7%E8%EA%E0%EB%ED%E8%20%F1%F2%E8%EB%EE%E2%E5%20-%20%E4%E6%E0%E7

