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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ART 2001
2. Наименование на учебната дисциплина: История на изкуството
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф.Тодор Тачев
9. Резултати от обучението: Тематиката по курса цели да постави базата за разбиране

на причините за появата на изкуството, на развитието му и на отделните
артистични произведения. Проследява се създаването и развитието на
късноантичното изкуство в източна Европа. В последната тема се изучават
модерните европейски школи на изкуството. Лекциите запознават студентите с
творбите на европейските артисти. Проследяват се различни стилове и
направления. Лекциите, посветени на България разглеждат въпросите за развитието
на възрожденското и съвременното изкуство в страната ни.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: няма
12. Съдържание на курса: Обща история, Праисторическо изкуство: начало,

паметници, смисъл и символика. ( 100 000 – 3000 г.пр.н.е.), Изкуство на античната
епоха ( 3000 г.пр.н.е. – 4 в.сл.н.е.)., Средновековно изкуство – 6-18 в. ,
Късноантично изкуство – 4-6 в., Съвременно изкуство 16 –20 в.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:
• Алпатов М.В., Всеобщая история искусства, I II, Москва 1948/49
• Античная  скульптура. М., 1965
• Аронов В. Художник и предметное творчество, М., 1987
• Банфи А., Философия искусства, М., 1989
• Божков А., Българската икона, Сф., 1984
• Божков А., Българското изобразително изкуство,
• Божков А., Човекът и изкуството, Сф., 1988
• Василев А., Ерминии, Технология и иконография. Сф., 1976
• Венедиков И., Тракийската колесница, Сф.,1960
• Райнов Н., История на изкуството I – XII Сф., 1930-36
• История на българското изобразително изкуство, Т.ч.Сф. 1976

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, упражнения,
консултации, самостоятелна работа

15. Методи за оценка и критерии: писмен изпит
16. Език на преподаване: български


