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1. Код на курса: ART 1003
2. Наименование на курса: "История на изобразителното изкуство”
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър: седми
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: проф. Тодор Цанев Тачев
9. Цели на курса: Задачата на дисциплината е да изгради представи за хода на художествено-
естетическите завоевания на човечеството в изкуствоведски аспект. Акцентира се върху
взаимовръзките и общите стилови основи в развитието на изобразителните изкуства и
музикалната култура. Освен основни теоретични постановки, на студентите се представя богат
илюстративен материал с примери, обхващащи значими и емблематични за световното и
българското изкуство паметници и произведения. Представянето на визуалния материал става
чрез съвременни мултимедийни средства, осигурени от университета.

Учебната дисциплина представя последователен исторически преглед на отделни,
наложили се с времето школи, направления и стилове в развоя на пластичните изкуства.
10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни изисквания: дисциплина “История на изобразителното изкуство” осигурява
на студентите основни познания от историята на пластичните изкуства и архитектурата и не
изисква предварителни познания.
12. Съдържание на курса (анотация): Изкуството на Палеолита, Мезолита и Неолита; Първите
цивилизации – Шумер, Акад, Асирия; Византийско изкуство; Романско изкуство; Готика;
Барок; Рококо; Класицизъм, Романтизъм, Реализъм; Материалната култура на Първата
българска държава; Изкуството на Втората българска държава; Модернизма и неговите
основни течения: Експресионизъм, Фовизъм, Кубизъм, Футуризъм; Постмодернистични
течения и др.
13. Библиография (основни заглавия):

• Джансън Антъни и Х.У., “История на изкуството”, “Елементи” 2005, Т 1-7
• Димитров, Д. Г. “История на изкуството”  С. 1991
• Фийл Шарлот и Питър, “Дизайнът на 20. век”, “Алианс-97”ООД, TASCHEN, С., 2002
• Римшнайдер, Б.; Грьозеник, У., ”Изкуството днес”, “Алианс-97”ООД, TASCHEN, С., 2002

14. Методи на обучение: лекции, семенари, посещение на музейни експозиции и галерии.
15. Методи на оценяване: освен семестриалния контрол, който се осъществява посредством 2
семинарни упражнения, в периода на изпитната сесия се полага устен изпит по представен
конспект, включващ основните разглеждани теми.
16. Език на преподаване: български


