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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE2002
2. Наименование на учебната дисциплина: Градоустройство I
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър, в който се изучава: четвърти
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев
9. Резултати от обучението: Запознаване на студентите с историята на възникване и

развитие на градовете и  придобиване на знания и умения за анализиране на
проекти за тяхното устройство

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: За провеждане на курса на обучение е

необходимо студентите да са преминали учебните курсове по история на
архитектурата и изкуствата и въведение в архитектурното проектиране

12. Съдържание на курса:
• Възникване и развитие на градовете в Египет, Месопотамия, Древна Гъция    и

Древен Рим.(3000 г. п. н. е. – V в.)
• Градовете през Средновековието във Византия и Западна Европа. (VІ – ХІІІ в.)
• Градовете през периода на разпадане на феодализма и изграждане на капитализма в

Западна Европа.(ХІV – ХVІІІ в.)
• Градовете в Русия (ХV – ХІХ в.)
• Градовете в Северна Америка (ХVІІІ – първата половина на ХІХ в.)
• Градовете в Европа и Северна Америка (втората половина на ХІХ и началото на

ХХ в.)
• Градоустройството в СССР и Русия (ХХ в.)
• Градоустройството в Западна Европа, Скандинавските страни, Северна Америка и

някой примери от др. страни през втората половина на ХХ век.
• Развитие на градовете по българските земи.
• Основни изводи от историята на развитието на градовете в Близкия Изток, Европа

и Северна Америка.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни

ресурси / инструменти:
учебници:
• Никифоров, И. История на градоустройството, ВСУ, 2008.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, консултации и
самостоятелна работа. Провеждане на текущ контрол. Ръчно скициране на схеми на
характерни градове от всички исторически епохи.

15. Методи за оценка и критерии: Провеждане на изпит, оценка на ръчните скици
16. Език на преподаване: български.


