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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

(максимален обем 1 страница, кегел 12, шрифт Times New Roman)

1. Код: ARC1308
2. Наименование на учебната дисциплина: „Обществени сгради“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: седми
7. Брой кредити:  3
8. Име на лектора (и):    доц. д-р Ал.Слаев/ д-р Радост Райновска
9. Резултати от обучението: Въз основа на усвоените знания за

същността, функциите, композиционните изисквания и подходи,
студентите да могат  да се запознаят с проблемите, свързани с
проектирането на обществени сгради и комплекси.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо):

студентите да са завършили курс по Въведение в архитектурното
проектиране.

12.Съдържание на курса: Методиката за планиране на териториалната
структура на обществените сгради и комплекси в градовете и
курортните  територии.  Типология на обществените сгради и
комплекси - търговските сгради и комплекси; сгради за култура и
образование, сгради на здравеопазване и спорт, зални сгради, музеи
и библиотеки, аерогари и сгради на транспорта и др.  Начините за
определяне на основните видове помещения в тях и обзавеждането
им. Принципите за изграждане на тяхната обемно-пространствена и
архитектурно-художествена композиция.

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

 Записки от лекции и тезиси в електронен вид
 Кадинов, Б.- Обществени сгради- София-2010- АА„ Братя Кадинови“
 Лазаров Владимир –Обществени сгради –книга първа  и втора
 София, ДИ ”Техника” 1975.



 Рожин И.Е. и Урбах А.И. – Архитектурное проектирование
общественных зданий и сооружений – изд. Москва Стройиздат  1985

 Николова П.Д, Йосифов Й.И, Никифоров.Ив., Душева Е.К. –
Обществени сгради на жилищните райони ,  София , ДИ ”Техника”
1979

 Саздов Ив, Грънчарова В. –Архитектура на училищните сгради –
София – ДИ “Техника” 1989 год.

 Николова Й. –Детски заведения -–София – ДИ “Техника” 1986 год.

 Змеул С.Г. и Маханько Б.А. – Архитектурная типология зданий и
сооружений – Москва « Архитектура –С» - 2004 год.

 Dudek Mark - Schools and Kindergardens- Birkhäuser Verlag AG-2008

 Нойферт Ернст –Нойферт –архитектурно проектиране-38- издание-
под редакцията на проф. д-р арх. Чавдар Ангелов- изд. „СофтПрес“
АД – 2008

 Ford Alan -Designing the sustainable School- The Images Publishing
Groupe Pty  Ltd -2007

 Aymonino Aldo  Valerio Paolo Mosco – Contemporary Public Space Un-
volumetric Architecture –Skira Editors S.p.A.- 2006

14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
лекции, индивидуални консултации, реферат.

15.Методи за оценка и критерии:  Писмен  изпит по конспект
16.Език на преподаване:   български


