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1. Код на курса: DAN 1040
2. Наименование на курса: „Танци на народите”
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 4.5
8. Име на лектора: гл. ас. Вячеслав Георгиевич Кирилов
9. Цели на курса: Дисциплината “Фолклорни танци на народите” изучава дългия и сложен
път на развитие на народно-сценичния танц, преминал през еволюцията на народното
творчество. Основа на народно-сценичната хореография е танцовото движение, неговото
осмисляне, пластична изразност, ритъм и теми.

Изучаването на теоретичния и практическия материал в програмата, има значение за
формирането на танцьора, за творческото и емоционално изграждане на художествените
образи, запознаване с танците на различните народи с техния стил и начин на изпълнение.

Курсът по “Фолклорни танци на народите” Обогатява общата и професионална
култура на студента, както и помага за физическото му развитие, изгражда координация при
движението на всички части на тялото, изгражда издържливост и техника на правилно
дишане.
10. Вачин на осъществяване: директен
11. Предварителни изисквания: Необходимо е студентите да имат добра танцова подготовка.
12. Съдържание на курса (анотация): Характерен екзерсис. Народно сценичен екзерсис.
Комбинации от различни народни танци.
13. Библиография (основни заглавия):

Бочаров, А., Лопухов, А., Жиряже, А. Основы характерного танца.  М., Искусство,
1939, с. 188.

• Чурко, Ю. Белоруский народный танец. Минск, Наука и тахника, 1972 г.
• Танцы народов СССР. М., Молодая гвардия, 1851 г.
• Танцы народов СССР. М., Госкупросветиздат, 1851 г.
• Надвеждена, М. Русские танцы. М., Госкупросветиздат, 1951 г.
• Народно-сценический танец. Ч. 1.М., Искусство, 1976, с. 224 /автори Заценина

Кира и др./
• Ткаченко, Тамара. Народный танец. М., Искусство, 1967, с. 656.
• Устинова, Татяна. Руские народные танци. М., Культпросветиздат, 1950 г.

14. Методи на обучение: лекции. Групови семинари и работни срещи
15. Методи на оценяване: Писмени и устни изпити – практически изпит
16. Език на преподаване: български


