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1. Код: ARC1298
2. Наименование на учебната дисциплина:

„История на aрхитектурата“
3. Вид: факултативнa
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора (и): доц.  д-р Красимира Захариева Вачева
9. Резултати от обучението:Запознават се студентите с периодизацията

в историческото развитие на архитектурата. Опознават се
средновековните култури и историческите процеси станали
катализатори за появата и развитието на съпровождащата ги
архитектура. Развиват се умения за различаване и анализиране на
различни архитектурни планове и типове. Цели се добиване на
базови умения в изучаваната материя за развитието на европейската
и световна архитектура.

10.Начин на осъществяване:
11.Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо):
12.Съдържание на курса: появата и развитието на нови архитектурни

типове в култовата и гражданска архитектура след края на
античността – от края на IV в. до края на XIV в. сл. Хр. -
средновековната архитектура. Поява и развитие на ренесансовата и
бароковата архитектура, архитектурните направления рококо и
класицизъм. Архитектурата на XX в. , архитектурни стилове и
течения; Архитектурата на новото хилядолетие в Европа, Азия и
Америка. Материалът е поднесен в съпровод от примери за
творчеството на най-ярките автори и най-забележителните им
творби. Лекциите включват и кратка, но съществена информация за
характера на успоредно развиващата се архитектура на Изтока.



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

 - лекционен курс с ММ представяне (актуализиран 2011 г.);
 - Мюлер, В. и Г. Фогел Атлас Архитектура II, 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)
 - Ching, Fr., M. Jarzombek, Pr.Vikram. A Global History of Architecture, Wiley,

2006.
 - Architecture Styles. Ed. Cunliffe, S. and J. Loussier. Книгомания 2010-

Casti Ñeiras, M. Tapiz de la Creacion el.Ed. Ayuntamiento de Girona, 2011.
 Цейка Ян. Тенденции в съвременната архитектура 2003г.
 Contemporaty European Architects III, IV part
 Contemporary Califonian Architects
14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване:

лекции, консултации, семинарни занятия, изработване на есе.
15.Методи за оценка и критерии: Писмен и устен изпит, есе.
16.Език на преподаване:   български

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Jarzombek
http://www.diegomarin.com/publicaciones.php?autor=704802
http://www.diegomarin.com/publicaciones.php?editorial=101661

