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Катедра                                                            „Архитектура и урбанистика”
Професионално направление  5.7Архитектура, строителство и геодезия
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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

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

1. Код: ARC2045
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Дизайн за историческа среда“
3. Вид: избираема
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 Красимира Захариева Вачева
9. Резултати от обучението: култивиране на активна позиция към

културното наследство; създаване на високи ценностни критерии за
историческите пространства и дизайн; запознаване със съвременните
методи/методики за ревалоризация на културното наследство;
изграждане на проектна опитност.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания : теория/практики по

българска архитектурно наследство; базови знания/проекти (
сгради/конструкции/технологии/техники); дизайн за градска среда.

12.Съдържание на курса: актуалност на темата; ревизия на българското
архитектурно наследството и градски дизайн; широк спектър от
съвременни методи за намеса; разработка концептуален проект)

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

 Станчо Веков- Архитектурата- код за национална идентичност,  Архитектура,
строителство, съвременност, ВСУ «Черноризец Храбър», 2008; Бъдещето на
българската архитектура се корени в повторния прочит на нейното европейско
начало; Преродени пространства/ реконструирани пространства; Новият живот
на старите улици и квартали/ Още за методите на градска ревитализация, сп.
Архитектура, бр. 3/2009; 4/2010; 4/2011;

 Росица Никофорова Росица, Интериор, история и теория, Изд. Славена, 2008;
 Росица Никофорова, Дизайн за архитектурна среда, ВСУ „Черноризец Храбър”,

Университетско издателство, 2011;
 Barnett, Jonathan, An introduction to urban Design, Harper & Row, New York, 1982.
 3.3.2.Допълнителна литература:



 1.. William J. Bowman, Graphic communication, John Wiley & sons, New York – London,
Sidney, 1968;

 2.  John Coles &Naomi House, The fundamentals of interior architecture, AVA Publishing SA,
2007;

 3. Ernst Ulmann, Von der Romanrik zum Historizmus. Architektur-Stil und Bedeutug, VEB. A.
Seemann Verlag, Leipzig 1987;

 4. Кenneth Willianson, Development and Design of Hritage Sensitive
Sites, Strategies for listed Buildings and conservation Areas, Routledge,
2010

14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:
Лекции, консултации, курсови задачи.

15.Методи за оценка и критерии: есе 10%; клаузура 30%; проект и
защита       50%; аудиторна активност 10%;

16.Език на преподаване:   български


