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ВЪВЕДЕНИЕ
Училището е фактор за развитие на обществото. Повишените изисквания на обществото
към образователната система налагат динамични промени в процеса на обучение. Част от промените
е създаването на нова учебна среда, която да изпълни ролята на „третия учител“, съдействащ
личностното изграждане на индивида. Аналитичните изследванията, провеждани в страни, където
образователната политика се ползва с приоритет, показват тенденции за създаване на прогнозни
модели за стратегическо развитие на сградите за образование.
Понятието „училище“ има двойствен смисъл. От една страна училището се възприема като
образователна институция, а от друга, като място за провеждане на учебен процес, т.е. сграда и
прилежаща територия. Хронологичните и структурните анализи на „училището“ в двойния аспект на
неговото съдържание в значителна степен предопределят успеха на пространствения израз на
архитектурно-композиционните

концепции. Колкото стратегически-перспективно е развитието на

образователния процес, толкова по-сигурен е бъдещия просперитет на обществото.
Процесът на образование сам по себе си непрестанно подлежи на обновяване. Бързото
развитие на комуникационни технологии и безпрецедентната информационна наситеност във всички
сфери на човешката дейност, предопределят ответна реакция в методите и методологията на
образователния процес и оказва влияние върху организацията на средата, където се провежда той.
Променя се функционално-плановата структура на сградите за образование. Бързината на връзките и
информационната наситеност

предопределят повишените изисквания към всички участници в

процеса на обучение, в това число и към проектантите – създатели на нов тип учебни пространства ,
чиито характерни черти са флексабилитет и

полифункционалност. Сградите за образование са

инструментите, които са способстват развитието, познанието и демократизацията в образованието
съчетавайки баланс и устойчивост.
Динамиката на времето, в което живеем и възможностите за мобилност на комуникациите, са
предпоставки за нарастващ потенциал на едновременност в извършваните дейности от младите хора.
Промяната на образователната система предвижда излизане от модела на пасивен учебен процес.
Съвременните тенденции в образованието акцентират върху прилагане на интерактивен удължен
учебен процес, което означава активна учебна дейност в клас и в извънкласно време, както и
организиране на места за обучение в и извън класните стаи, осигуряване на подходящо хранене и
зони

за активна почивка и спорт. Примери от съвременната световна практика показват

възможностите на пространствата, предназначени за общи училищни мероприятия и площите
предназначени за комуникации, да се възприемат като възможни алтернативи за учебна дейност в
извънкласно време.
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Трансформацията и интеграция на сходни по своето предназначение площи и оформлението
им в мултифункционалните пространства за нуждите на учебния процес е тази свободна ниша в
реконструкцията и разширението на училищата, която предлага оптимално използване на училищната
база . Настоящото изследване има за цел чрез анализиране и проучване на възможностите за
стратегическа модернизация на пространствата , да се постигне оптималното използване на площите
за различни учебни дейности.
Увеличаване на относителния дял на площите за комуникация и трансформацията им в
пространства за самоподготовка и извънкласна дейност в училищните сгради е основна тенденция и
причина за появата на нови подтипове училищни комплекси , даващи приоритет на свободното
обучение, движение и общуване между всички участници в процеса на обучение.
Пребиваването в сградата на училището при удълженият учебен процес, включващ подготвка
за следващи занятия, има и

социален ефект – постига се на приблизително равен стандарт,

независимо от социалните или други условия на живот на учениците.
Актуални проучвания показват , че динамиката на научно-техническия прогрес и
лавинообразната информационна наситеност са в дисхармония с методиката на пасивното обучение,
която все се прилага в някои училища. Съвременни проучвания в Америка от 2013 година показват
пирамидалната структура на процентно съотношение между

съвременните видове познания и

умения, които учениците на ХХІ век трябва да усвоят 1. В рейтинговата скала на видовете обучение с
най-малък рейтинг , от 5%, е пасивната форма на обучение, формулирано най-общо като лекции
(lecture), следвана от четене (reading) с 10 %. В нарастващ ритъм със стъпка от 10 % се подреждат
методите на преподаване с аудио-виуални и демонстрационни средства; работата в дискусионни
групи е с 50 %-ов рейтинг, следвана от практически занятия – с 75%. С най-широка популярност - 90 %,
е желанието да се изучават предмети и дисциплини по нетрадиционен начин, като знанията веднага да
бъдат прилагани на практика. Анализът на

данните

показва категорично отхвърляне на

традиционните методи на обучение, което преведено на езика на архитектурната, означава нови
учебни пространства и ново структуриране на функционалната планова композиция на училищната
сграда. В авангардните проучвания върху съдържанието на учебната програма на второто десетилетие
на ХХІ век се представят за основни следните дисциплини, определени като степен на „грамотност“ по
определената тематика : творчество и изкуства (музикални, визуални, драматични и медийни);
финансова, социална, екологична и

емоционална грамотност; глобализация и мултикултури;

физическа култура и здраве; кибер-грамотност . В тази връзка ИКТ технологиите и програмирането,
както и автоматика и роботика; четене и математика се определят като основно средство за общуване
и обучение и се считат за основни знания , прилагани в уъркшопове и практики във офиси и фирми. В
списъка присъстват и конструктивни умения - дърво- и металообработване, текстил,
1
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Новите концепции за учебното пространство откриват широки възможности за реконструкция и
адаптация на съществуващи училищни сгради

и превръщането им в образователен , културно-

информационен и спортен център.
С инвестиране в създаване на окрупнени интегрирани учебно-образователни комплекси с
развита информационна база и сектори за култура и спорт се осигурява паралелно обслужване на
социалните и урбанистичните нужди на населението в жилищните райони.
Настоящият дисертационен труд изследва перспективите за развитие и адаптиране на
училищната сграда към предизвикателствата на новия век и проследява тенденциите за превръщането
на учебната сграда в обществено - образователен център, наситен със социални, културно – масови и
спортни дейности.
Актуалност на изследването
Образователната система на ХХІ век отправя нови предизвикателства към съвременната
архитектура. Промените в методиката и процеса на обучение изискват своевременно дефиниране и
адекватното им отразяване при

създаването на нова учебна среда. Учебната сграда вече се

възприема като активно въздействащо възпитателно средство, реализацията на което трябва да
изпреварва промените в образователната система.
Необходимостта да се разгледат проблемите в структурата на сградите за обучение се
основава и на констатацията, че и в България новите информационни технологии предлагат
възможности за множество интерактивни идеи в методите на обучение.

Приложението им в

традиционна учебна среда е затруднено. Тези предпоставки дават отражение в организационната и
функционалната структура на всички обществени сгради и в частност в училищните. Учебна среда
среда, отговаряща на потребностите и тенденциите в развитието на подрастващите предопределя в
голяма степен и успешното развитие на обществото като цяло.
Опорните точки на българската образователна система винаги са били и продължават да
бъдат:
традиционализъм;
човешки ресурс;
иновативност.
До 1990 г. е налице силна централизация на дейности и компетентности, свързани с
образованието във всички аспекти. След 1990г. преобладава екстремно развиващата се иновативна
децентрализация, намираща израз в:
опити за синхронизиране с европейските модели;
Автор : арх. Радост Райновска
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търсене на параметрите на институционално взаимодействие;
механично привнасяне на външни елементи;
динамика на промените в нормативната база;
освобождаване на училището от възпитателната му роля.
Промените, настъпващи в българското образование днес, са свързани с глобализацията на
света и с искреното ни желание децата на Варна да не останат извън този процес, както и да
създаваме подходящи условия те да бъдат напълно конкурентни на своите връстници.
Изграждането на гражданското общество и развитието на демократичните процеси все по-осезателно
открояват проблемите, отнасящи се до съхраняване и обогатяване на традициите, търсене на
иновационни модели за развитие на образованието; очертават границите на участие и отговорностите
на всички институции, свързани с образованието,както и параметрите на управление на образованието
от държавната и местната власт.
Общественото мнение за образованието в България в настоящия момент се фокусира както
върху недостатъчните средства, отделяни от държавния бюджет, така и върху липсата на нов тип
регулиране на преминаването от една образователна степен в друга, на вида и формата на различните
изпити, на продължителността на обучението, на учебното съдържание и учебниците.
Не би трябвало да се подминават фактите, че опитите за реформа в последните години се
свеждат до поредица от неуспехи .
Обществото изисква обучението и възпитанието на новото поколение да бъде в съответствие
с предизвикателствата на бъдещето. Съвременен учебен процес , провеждан със средствата на
авангардни информационно-комуникационна средства и методи изисква подходяща учебната среда,
провокираща креативност. Сградата на училището трябва да отговаря в най-голяма степен и даже да
предхожда в някои отношения развитието и прогреса в образователния процес.
България е член на Европейския съюз и този факт предопределя изискванията към
образователната ни система и към сградите и средата, в която се провежда обучение За процеса на
демократизация на образованието

приоритет представлява социалния ефект, който

осигурява

приблизително равен стандарт на учениците, независимо от социалните им различия или други
условия на живот.
Проучването и анализа на европейските директиви прави възможно приложението им при
проектирането на нови и при реконструкцията и адаптацията на съществуващите училищни сгради.
Необходимостта да се разгледат проблемите в структурата на сградите за обучение се базира и на
констатацията, че и в България малката дигитална революция е факт. Променят се средствата, чрез
които се осъществява учебния процес, а и той самият се видоизменя в съответствие с навлизащите в
навсякъде информационно - комуникационни технологии.
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Тези предпоставки дават отражение в организационната и функционална структура на всички
обществени сгради и в частност в училищните.
Социално-икономически характер на обяснява причините, породили поредицата от изложените
проблеми и едновременно с това подчертава актуалността на изследването .
Съвременно състояние на проблема
В световен мащаб образованието е приоритет на държавното управление . Последните три
десетилетия в България се неглижира състоянието на образователната система и респективно
стратегията за развитие на сградния фонд, така че той да отговаря на динамичните изисквания на
съвременната педагогическа наука.

Липсата на

утвърдени направления

за развитие на

образованието превръща разработването на прогнози за адаптиране на съществуващите училищни
сгради в тема с подчертана актуалност.
От няколко години в България се наблюдава дефицит на места в детските градини в големите
градове –София, Плодвив, Варна, Плевен. Причините са комплексни и не са предмет на настоящото
изследване. Предвидими обаче са последиците от този факт, тъй като само след няколко години
същите деца ще са в ученическа възраст. Проблемът с местата в детските градини ще се превърне в
проблем с местата в училищата.
За актуалното състояние на училищата в България в

момента, за проблемите в

организационната и функционална им структура, за изисквания на съвременния учебен процес към
средата за обучение трябва да бъдат провеждани конференции, симпозиуми, да бъдат издавани книги
и публикации, да бъдат провокирани медийни дискусии.
Министерството на образованието и науката в сравнение с други министерства има вероятно
най-големия сграден фонд. Приватизацията не е нарушила това положение.Този факт предопределя
бъдещата стратегия за развитие на училищните сгради като преустройство , реконструкция и
допълване на необходими обеми и структури и ограничено строителство на нови училищни сгради и
комплекси.
Необходима е

цялостна или частична промяна на функционалната схема за ефективно

организиране на училищните сгради и пространствата в и около тях.
След анализ на световния опит и въз основа на нашите бъргарски традиции , настоящото изследване и
направените въз основа на това изводи, се предлагат някои концептуални схеми и модели в помощ на
проектантската практика.
Обект на изследването.
Обект на настоящата дисертационна разработка са сградите за образование, които след
настъпилите промени в обществено-политическия и съответно в социално-икономически живот в
Автор : арх. Радост Райновска
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България в края на 20 век и навлизането на бързоразвиващите се информационно-комуникационни
технологии в процеса на обучение, са подложени на повишени изисквания към структурата и
организацията на пространствата в тях.
Предмет на изследването
Предмет на изследователската разработка са процесите на промяна и развитие в
архитектурата на училищните сгради, изразени в планово-композиционна им структура и функционална
организация:
хронологичен обзор на основни направления в историческото развитие на училищните сгради
по света и в България
проследяване развитието на характерни типологични изменения в планово-функционалната
композиция на учебните сгради в световната практика и в България през втората половина на
ХХ век
структурни промени в основни функционални звена на общите училищни пространства
в действащата нормативна база в България по темата на дисертационния труд към момента
на проучването
прогнози и модели за развитие на нови подтипове училищни сгради и комплекси .

Граници на изследването
Времеви обхват
Изследването е съсредоточено върху сградите за образование, създадени в периода от края на
ХІХ

век до наши дни. Периодът обхваща времето на

българското Възраждане и разглежда

създаването на училищната образователна и пространствена структура.
Пространствени граници
Маркирани са характерни моменти от развитието на архитектурно-композиционните системи и
са анализирани основни принципни изменения и трансформации в плановата им организация на
училищни сгради в Европа, Америка и България.
България има своите специфични особености по отношение на процеса на образование и от
там

произлизат и някои характерни особености

за архитектурата на училищните сгради.

Несъизмерими са мащабите на мегаполисите и градовете в държави като Америка , Англия ,Франция,
Русия . В този смисъл, в многомилионните градове обществените сгради и в частност училищните,
Автор : арх. Радост Райновска
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имат различни параметри и обеми, тъй като обслужват население в пъти по-голямо от големите
градове в България. По тази причина изследването на световния опит в областта на учебните сгради
се пречупва през призмата на реалните демографски параметри за страната ни. Предвид големината
на населените места най- разпространени са училищни сгради за 600 до 900 или 1050 ученика.
Детските градини , предучилищното и началното образование предстоят или има тенденция да
бъдат отделени .
В дисертационния труд са анализирани училищни сгради - начални , основни и средни училища
за 600 до 900 или 1050 ученика и колежи с аналогичен капацитет учащи се.
Настоящото изследване не претендира за всеобхватност на проблематиката и за
изчерпателност по отношение на разглеждани периоди и типологични структури в развитието на
училищните структури , нито за пълнота

на възможни модели за нови или реконструкция на

съществуващи образователни комплекси.
Цел на изследването
Целите на дисертационната работа са :
След изследване на хронологичното развитие на базисни типологични структури на учебни
заведения, да се проследи генезиса и изследват морфологичните промени в композиционната
структура на вътрешните и външни пространства в съвременните училищни сгради, в резултат на
което новообразуваните междинни композиционни форми да бъдат класифицирани.
Да се обосноват прогнозни концептуални модели и сценарии за бъдещо проектиране на нови
или реконструиране на съществуващи училищни сгради и комплекси.
Да се допълнят нормативни изисквания към училищните сгради.
Задачи на изследването
Да се проследи хронологичното развитие и динамиката на трансформация на базисни
типологични структури на учебни заведения.
Да се анализират съществуващи класификации на типологичното развитие на училищните
сгради .
Да се проследи генезиса и изследва морфологията на плановите решения, да се анализират
отношенията между вътрешните и външните пространства и територии в съвременните училищни
сгради .
Да се анализират

трансформационните и интеграционни промени

във вътрешните

пространства в училищните сгради , като исторически създадени защитени места, които заемат
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водещо място във функционалната структура и се възприемат като сърцевина на образователния ,
социалния и културния живот на училището.
Да се изследват характерни примери на проекти и реализации от световната практика и да се
установят промените в съотношението между площите и пространствата на основни им функционални
единици, оказващи влияние върху формирането на междинни и преходни форми на учебни комплекси
от нов тип.
Да се изследват новите вариантни типове и подтипове на структурна организация на училищни
сгради от актуалната световна практика.
Да се създадат прогнозни модели и сценарии за развитие на нови и реконструиране на
съществуващи училищни сгради.
Да се изследва възможността за приложение на новите типове схеми за училищни сгради в
съвременните условия в България при реконструкция и обновяване на съществуващия сграден фонд.
Да се изведат предложения за промени в действащата нормативна база с цел подобряване на
работата в процеса на проектиране на училищни сгради.
Основна изследователска теза
В началото на ХХІ век във фокуса на стратегическите проучвания на отговорното пред
бъдещето общество са училищните сгради. Сградите на образованието в най-висока степен отразяват
естествената връзка между потребностите и изискванията на всяка обществено-икономическа и
социално-политическа формация към бъдещото си развитие, респективно към бъдещото поколение.
От своя страна, то

изисква съответстващ на развитието му учебен процес в подходяща за това

учебна среда.
На основата на проведената изследователска и аналитична работа, публикувани литературни
източници, научни и приложни изследвания, собствени изследвания, проектантски опит, авторови
оценки и изводи е формулирана следната основна изследователска теза :
Като институция, училището е приоритетна грижа на обществото. В дисертационния труд се
защитава тезата, че динамиката на учебния процес изисква

непрекъснато обновяване на

стратегията за развитие на училищните сгради, разглеждани като планово-композиционна
структура. Пространствената организация на „училището“ се състои от две съставляващиучилищна сграда и училищен двор.

В отношенията между двата елемента на училищния

комплекс се корени видовото разнообразие на архитектурни

решения, които пораждат

определени емоционални и психологически внушения, влияещи силно върху детската психика.
В световната практика от последните две десетилетия се наблюдават смесени типологични
форми, които не биха могли да бъдат отнесени към утвърдени типологични класификации.
Пропорциите

и

функционалните
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композиционните решения, включващи в пространствените си структури покрити и открити
атриумни и дворни пространства, определят типологичната принадлежност на образователните
комплекси.

Актуалната архитектурна типология може

да бъде допълнена с нови

пространствени типове сгради на образованието, където интегрираните многофункционални
пространства

са основни структуроопределящи елементи, наречени в дисертационния труд

„интегрирана комуникационно-рекреационна учебна среда“.
Дисертационният труд разглежда

два нови варианта на

планово-композиционна

структура и ги определя като „ интровертни“. В първия случай е разгледан и определен
„периметрален модел на “отворен интровертен“ вариант, с нискоетажно застрояване и хоризонтално
нарастване на вътрешните пространства, който може да бъде отнесен към коридорния тип структура .
Следват примери за „затворен интровертен“ вариант с вертикално нарастване на вътрешните
пространства, който може да бъде класифициран към безкоридорния атриумен тип или типа училищна
улица..
Световните и европейските стандарти предопределят развитието на образователната ни
системата и в частност на училищните сгради в България. Основната изследователска теза се развива
чрез поредица микротези, последователно доказани в настоящото изследване :
Историческото развитие на плановите композиции

и функционалното структуриране на

училищната сграда се променя в посока на увеличаване на относителния дял на многофункционалните
и комуникационни площи. Проследяването на хронологичното развитие на плановите структури и
типологията на развитие на училищните сгради през последното столетие показва тенденция към
възстановяване на водещата позиция на вътрешните пространства в композицията им.
Кризата в икономиката и обществото дава отражение и в архитектурното мислене и концепции
за ефективно организиране на училищните сгради и пространствата в тях. През втората половина на
ХХ век, в периода на плановата икономика, в страната е изградена мрежа на сгради на образованието.
Реконструкцията и реорганизацията на съществуващи училищни сгради трябва да заеме приоритетно
място в стратегията за развитие на съществуващия сградния фонд на министерството на
образованието.
Приоритет в проектирането е оптималното ползване на площите за различни учебни дейности
и занятия, както и задълбочено проучване на възможностите за стратегическа трансформация на
пространствата от един вид в друг, както и насищането им с разнообразни обществени, социални,
образователни , културно – масови и спортни

дейности.в многофункционални обществен-

образователни комплекси за образование , култура и спорт
Създава се училищна сграда с подходяща среда за провеждане на съвременен учебен процес
и многофункционални общи училищни пространства за извънкласна учебна дейност, самостоятелна

Автор : арх. Радост Райновска
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работа и отдих. Структурните промени в основните функционални звена на общите училищни
пространства позволява интегрираното им ползване за нуждите на удължена учебна дейност.
Осигурява се паралелно обслужване на социалните и урбанистични нужди на обществото в
жилищните райони чрез на обединяване и интегриране на терените на училищните сгради с тези на
сградите на културата и спорта, намиращи се в близост до учебните комплекси .
Подходи и методи на изследването
За постигане на основната изследователска цел и решаване на поставените задачите е
използван комплексен инструментариум ,състоящ се от различни подходи, методи и средства.
метода на хронологичния анализ
типологични структури

е използван на еволюцията на различни

и системи на учебни заведения в зависимост от

образователната система.
За процедурата на анализ, синтез, конкретизиране на прогнозите и изисквания към
нормативни документи, в дисертационния труд е използвана методика, основаваща се на
следните методи на изследване
хронологичен анализ
метод на графо-аналигичния анализ
експертен метод ( метод на критичен анализ и експертна оценка)
метод на сравнителния анализ
Методиката на разработване на прогнозни тенденции и са създаване на концептуални модели и варианти се
основава предимно на:
метод на инерционното развитие (тенденциален метод)
Апробация на труда
Приложимост на резултатите
Основни части от дисертационния труд и резултати от аналитични проучвания относно роля
са апробирани в публикации на автора, посветени на проблемите на училищните сгради.
В методологично отношение анализите и изводите, направени в труда

са приложени в

работата със студенти и разработването на курсови проекти по дисциплината „ Обществени сгради” и
по-специално сгради и комплекси за образование.
Много от идеите и прогнозните модели са използвани от автора като ръководител на дипломни
и курсови проекти в Катедра „ Архитектура и урбанистика“ на Архитектурния факултет във Варненския
свободен университет „Черноризец Храбър“ и на студентски проекти в национални и международни
конкурси.

Автор : арх. Радост Райновска
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Концептуални схеми и модели от дисертационния труд са приложени в проекти на автора за
реконструиране на сградите на висшето образование- 20 класно-училище в гр. Провадия..
Апробирането на идеите и прилагането на концепциите от дисертационния труд
позволява да се осъществи обратната връзка между теорията и практиката.
Структура на дисертационния труд
Дисертационният труд е структуриран в един том, който се състои от :
Въведение , в което се изясняват актуалността, основната теза и целите , които трудът си поставя.
Първа глава, в която в хронологичен порядък се проследява развитието на сградите за образование в
България и по света. Направен е паралел между развитието на педагогическите методи на обучение и
пространствената организация на учебните сгради. Отбелязани са основни изисквания на действащата
нормативна уредба в България.
Втора глава са представени аналитичните проучвания

които

основната изследователска теза, състояща се във връзката
пространство.

извеждат резултати, подкрепящи
между учебен процес и учебното

Изследват се хронологичните изменения и трансформации на пространствено-

композиционната структура на сградите ,включително открити или закрити дворни пространства и
прилежащи територии. Проследяват се интеграционните тенденции , протичащи в общите училищни
многофункционални пространства. Особено внимание е отделено на проблемите на реконструкцията.
Трета глава съдържа резултати от аналитичните проучвания , подробно отразени в глава втора.
Изводите и резултатите от изследванията са систематизирани в табличен вид и схематичен вид.

Първа глава

1

Исторически акценти в архитектурата на сградите за образование
В Първа глава на дисертационния труд се прави исторически преглед на избрани периоди от

историята на просветното дело и сградите за образование. Проследява се развитието на
педагогическата наука в паралел с типологията на сградите за образование.

Установени са

кореспондентни времеви паралели на развитие на просветата и образованието между Европа и в
България. Приложени са кратки сведения за педагогическата наука и

методите на обучение.

Систематизирани са примери на учебни сгради от края на ХІХ и началото на ХХ век по света.
Следваща изследователска цел са характерни примери за училищни сгради от епохата на
Възраждането, началото и средата на ХХ век в България. Следва кратка историческа справка за Варна
и просветното и книжовно дело в града. Приложени илюстративни материали.
В Първа глава на дисертационния труд се аналитично структуриран преглед на типични за
различни периоди от развитието на архитектурната практика учебни сгради.
Автор : арх. Радост Райновска
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В последния раздел на Първа глава се прави преглед на действащите нормативна уредба,
касаеща сградите за образование в България.

Изводи Първа глава


В исторически план до края на ХІХ век архетипът на училищната сграда е жилищната.



След І-вата световна война , активното строителство на училища налага коридорната

организационна система за преобладаваща в пространствена композиция на училищните сгради .


С навлизането на информационните и комуникационни технологии н учебния процес се

повишават изискванията към пространствената организация на учебната сграда. Появата на
безкоридорната система в средата на ХХ век,позволява да се изграждат нов тип училища, в които
вътрешения двор, многофункционалното и или атриумното пространство са организационния център
на архитектурно-планировъчната композиция, състояща се от единни или множество обеми.


Аналитичните изследвания на примери от световната практика показват съществени

изменения в композиционно-пространствената структура на учебните сградив посока на интегриране
на открете дворни пространства във хоризонтално и вертикално отношение


Наблюдават се тенденции към интегриране на комуникационни, многофункционални и

специализирани пространства.


Нормативната уредба в България , създадена през 80-те години на ХХ век е актуална и

в голяма степен отразява нуждите на съвременен учебен процес в частта ,отнасяща се към учебните
пространства. Нормативните изисквания , касаещи общите и специализираните помещения и
пространства се нуждаят от значитилни корекции в посока на възможни интегразия и трансформация
на различни общи за училището функционални зони.

Втора глава

2

Във Втора глава са представени аналитичните проучвания които извеждат резултати,
подкрепящи основната изследователска теза, състояща се във връзката между учебен процес и
учебно пространство. Промените на всяка част от тандема променя качеството и морфологията
на ответната страна.
2.1. Основни композиционни структури в типологията на училищните сгради
Представени са графични материали на структури на коридорна и безкоридолна планова

композиция при което са показани коридорните системи в училищните сгради, явяващи се определящ
фактор за типологията на сградата.
Автор : арх. Радост Райновска
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Автора на

дисертационния труд предлага следния графичен анализ на структурираната

класификация по материали от

книгата на

проф. Саздов2.,И., В. Грънчарова .“Архитектура на

училищните сгради»
Училищни сгради с коридорна структура

а - линеен многоетажен тип ,
еднолинеен подтип,
едностранно застрояване
класни стаи

б- ленеен
многоетажен тип,
многолинеен
затворен подтип

в - павилионен тип,
гребеновидна подтип,
едностранно
застрояване на класни
стаи

г - блоков тип ,
атриумен подтип,
двустраннозастрояване
на класовете

Фиг. 1. Примери за училищни сгради с коридорна структура:

а - линеен многоетажен тип , еднолинеен подтип, едностранно застрояване класни стаи
б- ленеен многоетажен тип, многолинеен затворен подтип
в - павилионен тип, гребеновидна подтип, едностранно застрояване на класни стаи
г - блоков тип , атриумен подтип, двустраннозастрояване на класовете
Ветрилообразен

Гребеновиден

Килимообразен

Фиг. 2 Училищна сграда - тип „Павилионен“ - Ветрилообразен, Гребеновиден, Килимообразен

Девическа гимназия „Мейфилд“ Лондон
Атриумен

2

Вестибюлен

проф. Саздов2.,И., В. Грънчарова .Архитектура на училищните сгради. София, ДИ Техника,1989.

Автор : арх. Радост Райновска
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Фиг. 3 . Училищна сграда - тип „Блоков“ – Атриумен, Вестибюлен
Училищни сгради с безкоридорна структура
С безкоридорна планова структура се отличават множество училищни сгради. В настоящия преглед ще
бъдат илюстрирани някои основни типове и подтипове училищни сгради.

тип „Напълно компактен“

Блоково-компактен“ тип

Блоково-компактен“ тип

Фиг. 4. Примерни училищни сгради с безкоридорна композиционна система

2.2. Еволюционно развитие на някои типологични пространствено-композиционните
структури на училищата, характерни за втората половина на XX в. и началото на XXI век
(1945 - 1960 – 2010 год).
Основни видове планови схеми на училища от втората половина на ХХ век е с преобладаваща
коридорна система , приложените материали от книгата на Стивън Клаймент ( Stephen Kliment) 3
Начални и средни училища ,издадена през 2001. Авторът на Следващото типологично предложение е
Алесандро Риголон 4, който през 2013характеризира основните типове училищни сгради .

3
4

Stephen , К. Elementary and secondary schools , New York , Bradford Perkins, 2001.
Rigolon, А. European design types for 21 century schools: an overview CELE Exchange 2010/3, University of Bologna, Italy . OEC 201

Автор : арх. Радост Райновска
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Централно разположени приемни, облужващи
части от училищно значение и с двойно
зареждане на класни стаи, разположени в две
крела крила.

Планът гира.

Централизираните ресурси с един заредени в
класната стая крила. В този модел двойно
зареден класната стая крило се разделят в

Гръбначния стълб план.

Схема с вътрешен двор – Атриум

Компактен градски Двор с план-групиране на
класната стая.

Гръбначния стълб с едностранно разположени класни стаи , обособени в
кластъри ( крила).

Основни видове планови схеми на училища от
втората половина на ХХ век с преобладаваща
коридорна система по Stephen Kliment 2001

Изследване на Алесандро Риголон, характеризира основните
типове училищни сгради - 2013

Фиг. 5 . Типологични системи на Клаймент и Риголон от началото на ХХІ век

Фиг. 6. Типологична система на Месканен С5. от 2009 год

2.3. Класификация на функционални зони в структурата на примери от световната
практика
В световната архитектурна практика са известни множество класификации. Авторите застъпват
различни тези по отношение на начина на организация и групиране на основните функционални
единици във учебната сграда. В изследването са представени класификациите на проф. Лазаров,
проф. К Бояджиев, проф. Б. Кадинов , проф Урбах. За по-голяма прегледност и възможност за
сравнение , класификациите са илюстрирани от автора на дисертационния труд като схеми-диаграми.

5

Meskanen, S. Future school-Designing With Children. Teknillinen Korkeakoulu Arkkitehtuurin laitos .Publications in Architecture 2009/100. 54-75

Автор : арх. Радост Райновска

19

АРХИТЕКТУРА НА УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ.ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

2.4. Хронология на развитието на вътрешните пространства в училищната сграда
В исторически аспект настоящото изследване ще маркира само опорни моменти от развитие
на вътрешното пространство в сградите за образование.

а)

б)
в)
Фиг. 7 Традиционни и нови пространствено - композиционни структури:
а) Роженски манастир- около 1220год-ХІІІ век, б) Отворена интровертна структура - периметрелно застрояванеУчилище в Осло , 2010 г-; в) Линеарен атриум –Търговска гимназия в гр Трой, Франция. 2013

Съвременната типологична класификация възприема полуотворения, открит към
останалото дворна пространство, вътрешен училищен двор за атриумен тип. Друг аспект на
трансформацията на атриумното пространство е издължаването му и превръщането му в училищна
улица , а в последствие и в линеен атриум
2.5.Трансформация на атриумното пространство
-

в хоризонтално направление

Фиг. 8 Трансформация на атриумното пространство в хоризонтално направление (арх. Р. Райновска)

-

във вертикално направление

Автор : арх. Радост Райновска
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Фиг. 9. Трансформация на атриумното пространство във вертикално направление (арх. Р. Райновска)

2.5

Междинни и преходни композиционни структури в световната практика от

последните две десетилетия

Фиг. 10. Междинни и преходни типове училищни сграда

Автор : арх. Радост Райновска
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Училище „Hammen“ Австрия - Междинна форма – полузатворен вътрешен двор
Фиг. 11. Примери за междинни форми на периметрален „интровертен“ тип училищна сграда с хоризонтално
развитие на вътрешното интегрирано многофункционално пространство .

Междинна форма - полузатворен вътрешен двор
Фиг. 12 Междинни форми на междинни форми на периметрален „интровертен“ тип училищна сграда с
хоризонтално развитие на вътрешното интегрирано многофункционално пространство .

2.6.

Многофункционалното пространство в структурата на съвременното училище
В раздел 2.6.

на глава 2 са представени характеристиките на многофункционалните

училищни пространства. Изведени са разликите в понятието за ново многофункционално
пространство.
Предимствата на полифункционалното пространство е да се трансформира лесно и да създава
възможност за свободно преливане от една функционална зона в друга. Интересен подход може бъде
създаването на диференцирани зони и мини-пространствени групи, обединени от хармонични
интериорни или конструктивни решения, свободно разположени в запомнящ се интериор
азликата от

съществуващите многофункционални училищни пространства, където всеки

отделен обем има своето уникално предназначение,

в новите тенденции на формообразуване,

композиция и отделните функционални зони „плуват” свободно в общото пространство и водят диалог
по между си , било чрез дизайнерските решения, било чрез функционалната си принадлежност.
Динамиката на промените при подобен тип пространство е на степен по-висока от общоучилищните
пространства , чиято многофункционалност се определяше от

статичното предназначение на

отделните им части , самите те доста нетрансформируеми в реалността (актова зала, сцена, столова,
физкултурен салон , атриум). Редуването на обширни и малки зони е от съществено значение при
създаване на гостоприемен и приканващ към задълбочаване и размисъл уют.

Автор : арх. Радост Райновска
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2.7. Реконструкция на съществуващи училищни сгради
В България Министерството на образованието притежава най- големия сграден фонд. През
изминалите 20 години на преход и икономическа и социално-политическия криза, бяха пренебрегнати
важни обществено обслужващи сектори, такива като здравеопазването и образованието, вероятно
поради бавната възвращаемост на вложените в тях инвестиции.
Сградите за образование, строени през различни исторически периоди в различна степен не
отговарят на изискванията на съвременния учебен процес. В настоящия материал се разглеждат
проблеми на реконструкцията на масовия тип училищни сгради (начални, основни, средни, гимназии,
ЕСПУ, единни, средни), изградени у нас през миналия век.
Във раздел 2.5 на Втора глава специално място е отделена за реконструкцията на сградите за
образование. Изведена е принципна методика на работа , опираща се на действащата нормативна
база в България.
Приложени са съвременни примери на водещи български архитекти. Реконструкция,
пристрояване и модернизация на Априловската гимназия по проект на арх. Вл. Михов 2012.

Фиг. 13 Априловска гимназия в Габрово

Изводи към Глава 2


Направен е анализ на съотношенията между площите на основните композиционни

елементи в функционално - плановата структура на коридорния и безкоридорен подтип композиционна
система в училищни сгради , характерни за периода, обхващащ края на ХІХ, ХХ век и последните
две десетилетия.
Автор : арх. Радост Райновска
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Установено е преструктуриране на традиционната училищна комуникационната система

и трансформирането и в интегрирана пространствена структура за образователни и социални контакти


Изследвани са отношенията между училищната сграда и дворното училищно

пространство и е установена промяна в понятието за вътрешно и външно учебно пространство. В
много съвременни примери училищният двор е част от вътрешното училищна пространство.


Констатирани са промени в понятието за мултифункционалност на пространствата в

училищната сграда (вътрешни и външни).


Анализирани са нови видове мултифункционалните училищни пространства – .

открити дворни и покрити атриумни , (вътрешни и външни) в композициата на училището на ХХІ век


Систематизирани са актуални класификации на площоразпределението на основни

функционални зони и пространствените структури в училищните сгради от световната практика


Направен е анализ на съотношенията между видовете пространства в системата на

учебната сграда и са приложени примери и схеми.


Направен е анализ на съотношението между площите, предназначени за обучение и

тези за извънкласна дейност в плановите композиции на съвременни училищни сгради и комплекси.


Резултатите от изследванията показват изменение в относителния дял и процентното

съотношение на площите, предназначени за обучение и тези за извънкласна дейност в плановите
композиции на съвременни училищни сгради и комплекси в полза на интегрираните комуникационнорекреационни учебни пространства.


Създава се нов вид учебна среда , която съчетава функциите на комуникационната

система , рекреационната среда и едновременно с това служи като обединена учебна зала- атриум.


Можем да наречем подобно пространство „интегрирана комуникационно-

рекреационна учебна среда“

Автор : арх. Радост Райновска
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Глава 3

3. Фактори, предопределящи измененията в планово-функционалните структури на училищата
. По своя характер факторите могат да бъдат класифицирани като :социално–икономически,
научно-технически, образователно–методологически, емоционално-психологически
3.1. Фактори, предопределящи измененията в планово-функционалните структури на училищата
- социално–икономичиски, научно-технически, образователно–методологически, емоционалнопсихологически
Училището е фактор за развитие на обществото. Според една от многобройните дефиниции на
понятието „общество” се приема определението «взаимно-зависима мрежа от човешки отношения».
Според американския социолог Едуард Шилс, за да съществува общество трябва да бъдат изпълнени
няколко условия, едно от които е то да притежава система от ценности, обичаи, традиции, норми,
закони и правила, които да наричат култура. Образованието, като съществена част от културата на
всяко общество предопределя неговата степен на развитие и в този смисъл се явява определящ и
кагегоризиращ фактор за цивилизованост и прогрес. През последните тридесет години се дискутира
концепцията за „ информационно общество”, понятие, което изразява влиянието на информационните
и комуникационни технологии върху развитието на науката, културата и на обществото като цяло.
Училището е фактор за развитие на обществото. Според една от многобройните дефиниции
на

понятието „общество” се приема определението «взаимно-зависима мрежа от човешки

отношения».

Сред множеството предпоставки ,влияещи върху формирането на учебна среда и

училището като цяло ,трябва да се подчертаят групата социално-икономически фактори. Училището
като социална институция е предопределено да предостави необходимата материална база и среда за
постигане на приблизително равен стандарт, независимо от социалните или други условия на живот
на учениците. Сградите за образование са инструментите, подпомагащи демократизацията в
образованието и създаващи модели на поведение и баланс за устойчиво развитие на обществото.
3.2. Учебното пространство - функция на образователната система
Част от изследванията и аналитичните сравнения в дисертационния труд представлява
паралелно проследяване на развитието на педагогическите методи на преподаване и отражението му
върху морфологията на учебното пространство и композиционната структура на училищната сграда.
Еволюция на учебното пространство като функция от промените в образователната система
Класни стаи– кратък хронологичен обзор, типологично развитие развиние и групиране на
учебни помещения
Автор : арх. Радост Райновска
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Край на ХХ и началото на ХХІ век – Интерактивен метод на обучение с ИКТ в учебния процес
– Класно училище с преобладаващи общи многофункционални пространства. Обучението в отделни
помещения - класни стаи

или специализирани

учебни помещения е сведено да минимум.

Преобладаващата част от занятията се провежда в многофункционални пространства с зони за
колективна ,групова или индивидуална работа , в открита природна или друга творческа среда.
Пасивният метод на обучение, разпространен през вековете и състоящ се основно от
преподаване ,възприемане и възпроизвеждане на наученото

се асоциира с

коридорната

безкоридорна композиционна структура на училища където класните стаи са изолирани от общи за
училището зали и пространства..
Интерактивен метод издига училището на ново педагогическо и образователно ниво. Задание ,
осмисляне , анализ на изследванията , синтез на резултатите, креативност и творчески подход са
характерните черти на съвременният образователен процес.

Схема 1 . Учебен процес – учебна среда –паралели ( арх. Р. Райновска)
Автор : арх. Радост Райновска
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Училището е

инкубатор на авангардни идеи , интерпретирани с

съвременни методи и

средства на обучение. Учебните зали не са изолирани нито едно от друго , нито от общите училищни
пространства. Комуникацията между ученици, преподаватели и наставници е непрекъснат учебен
процес, който изисква нови различни пространства.
Изследването е представено в табличен вид
Част от изследванията и аналитичните сравнения в дисертационния труд представлява
паралелно проследяване на развитието на педагогическите методи на преподаване и отражението му
върху морфологията на учебното пространство и композиционната структура на училищната сграда.

Период

Вид подход

Тип
училище

Тип учебна среда

ХV- средата
на ХІХ век

Пасивен метод
на обучение

Индивидуа
лен подход

Килийно
училище

Обучението се
провежда в общо
помещение

Взаимноучите
лен
(наставнически
Ланкастърски)
метод на
преподаване

- Пасивеният
метод на
обучение

Първата
половина на ХХ
век до средата на
ХХ век

30 год на ХІХ век началото на ХХ век

Метод на
обучение

30 год на ХІХ век

Таблица 1
Хронологичен анализ на педагогически методи на обучение и съответстващи типове училища
(арх. Р. Райновска)

Преобладава
пасивният метод
на обучение

Автор : арх. Радост Райновска

Колективен
подход

Колективен
подход

Колективен
подход

Взаимно
училище,
Класно
училище
архитип
„жилищна
сграда“
Класно
училище
коридорна
система
архитип
„жилищна
сграда“ и
„европейск
и модел
обществен
а сграда“.
училищна
сграда с
линейна
коридорна
структура.

Примери

Обучението се
провежда в общо
помещение

Обучението се
провежда в отделни
помещения - класни
стаи .

Обучението се
провежда в отделни
помещения - класни
стаи
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Край на ХХ и началото на ХХІ век

Активни методи
на обучение Паралелно
развитие на
реформаторски
педогогически
методи:

Индивидуа
лен и
колективен
подход

Коридорна
и
безкоридор
на плановокомпозицио
нна
система

Обучението се
провежда в отделни
помещения –
приоритетно в класни
стаи, но и в открита
природна или друга
творческа среда.

Преобладаващ
Интерактивен
метод на
обучение с ИКТ в
учебния процес

Преоблаза
ващ
Индивидуа
лен и
колективен
подход

Класно
училище с
преоблада
ващи общи
многофунк
ционални
пространс
тва

Обучението в отделни
помещения - класни
стаи или
специализирани
учебни помещения е
сведено да минимум.
Преобладаващата
част от занятията се
провежда в
многофункционални
пространства с зони
за колективна ,групова
или индивидуална
работа , в открита
природна или друга
творческа среда.

Пасивен метод
на обучение

Преоблаза
ващ
Индивидуа
лен и
колективен
подход

Коридорна
и
безкоридор
на плановокомпозицио
нна
система

Обучението се
провежда в отделни
помещения –
приоритетно в класни
стаи, но и в открита
природна или друга
творческа среда.

Автор : арх. Радост Райновска
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Таблица 2
Сравнителна таблица на някои характерни черти на традиционното и новото обучение
(арх. Р. Райновска)

Приоритети

Пространство

Традиционни модели и схеми на обучение
Учебното пространство притежава определена
насоченост

Специализирано учебно пространство
Централизиран вход и разпределително фоайе,
Регламентирана диференциация на учебните
помещения
В учебно време учебните пространства са под
контрол на училището
Фиксирана инфраструктура :
стационарно обзавеждане и фиксирани помощни
, спомагателни средства и помещения ,
зонирано и локално ИКТ осигураване
Фокусът на образователния процес върху
процеса на преподаване (управление и контрол)
В центъра е ученикът на възраст от 5 до 18 год
Фиксирана учебна програма - Установени
дисциплини - традиционна учебна програма
Училището е затворен организъм, със свои
границите и дефинирани компетенции

Време

Обучение

Учебният процес се осъществява чрез
непосредствен контакт учител –ученик
Ученик – Учител – липсват други участници в
учебния процес
В центъра на учебната система е
пространството за обучение.
Специфичното обучение се провежда на
специфични места или специализирани
помещения
Редовен повтарящ се режим и ритъм на
обучение
Дидактичен метод на обучение
(учителят доставя знанието)
Времето в училище е време за обучение
Подготовката е у дома
Традиционен учебен ден с фиксирани часове на
посещаемост
Редовен график
Фиксиран учебен план

Автор : арх. Радост Райновска
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Нови модели на обучение
Новото учебно пространство е без определено,
специализирано предназначение
Може да бъде лесно трансформирано и използвано за
други цели
Многофункционално учебно пространство
Разсредоточен достъп до учебните помещения и
различните функционални блокове
След учебно време не се контролират от училището а
от наематели или социални служби
Гъвкаво инфраструктура - адаптивна, преносима, за
колективно, групово и индивидуално ползване.

Във фокуса на образованието е обучавания и
индивидуалното му развитие
В центъра на образованието е обществото като цяло –
Обучение цял живот – LLL- Long Life Learning
Гъвкава учебна програма - широк набор от теми и
професионално обучение
Училището е част от социалната образователна
система на обществото и осъществява активни връзки
и партньорства извън училищната среда
Учебният процес се осъществява предимно чрез
интерактивен технологичен метод
Обучението е чрез ИКТ
Учител –ИКТ- ученик
Обучаващ се – Наставник – Партньори (по-големи
ученици, специалисти , наставници, ментори).
В центъра е ученикът – осигурен е гъвкаво процес на
обучение в неспециализирани места и пространства

>

>
>
>
>
>
>

Персонализирано обучение и подготовка
Интерактивно обучение ( двупосочно обучение)
Времето в училище е време за обучение и подготовка.
24/7 – гъвкавост в часовете на посещение – на „смени“
Модулен или персонализиран график и или
индивидуализирана учебна програма
Гъвкав учебен план
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3.3.

Отношение училищна сграда – училищен двор- традиция и актуалност
Композиционната структура на „училището“ се състои от две съставляващи училищна сграда и

училищен двор. В отношенията между двата елемента на училищния комплекс се корени видовото
разнообразие на планови решения,
Нови пространствено-композиционни форми на традиционния атриум
На първо място се проследява развитието на вътрешното дворно пространство , известно като атриум
и появило се в архитектурата като открит вътрешен двор в жилищната сграда от Древността и
античния свят на Гърция и Рим. Приложението на атриумния тип градеж се проследява още в
Средновековните крепости и манастири , които са единствените просветни средища през тази епоха.
Срещаме атриумен тип училище, със затворен или полуотворен , и в нашата възрожденска
архитектура взаимоучителните и класните училища в Трявна и Априловската гимназия в Габрово.
Съвременните тенденции показват интегриране на дворното пространство

във

функционалната схема на училището , като той придобива качествата на многопрофилна учебна
среда. Пример за подобен подход има в съвременната световна практика.

Модел 1 . Историческо развитие на вътрешното дворно пространство в сгради за просвета и образование

Автор : арх. Радост Райновска

30

АРХИТЕКТУРА НА УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ.ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

В тази част на изследването се обръща внимание на един неизследван до сега аспект на училищната
сграда като единен организъм, състоящ се от сграда и дворно пространство Този факт се дължи на
същността на учебният процес, който предвижда училищния двор да се ползва само за спорт и
почивка.

УЧЕБНА ЗОНА
СПОРТНА ЗОНА

Училище от средата на ХХ век

КУЛТУРНОМАСОВА ДЕЙНОСТ
СПОРТ

Училище – края на ХХ век

ИНТЕГРИРАНА КО
МУНИКАЦИОННО-РЕКРЕАЦИОННА
ЗОНА

Училище от ХХІ век

Модел 2 Отношение на училищна сграда – училищен двор (арх. Р. Райновска)

Схема 2 . Развитие на вътрешни дворни пространства
Автор : арх. Радост Райновска
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Фиг. 14. Етапите на модификация на традиционен училищен двор във вътрешно учебно пространство:
а) традиционен училищен двор; б) атриум с традиционна квадратна форма ; в) линеарен атриум; в)
„интегрирана комуникационно-рекреационна учебна среда“

3.4. Функционални връзки и съотношения между площите на основни композиционни единици в
пространствената структура на училища от последните две десетилетия
В настоящото изследване предлагам графичен анализ на училищни сгради, характерни за
определени исторически периоди ,определени в литературата 6. като показателни за типа планова
структура ,към която принадлежат Означените функционални зони са маркирани схематично.
Наблюдаваните величини са относитерния на учебните зони , на комуникационните площи и на
пространствата с многофункционално предназначение и спорт. Ясно се наблюдава увеличение на
площта на комуникациите ,които обаче се интегрират с многофункционалните прастранства и
учебните зони. Приложените аналитични измервания ,представени в табличен вид доказват
тенденцията.

6

Саздов.,И., В. Грънчарова .Архитектура на училищните сгради .София, ДИ «Техника»,1989

Автор : арх. Радост Райновска
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Автор : арх. Радост Райновска
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Автор : арх. Радост Райновска
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Автор : арх. Радост Райновска
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1

АРХИТЕКТУРА НА УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ.ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

0

Е – Учебни пространства 52,6%
S – Спорт -22,7%
MF – Многофункционални 10,6%
пространства
C – Комуникации 8,3%
SA – Администрация, спомагателни
и технически помещения 5,8 %
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Mezzo College
След анализ на съществуващи сгради за образование от близкото минало, 19 и 20 век, се
правят заключения за постъпателна промяна към увеличение в относителния дял на площите за
вертикални и хоризонтални комуникации.
Важно място н анализа и графичните проучвания заема изследването на функционалните връзки
и съотношенията между площите на основни композиционни единици в училищната сграда.
Приложените изследвания са в табличен вид. От получените резултати може да бъде направен
извода , че настъпилият процес на интеграция между площите с комуникационно рекреационни
културно.масово предназначение е довел до намаляване на относителния дял на всяка в случай ,че
бъдат диференцирани в проектното решение.
Наблюдава се прогресивно растяща тенденция към увеличаване на относителния дял на
времето за самоподготовка и участие в колективни проекти. Занятията в класните стаи - основен
метод на обучение до сега, отстъпват на извънкласната дейност, като по този начин се провокира
личната инициатива и активност при изследването и изучаването на учебния материал. Според доц.д-р
арх. Елена Писарева

7

съвременното обучение се развива също и в направления определени като

самостоятелна работа с отделен ученик, работа с малки групи, дискусии с по-големи групи, директна
форма на изпитване от преподавател, изнасяне на лекции.

7

Писарева , Е .Обзавеждане на обществени сгради: Учебник за студентите от Лесотехн.унив. – София . Мартилен, 1999

Автор : арх. Радост Райновска
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В търсене на нови модели за сгради на образованието, се разглежда влиянието на
значими фактори, влияещи върху бързо променящата се организация на учебния процес, такива като
демографска криза, състояние на училищните сгради и процент на ползваемост на площите с основно
предназначение, навлизане на информационните технологии в образователната система,
В резултат на направен анализ на съотношенията между относителния дял на площтите с
учебно предназначение и площите, предназначени за други дейности в съвременни училищни сгради,
е направен извода , че се наблюдават тенденции за преобразуване на комуникационните площи в
сградите за образование в пространства за комуникации в раздел 2.6 на втора глава

3.5. Предложение за обобщена класификация и схема на взаимодействие между интегрирани
структурни единици.
След проучване на традиционни и актуални класификации и на основание променени
функционални връзки в училищните сгради ,предлагам следната обобщена класификация и схема на
взаимодействие между интегрирани структурни единици.

Фиг. 15 – Обобщена класификация и схема на взаимодействие между основни стректури в училищната сграда
(арх. Р. Райновска)

В условия на ускорена глобализация, социалните и емоционални умения са по-важни фактори
за успех, отколкото техническите познания в определена област. До скоро съществуващият
образователен модел се основава на пасивно възприятие и еднообразност в методите на
Автор : арх. Радост Райновска
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преподаване. Съвременният образователен модел трябва да бъде интерактивен, мултидисциплинарен
и динамично променящ се. Образованието на бъдещето трябва да развива освен интелектуалния,
социалния и емоционалния аспект на човешкия потенциал, които са от ключово значение за успеха и
щастието на бъдещия индивид. Авторът посочва променящата се глобална икономика, като причина
за високите изисквания към нивата на обучение и познания в различни области.

3.6. Нови „интровертни“ варианти на установени подтипове структури в плановокомпозиционната схема на училищните сгради.

3.6.1. Нов отворен „Интровертен“ вариант с периметрален начин на нискоетажно застрояване
Примери за периметрален „интровертен“ тип училищна сграда с хоризонтално развитие на
вътрешното интегрирано многофункционално пространство .

Павилионен периметрален

Училище „ Хералдо Молина“
Богота Колумбия
Арх. Джанкарло Мазети

Фиг. 16 за периметрален „интровертен“ тип училищна сграда с хоризонтално развитие на вътрешното
интегрирано многофункционално пространство . (арх. Р. Райновска)

Автор : арх. Радост Райновска
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Международно училище, Кливланд Дизайнът е подчинен на четирите групи дейности: обучение,
обитаване, отдих и социални контакти.
Фиг. 17 Международно училище, Кливланд

3.6.2. Нов затворен„интровертен“ вариант на безкоридорния тип, блоково-компактен подтип
училищна сграда с предимно вертикално развитие на вътрешното пространство

Орестад колидж, Копенхаген
Фиг. 18 Нов затворен„интровертен“ вариант на безкоридорния тип, блоково-компактен подтип училищна
сграда (арх. Р. Райновска)

Появата на

многофункционалното пространство , развиващо се в хоризонтално или

вертикално направление и наречено тук „интегрирана комуникационно-рекреационна учебна среда“,
поставя въпросът за типологичното определяне на съвременните примери от световната практика.
Предложението ,направено в настоящия дисертационен труд е междинните, преходните типологични
форми да се приведат към предложените два нови „ интровертни“ варианта на
Автор : арх. Радост Райновска
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композиционна структура. Периметралният модел може да бъде отнесен към коридорния тип структура
, а затворения интровертен вариант –към безкоридорния атриумен тип или типа училищна улица.
В таблицата е отразена типологичната класификация на училищни сгради, съставено от проф.
Саздов и възприето от автора на дисертацията като базисна за изследването.
Таблица 3. Нови интровертни варианти училищни сгради ,отразени в типологичната класификация на училищни
сгради (арх. Р. Райновска)

Предложение за класифициране на периметрален
„интровертен“ тип училищна сграда с хоризонтално
развитие на вътрешното интегрирано
многофункционално пространство .

3.7.

Предложение за класификация на затворен „
интравертен“ тип училищна сграда с вертикално
развитие на вътрешното интегрирано
многофункционално пространство .

Прогнозни концептуални схеми и модели на училищни сгради и комплекси
3.7.1. Формулиране на водещи принципи при проектиране на нова и реконструкция на
училищна сграда

3.7.2. Хронологична таблица на характерни училищни сгради във Варна
3.7.3. Схеми и модели при реконструкция и адаптация на съществуващи училищни сгради и
комплекси.
При реконструкция на училищни сгради са възможни следните планови трансформации

и

присъединяване на нови обеми - увеличаване на приемните пространства с дострояване в план и
във височина;

анексиране на зони с присъщи други дейности и обединяването им в сложно

структурирано пространство със зони за специфични дейности; усвояване на непокрити
полуинтериорни външни дворове и превръщането им в покрити атриумни пространства ; пристрояване
на допълнителни комуникационни площи и обеми към вече съществуващи такива и създаване на
визуален контакт между различните нива в сградата ; превръщане на комуникационната схема в
развита система за социални и културно-информационни контакти чрез преструктуриране на
Автор : арх. Радост Райновска

41

АРХИТЕКТУРА НА УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ.ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК

коридорите в система от улици с разщирения за места за самостоятелна работа ; създаване на
миниатюрни рекреационни интериорни зелени пространства , като част от комуникационната система
на учебната сграда .

Съществуващо положение

Модел за реконструкция Варна ІV Езикова гимназия „ Жолио Кюри“
Модел 3. Примерен модел за реконструиране на училищна сграда, характерна за втората половина на ХХ век
(арх. Р. Райновска)

Новите концепции за учебно пространство откриват широки възможности за реконструкция и
адаптация на съществуващи училищни сгради и за превръщането им в образователен , културноинформационни и спортни центрове.

Резултатите от проучванията ще представляват помощен

материал, на базата на който може да бъде постигнато оптимизирано използване на площите и
пространствата при адаптация на съществуващия училищен сграден фонд.
При реконструкция на училищни сгради са възможни следните планови трансформации

и

присъединяване на нови обеми - увеличаване на приемните пространства с дострояване в план и
във височина;

анексиране на зони с присъщи други дейности и обединяването им в сложно

структурирано пространство със зони за специфични дейности; усвояване на непокрити полуинтериорни външни дворове и превръщането им в покрити атриумни пространства от нов тип;
пристрояване на допълнителни комуникационни площи и обеми към вече съществуващи такива и
създаване на визуален контакт между различните нива в сградата ; превръщане на комуникационната
схема в развита система за социални и културно-информационни контакти чрез преструктуриране на
коридорите в система от улици с разширения за места за самостоятелна работа ; създаване на
Автор : арх. Радост Райновска
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миниатюрни рекреационни интериорни зелени пространства , като част от комуникационната система
на учебната сграда.

Съществуващо положение
Модел 4. Примерен модел за реконструиране на училищна сграда , характерна за втората половина на
ХХ век (арх. Р. Райновска)

Предложените модели за реконструкция са подкрепени с авторски проект на арх. Р. Райновска
за „Многофункционална спортно- атракционна зала за 900 зрители и заведение за хранене за 200
човека към 20 – класно училище „ Христо Смирненски“ в гр. Провадия – преустройство , модернизация
и пристрояване . 2009.
Проектът предвижда се освен многофункционалната зала на територията на училището етапно
да бъдат построени плувен басейн , ученическо общежитие, открити спортни съоръжения с трибуни и
анекси,и покрит паркинг.
В последваща преработка на проекта се предвиди заведение за хранене висока категория ,
обслужващо населението в близост.
Осигурен е достъп да всички новопроектирани обекти ползването им от населението в
извънучебно време - спорен салон , универсална спортно-атракционна зала , заведение за хранене , .
Проектът предстои да бъде реализиран .

Автор : арх. Радост Райновска
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Фиг. 19. авторски проект за „Многофункционална спортно атракционна зала за 900 зрители и
заведение за хранене за 200 човека към 20 – класно училище „ Христо Смирненски“ в гр. Провадия –
преустройство , модернизация и пристрояване . 2009. Автор арх. Радост Райновска.

3.7.4. Схеми и модели за развитие на нови училищни сгради и комплекси.

В резултат на проведените аналитични изследвания и

актуални примери от световната

практика авторът предлага следни МОДЕЛ НА УЧЕБНА СГРАДА ,БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ
ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.. Моделът може да бъде ползван при разработване на проекти по Сценарий 1.

Автор : арх. Радост Райновска
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Модел 5. Модел на учебна сграда с диференцирани зони за различни видове занятия и учебна дейност
(арх. Р. Райновска)
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Модел 6. Модели на училищни сгради с периметрално нискоетажно застрояване и открито
многофункционално учебно дворно пространство. (арх. Р. Райновска)
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3.8. Прогнозни сценарии за развитие на архитектурата на сградите за образование
Обществото поставя своите изисквания пред образователната система, която в този смисъл е
важен фактор, определящ за функционалната и композиционна структура на училищната сграда .
Сценариите за развитие на образователната система могат да бъдат разглеждани от различни гледни
точки. В отношението на обществото към училището се корени основната предпоставка за развитие
на образованието
Сценарии 1 и сценарии 2 изразяват противоположни направления на структурно развитие на
училищните сгради и превръщането им в учебно-образователни комплекси в тясна социална и
икономическа връзка с обществото. В двата сценария методите на обучение са в настоящото им
развитие - интерактивно обучение с приложение на мултимедийни и други активни средства на
преподаване , провеждани в интегрирана многофункционална учебно-рекреационна среда.

В

принципите на обучение се съчетават на колективния , групов и индивидуален метод на работа.

3.8.1. Сценарий 1
Създаване на нови или адаптиране на съществуващи многофункционални зони и
пространства при реконструкция на училища.
Строителство на нови училищни комплекси , които са организирани по начин , който не
предвижда използването на училищни зони от населението. Този вид сценарии може да бъде
приложен първо в случаите когато училищната сграда е със специално предназначение и ли когато
обектите на комплексното обществено обслужване са разсредоточени и достатъчни за осигуряване на
социалните и образователни нужди на населението.
.

Реконструкцията на училищна сграда е част от сложен комплексен инвестиционен

проект,чиито

основни задачи са:

анализ и оценка на състоянието на материалната

база на

съществуващото училище (в това число и на училищния двор), определяне на вида на извършване
на

реконструкционните мероприятия, фиксиране на обема на работи¬те и начина за тяхното

реализиране.
Към критериите в тази система биха могли да се добавят и показатели отразяващи Нивото на
кореспондентност между функционално-структурната композиция и изискванията на съвременен
учебен процес. Обезпечаването на учебните пространства със съвременна техника за обучение,
съответстващи на развитието на комуникационно информационните технологии гарантира успеха и
качеството на обучение .
За основни принципи на реконструкцията се счетат ефективността на реконстуктивните
мероприятия, комплексността с която те се изпълняват
Гъвкавост на проектните и изпълнителски решения ,предвид неочаквани обстоятелства при разкриване
на старата сграда и не на последно място естетическата стойност на реализацията.
Автор : арх. Радост Райновска
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Нов момент в методологията на проектиране на реконструкция е активно участие на ученици , учители
и родители в проучвателните, проектни работи , както и по време на строителството . В резултат се
постига емоционална и физическата ангажираност на учащите се и в последствие индивидуализиране
и индентификация на учебното заведение.
Тенденции и направления за развитието на училищните структури при реконструкция
По принцип, архитектурата и по-специално училищната архитектура, има характерна тенденция да
бъде консервативна. Този факт се обуславя от историческото развитие на сградите за образование
през вековете. От друга страна, бюджетите за строителство на училища

са ограничени, а и

инвестирането на обществени средства предполага предпазливото им разходване. Избягването на
риска често надделява над експериментаторството и често новите идеи не се прилагат
Изменение в композиционната функционално-планова структура на сградите за образование
се дължи на увеличаване на относителният дял на многофункционалните пространства, които в
съвременния образователен процес са учебни зони в извънкласно време или в учебно време за
провеждане на специфични занятия между обособени работни групи и колективи по различни проекти
и проучвания
Съвременната проектантска практика демонстрира тенденции към интегриране на
пространства и площи , като ги превръща в сложно многофункционално, богато структурирано и
декорирано пространство за обучение и почивка, без това да изключва обичайната работа в класните
стаи. Промяната идва от удължаване на учебния процес и от новата методология за работа м екип.
Вътрешните климатизирани многофункционални пространства се развиват и насищат с функции и
визии във височина или при широкоплощните периметрални решения се разполагат като
композиционен център. В каквото и направление да се развиват, съвременните многофунционални
пространства имат не еднозначна функция. Перспективата за оформянето на подобни учебни зони
съществува при реконструкция на блоковата композиционна структура.
При многолинейния затворен тип и блоковия атриумен подтип училищни сгради на коридорната
композиционна структура, както и при напълно компактния тип безкоридорна структура , са възможни
проектни решения , които да оформят подобни многофункционални пространства. Още по-интересни
решения биха се получили при пристрояване на остъклени пространства при отворения коридорен тип
училище.
Инсталационно–техническо направление в реконструкционните мероприятия се изразява в
приложение на нови материали и технологии на изграждане
При реконструкцията на сгради за образование от особена важност са две основни направления повишаване на енергийната ефективност и подобряване на комфорта при обитаване на сградите –
естетика, акустика и здравословна среда за живот. Екологични изисквания и енергоефективните
Автор : арх. Радост Райновска
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нововъведения са вече са задължителни и определят на актуалността на една сграда, както не може
да си представим модерно училище без въвеждане на най-новите информационни технологии и
технически постижения.

3.8.2. Сценарий 2
Създаване на интегрирани учебно-образователни комплекси на базата на нови учебни
сгради или чрез реконструкция и преустройство на съществуващи училища , културни

и

спортни обектив изградени с системата на мрежата на КОО.
Сценарият предвижда интегрирано ползване на зони с контролиран достъп от населението в
извънучебно време
В сценария се

взема под внимание съществуващата мрежа от обекти на комплексното

обществено обслужване от времето на плановата икономика,които в много случаи те са разположени в
непосредствена близост и изграждат центъра на градоустройственото решение. Подробно развитие
на модела е разработен в докторска дисертация на проф. Константин Бояджиев, където се изгражда
идеята за перспективни форми на обществено обслужване, т.н. уедрена градска жилищна единица с
интегриран обществено-учебен център). Новото сега е, че Сценарият

предвижда изграждане на

специализирани училищни формации в близост до читалища, библиотеки , спорни зали, като по този
начин се оптимизира времето за ползване на съоръжения.
Разновидност на подобно развитие на Сценария 2 е разгръщането на му в обратна посока. Към
съществуващ обществено-обслужващ център да се добави училищна структура с обем и съдържани
е,отговарящо на специфичните нужди на заданието.
В голяма степен подобно развитие е особено подходящо при реконструкция , адаптация и и
допълване на традиционни съществуващи училищни сгради с специализирани училищни структурни
единици с цел използването им за социални нужди в извънучебно време от населението.
В Англия и Америка е разработена организация за финансиране и ползване на определени
части от училищните комплекси при условие , че в проекта предварително е обособена основната
функционална структура и е предвидена охрана на учебната част.
Интеграцията на училищните сгради със сгради на културата и спорта, намиращи се в близост
и създаването на учебно-образователен комплекс от нов тип, осигурява паралелно обслужване на
социалните и урбанистичните нужди на населението в жилищните райони.
Развитие на науката, информационните и комуникационни технологии оказват влияние върху
цялостния процес на образование. Прогресиращата бързина

на връзките, информационната

наситеност на средата и присъщата за съвремието ни мобилност предопределят увеличената
скорост на обучение. Дистанционното и on-line обучение са част от многообразието на образователния
процес. Потребностите на обществения живот изискват непрекъснато повишаване на квалификацията
Автор : арх. Радост Райновска
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на участниците в обществения и трудов живот, т.е непрекъснато обучение или накратко учение цял
живот. Появяват се нови видове учебни сгради наречени – учебни и социални центрове, библиотеки,
медиатеки и информационно-образователни структури, където обучението и развиването на различни
умения е съпроводено от социално общуване и се провежда в подходящо организирана среда.
Отделно направление представлява реконструкцията и адаптацията на съществуващи
училищни сгради от различни композиционни системи в посока развитие на общите училищни
пространства с цел разширяване на възможностите им за ползване. След обособяване на автономно
функциониращи единици или зони, като универсална зала, информационно-библиотечен център и
спортен комплекс, училищната сграда се превръща в център за образование, който обслужва не само
учащи се, но и населението от прилежащия жилищен район в извън класно време при определен
режим на достъпност и охрана. Учебният комплекс ще обслужва в по-голяма степен обществото , което
го финансира като се превърне в място за продължаващо образование, социални събития, спортна
дейности забавления.
3.8.3. Сценарий 3
Определя като приоритет са дистанционното и домашно обучение. Образователната
система позволява контакта с различни преподаватели и учителя е ментор и партньор в обучението
,което е изследователската,и творческа инициатива и работа. Ползват

на ресурсите и

инфраструктурата с обществена достъпност – библиотеки, културни и спортни центрове, към които се
изграждат образователни звена за консултации , провеждане на тестове и изпити. Контролът е он-лайн
и контактите с преподавателите също. Училищната сграда се превръща в образователен център ,
обслужващ обществото и е материална база за обучение на хора от различни възрасти. В този смисъл
училището се разтваря и прониква в социалните и обществени структури. Адаптацията на
традиционните училищни сгради в авангардни образователни центрове е възможна и приемлива за
обществото.

3.9.

Предложения за промени в действащата нормативна база за сгради на

образованието с цел подобряване процеса на проектиране на училищни сгради и
комплекси.
Предвид качествените промени във съдържанието на учебните и обслужващи пространства в
учебните заведения са наложителни промени в действащата в България нормативна уредба с цел
подобряване на работата по проектиране на сгради на образованието Състоящи се от промени в
площите за културно масова дейност, която вече е учебна – медийна или информационна дейност
,оформяне на нормативи за площи с учебно предназначение .- индивидуална работа , колективни
проекти , изкуство и творчество , ,създаване на места за креативни проекти и реализации , изложбени и
демонстрационни пространства , отворена информационна среда . Преразглеждане на нормативната
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уредба , касаеща противопожарните норми ,за училища , детски градини и висши училища. Появата на
общи пространства за едновременно събиране на много хора са различни от актовите зали в
училищата до сега. Необходимо е да бъдат изисквани в наредбите за проектиране на училищни
сгради освен общоприетите инженерни системи и димоизвестяваща инсталация.
Насищането на учебната сграда с инсталации обезпечаващи работата с ИКТ също трябва да
бъде въведена като

нормативно изискване към инженерната инфраструктура в проекта и

реализацията на училището.
Предвид тенденцията за разширено ползване на сградния фонд от населението и организиране
на определени зони за достъп, е наложително въвеждането на нормативни изисквания за охранна
сигнализация и всякакъв друг вид защита на сградите зе образование.

3.10.

Изводи глава 3

• Установени са на фактори на влияние и съставяне на сценарии за развитие на архитектурата
на училищните комплекси.
• Анализирани и изведени са принципни направления на развитие в композиционните структури
от най-новата световна проектантска практика в областта на проектиране на сгради за образование.
• Изведени и формулирани са нови типологични варианти на композиционна структура на
училища и образователни комплекси – „отворен” и „затворен” вариант.
• Създадени са

основни концептуални модели за училищни сгради, приложени в редица

авторски и студентски проектни реализации.
• Създадени са концептуални модели за реконструкция и адаптация на съществуващи училищни
сгради на базата на характерни за втората половина на ХХ век училищни сгради във Варна.
• Направени са предложения за промени в действащата в България нормативна уредба с цел
подобряване на работата по проектиране на сгради на образованието - промени в нормите за площи за
културно масова дейност, за изкуство и творчество, с учебно предназначение, индивидуална работа,
колективни проекти. Създаване на места за креативни проекти и реализации , изложбени и
демонстрационни пространства , отворена информационна среда – тип „мол“. Преразглеждане на
нормативната уредба, касаеща противопожарните норми ,за училища , детски градини и висши
училища.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ
Бъдещето на съвременната цивилизация зависи от развитието на образователния процес и от
степента, в която той отговаря на изискванията на съвремието и очакванията на бъдещето.
Общественият, социалният
Автор : арх. Радост Райновска
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образованието и съответно пред всички заети с учебно-възпитателната дейност. Училището и със
семейството представляват инструментариума на образователната политика във всяка страна.
Повишават се изискванията към всички участници в процеса на образование, в това число и
към проектантите - създатели на обемно-плановата и функционална структура на училищната сграда.
Средата за обучение трябва не само да съответства, а в много отношения и да предхожда развитието
на прогреса в образователния процес. Необходимо е да бъдат съставени интердисциплинарни
проектантски колективи, които да създадат нови видове учебни пространства, подходящи за активната
учебна дейност в клас и в извънкласно време в среда с високо технологичното оборудване.
Създаването на условия за удължен учебен процес, осигуряващи

достатъчно място за работа,

хранене, активна почивка и спорт е приоритет в проектирането на училищни сгради.
В резултат от проследяване хронологичното развитие и динамиката на трансформация на
базисни типологични структури на учебни заведения са установени трайни модификации в
морфологията на училищната композиционна структурна организация..
След проучване на съществуващи класификации на функционалните зони в учебната сграда, е
установен ускорен

процес на

интеграция, в следствие на което

се предлага нова обобщена

класификация на интегрираните функционални зони.
Изследването и анализа на характерни примери на проекти и реализации от световната
практика и и са установени промени в съотношението между площите и пространствата на основни им
функционални единици, оказващи влияние върху формирането на междинни и преходни форми на
учебни комплекси от нов тип.
След изследването на

вътрешното пространство в съвременните училищни сгради като

исторически създадено защитено място, е направен извода , че вътрешното пространство,открито или
покрито , нарастващо в хоризонтално или вертикално отношение, заема водеща роля във
композиционната функционална структура на училището и се възприема като сърцевина на
образователния , социалния и културния живот.
Установени са нови вариантни типове и подтипове на структурна организация на училищни
сгради, наречени „интровертни“ варианти - отворен и затворен тип.
Предложени са сценарии за развитие на нови и реконструиране на съществуващи училищни
сгради.
Създададени са концептуални

модели за проектиране на нови и за реконструкция на

съществуващи училищни сгради от втората половина на ХХ век, на базата на училища от Варна.
Направени са предложения за промени в действащата нормативна база, в посока увеличение
на площите на учебни и други видове зони , както и в частта ,касаеща противопожарни и охранни мерки
Установени са междинни и преходни композиционни структури в съвременната архитектурна
практика и е изведено ново разбиране за многофункционалност на училищните пространства
Автор : арх. Радост Райновска
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В заключение може да бъде изведено обобщението , че в актуалната ситуация на
образователното дело е нас , сценарии 2 за реализация на интегрирани учебно- образователни
комплекси с контролиран достъп на населението биха изпълнявали социалната

роля на

образованието към обществото , което го финансира. Училището се превръща в сложно-структуриран
учебно-образователен комплекс, състоящ се от

функционални структури за обучение, културно-

информационен, обществено-социален и спортен живот.
ПРИЛОЖИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
1.

Като историческо изследване, хронологичните анализи в дисертационния труд имат значение

за изследване на типологичните промени в структурите на учебните сгради в зависимост от
динамиката на образователната система и за установяване на основни тенденции в плановото и
композиционното развитие на сградите за образование.
2.

Графичните и сравнителни аналитични изследвания на примери от световната практика са от

значение за формиране на прогнозни концепции и модели за проектиране на нови и реконструиране и
адаптация на съществуващи учебни сгради и комплекси.
3.

Като цялостно изследване на актуална проблематика в областта на сградите за образование,

дисертационният труд може да бъде използван за обучение на студенти в специалност „архитектура“,
педагогика, социология и нвякои интердисциплинарни специалности.
4.

Разработените в дисертационния труд схематични структурни модели, са приложими в работа

по реконструкция и адаптация на съществуващи училищни сгради.
5.

В методологично отношение анализите и изводите, направени в труда спомагат при работата

със студенти и разработването на курсови проекти по дисциплината „ Обществени сгради” и поспециално сгради и комплекси за образование.
6.

В по-широки граници на приложение, като цялостно изследване, дисертационния труд може да

бъде полезен при проектиране и реконструиране на сградите на висшето образование.
7.

Предложенията за промяна на части от нормативната уредба в България би довело до

известен икономически ефект при реализации и строителство на нови или при реконструиране на
части от училищни сгради.
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ПРИНОСИ :
С научно-приложен характер:
1.

Нов поглед върху отношението училищна сграда – училищен двор

2.

Изведена е нова обобщена класификация за структурообразуващи функционални единици на

сгради на образованието
3.

Анализирани са изменените съотношения в площите на основните функционални структурни

елементи и отражението им върху функционалната схема на училищната сграда.
4.

Установено е увеличение на делът на комуникационните площи, Анализът показва , не в

същност относителният дял на същинските комуникации се е намалил, а увеличението е от прибавяне
на

многофункционални площи към трасетата на комуникационните, защото са най –оптимално

структурирани.
5.

Анализирани и изведени са принципни направления на развитие в композиционните структури

от най-новата световна проектантска практика в областта на проектиране на сгради за образование.
6.

Установени

са нови типологични варианти на композиционна структура на училища и

образователни комплекси – „отворен” и „затворен” вариант.
7.

На базата на характерни за втората половина на ХХ век училищни сгради във Варна са

създадени концептуални модели за нови училищни сгради и

за реконструкция и адаптация на

съществуващи училища.
С научно-методически характер:
1.

Направен е хронологичен анализ на плановите структури и на

основни направления в

историческото развитие сградите за образование . Създадена е таблична хронологична.
2.

Изведени са методични условия за анализ , оценка и прогнози за развитие на училището като

образователен комплекс. Установени и систематизирани са фактори на влияние и съставяне на
сценарии за развитие на архитектурата на училищните комплекси.
3.

Анализирани са

основни тенденции в образователния процес и отражението им в

съвременната проектантска практика и е установен процес на трансформацията на вътрешните
пространства и интеграция между основни композиционни звена в структурата на училищната сграда.
4.

Разработените сценарии за развитие и последвалите основни концептуални схеми могат да

послужат за база на изследване при проектиране на нови или реконструкция на съществуващи
училищни сгради и комплекси.
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С приложен характер:
1.

Направени са предложения за промени в действащата в България нормативна уредба с

цел подобряване на работата по проектиране на сгради на образованието - промени в нормите за
осигуряване на пожарна безопастност в пространства с едновреманно пребиваване на хора, в случая за площи за културно масова дейност, за изкуство и творчество,

с учебно предназначение,

индивидуална работа, колективни проекти.
2.

Създадени са диаграми изобразяващи класификациите на

основни видове площи в

зависимост от тяхното предназначение на различни съвременни автори.
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