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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: DAN 1157
2. Наименование на учебната дисциплина: Хореографска композиция II част
3. Вид: задължителна
4. Цикъл първи
5. Година от обучението: втора
6. Семестър: трети / четвърти
7. Брой кредити: 15
8. Име на лектора: проф. Петър Ангелов, доц. д-р Мария Кърджиева, Нина Козина
9. Резултати от обучението: Дисциплината се явява фундаментална  за обучението
по „Хореография”. Основните задачи на дисциплината са: Усвояване на принципите
за създаването на драматургични хореографски произведения. Разширяване и
задълбочаване на знанията и сръчностите в композиционното майсторство и
режисура в тяхната специфичност при създаването на камерни танци.
10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходимо е студентите да са
преминали успешно през курс на обучение по „Композиция и режисура I част”.
12. Съдържание на курса: Курсът съдържа широк обхват въпроси от теорията и
практиката на хореографията. Курсът запознава студентите с: Действен и
дивертисментен танц; Съдържание и форма на хореографското произведение;
Художествен образ – основна единица в изкуството; Специфични изисквания в
работата на хореографа-режисьор при създаването на драматургично танцово
произведение; Режисьорски план – съставяне и реализация.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Абрашев, Г., Въпроси на хореографската теория. Наука и изкуство, София, 1989
• Абрашев, Г., Композиция и форми на танца. Вулкан – 4, София, 2001
• Илиева, А., Теория и анализ на фолклорния танца. Академично издателство

„Проф. Марин Дринов”, София, 2007
• Кърджиева, М., Творческият процес хореографското изкуство на фолклорна

основа. Университетско издателство ВСУ „Ч. Храбър”, 2015.
• Луканов, П., Хореографска композиция и режисура. Изд. Дефекто, София, 2012
• Луканов, П., История на танца и балета. Изд. Дефекто, София, 2009
• Никифорова, Д., Танцов театър и танцови техники. Никифоров студио, София,

2011
• Попов, Т., Аспекти на балетното образование. РИК–I–С, 2001
• Сагаев, Л., Книга за балета. ИК „Братя Сагаеви”, София, 2006
• Стоянов, П., Анализ, музика, хорография, София, 2001
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции,
практически упражнения, курсови задачи, курсови проекти.
15. Методи за оценка и критерии: III семестър: Курсова задача - заверка на
семестъра / Създаване на дуетна структура и драматургично трио и Текуща оценка
по теория. IV семестър: Защита на курсов проект / Създаване на камерен – сюжетен
танц. Изпитът се приема от комисия.
16. Език на преподаване: Български.


