
Факултет Архитектурен
Катедра "Изкуства"

Професионално направление "Музикално и танцово изкуство”
Специалност "Хореография"
Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

1. Код на курса: TFA 1002
2. Наименование на курса: “История на театъра “
3. Вид на курса: факултатив
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението:  четвърта
6. Семестър: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: преп. Костадин Бандутов
9.Цели на курса: Целта на курса ИСТОРИЯ НА ТЕАТЪРА за студенти Хореография е да
центрира вниманието на бъдещите специалисти върху най-ярките театрални явления в
сценичното изкуство и да им помогне да открият дълбоката вътрешна връзка между
хореографското и театралното изкуство по линия на националния фолклор, обредно-
култувото начало, които имат една обща изходна точка- античният театър.
10. Начин на преподаване: директен
11. Предварителни изисквания: не се изискват предварителни знания.
12. Съдържание на курса (анотация): Фолклорно-митологично и култово-обрядно начало във
визуалните изкуства. Значението им за възникване на театъра. Дионисиевите празници и
Елевзинските мистерии- в основата на европейския театър; Боговете, Съдбата и Героят в
античната трагедия. “Едип цар” /Софокъл/; Фолклорни метаморфози на комичното.
"Птиците", “Жените в Народното събрание” /Аристофан/; Християнската символика и
зрелищно-игровото начало. Мистерията като енциклопедия на Средновековието. Комедия
дел арте- «играта на блаженната весела душа» и тържество на нелитературния театър по
линия на импровизацията и маските; Ренесанс. Англия- Шекспир. Величието и падението на
човека. «Хамлет»  като квинтесенция на трагичното. «Макбет», «Отело», «Сън в лятна
нощ»- фолклор, фантастика; Български театър. Д. Войников- “Криворазбраната
цивилизация”- борбата между хорото и тангото. В. Друмев, И. Вазов- формиране на
жанровете в българската драматургия. П. Яворов, А. Страшимиров /”Вампир”/.
13. Библиография / основни заглавия /:

• История на западноевропейския театър в 5 тома. Под. ред. на С.С Мокулски.
София, 1958 – 1973.

• Уикъм Г. История на театъра, С. 2003
• Павис П. Речник на театъра, С. 2002
• Браунек, М. Театърът на ХХвек. В: алм. “Гестус”, С. 1990
• Кръстева О. Театърът през вековете, С.1987

14. Методи на обучение: Лекции-дискусии.
15.Методи на оценяване: устен изпит – подготвя се курсов проект и се оценява писмената
разработка и устната й защита.
16.Език на преподаване: български


