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Катедра: „Изкуства”
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: DAN 1006
2. Наименование на учебната дисциплина: История на танца
3. Вид: задължителна
4. Цикъл& първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. Катя Кайрякова, Нина Козина
9. Резултати от обучението: Като проследяват историята на танцовото изкуство в
света студентите придобиват знания за неговите направления, стилове, школи за
най-видни изпълнители и изтъкнати новатори, отдали своя талант, сили и мисли на
танцовото изкуство. Дисциплината възпитава любов и уважение към избраната
професия, способства за създаване на верен стилистически критерий, обогатява
общата култура на бъдещия специалист-хореограф.
10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Познания в областта на танцовото
изкуство.
12. Съдържание на курса: Дисциплината “История на танца” запознава студента
със зараждането и развитието на танцовото изкуство от древността до наши дни - в
древния Египет, Китай, Индия, в Антична Гърция и Рим, през Средновековието и
Ренесанса до съвременното състояние на танцовото изкуство в Куба, Испания,
Англия и Америка. Специално внимание се отделя на възникването, развитието и
специфичните тенденции в руския балет от XVIII в. до началото на XX век.
Представено е зараждането на българския балет, както и неговото съвременно
състояние. Дисциплината разкрива първоизточниците и еволюцията на танца в
неделима връзка с живота, с народното творчество.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Александрова, Ана – Творецът на зримата музика Петър Луканов – Изд.
„Българска книжнина”, София, 2007

• Луканов, Петър. История на танца и балета, София, Дефекто, 2009
• Попов, Теодор – Първожрецът Рудолф Лабан и немският свободен танц –

София, 2002
• Сагаев, Любомир – Книга за балета – ИК „Братя Сагаеви”, София, 2006
• Шопова, Мая – Класическият танц – основа за създаването на танцов театър,

Изд. „Българска книжнина”, София, 2003
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции.
15. Методи за оценка и критерии: Курсът завършва с писмен изпит в IV семестър.
16. Език на преподаване: Български.


