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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

(максимален обем 1 страница, кегел 12, шрифт Times New Roman)

1. Код: ARC3165
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Въведение в сценографията“
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): дор.д-р Диана Сотирова, Тодор Игнатов
9. Резултати от обучението: Усвояване на знания и умения в областта

на сценографията – тема, дизайн на сцена, декори, осветление.
Прилагане на знанията от компютърното проектиране за конкретна
театрална среда. Анализ и изработване на концепция по зададен
драматургичен текст, варианти и авторски интерпретации.
Запознаване с жанрово разнообразие, смесване на жанровете, сюжет,
мащаби. Основни композиционни похвати при оформление на
сцената.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): няма
12.Съдържание на курса: История на сценографията. Зални сгради.

Видове сцени. Устройство на сцената. Видове декори и материали.
Начало на работа по дадено произведение. Анализ и концепция.
Изработване на компютърен модел. Работни макети. Ролята на
театралния костюм в общата концепция за сцената. Технология на
изработванен на декорите. Сценичнии епизоди. Специфика в
осветлението. Съхраняване.

13.Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:

 Карагюлев, Аспарух, Ръководство за изработване на
макети : Практичен ориентир за студенти по архитектура, дизайн,
ландшафт, сценография и др. / Аспарух Карагюлев . -
София : Унискорп, 2013



 Яковлева, Елена Пантелеевна, Театрально-декорационное искусство
Н. К. Рериха / Елена Пантелеевна Яковлева . - Москва : АГНИ, 1996

 Боровский Д.., Убегающее пространство, 2006Издательство: «Эксмо»
 Виктор Березкин В., Искусство сценографии мирового театра. Том 1. От

истоков до… 2011, Издательство: «ЛКИ»

14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
изработване на курсова задача.

15.Методи за оценка и критерии: Оценка на курсовата задача.
16.Език на преподаване:   български

https://www.livelib.ru/author/152270
https://www.livelib.ru/book/1000164062
https://www.livelib.ru/publisher/7
https://www.livelib.ru/author/106528
https://www.livelib.ru/book/1001058109
https://www.livelib.ru/book/1001058109
https://www.livelib.ru/publisher/3544

