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1-ви срок
Основни теми:
1. Въведение в Архитектурата.
o Значение, обхват, базова история.
o Материя на архитектурата. Видове архитектура.
o Видове архитектурен обект. Стъпки в проектирането.
2. Основи на архитектурата.
o Местоположение. Връзка с природата. Ориентация на сградата.
o Строителство Материали в строителството
o Конструкции. Носимоспособност.
o Добиване на енергия. Енергоефективност. Пасивни къщи.
o Съвременна архитектура. Бъдещето в архитектурата.
3. Въображението в работата на архитекта.
o Архитектурна композиция. Средства - светлина, цвят, форма и др.
o Абстракция. От абстракция - в конкретика.
o Вдъхновение. Био-прототипи.
o Импровизирано макетиране.

2-ри срок
Основни теми:
1. Основи на същинското проектиране. Етапи в процеса.
o Поставяне на цел. Изготвяне на Задание.
o Скициране. Визуализиране на идеята.
o Чертежи. Основни видове. Заснемане.
o Архитектурно макетиране на сграда и терен.
2. Градоустройство.
o Мечтаните градове на великите архитекти.
o Градът като културен феномен. Устройство и основни принципи.
o Зониране и планиране на градската среда.
o Екология и устойчиво развитие.
3. Изготвяне на финален проект "Град на Бъдещето".
o Проектиране
o Макетиране
o Достигане до крайни продукти - табла, макети, вербално представяне.

Архитектура

Архитектурата (от старогръцки - „пръв/главен строител“ или „главен майстор“) е
техническа наука и изкуство за изграждане на сгради и други строителни конструкции.
Професията на архитекта обхваща различни дейности, свързани с проектирането и
строителството на сгради или групи от сгради, както и на окръжаващото ги пространство,
предназначено за обитаване или използване от хората.

•

Градоустройство

•

Ландшафтна архитектура

•

Интериорен дизайн

•
•

Бионика в архитектурата
Космическа архитектура

Основни теми в архитектурата.
Определени теми занимават архитектите винаги, независимо от стила и епохата. При
всеки нов проект тези теми трябва да бъдат оценявани отново.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пространство
Позициониране и ориентиране
Функция
Форма
Конструкция
Фасада
Разпознаваемост
Отношение към околната среда
Идейно отношение
Трайност, екология и енергийни разходи
Разходи

Видове архитектурен обект според предназначението.
Стъпки в проектирането.
Основни видове строителство:
•

•

•

Жилищно
o еднофамилни сгради
o многофамилни (блокове)
o сгради за временно обитаване (хотели, хижи)
Обществено
o култура и образование
o училища
o висши учебни заведения
o детски градини
o занимални
o театър
o опера
o музй
o спорт и развлечения
o стадион
o спортни зали
o кино
o дискотеки
Промишлено и аграрно
o

o

селскостопански сгради
o конюшни
o кравеферми
o овецеферми
примишлени
o металургични заводи
o винарни
o текстилни цехове
o фабрики за мебели

Стъпки в проектирането.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Цел. Задание. Срок
Проучване.
Идеи. Концепция
Скици
Работен макет
Чертежи.
Официален макет
Представяне и защита.

Местоположение. Връзка с природата. Ориентация на сградата.
Ситуиране на сградата в имота Четири основни фактора:
•Географските посоки
•Най-красивия изглед
•Наклона на терена
•Подхода от улицата

Значението на разположението дневната група при ситуиране на къщата в имота
Дневната група задължително трябва да е ориентирана към
•
•
•

благоприятна географска посока (юг, изток, югоизток или югозапад),
най-красивия изглед
композиционния център на двора („дневната на открито”). Най-често ще
търсим комбиниране между поне две от тези три посоки. Това се постига
чрез взаимното разположение на композиционният център на двора и
къщата.

Решение на композиционния център на двора Това е основното – най-важното
дворно пространство т.е. онази зона от двора, която е с на-благоприятно
изложение, най-добре е ослънчена, радва се на най-красивата гледка от близката
или по-далечна природна или урбанизирана среда. Тази зона се превръща в
естетически, функционален и композиционен център и, респективно, трябва да
бъде поставена във възможно най-близък контакт с дневната група на жилището.
Ето защо определяме този композиционен център на двора още и като „дневна на
открито”

Решение на подходите и комуникациите
•Подходът за хора е главният подход към сградата –респективно има смисъл на
главна входна композиционна ос.
•Подходът за автомобили трябва да има подчинена роля
•Пресичането на тротоара за автомобилен достъп до имота става чрез стандартна
тротоарна настилка, но усилена и се решава на принципа на рампите.
•Вътре в имота автомобилната алея се настила също с усилена настилка като при
това площите за автомобилен достъп не бива да са твърде дълги и големи по площ.

Разположение при обществени сгради:

Строителство. Конструкции (Въведение).
Строѝтелството е част от вторичния сектор на стопанството. Представлява
производствена дейност, при която от първични и полуобработени материали или
готови изделия, с помощта на работна сила и машини, се изграждат строителни обекти:
сгради и други строителни съоръжения.

Видове
•
•
•
•

Архитектурно строителство. - строи обекти над и по земята за жилищни,
обществени, трудови нужди, както и за нуждите на обитаване и отдих и др.
Сградостроителство - част от архитектурното строителство.
Транспортно строителство - железопътни линии, пътища, мостове, тунели,
водостоци, жп гари, пристанища, летища, въжени линии и др.
https://www.architecturaldigest.com/gallery/best-train-station-architectureslideshow/all
https://www.europeanbestdestinations.com/top/best-railwaystations-in-europe/

•

Хидростроителство - строителството и експлоатацията на всички видове
конструкции и съоръжения свързани с пътя на водата от извора до крайния
потребител

Класификация: Жилищно, промишлено, хидротехничко, строителство в селското
стопанство, транспортно.
Екологичното строителство е подход, който се стреми да подобри отношенията, които
човек създава със заобикалящата го среда чрез употреба на местни и лесно достъпни
строителни материали лесни за рециклиране; съобразяване с местните климатични
условия и релеф; оптимизирана употреба на енергии и енергийни източници за;
оптимизирана употреба на входящи и изходящи суровини (вода, въздух). Внедряване
на мерки за енергийна ефективност, изграждане на електропроизводствени
съоръжения чрез възобновяеми енергийни източници.

Устойчивото строителство е система от практики и технологии в строителството, при
което се оптимизира потреблението на материали, енергия и суровини (вода, въздух), с
цел намаляване отпечатъка на човека върху околната среда. Този подход набляга на
технологични решения и малко на цялостно преразглеждане на мястото и ролята на
човека в природните процеси.

Конструкции. Носимоспособност.
Всяка сграда е съставена от подредени по определен начин части взаимно свързани в
система, която работи като единно цяло. Тази система се нарича конструкция на
сградата, а частите – конструктивни елементи. Основните конструктивни елементи на
сградата са:
•
•
•
•
•
•

основи,
стени,
скелет (ако има (колони и греди),
подове,
покрив.

Елементите на сградата могат да бъдат два вида – носещи и ограждащи.
Носещи елементи са тези, които поемат върху себе си и предават към земята всички
сили, които действат на сградата.
Ограждащи елементи са тези, които отделят сградата от външната среда и разделят
вътрешното и пространство на помещения.

Някои елементи на сградата могат да изпълняват носеща, ограждаща или носеща и
ограждаща функции едновременно. Например стените. Носеща и ограждаща функции
едновременно изпълняват винаги подовете.

Съвкупността от всички свързани носещи елементи на сградата се нарича носеща
конструкция на сградата (носещия скелет). Конструктивни елементи, които не участват
в носенето на сградата, т.е. не поемат товари от други конструктивни елементи, а само
им предават собствения си товар и този от оборудване, обзавеждане, инсталации и
човешка дейност са елементи на ограждащата конструкция.
Архитектурната дисциплина, която се занимава с изучаване на конструкцията
на сградите се нарича сград остроителство.

Видове мостове според главната носеща конструкция.
а – гредов; б – рамков; в – вантов; г – висящ; д – дъгов; е – сводов

Съвременна архитектура. Новости в архитектурата.

1.Органична архитектура
Органичната архитектура се определя като философия в архитектурата, която
насърчава хармонията между човека и природата чрез създаване на сгради с дизайн,
който позволява интегрирането им с околността и превръщането на сградата и
естествената среда, в която тя е разположена, в единна, взаимно свързана композиция.
Органичната архитектура са стреми към естествените неправилни форми на природата,
избягвайки „съвършените“ ъгли и прави линии, характерни за класическите днес
сгради.
В този смисъл органичната архитектура е крачка назад към праисторическата
архитектура на първите хора, чиито сгради са били пригодени за обитаване естествени
ниши (пещерите) или помещения, създадени изцяло от природни материали (снежни
иглута, преносими сламени палатки, глинени и дървени къщи, каменни постройки и
пр.). Тази крачка назад обаче е и крачка напред, тъй като съвременните ледени хотели
и подлежащите на рециклиране сглобяеми къщи, внедряват едни от най-модерните
технологии, даващи огромни възможности за развитие на органичната архитектура.

Къщата камък в Гимараеш, Португалия

Органичните сгради имат за своя цел не просто да имитират природата и
съществуващите в нея форми, а да се превърнат в част от нея. И тъй като всички
компоненти в природата са взаимно свързани, тази връзка е отчетена както при
създаването на дизайна, така и при подбора на материалите, от които са изградени
органичните сгради.

„Fennell Residence”, Портлан, Орегон

„The Desert House” е прекрасна частна резиденция, разположена в Национален парк
„Joshua Tree” в Калифорния, САЩ. Проектирана от Кендрик Бангс Келог

Първият архитект, който употребява този термин е Франк Лойд Райт, който е
проектирал „къщата над водопада построена като резиденция на Едуард Кауфман през
1934 г . Въпросната 68-годишна къща стои частично над водопад в Пенсилвания. Тя е
считана от мнозина за точен пример на органичната архитектура и е обявена за
национална историческа забележителност през 1966 година. След нейното
построяване органичната архитектура продължава да се развива в продължение на
почти век.

Ето и няколко примера на повлияни от този стил сгради.

Eкo-подземни къщи

Подземна къща елипсовидна форма и изглед към Алпите.
Къщата е с елипсовидна форма и е резултат от сътрудничеството между Архитекти от
Холандия за търсене и Кристиан Мюлер архитекти. "Намира се в Swiss село Vals, че е

доста трудно да се открие, защото тя е част от група от скали.

Подземни къщи от Hobbiton Властелинът на пръстените.
И ако искате да видите истинският дом на филма, те могат да бъдат намерени в
Matamata в Нова Зеландия. Това е мястото, където сцените са заснети в Хобитово, и
след като филмът свърши, някои от хобити къщите са запазени и се използват като
туристически атракции.

Къща-рапан Isla Mujeres Мексико

2.Био-тек архитектура
Подобен на органичната архитектура. Един от най-новите стилове в съвременната
архитектура е т.нар. Био-тек. Той става все по-модерен, а неговата основна черта е
подражаване в архитектурата на природни естествени форми. Например, построени
сгради в този стил могат да придобиват изкривени очертания, като предимство са
зелените и кафяви нюанси. Развитието на биоморфния стил стана възможно
благодарение на съвременните компютърни технологии.

Олимпийски стадион в Бейжинг

Акватауър в Чикаго

Заха Хадид

3. Устойчива архитектура
4. Динамични сгради
-Динамичната фасада (конструкция на сградата) се състои не от обикновени прозорци,
апрозорци последна дума на техниката, иновативни системи за разположението
напрозорците и автоматичен контрол на сянката. Всичко изброено до тук описва
новото „интелигентно” поколение сгради (заедно с ефикасната система за
контрол HVAC). Въпреки, че е страхотна идея, проектиране и внедряване на такива
-Динамични кули-Съвременният свят е пълен с уникални, привличащи погледа сгради –
но въртящият се небостъргач в Дубай е е на път да постави началото на нова ера в
архитектурата. Израелско-италианският архитект Дейвид Фишър е авторът на
“Динамичния небостъргач” – 412-метрова сграда, чиито етажи ще се въртят постоянно
и то независимо един от друг.
Немислима доксоро, сградата вече се строи. На покрива си тя ще има слънчеви панели,
осигуряващи електроенергия за небостъргача. Общо 48 индивидуални вятърни
турбини ще бъдат скрити в нишите между етажите, за да осигуряват електрическа
енергия. Част от нея ще се използва за захранване на механизмите, които въртят
етажите около оста на сградата. Според архитекта, небостъргачът ще генерира до 10
пъти повече енергия, отколкото ще използва.
Динамичният небостъргач ще има 80 етажа. Всеки от тях ще се върти на 360 градуса.
Етажите ще се въртят независимо един от друг. Наемателите в апартаментите и гостите
на хотела в сградата ще могат да избират индивидуално своите гледки – чрез гласова
команда. Още по-впечатляващ от уникалната, усукваща се форма на сградата е
екологичният профил на небостъргача. Цялата сграда ще бъде захранвана само от
слънчева и вятърна енергия.

Устойчива архитектура
Устойчивата архитектура предлага сгради, които намаляват използването на
невъзобновяеми ресурси, намаляват промените в околната среда, запазват
естествените екосистеми и свързват хората с природата.

Устойчивата архитектура се базира на няколко основни принципа:
-

Намаляване на консумацията на енергия и вода
Намаляване на консумацията на материали и генерирането на отпадъци
Евтина поддръжка и минимални експлоатационни разходи
Гарантирана здравословна среда на обитаване – светлина, чист въздух, липса на
токсични химични съединения, температурен и влажностен комфорт
По-голяма привлекателност и пазарна стойност на имота
Минимално въздействие върху естествената околна среда през целия жизнен
цикъл на сградата

Най-простият пример за устойчива архитектура са пасивните къщи, но също така се
строят и по-големи сгради, които се основават на подобни принципи. Такива са и
зелените сгради.

Композиция в архитектурата. Принципи.
Композицията в архитектурата има за своя основа хармоничното съотношение
на идейно - художествените принципи, функционалното предназначение,
конструктивните особености и градоустройствената роля на сградие. Обемно пространствената композиция се създава с използване на принципите на симетрия и
асиметрия, контрастното съпоставяне на елементите, включва различни ритмични
съотношения на детайлите. Особено значение имат съразмерността на частите и
цялото едно с друго
изразяващо се в система на пропорциите, и
съразмерността на съоръжението и неговите отделни форми с човека, а също
органичното единство на композиционните и конструктивни принципи, намиращи своя
художествен израз в архитектурата
Средства на композицията са два вида:
• Обективни свойства на формата
o Размер
o Маса на формата
o Мащабност
o Статичност
o Динамичност
o Ориентация на формата
o Цвят
o Членение
• средства за естетическа организация
o Цялостност
o Завършеност
o Равновесие
o Симетрия
o Асиметрия
o Дисиметрия
o Ред (метричен, ритмичен, сложен)
o Съразмерност
o Пропорции

Примери за композиции на различни групи от предмети:

Ритъм:

Пасивни къщи
Пасивни сгради са тези, които могат да се отопляват или охлаждат, без да бъдат
използвани специални системи или уреди (климатици, парно, печки, и др. ), или казано
с прости думи – сграда, която сама се охлажда и загрява, се нарича „пасивна”.
Пасивната сграда използва 10 пъти по-малко енергия спрямо останалите сгради от
традиционното строителство.

Отоплението и охлаждането на този тип сгради става чрез въздушни тръби, през които
преминава въздух отвън. При навлизането на въздух в тези тръби, той се охлажда или
затопля.
Прозорците обикновено се монтират на южната фасада,за да може да се използват
максимално слънчевите лъчи.Благодарение на специалната вентилационна система се
осигурява постоянен достъп на свеж въздух, който се филтрира, и отварянето на
прозорците дори не е необходимост.
За да бъде наречена една сграда пасивна, трябва да се спазят още много други правила
и критерии за изолация – композиционното решение на сградата по отношение северюг, топлоизолацията на сградата, видът, цветът и структурата на фасадните стени и
покрива, големина и вид на прозорците, наличие на слънцезащитни устройства и
засенчващи обекти.

Пасивните слънчеви системи за отопление биват директни и индиректни.

При директните системи обитаемите пространства в къщата се използват за събиране,
съхраняване и разпределение на слънчевата топлина. Тези сгради обикновено са
широко остъклени на юг, а северните фасади имат възможно най-малки прозорци.
Поемането на топлината се осъществява чрез стените, пода, както и обзавеждането, и
получената топлина се освобождава постепенно.

При пасивните индиректни слънчеви системи слънчевата светлина се поглъща и
преобразува в топлина от повърхности, разположени извън жилищното пространство,
които след това я предават към него.Съществуват няколко разновидности:
-

-

Чрез плътна масивна стена на югоизток или югозапад, която поглъща
топлинната енергия и я предава към вътрешността на сградата.Желателно е да
бъде грапава и в тъмни тонове.
Чрез водна стена – плътната стена може да бъде заменена с елементи,
запълнени с вода, тъй като тя е добър акумулатор на топлина
Чрез воден покрив – подобно на водната стена, само че на покрива на сградата
Чрез остъклени веранди – в тяхното пространство се създава възможност за
акумулиране на постъпващата слънчева енергия

Слънцезащита – състои в мерки срещу прякото ослънчаване на помещенията през
отворите на фасадата – прозорци, витрини, стъклени стени.Слънцезащитните
устройства могат да бъдат разположени от външна страна на стената – козирки, стрехи,
капаци, щори, решетки;от вътрешната – щори, пердета, завеси, капаци.

При построяването им трябва да се спазват няколко основни принципа:
•
•
•
•
•
•
•

сградата да се разположи така, че предимствата на терена да се използват
максимално;
да се направи топлоизолация на всички подове, стени, тавани, покриви,
прозорци и врати;
да не се допускат неуплътнени участъци от конструкцията;
да се използва максимално слънчевата светлина и топлина;
да се направи отлична вентилационна система;
да се монтират соларни панели(преобразуват светлинната енергия в
електрическа);
да се употребяват само енергоспестяващи домакински уреди.

*Пространството в сградната обвивка, което има по-голям топлинен поток от обкръжаващата
среда, се нарича топлинен мост. Класически топлинен мост е плочата на балконите, която
преминава през изолирана външна стена. Типичните ефекти от топлинния мост са: намаляване
на температурата на вътрешната повърхност; в най-лошия случай това може да доведе то
повишаване на влажността в части от конструкцията; значителни загуби на топлина.

Абстракция. От абстракция - в конкретика.
Средства за внушение - светлина, цвят, форма и др.
Абстракция (от латински abstractio - отвлечен) е процес или израз означаващ някакво
отвлечено, ирационално понятие или фикция. В този смисъл абстракциите са малко
или много нереална, отдалечена представа за действителността. Въпреки това обаче те
са особена форма за опознаване на тази действителност.
Съвременното си значение думата получава в началото на 20-ти век. Абстрактното
мислене е по-висша форма на мислене от логическото мислене. За да разбере човек
абстрактното изкуство, трябва винаги да може да го погледне от две различни гледни
точки, от две различни позиции. (Пример картина на Хуан Оливарес)

В информатиката абстракция е начин на разглеждане на обект, при който се
взимат предвид само тези негови характеристики, които имат значение в
конкретната ситуация. Използването на абстракции при създаването на
компютърни програми дава възможност за сложни обекти да се мисли като за
прости такива. По този начин абстракциите позволяват да се конструират
сложни програми, въпреки ограничените възможности на човешкия мозък.
Абстракциите лежат в основата на обектно-ориентираното програмиране.

От абстрактното в конкретното. Освен, чрез форма, линии, цветове и светлина,
абстракцията е носител на идеи, може да бъде представяна знаково, чрез символи,
които да притежават смисъл и да провокират дадено възприятие у човека.
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Градоустройство
Градоустройственото планиране е технически и политически процес, свързан с
разработването
отването и използването на земя под формата на селища. Наименованието
произлиза от думата urban (от
(от англ. градски/ селищен). Включва проектирането на
градската среда, разрешителното
телното за строеж, опазването и използването на околната
среда, , включително въздуха, водата и инфраструктурата, преминаваща и излизаща от
градските райони, като например транспорт, комуникации и разпределителни мрежи.
Градоустройственото планиране се нарича
нар
още градско и регионално планиране или
само градоустройство. То се счита за интердисциплинарна област, която включва
социални, инженерни и дизайнерски
дизайнер
науки.

Градоустройството
тройството ръководи организирането
организиране и развитието в градските, крайградските
и селските райони. Въпреки че се отнася предимно до планирането на селища и
общности, градоустройството
оустройството е отговорно и за планирането и развитието на
използването и ресурсите на водата, селските и земеделските земи, парковете и
природозащитните
риродозащитните територии с естествено значение за околната среда.

Архитектите практикуващи градоустройствено планиране се наричат още
урбанисти. Те се занимават с изследване и анализ, стратегическо мислене,
архитектура, градски дизайн, обществени консултации, политически препоръки,
изпълнение и управление.

Градоустройството работа със сродните области на архитектурата, ландшафтната
архитектура, гражданското строителство и публичната администрация, за да постигнат
стратегически цели, политики и цели за устойчивост. Днес градоустройството е
отделна, независима професионална дисциплина. Дисциплината е по-широката
категория, която включва различни под-области като планиране на земеползването,
зониране, икономическо развитие, планиране на околната среда и планиране на
транспорта.

Архитектура

