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АНИМАЦИОННОТО КИНО И ФИЛМОВИТЕ ХИБРИДИ 

ANIMATED FILM AND FILM HYBRIDS 

 

Лектор 

проф. д-р Надежда Маринчевска 

Prof. Nadezhda Marinchevska, PhD 

Тел. 02944 24 14; 0894 716 366 

E-mail nadiamarin@abv.bg 

 

Хорариум:  

30 лекционни часа. 

 

Начин за оценяване: 

колоквиум (текуща оценка); 

защита на реферат; 

тест и събеседване. 

Крайната оценка се оформя от преподавателя въз основа на горните параметри. 

 

Анотация: 

Целта на курса е докторантите да получат познания в областта на съвременния филмов 

език, спецификата на анимацията, както и за хибридните форми в киното. Дигиталните 

технологии, върху които се базира огромна част от съвременната аудиовизуална 

продукция, внасят съществени промени в екранния образ. В много от случаите 

генезисът на тези промени е именно в анимацията. Курсът има за цел да разшири 

методологичните подходи за анализ на екранното произведение във връзка с все по-

често появяващите се хибридни форми в световната филмова практика=  

 

Annotation: 

The proposed course seeks to impart knowledge in the field of contemporary film language, 

of animation specifics as well as of hybrid cinematic forms to PhD students. Digital 

technologies, underlying the best part of contemporary audiovisual production, bring about 

considerable changes in screen imagery. More often than not, it is the animation where the 

origins of such changes lie. The course aims at widening the range of methodological 

approaches to analysing cinematic works in view of the often occurrences of hybrid forms in 

world cinematic practices.  

 

Учебна програма и основна литература 

Учебна програма 

Увод в екранния език 

Хронофотографско кино и анимация 

Време и пространство в анимационното и в игралното кино 

Кинетични параметри на анимационното движение, динамика и хипердинамика на 

персонажите 

Визуални парадокси в анимацията и специалните ефекти в игралното кино Теория на 

Айзенщайн за плазматичността 

Класически техники в анимационното кино 
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Артистични техники в анимацията –живопис, рисунка върху хартия, пясък, карфичен 

екран, рисунка върху лента и др. 

Изрезка и колаж. Обемни техники 

Триизмерна компютърна анимация. Компютърно генериран образ (CGI) в игралното 

кино. Хиперреализъм. Триизмерна компютърна анимация. Компютърно генериран 

образ (CGI) в игралното кино. Степен на трансформация на човешкото тяло. Създаване 

на имагинерни светове. Метаморфозата като специфичен анимационен елемент в 

игралното кино Наративни и визуални стратегии в игралното кино като заемки от 

анимацията 

Филмовият хибрид – симбиоза и противоречия 

„Документална анимация“ 
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