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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MDA 1013
2. Наименование на учебната дисциплина: Фолклорни експедиции
3. Вид: задължителна
4. Цикъл (къса / първи / втори / трети)
5. Година от обучението: първа / втора
6. Семестър: втори / трети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Кърджиева
9. Резултати от обучението: Танцовите и музикални образци на българския
фолклор събрани от студентите по време на изследователските експедиции, да
служат като основа за тяхното творчество, да определят стила, характера и вида на
авторските композиционни структури, съобразени с етнографската характеристика
на областта от която е взет емпиричния материал. Събраният материал се
дешифрира и възпроизвежда в часовете по „Български танцов фолклор” и
„Обработка на Български народни танци”.
10. Начин на осъществяване: директно.
Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходимо е студентите успешно да са
завършили, следните курсове от обучението си: „Български танцов фолклор” и
„Теория за строежа на движенията в БНХ”.
11. Съдържание на курса: Същност, цели и задачи на изследователската дейност в
областта на музиката и танца. Методика на провеждане на теренно-изследователска
дейност. Метод на провеждане на интервюта. Национални и регионални събори.
12. Препоръчителна или задължителна литература:
• Донков, И., “Народни хора от Великотърновския край”. Велико Търново,

изд.”ПИК”, 1999
• Маринов, Д., Народна вяра т.I т.II, Изд. „Изток-Запад”, 2003
• Ников, Н., Празниците на българите. С., Национален музей, 2010
• Недялкова, Д., Традиционни ценности и културни стереотипи, В. Търново,

Фабер, 2003
• Симеонова, Г., Взаимоотношението град-село в етнографската интерпретация.

С., Изд. ТАНГРА, 2005
• Стоянов, В., Теория и практика на експерименталното психологично изследване.

Враца, Изд. ПСИДО, 2009
• Радев, Р., Ах, тия шопи. С., 2003
• БАН, „Институт за фолклор” http://folklor.bas.bg/mono.html
Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции, практически
упражнения, курсов проект.
13. Методи за оценка и критерии: Текущ контрол в II-ри семестър и защита на
курсов проект (фолклорно теренно  изследване, предварително одобрено от
водещия преподавател) в III-ти семестър.
14. Език на преподаване: Български.

http://folklor.bas.bg/mono.html

