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Танцът е неразделна част от народното творчество, създаван в течение на

векове. Той е свързан с народните песни, музиката, приложните изкуства и

обичаите на местното население. Отразява живота, преживяванията и чувствата

на народа, създава настроение и прави празника по-пълен и по-радостен. Като

съставна част от фолклора си взаимодейства и с други форми на човешката

дейност: бит, религия, обичаи.
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Танцът е едно от най-добрите средства за естетическо възпитание и

физическо укрепване на децата. За съжаление в детската градина и в училищата,

изучаването на народни танци почти отсъства, тъй като не са приоритет за

българското образование. А и липсват тесни специалисти в тази област. Често

учителите срещат големи трудности при преподаването на детски музикални

игри, народни хора и танци, защото много от тях не са запознати с

терминологията на българската хореография, а също така и с теорията на

музиката. Затова най-често изучаването на фолклорни, съвременни и характерни

танци се извършва в читалища, където са назначени за художествени

ръководители специалисти завършили хореография, музикална педагогика и

сценични изкуства. В доклада „Релацията изкуство – мениджмънт“1 Мария

Кърджиева представя подробно образователните продукти в областта на висшето

образование по хореография в България.

През годините читалищата са се превърнали в съвременни и ефективни

центрове, предлагащи удовлетворяване на всички потребности и интереси,

свързани с духовното и културно израстване на населението, с приобщаването им

към световното културно наследство и глобалното информационно общество.

Българското народно читалище е доказало мястото си на притегателен духовен

център, ползващ се с доверие и имащ дълбоки корени в местната култура и

традиции. В читалищата на селата и градовете на България, традицията за групово

танцуване на народни танци е запазена, затова родителите с голямо желание

търсят да участват пряко и чрез децата си в дейностите им, особено ако живеят на

село, където читалищата са активни с организиране на културни мероприятия и

концертни дейности. Към тях функционират различни самодейни танцови и

певчески колективи, съществуват разнообразни клубове и школи по интереси,

провеждат се различни извънучилищни форми и дейности.

1 Кърджиева, М. Релацията изкуство – мениджмънт. Сборник с доклади от научна конференция на
младите изследователи „Политически и икономически трансформации в 21 век”. Унив. изд. на
ВСУ „Ч. Храбър”, 2013.
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В селата от община Лозница някои от читалищата са много активни. Към

тях са сформирани танцови и певчески колективи, печелещи много награди и

успехи на регионално, национално и на международно ниво. В община Лозница

турски фолклор, песни и танци се изучават единствено в НЧ „Христо Ботев -

1931г.” с. Веселина, където населението е 90 % от турски произход и само 10 % от

други етнически малцинства. Децата от селото се записват в самодейните

колективи към читалището още в начална училищна възраст с подкрепата и

желанието на своите родители. При такъв интерес от местната общност, пред

читалищното ръководство възниква потребност от привличане на специалисти с

музикално образование и опит в областта на сценичните изкуства.

Една от целите на дейността в детските танцови състави е приобщаването

на подрастващите към богатството на българския танцов фолклор и неговото

популяризиране чрез добре функционираща и отговаряща на интересите и

способностите на децата система от разнообразни форми на работа в детски

танцови колективи. Участниците имат възможността да наследят, пресътворяват и

препредават българския и турския народен танц, обогатен от присъщата им

емоционалност и креативност. Усетят ли танца, успеят ли да го преживеят, те вече

стават негови носители и вестители, а палитрата на тяхната душевност се

обогатява с още един цветен тон. Другата цел в работата на танцовия състав

преминава извън границите на танцовата сфера и навлиза в зоната на личностното

израстване на детето. Формирането на качества като активност, отговорност,

критичност, дисциплинираност, умения за ползотворно сътрудничество,

увереност, усещане за значимост и популярност осмисля дейността на състава в

аспекта на цялостното личностно развитие. Съчетаването на специфично

физическо натоварване, емоционално зареждане и психическо разтоварване в

танцовата зала, обединени от мисълта за създаване на изкуство, допринася за

здравословното и хармоничното израстване на участниците.

Детските танцови състави към читалището работят по изготвена в
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началото на месец октомври програма с репертоар в която се зачитат принципите

на приемственост, целенасоченост и системност в работата. В началото, в средата

и в края на годината се правят проучвания, които отразяват желанията на

участниците за разучаване на конкретни танци от българския, турския фолклор и

характерните танци. Работейки в непосредствена близост с танцьорите,

танцувайки и почивайки заедно с тях, художествените ръководители познават

темперамента, предпочитанията им, техните тревоги и радости. Те разговарят с

децата, обсъждат, критикуват, спорят, дават и приемат съвети, играят игри за

опознаване, за внимание, за себеизразяване. Споделят се с танцьорите вижданията

за танцовите мероприятия, обсъждат се заедно реализирането им, разпределят се

дейностите по тях. В тренировъчната дейност неведнъж се предоставя сцената за

предложения от самите танцьори как да се изпълни някое движение или танцова

фигура, за да се подобри изпълнението. Ръководителите се опитват да създадат

среда, в която децата да могат да изразяват себе си свободно, без емоционални

задръжки и да се отпуснат. Работата на съставите се базира изцяло на

практическото обучение. От особено значение е ръководителите на съставите да

познават творческите потребности на танцьорите си и да създават за тях работна

атмосфера, заредена с положителни емоции. Много е важно децата да виждат в

своя ръководител не само като човека, който ги води и учи, но и човека на когото

могат да вярват.

Интересът към турските народни танци заема водещо място сред

родителите и децата от турската общност.

Утвърдени практики при обучението на танцов фолклор в читалищата от

община Лозница е прилагането на педагогически похвати от методиката на

обучението на народни хора и танци по физическо обучение в начален етап.

Танцът е едно от средствата, което може да намери място във всички форми на

физическото възпитание и спорт. При началното обучение по народни хора и

музикални танци се прилагат следните методи на обучение от методиката за
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преподаване на физическо възпитание и спорт в начален и гимназиален етап:

 Показване – При началното разучаване на танца се показва цялостно,

няколко пъти, а през време на разучаването се показва съответното движение,

част или фигура. Цялостната представа за танца трябва да бъде точна по

отношение на образното предаване на движенията, със спазване ритъмът и темпа–

изразително, красиво и с настроение, със съответният музикален съпровод.

Ръководителят трябва да бъде на достатъчно разстояние от групата, за да могат да

го виждат всички, като децата се подреждат– в права редица или в полукръг, в 2, 3

,4 редици- шахматно. Най- добре се показва с гръб към обучаваните.

 Описание – Описанието е кратко и ясно: описание на движенията

включени в танца и описание на трайностните отношения на танцовите елементи

и движения (описание по тактови размери).

 Обяснение – Разкрива смисълът и съдържанието на движението. То

дава знания за важните моменти от танцовото движението, насочва вниманието

към него. Обяснението трябва да бъдат точно, да подсеща, да бъде емоционално.

 Разказът – Словесен метод, чрез който се прави характеристика на

предстоящия разучаван танц. Чрез разказът обучаемите получават по-обстойна

информация за произхода на танца, особености на етнографската му област, бит и

обичаи.

При началното разучаване на танца, при задълбоченото затвърдяване и

усъвършенстване се използват основните методи на обучение: Разчленен метод

— Когато материала за начално разучаване е сложен координационно и ще

затрудни обучаемите танцът се разучава на отделни части - разучаване на първа

част, след това разучаване на втора, трета и т.н. Всяко новоразучено движение

свързваме с усвоените, до цялостно изпълнение на танца. Например: Начално

разучаване на турски фолклорен танц „Мендили елине“ първо се разучава 1-ва

част, след което 2-ра, и 3-та. Свързват се последователно, до цялостно сглобяване

на танца. Цялостен метод – Използва се при по-прости и леки танци или в
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детския танцов състав - напреднели („Наджием“, „Майданоз дестесийем“). Метод,

използван преди всичко в тренировъчните репетиции за затвърдяване и

усъвършенстване.

Важен въпрос от методиката са грешките и тяхното отстраняване.

Грешките са свързани с техниката на изпълнение, с координирането на

движенията (ръце и крака), съгласуване на движенията с музика. Когато грешките

са малко и частични, играта не се спира (правят се общи или индивидуално

забележки) или ръководителят играе пред детето, което допуска грешки, хваща се

до него, непрекъснато е сред играещите и с указания, забележки и с личния си

пример стимулира бързото и качествено усвояване на танца. В много случаи

затвърдяването на танца е допълнителна задача и обикновено се прилага в края на

основната част, последните 8-12 минути преди приключването. При

затвърдяването и усъвършенстването на изучения материал трябва да се отдели

повече внимание на доброто техническо и стилова изпълнение. Може да се

използва по-бърза музика в съответния тактов размер на танца. Това позволява на

обучаемите да дадат по-голям простор и изява на чувствата и темперамента си по

време на игра.

Старателно отработените танци пораждат желание да бъдат изиграни

отново и отново, което се отразява положително не само върху стила и характера

на танцовото изпълнение, но и повишава емоционалния заряд и мотивацията на

танцьорите. По този начин се реализира и принципа „искам – мога – успявам“,

който има важна роля в танцовите репетиции. Ежеседмичните танцови занимания

изискват от участниците трудолюбие, спазване на ред и дисциплина,

организираност, отговорност и уважение към другия, а това са едни от градивните

елементи в личностното израстване на младите хора. Разнообразните танцовите

изяви като организационна форма имат отличен ефект върху формирането на

успяващи танцьори. Усетили силата на подкрепата на публиката, децата

придобиват увереност, самочувствие и се връщат в репетиционната зала, заредени
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с много ентусиазъм и желание за по-добри постижения. Първите изяви на

новоприетите танцьори винаги са на местна читалищна сцена, пред позната

публика – родители, учители, съученици, роднини, съселяни за да почувстват

силата на подкрепата и да придобият увереност за по-голяма сцена и друга

публика. Когато се подготвя концерт ръководителите винаги го виждат от

няколко позиции – на децата изпълнители, на техните родители и учители, на

техните приятели. Децата трябва да получат възможността да изразят по

възможно най-добрия начин танцьора в себе си; родителите – да се радват на

детето си – можещо, успяващо, щастливо; учителите – да видят своя ученик в

друга светлина; приятелите – да подкрепят своя приятел, и всички те заедно – да

му вдъхнат увереност и да засилят усещането му, че знае, че може, че успява.

Читалищното ръководство се старае самостоятелните концерти да бъдат празник

за изпълнителите. Децата искат да се изявят, да бъдат забелязани, да чуят

аплодисменти, да получат награда за труда си.

След успешната реализация на представените педагогически практики

интересът и съпричастността на ученици и родители към читалищния живот се

засилва. Повишава се капацитетът и самоорганизацията на родителската общност.

През последните десет години броят на децата, посещаващи детските танцови

състави към читалището се в училището се увеличава. Между двата детски

състава – начинаещи и напреднали има приемственост. Децата не отсъстват от

тренировъчни репетиции без причина. Това доказва, че читалищната политика за

привличане на младите хора в обучението на фолклорни танци от българския и

турския фолклор е успешна, а използваните педагогически практики - работят. Те

представляват интерес както за ръководителите, работещи по тях, така и за деца и

родители. Представените практики са лесно приложими за всеки един танцов

състав към читалище, училище или клуб.

В заключение „Фолклорът заема своето значимо място в съвременната

култура. Той еволюира и това е един сложен и дълъг процес, който днес се
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характеризира с динамиката в развитието на глобалната култура и изкуство.

Въпреки това положителното отношение към традиционния фолклор в

действителност е факт.“2 Дейността на НЧ „Христо Ботев -1931г.” с. Веселина е

потвърждение на тази авторова мисъл.
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