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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC 2009
2. Наименование на учебната дисциплина: Обществени сгради и комплекси-I“- проект
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: трета
6. Семестър, в който се изучава: шести
7. Брой кредити: 7,5
8. Име на лектора: д-р арх. Радост Райновска
9. Резултати от обучението: Цел на курса е постигане на професионални знания и

умения за разработване от студентите на проекти за изграждане на търговски
сгради и комплекси в контекста на градска и природна  среда.

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

необходимо студентите да са навлезли в същността на проектантската дейност и да
са преминали обучение по въведение в архитектурното проектиране и основи на
архитектурната композиция.

12. Съдържание на курса: Търговска мрежа; Териториална структура; Видове
помещения в магазини; Обемно-планова композиция; Архитектурно-художествена
композиция; Мрежа от заведения за хранене, почивка и развлечения; Заведения за
обществено хранене; Видове помещения, oбемно-планова композиция,
aрхитектурно-художествена композиция; Търговски центрове; Видове,
разположение, съдържание, планова и обемно-пространствена композиция;
Обновяване на стари улици и квартали; Методика за обновяване; Пазари и
пазарната икономика; Български градски пазари, перспективи; Административни
сгради за бизнеса; Бизнес-паркове – научни, технологични.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

• Записки от лекциите и тезиси  в електронен вид, предоставени от лектора.
• Chung Ch. J., Inaba J., Koolhaas R., Leong Sz. Ts., The Harvard Design School Guide

to Shopping, Taschen, 2002
• Beddington Nadine, Shopping Centres: Retail Development, Design and Menagement,

Architectural Press, 1991
• Coleman Peter, Shopping environments (Evolution, Planning  and Design,

Architectural Press, 2006, Elsevier Ltd, Oxford UK, Burlington MA, USA
• Kramer A., Retail Development Handbook Urban Land Institute (2009)

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване лекции, лекции,
практически упражнения, консултации и самостоятелна работа,

15. Методи за оценка и критерии: писмен и устен изпит Персонална работа с всеки
студент, обсъждане на работите по групи и в целия курс, докладване и защита на
студентски проекти пред колегите от курса; обсъждане на проведените клаузури с
аргументация за оценки на принцип на сравнение на постиженията.

16. Език на преподаване: български


