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ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКА 

 
 

Руслана Бонева Велинова, ръководител на клуб“Изкуство“ 
за проведена  представителна изява на 22.06.13 г.  

 
  
ЦЕЛ: Изявата представя премиера на театрално представление „Когато модата е взета 
вместо цивилизацията“, което е завършващ етап от целогодишната работа на клуба 
върху драматизацията на комедията на Добри Войников „Криворазбраната 
цивилизация“.  Целта  на публичната изява е популяризиране на дейността на клуба 
пред по-широка аудитория и демонстрация на постигнатите резултати в овладяването 
на сценични техники и драматургични  похвати, а така също и индивидуална актьорска 
и танцова изява на отделните участници. 
  
 ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОВКА:   
 

 След консултация с театрален специалист е направен  предварителен 
постановъчен план на текста на творбата, в който са отбелязани отделните 
картини и действия с подробни указания за отработването им; 

 Направен е идеен анализ на пиесата с подробно описание на персонажите и 
вложените в тях внушения; 

 Обсъдени са идеи за творческа актуализация на текста; 
 Посетени са театрални представления на комедията в театър „Възраждане“ и в  

Малък градски театър „Зад канала“, върху които са проведени обсъждания с цел 
откриване на различни режисьорски и актьорски подходи  и нестандартни 
творчески решения; 

 Извършен е кастинг за разпределение на ролите; 
 По предварително утвърден  график са направени  последователни репетиции, в 

които участниците работят върху своите роли, усвоявайки различни сценични 
похвати и актьорски техники; 

 Обсъдени са идеи за костюми, сценография и декори; 
 Изработена е фонограма за сценично озвучаване; 
 Проведена е генерална репетиция в залата. 
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ХОД НА ИЗЯВАТА:  
 

 Представител на клуба откри изявата, приветства гостите и обяви, че 
представлението се посвещава на 180-годишнината от рождението на видния 
български възрожденец и духовен будител Добри Войников; 

 Участниците изпълниха с вдъхновение ролите си и получиха заслужени 
аплодисменти от публиката; 

 След края на представлението ръководителят на клуба изказа задоволство от 
показаните резултати, поздрави участниците за усърдието и им пожела още по-
високи успехи при следващи изяви. 

 
 
Ръководител ИИД:     Директор: 
  /Руслана Велинова/    /инж. Иглика Неделчева/ 


