
 
 

Студентска лаборатория „Варна –  град за хората“  

под патронажа на проф. арх. Ян Геел  

СЕМИНАР „ПЕШЕХОДНА  СРЕДА В ЦЕН ТРАЛНИТЕ ГРАДСКИ ЧАС ТИ“  

26-28 февруари 2018г. ,  гр .  В а рна  
В СУ „ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪ Р“  

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

26 февруари 2018г. (понеделник) 

Подготвителен панел 

Запознаване с централната градска част на Варна 

Модератор: арх. Христо Топчиев                                            Място : Централна градска част 

15:30 – 17:30 Обход на централната градска част на Варна 

- Района около ФКЦ 

- Района около входа на Морската градина; 

- Района по бул. „Княз Борис III“. 

27 февруари 2018г. (вторник) 

Основен панел 

Откриване на семинара 

Модератор: д-р арх. Младен Танов                                                                     Място: зала 405  

9:30 – 9:40 Откриване на семинара на Студентска лаборатория „Варна – град за хората“ 

под патронажа на проф. арх. Ян Геел 

9:40 – 10:30 Презентация на зам. кмет Пейчо Пейчев за предстоящите проекти на Община 

Варна 

10:30 – 12:00 Презентация и дискусия на студентски проекти от лабораторията 

- Ландшафтни проекти; 

- Проекти за дизайн на табели за незрящи; 

- Проектни решения и практики за централната пешеходна зона на Варна 

12:00 – 13:15 Обяд 

Практически панел 

Работна среща на тема „Пешеходна среда в централните градски части“ 

Модератор: арх. Петър Николов                                                                           Място:  УСК 1 

13:30 – 15:00 Публична лекция на проф. арх. Ян Геел  

15:00 – 15:30  Кафе пауза 

15:30 – 16:30 Дискусия 

- анализ на наблюдаваните в предходния ден проблемни участъци от проф. арх. 

Ян Геел; 

- преглед на снимков материал; 

- отбелязване на картов материал; 

- коментиране на добри практики и потенциал за подобряване на средата. 

16:30 – 17:00 Закриване на семинара  

Връчване на сертификати, автографи и снимки с проф. арх. Ян Геел 

28 февруари 2018г. (сряда) 

Заключителен панел 

Модератор: Проф. д.арх.н. Атанас Ковачев                                                     Място: УСК 1 

9:00 – 10:30 Работна среща на Студентската лаборатория „Варна – град за хората“  

с проф. арх. Ян Геел за развитието на централната градска част на Варна 

- методологията на анализа на градските пространства с примери за добри 

практики,приложими във Варна 

 


