
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 на курса: DAN1145
2. Наименование на учебната дисциплина:Театрално драматично изкуство
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: проф. Д-р Людмила Стоянова
9. Резултати от обучението: Усвоени базисни познания по теория и история на театъра и върху

естетиката и жанрологията на драмата. Развити компетенции и практически умения за
професионален анализ и оценка на качествата на драматургичния текст и театралния  спектакъл
(режисура, сценография, актьорска игра).

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: Добре усвоени знания по хуманитарни дисциплини, изучавани в

средното училище: българска и чужда литература, история, етика, естетика, философия.
12. Съдържание на курса: Курсът се състои от четири тематични раздела: 1) запознаване на

аудиторията с природата на театъра като вид сценично изкуство, което предполага изиграване на
драматургичен текст пред публика посредством  диалогична реч, жестове, музика, танц и
зрелище, и представяне на естетическата специфика на драматичното действие като  конфликт,
чието разрешение или неразрешение провокира размисъл и има за цел да предизвика у
зрителите катарзис; 2) исторически прочит на възникването и еволюцията на театралните форми
във времето (театърът на гърците, на Средновековието, Ренесанса, класицизма, романтизма и
модерните времена, създаване на българския професионален театър); 3) представяне на
вътрешната жанрология на драмата (битова и психологическа драма, трагедия, комедия, сатира);
4) осветяване професионалните функции на основните фигури в изграждането на театралния
спектакъл – режисьор, актьор, сценограф, драматург на театъра, специалист по театрален ПИАР.

13. Библиография:
Аникст, А. Занаятът на драматурга. С., 1980
Бротън, Дж. Ренесансът, С., 2007
Генов, Г. Драмата. С. 2006
Енциклопедия на българския театър. С., 2008
Николова, К. Театърът на границата между 20 и 21 век. С., 2007
Павис, П. Речник на театъра. С., 2002
Протохристова, Кл. Западноевропейска литература, П. 2004
Стефанов, В. Пътят на режисурата. С. 20012
Хаджикосев, С. Западноевропейската литература (в три тома). С., 2005

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, семинари, посещения и обсъждане
на театрален спектакъл, писане на театрален отзив, среща с изявени актьори и режисьори от
Варненския драматичен театър

15. Методи и критерии на оценяване: Текущ контрол  на изпълнението на предварително поставените
задачи за семинарни занятия; подготовка на курсова работа, писмен изпит. При отлично
представяне по първите две условия - възможност за освобождаване от изпит.

16. Език на преподаване: български


