
Факултет: Архитектурен
Катедра: Изкуства
Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Специалност: Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: DAN1070
2. Наименование на учебната дисциплина: Танцово изкуство
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. Катя кайрякова
9. Резултати от обучението: Целта на учебната дисциплина е студентите да

получат задълбочени теоретични познания в областта на танцовото изкуство –
фолклорен танц, класически танц и съвременен танц. Запознаване на студентите
с професионалното изкуство в България в посочените жанрове.

10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходими са предварителни

познания в областта на танца, теория на музиката, музикална драматургия,
актьорско майсторство.

12. Съдържание на курса: Тематичните акценти в курса са: Танци на фолклорна
основа – поява, развитие и съвременни тенденции. Класически танци – поява,
развитие и образци. Съвременни танци – етапи на създаване и развитие, образци
и съвременни тенденции на развитие.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Александрова, Ана, Творецът на зримата музика Петър Луканов, София,

Изд. „Българска книжнина”, 2007
• Кърджиева, М. (съставител) Петър Ангелов-Живот с душата на танца.

Уни. Изд. ВСУ „Ч. Храбър”, 2015
• Луканов, Петър, История на танца и балета,  София, Изд. Дефекто, 2009
• Никофорова, Диляна. Танцов театър и танцови техники, София,

Никифоров Студио, 2011
• Сагаев, Любомир, Книга за балета, София, ИК „Братя Сагаеви”, 2006

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Поднасяне на
лекционния материал, чрез презентации; семинарни занятия под формата на
дискусии, работа в група. Курсови задачи.

15. Методи за оценка и критерии: Студентите разработват курсов проект по
предварително зададена тема за самоподготовка в областта на фолклорното
танцово изкуство, класическият танц или съвременният танц. При оценяването
се взема под внимание участието в дискусиите по време на аудиторната заетост.

16. Език на преподаване: Български.


