АНОТАЦИЯ
Дисциплината “Български народни танци” има за основна цел да запознае и
подготви и студентите от специалността „Етномузикознание”с най-характеррните
и стилни танцови образци,типични за отделните етнографски области.Посочените
за изучаване хора се отличават с интересни и сложни движения, в които се крие
специфичния народностен стил,оформил се в продължение на векове.Бъдещите
специалисти трябва да изградят художествен вкус не само у себе си,но и в
изпълнителите и публиката. Да разкрият особеностите на българския народен
танц, като го пазят от неприсъщи и чужди влияния.
Учебните занятия по дисциплината протичат както следва:
V курс – ІX семестър: стилово усвояване на танците от северняшка,шопска и
родопска област
Vкурс – X семестър: танците от тракийска, добруджанска и пиринска област
Текущата оценка по “Български народни танци” се оформя в резултат на
показаното усвояване на образците от отделните етнографски области по
времена обучението.

ОРГАНИЗАЦИЯ

КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

V КУРС

СЕМЕСТРИ НА ОБУЧЕНИЕ:

IX-X СЕМЕСТЪР

СЕМЕСТЪР В КОЙТО СЕ ФОРМИРА ОЦЕНКАТА :

X семестър

ПЪЛЕН ХОРАРИУМ НА АУДИТОРНИТЕ
ЗАНЯТИЯ:

30 часа

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ЗА АУДИТОРНА
ЗАЕТОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УЧЕБНИЯ

Български народни танци
Хорариум часа

Форма на
аудиторни
занятия
Лекции

IX семестър

X семестър

-

-

Упражнения

0+1

0+1

Всичко

15

15

ПЛАН

Съдържание и обем на учебния материал
Съдържанието на дисциплината “Български народни танци” се разпределя във
времето, групирано в практически занятия, както следва:
І Xсеместър
1. Северняшки народни танци
а) Дайчово хоро;
б) Пайдушко хоро;
в) Свищовско хоро;
г) Ганкино хоро;
д) Еленино хоро;
е) Влашко
5 часа упражнения
2. Добруджански народни танци
а) ръка;
б) Сборенка;
в) Изхвърли кондак
5 часа упражнения
3. Шопскинародни танци
а) Селско шопско;
б) Граовско;
в) Четворно;
г) Шопска ръченица
5 часа упражнения
Всичко за семестъра -15 часа (15 часа упражнения)

X семестър
4. Тракийски народни танци
а) Право хоро;
б) Трите пъти;
в) Джиновско;
5 часа упражнения
5. Пирински народни танци
а) Ширто;
б) Малешевско;
5 часа упражнения

6. Родопски народни танци
а) Сворнато
б) Доспатско
5 часа упражнения
Всичко за семестъра -15 часа (15 часа упражнения)

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКА
ИЗПИТ –провежда се практически изпит по задание на преподавателя, въз основа
на материала, взет през курса на обучение.
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ
Практическите занятия имат за цел да насочат студентите към усвояването
на стилните тънкости и характерните особености на най-ярките танцови образци.

Връзка на програмата с едноименни учебни програми от други
специалности
Дисциплината Постановка на танцови форми се изучава с редуциран
хорариум от студентите от следните специалности:
1. Балетна педагогика- задочно обучение, бакалавърска степен;
2.
Българска народна хореография- редовно и задочно обучение,
бакалавърска степен
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