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Специалност Архитектура
Образователно-квалификационна степен магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC 2037
2. Наименование на учебната дисциплина: Лятна практика (история на архитектурата)
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 1
8. Име на лектора: доц. д-р арх. Красимира Вачева
9. Резултати от обучението: Тематиката на практиката цели онагледяване на

наученото по дисциплините Сградостроителство и Архитектурни конструкции.
Тематиката на практиката цели онагледяване на наученото в едноименния
лекционен курс и разбиране на класическите архитектурни форми. Акцентира се и
върху значението на античното архитектурно богатство на България.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: темите на практиката въвеждат

студентите в практическата основа на курса.
12. Съдържание на курса: Изяснява се понятието архитектурно-археологически

останки, разглежда се хронологическото им наслагване. Практиката запознава
студентите с античното строителство и останките на античния град Одесос на
територията на съвременния град и близките околности. Проследяват се различни
строителни техники, архитектурни конструкции и инженерни инсталации

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

- лекционен курс с ММ представяне (актуализиран 2010 г.);
- Мюлер, В. и Г. Фогел Атлас Архитектура I, Летера 2003
- Енциклопедия на архитектурата, Сфия 2008. Под  ред. на Емили Коул;
- Фийлд, Д.М. Шедьоври на архитектурата. Книгомания 2007 (с речник на
архитектурните термини)
Препоръчителна литература:
- Architecture Styles. Ed. Cunliffe, S. and J. Loussier. Книгомания 2010.
- Круль, Т. и М. Ариуа Тунис Карфаген, 2008
- Греция. Ed. Tobi’s, 2006

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: теренна практическа
работа

15. Методи за оценка и критерии: Реферат анализ на видяното, подкрепен с богат
илюстративен фотоматериал (или практическа задача – заснемане на архитектурен
паметник: план, характерни разрези)

16. Език на преподаване: български


