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5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Критерии и показатели за оценка на кандидата:
1. Във връзка с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия
– разработване на лекционни курсове по „Реконструкция на сгради”, 5 курс;
– нововъведения в методите на преподаване- разработка на задание за курсов
проект по дисциплината „Реконструкция на сгради”, като реална задача за студенти от
5 курс, за конкурс Реконструкция на Мебелна палата „Лазур” Варна;
- срещи и директни контакти с Възложителя на обекта, на място, по договаряне и
подготовка и участие в конкурса;
- представяне и защита на конкурсен проект пред Възложителя в самия обект;
б) публикувани учебни материали
– „Реконструирани пространства/ I част Екстериорни пространства”, авторски
труд, в помощ по дисциплината „Реконструкции на сгради”/ 5 курс, под печат в
Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”;
- подготвена за печат и „Реконструирани пространства/ II част Интериорни
пространства”;
в) работа със студенти в научноизследователски и художественотворчески
проекти
Организиране на студенти по подготовка и представяне на студентски изложби в и
извън университета
– студентски проекти по АТБЗ, Дизайн за архитектурна среда и Реконструкция
на сгради, 3, 4 и 5 курс, фоайе ВСУ, 25 февруари 2011;
– „Градска ревитализация” – Дом на САБ Варна , 11- 31 март 2011;
– София/ Женски пазар - Централен дом на САБ, ул. „ Кракра” 11, София,
18- 30 март 2011;
– „Пристанище Варна / нов образ”, изложба от Международен студентски
пленер Балчик, 18 юли 2011, Централен дом на САБ, София;
– конкурс „Реконструкция на Мебелна палата ЛАЗУР”- мебелна палата
„Лазур”, 22 декември 2011- 31 януари 2012;
2. Във връзка с научноизследователската дейност:
а) участие в научноизследователски проекти
– с доклад „Кирил Шиваров- пионер на архитектурния синтез в България”,
Национална научна конференция „Културното наследство на Варна” на Съюз на
учените – Варна и Община Варна, под патронажа на министъра на културата на
Република България г-н Вежди Рашидов, 1 октомври 2011, ВВМУ „Никола Вапцаров”
Варна;
– Участие с изказване в Кръгла маса „Опазване на културното наследство”,
организирана от МК , САБ и КАБ, Централен дом София, 20 април 2011;

–

Участие във „Форум на архитектите от Черноморския регион” (ФАЧР), на
тема „ Идеи за пространствен модел на устойчиво развитие в Черноморския
регион с културен ландшафт и повишена капиталност на териториитехоризонт 2015-2050 г.”, Варна 30 април-01 май 2011;
– Представяне на студентска изложба „Градска ревитализация” пред
чуждестранните делегации на ФАЧР, Дом на САБ Варна, 1 май 2011;
– Участие в работна среща на ФАЧР на тема „Архитектурната политика на
Черноморския регион”, Бургас 12-13 ноември 2011;
– Представяне на Изложба от дипломни проекти на ВСУ и Студентски пленер
Балчик на работната среща ФАЧР, хотел „България” Бургас 12 ноември 2011;
б) научни и научно-приложни разработки
- подготвен и реализиран авторски кураторски проект „Изчезващите къщи/
хубавите къщи” I/2007, II/2008 и II/2009, в подкрепа на кампанията „ Наследство в
риск” на САБ, с общо 9 издания;
в) приложени в практиката резултати от авторския проект са отразени в
- подготвен и издаден Каталог на проекта „Изчезващите къщи/ хубавите къщи”,
изд. Хеликс прес, 2010;
- практическият опитът е включен в дисертацията на автора „Новият живот на
старите улици и квартали” ( 24 юни 1911), като алтернативен модел за градска
ревитализация и
- в подготвения за печат труд „Реконструирани пространства/ IIчаст
„Интериорни пространства”;
г) научни публикации - Европейският контекст на Българската архитектура след
Освобождението, сп. Простори, кн.1/2012, Изд. „Славена” ООД, Варна;
- Кирил Шиваров- пионер на архитектурния синтез в България, Известия на Съюза
на учените – Варна, 2011;
- Новият живот на старите улици и квартали (още за методите на градската
ревитализация), сп. Архитектура, кн.4/2011;
- Пристанище Варна – нов образ, Арх § Арт форум, 11-18 август 2011;
- Арх. Хавиер Пеня проведе workshop във ВСУ „Черноризец Храбър”,
Информационен бюлетин на КАБ (електронен), бр. 46/ноември 2011.
3. Във връзка с резултати от художественотворческата дейност:
а) участие в проекти, членство в творческа организация
- Член на Контролния съвет на Съюза на архитектите в България;
- Член на Регионална Камара на архитектите в България/ пълна проектантска
правоспособност;
- Член на жури за „Награда Варна” на Община Варна за 2012;
4. Други значими постижения (по преценка на кандидата):
- Участие на авторския кураторски проект „Изчезващите къщи/ хубавите къщи” на
националния Фестивал на изкуствата „Аполония” 2007/ 08/ 09.
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