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РЕЗЮМЕ
Докладът представя напреднали резултати от научно-изследователски проект,
финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН на тема „Културна идентичност и
енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на
панелните комплекси в София“.
Акцентът е поставен върху новаторска концепцията за интегрирано
ревитализиране на пространствата с „отворен код“ чрез синтез на три подхода –
потребителски ориентиран дизайн, плейсмейкинг и комуникативно планиране –
формиращи хардуера, софтуера и оргуера за устойчивото обновяване на жизнената
среда.
Като следствие на теоретико-приложните изследвания са предложени вариантни
планировъчни решения, базиращи се на концепцията за „отворен код“, чрез система от
модулни преместваеми обекти, апликирана за три казуса в жилищните квартали
„Дружба-2“, „Васил Левски-В“ и „Обеля-1“.
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СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ ПРИ РЕВИТАЛИЗАЦИЯТА
НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА
ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКСИ В СОФИЯ
гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов - УАСГ
гл. ас. д-р Вяра Ганчева - БАН
ас. арх. Мирослав Гюнелиев - УАСГ

Предварителни резултати от научно-изследователски проект на тема „Културна идентичност и
енергийна ефективност при ревитализацията на междублоковите пространства на панелните комплекси
в София", финансиран от Фонд „Научни изследвания“ с бенефициент УАСГ и ръководител проф. д-р арх.
Йордан Радев.
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ВОДЕЩАТА ЦЕЛ

на проекта е да разработим
подход за планиране и ревитализация на междублоковите
пространства на панелните комплекси в контекста на
архитектурно-културното наследство и устойчивото
развитие.
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10 КЛЮЧА ОТ резултатите по работата през
ПЪРВИ ЕТАП - проучвателен:
•

Териториално-устройствен анализ;

•

Емпирическо урбанистично изследване – подбор на казуси;

•

Разработване на типология на междублоковото пространство;

•

Анализ на тенденциите в паркоустройството и благоустрояването;

•

Дефиниране на термина „междублоково пространство“;

•

Анализ на нормативната уредба;

•

Създаване на финансово-икономически модел;

•

Емпирическо социологическо изследване;

•

Дълбочинни интервюта с експерти;

•

Широко обществено допитване чрез blockareas.bg;
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10 КЛЮЧА ОТ изследването и работата през
ВТОРИ ЕТАП – резултативен:
•

Метамодел и модел на ревитализацията на МБП - от акумулиране
на неравенства към акумулиране на предимства

•

Капацитет за устойчива ревитализация;

•

Междугенерационен и междусекторен аспект на ревитализацията;

•

Концепция за стратегическо планиране;

•

Подходът „потребителски ориентиран дизайн“ (1)

•

Подходът „плейсмейкинг“ (2)

•

Подходът „комуникативно планиране“ (3)

•

МБП като „Жива лаборатория с отворен код“ (1+2+3)

•

Правна философия за икономическа устойчивост;

•

Система от модулни преместваеми обекти „О-Модус“ - за казусите
на изследване

02 ноември 2017

ОТ акумулиране на неравенства –
КЪМ акумулиране на предимства
МБП не дава възможност на своите обитатели да
развият каквато и да е форма на пълноценен и
удовлетворяващ обществен живот!
Ревитализацията изисква не просто обновяване на
занемарените пространства в панелните комплекси, но
и генериране на трансформативна иновация!
Иновацията е свързана както с концепцията за преобразуването на
физическата среда, така и с решаването на твърде сложна задача –
СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЩНОСТ чрез архитектурно-урбанистични
похвати и чрез устойчиви във времето решения за пространството, за
общността и за ресурсите!
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СИНЕРГИЯТА, необходима за постигане на целта ревитализация на МБП, изисква едновременно осъществяване
три научно-приложни задачи:
• Ревитализация на пространството;
• Ревитализиране на общностите;
• Регенериране на ресурсите.
Най-подходящият научен метод за изпълнението на горните
научно-приложни задачи, свързани с ревитализацията на МБП,
е методът на „ОТВОРЕНИТЕ ИНОВАЦИИ“.

Той трансферира научно знание и иновации като
трансформира социалния капитал, поради което е особено
удачен за планираната трансформативна иновация.
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„Отворената иновация“ включва ТРИ ПОДХОДА:
1. Ревитализация на пространството:
Потребителски ориентиран дизайн/User-centered
design (UCD).
2. Ревитализация на общността:
Плейсмейкинг/PlaceMaking

3. Отворена иновация за регенериране на ресурсите:
Съвместно планиране/ Communication planning
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1. Потребителски ориентиран дизайн
User-centered design (UCD)

Стар срещу нов потребителски ориентиран дизайн
Източник: Stappers, P. & CO, Creation & CO: User participation in design.
In: Open design now, 2011
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1. Потребителски ориентиран дизайн
User-centered design (UCD)

Потребителски ориентираният дизайн е холистичен метод, отчитащ всички фактори и
взаимодействия, които влияят върху контекста, в който се предоставя услугата или се
проектира социално въздействие. Той синтезира някои основни методи като включване на
заинтересованите страни в иновациите, създаване и тестване на прототипи на различни
решения. Следователно, той мoже да се операционализира като дизайн за проектиране на
социално въздействие.
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2. Плейсмейкинг
Отворена иновация за ревитализация на общността (PlaceMaking)
„Създаването на място“ представлява фокусирано върху общността градско
развитие, което отчита различните културни идентичности и е ориентирано
към щастието и благосъстоянието на хората.

Концепцията за „създаване на място“ вдъхновява хората колективно да си
представят и преосмислят обществени пространства. Той е продължителен
процес на сътрудничество, който засилва връзката между хората и местата,
които споделят.
АКЦЕНТЪТ НА ВНИМАНИЕТО ПРИ ПОДХОДА Е ВЪРХУ ФИЗИЧЕСКИТЕ,
СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ИДЕНТИЧНОСТИ.
Както казва Ян Геел: „В едно общество, което все повече се приватизира с
частни домове, коли, компютри, офиси и търговски центрове, публичният
компонент на нашия живот изчезва. Все по-важно става... да можем да се
срещнем с нашите съграждани лице в лице....Общественият живот в
качествените обществени пространства е важна част от демократичния и
пълноценен живот„.
Плейсмейкинг/PlaceMaking се появява през 60-те години, когато писатели като Джейн Джейкъбс и Уилям Х. Уайт предлагат
впечатляващи идеи за проектиране на градове, обслужващи хора, а не само за автомобили и търговски центрове.
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2. Плейсмейкинг
Отворена иновация за ревитализация на общността (PlaceMaking)
Диаграма за
място:
Какво прави
местата
значими за
хората?

Източник: https://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/
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3. Съвместно планиране
Отворена иновация за регенериране на ресурсите (Communication planning)
Съвместното планиране като антидот за асиметрията

ДЪРЖАВА – ОБЩИНА – ГРАЖДАНИ
Информацията, комуникацията, консултациите, участието във вземане на
решения са етапи или стъпала в стълбата на партньорството между държавата
и гражданите. Овластяването е най-високото стъпало, като протестите се
определят като „политиката на безвластните. Те са индикация за проблеми в
информацията и комуникацията, за злоупотреба с монополното положение
и асиметрични отношения.
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3. Съвместно планиране
Отворена иновация за регенериране на ресурсите (Communication planning)
Триадата „държава – граждани - гражданско общество” показва противоречиви
взаимоотношения в българското общество.
Напреженията между т.нар. „институционален хардуер” и т.нар. „ментален софтуер”,
или „колективното програмиране”, което Х. Хофстеде нарича „софтуер на ума”,
очертават отговора на въпроса

ЗАЩО ЖИВЕЕМ В „ОБЩЕСТВО НА НИСКОТО ДОВЕРИЕ” ?
Този метод е съвместим с другите два подхода и логично ги допълва.
Планирането с участието на заинтересованите страни води до тяхното повишено
чувство на самоуважение, самореализация и собственост. Oриентацията към
изпълнение на общи цели подобрява релевантността и качеството на работа и
може да се прилага в широк кръг от ситуации.
Обстойното проучване на капацитета за развитие на подобен вид иновации е
съществен елемент от изследователския процес. То дава възможност да се изгради
научно-методичната основа, върху която в следващи проекти да се осъществи на
практика експерименталното прилагане на т.нар.

„ЖИВА ЛАБОРАТОРИЯ” в процеса на ревитализиране на МБП.
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МБП като „Жива лаборатория“
МБП С „ОТВОРЕН КОД“
„хардуер“, „софтуер“ и „оргуер“ на ревитализацията
Съвместното планиране, заедно с потребителски
ориентирания дизайн и с развитието на общността,
гарантират устойчивата ревитализация на МБП във времето и
пространството.
Те трансформират бариерите пред ревитализацията на МБП
във възможности.
Осигуряват адаптивността на ползването му като
едновременно отчитат потребностите на хората,
възможностите на ресурсите, връзката между тях и
специфичните изисквания на конкретния контекст.
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ОТВОРЕНА МОДУЛНА СИСТЕМА „О-МОДУС“
Предимството на Отворената модулна система, накратко „О-Модус“, е
че тя се състои от преместваеми модули, които могат да се
комбинират, дублират, допълват и разширяват в зависимост от
конкретните нужди на жителите и ползвателите при
ДОКАЗАНА икономическа рентабилност и нормативна издържаност!

• ТРИ подхода
• ТРИ обекта
• ТРИ сценарии
ЕДНО решение
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ОТВОРЕНА МОДУЛНА СИСТЕМА „О-МОДУС“
И ПРИМЕРИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕТО Ѝ В КОНТЕКСТА НА ТРИТЕ КАЗУСА
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ОТВОРЕНА МОДУЛНА СИСТЕМА „О-МОДУС“
ВАРИАБИЛНОСТ - СЦЕНАРИЕН ПОДХОД СПОРЕД ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБИТАТЕЛИТЕ
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