
ПРАКТИКИ ПО ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ         стр. 1 от 6 

 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ПО  АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Бул."Христо Смирненски" № 1, София 1421 

Тел. +359(2)63 321, Телекс (067) 23 574, Факс +359(2) 656 863 

www.uacg.bg  

 

КАТЕДРА “ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА” 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ  

 

ПРАКТИКИ ПО ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА 

ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ 
 

УКАЗАНИЯ за начина на провеждане и 

РЕД за участие 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

        

       Учебната практика по "История на архитектурата" е залегнала в учебния план на 

Архитектурния факултет в края на IV семестър като практическо занятие от 36 часа. От пет 

години (от септември 2005 година), катедра "История и теория на архитектурата" успешно 

провежда част от практическите занятия извън пределите на страната.  

Основна цел на практиката е запознаването с практическото приложение на знанията 

придобити по време на лекционните курсове и упражненията ( История на античната и 

средновековна архитектура -  II и III семестър и История на архитектурата ХV - XVIIIв. - 

IV семестър).  

Задачи на практиката са:  

 Досегът ”на живо” с обекти, предмет на учебната работа, който спомага за тяхното 

комплексно възприемане – от една страна като самостоятелни обекти и от друга, като 

участници в цялостни архитектурни ансамбли и следи от съответната епоха и в 

контекста на живота днес; 

 Осъзнаване на еволюцията, взаимовлиянията и взаимообвързаността на 

архитектурните обекти и явления, като неделима част от развитието на цивилизацията; 

 Придобиване на информация за начина по който се решават проблемите свързани със 

съвременното опазване, експониране и адаптиране на архитектурни ценности извън 

границите на България. 

В резултат от провеждането на учебните практики се изготвят редица материали – снимки, 

чертежи, скици, анализи – които дават информация с която не бихме могли да разполагаме по 

друг начин, освен да я придобием сами. Така Университетът започва да придобива, съхранява 

и анализира собствена ценна информация за разнообразни обекти извън пределите на 

страната.  

Натрупаният до момента опит очертава следните основни параметри при провеждането на 

практиките по "История на архитектурата" извън България:  

(1) Като оптимален брой участници (студенти и преподаватели) се очертава 45-55 души, от 

които: водещи преподаватели - от 2 до 3-ма души (всеки преподавател си запазва правото 
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евентуално да води със себе си един придружител); студенти от по-висок курс и млади 

архитекти участвали в предишните практики, в помощ на преподавателите - от 6 до 10 души.  

(2) Като оптимално времетраене на практиките се очертава период от 15 до 21 дена (в 

зависимост от темата и дестинацията на учебното пътуване). 

(3) Като благоприятен период за провеждане на учебните пътувания се очертават края на 

месец август и началото на месец септември.    

 
1. УЧАСТИЕ В ПРАКТИКИТЕ 

 

          Съгласно учебния план на Архитектурния факултет практиката по "История на 

архитектурата" е предназначена за студенти завършили семестриално II курс. В 

практическите занятия извън пределите на страната могат да вземат участие:  

 Завършилите IV семестър студенти по архитектура с успешно положен изпит по 

предмета „История на античната и средновековна архитектура”. От съществено 

значение е редовното присъствие и участие на студентите в упражненията по 

дисциплината;  

 Присъствалите на ежегодното представяне на резултатите от предходната учебна 

практика (презентация) извън България. Присъствието се удостоверява с получено по 

време на презентацията подпечатано задание (със загадка), чието решаване разкрива 

темата и дестинацията на следващата учебна практика;  

 Предалите оригиналното получено задание със съответното решение (на загадката) на 

водещият практиката преподавател(и) до 8 декември на текущата учебна година (или в 

рамките на определен от преподавателя срок, ако се налага друг такъв);  

Получените в срок отговори се класират от водещият прподавател(и) във възходящ ред на база 

на процент на вярност на решенията. С предимство са онези студенти, които са: 

 познали 100 % от загадката; 

 са постигнали висок резултат по време на упражненията по предмета „История на 

античната и средновековна архитектура”, с подчертан интерес към проблематиката на 

дисциплината.  

Класиралите се, в 10 (десет) дневен срок от обявяване на резултатите трябва да потвърдят 

участието си в учебното пътуване. В противен случай се приема, че не желаят да участват в 

практиката и освободените места се заемат от следващите в класирането.  

 

2. ПОДГОТОВКА НА ПРАКТИКИТЕ 

        

      Подготовката за провеждане на учебната практика по "История на архитектурата" извън 

пределите на страната е близо едногодишен процес, свързан с определени задължения на 

преподавателите (водещи практиката) и участващите студенти.  

2.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, ВОДЕЩИ ПРАКТИКАТА.  

 Определяне на тема и дестинация на учебната практика и подготвяне на задание 

(загадка), което да бъде размножено, подпечатано и раздено на студентите от II 

курс, присъстващи на презентацията от предходната практика - в срок до деня на 

провеждане на презентацията (най-често началото на Ноември) края на месец 

октомври на текущата учебна година;  



ПРАКТИКИ ПО ИСТОРИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ         стр. 3 от 6 

 Събиране на решенията на загадката, изготвяне и обявяване на класиране - в срок 

до третата седмица от летния семестър на текущата учебна година; 

 Разработване на точен маршрут на учебната практика, включващ: всички градове и 

обекти (градски и извън градски; исторически, археологически и съвременни) за 

посещение; километрите, които се изминават всеки ден при предвижване; 

изисквания към хотели, предпочитан период за пътуване и други.  

 Съгласуване на разработения маршрут с тур-операторски фирми, които да 

предложат цена за транспорт и хотели за настаняване по време на пътуването ; 

 Проверка на предложените хотели и корекции в програмата, ако е необходимо - в 

срок до дванадесетата седмица от летния семестър на текущата учебна година; 

 Организиране на регулярни срещи със студентите, които ще пътуват на практиката - 

в удобно време през летния семестър на текущата учебна година, както и 

перманентно поддържане на връзка със студентите, участващи в практиката чрез e-

mail; 

 Своевременно изготвяне на всички необходими доклади до ръководството на УАСГ, 

както и подготовка на заповед за командировка;  

 Издирване и осигуряване на спонсори, които да подпомогнат финансово 

провеждането на учебната практика;  

 Събиране на таксите, които да се внесат в тур-операторската фирма - организатор 

на пътуването, на две вноски ; 

 Подготовка, размножаване и комплектоване на учебни материали (книжка) за 

практиката, които се раздават на всички участници в практиката. Включват се  

програмата на практиката и информация (текст, схеми, карти, снимки) за обектите, 

които ще бъдат посетени по време на практиката - в срок до средата на юли на 

текущата учебна година;  

 Изработване на задания за студентите - участници в практиката, както следва:  

(1) Тема, която студентът да представи на своите колеги по време на учебната практика 

- на място, в определен град или пред конкретен обект на културното наследство. 

Всеки студент сам изтегля своята тема при внасянето на таксата от първата вноска ; 

(2) Индивидуална задача за практиката, която всеки студент да разработи по време 

на пътуването, свързана с даден проблем - градоустройствен, архитектурен, синтез на 

изкуствата, специфични детайли, цветове, материали и други. Всеки студент сам 

изтегля своята индивидуална задача на първия ден от учебната практика; 

(3) Задача за презентацията, коята всеки студент да разработи и представи по време 

на публичната презентация на учебната практика. Всеки студент сам изтегля своята 

задача за презентацията на първия ден от учебната практика.   

 Изработване на подробна програма на учебната практика, включваща: всички 

посещения с точен час; координати (адрес, телефон и GPS координати) на всички 

места за посещаване, паркинги за автобуси и всички хотели; цени на местата за 

посещаване; график на презентациите на студентите, както и задълженията на 

всеки един студент по време на практиката; 

 Координиране на подробната програма, километрите за изминаване, необходимите 

почивки на автобуса и други въпроси с шофьорите на фирмата - превозвач;  

 Подготовка и изпращане на писма до всички обекти (и музеи) за посещаване с цел 

резервиране на посещението на групата в определен ден и час съгласно подробната 
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програма на учебната практика. При необходимост - предварително изпращане на 

средства (по банков път) за резервация на посещението;  

 Събиране на необходимите данни от пътуващите студенти - три имена, № на лична 

карта, № на паспорт, ЕГН и изготвяне на всички необходими списъци - за 

граничните власти, за хотелите, за музеите и други;  

Данните от международен паспорт и лична карта се предоставят на водещите 

преподаватели най-късно до две седмици преди заминаването! 

 

2.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ. 

 Присъствие на регулярните срещи по време през летния семестър на текущата 

учебна година, определени от водещите преподаватели. При пропускане на две 

поредни срещи (без предизвестие и без основателна причина) се счита, че 

студентът не желае да участва в практиката и освободеното място се заема от 

следващият в класирането;  

 Подписване на декларация удостоверяваща информираността и съгласието на 

семействата на студентите, че : 

 Родителите са уведомени и съгласни на нощните преходи /ако се налагат 

такива/, по време на пътуването . 

 По време на учебната практика студентът няма да използва, пренася, 

съхранява и разпространява наркотични вещества от всякакъв вид, както и да 

злоупотребява с алкохол, като употребата му в автобуса ( включително бира) 

е забранена! 

  При нарушаване на гореспоменатите забрани се рискува проваляне на 

практиката за всички и е вероятно да се наложат нежелани срещи с 

правоохранителните органи на съответните държави   ! 

 Внасяне на таксите за практиката на две вноски - в определените дни - в края на 

месец май на текущата учебна година и в края на месец юни на текущата учебна 

година; 

 Подготовка на тема, която да бъде представена пред останалите участници в 

практиката за определен град или конкретен обект на културното наследство. Всеки 

студент сам изтегля своята тема по време на събирането на таксата за първата 

вноска. Подготовката включва изготвяне на любопитен текст по темата, издирване и 

размножаване на схеми и/или карти, които да илюстрират по-добре изложението;  

 

 

 

3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИКАТА 

 

 
           За всички участници в пътуването важат следните условия: 

      Да се съблюдават  общественият ред, общоприетите моралните норми, както и 

религиозните и етични изисквания на страната в която се провежда практиката. 

Поведението по време на пътуване, при посещение на обектите, предмет на практическите 

занимания,  както и в свободното време, да е: 
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  адекватно на представители на специалност „Архитектура”, в най- 

реномираната по специалността академична институция в България – 

УАСГ; 

 съобразено с факта, че навсякъде извън границите на страната, се 

представя България – страна член на ЕО, която все още утвърждава 

своето име.  

 

3.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ.  

 

 Преподавателският екип носи основната отговорнаст за: 

  безпроблемното и спокойно протичане на учебното пътуване; 

  дисциплината в периода на пътуването, в автобуса, както и за регулиране 

на необходимото време за посещения на обектите, почивка  и във времето 

извън програмата на практиката; 

 Организиране на посещенията на обектите и музеите на място;  

 Техническа помощ при настаняването в хотелите;  

 Ежедневно съобщаване на студентите на точната програма за деня. Предварително 

обявената програма може да претърпи изменения поради обстоятелства 

независещи от организатора на пътуването – забавяне по граници, 

задръствания по пътищата и др. Преподавателите – ръководители на 

пътуването , си запазват правото да променят маршрута с цел пълноценно 

изпълнение на задачите от учебната практика; 

 Перманентно следене за изпълнение на програмата на учебната практика; 

 

 

3.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ. 

 

 Студентите от II курс са отговорни за изготвяне на индивидуалните си задачи за 

практиката, включително скици на място, както и за събиране на необходимата 

информация за подготовка на задачите си за презентацията.  

 Настаняването в хотелите не винаги е възможно да се случи с конкретно 

предпочитан състудент/и и в стая с определен брой легла, поради което студентите 

са длъжни да се съобразят със създадените условия. Неуместни са несериозно 

отношение и незряло поведение, предизвикващи нарушаване настроението, 

мотивацията и сплотеността на екипа; 

 Студентите от по-висок курс и младите архитекти са отговорни за:  

(1) Подпомагане на организационната работа на преподавателите - набавяне на карти за 

всички участници от информационните центрове на посещаваните градове; проверка 

на текущи въпроси - например работно време, цени и разписание на градски транспорт 

в съответния град и други;   

(2) Оказване на техническа и консултативна помощ на студентите от II курс при 

изпълняването на индивидуалните им задачи;  

(3) Координация и фотодокументиране на работата на студентите от II курс; 
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(4) Следене на пътя и оказване на техническа помощ на шофьорите при търсене на 

конкретни места по адрес и/или GPS координати;  

 

 

4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

     

       По време на учебните практики се придобиват комплексни знания и впечатления в 

областта на история на архитектурата и на изграждане на нови сгради – едни интерпретиращи 

наследени ценности, други носители на натрупаните през вековете познание и опит и даващи 

направления за развитие на съвременната архитектура - нещо, което е безспорно ценно за 

творческото развитие. Заедно с това, студентите - участници в практиката създават екип - 

необходим опит за всеки бъдещ архитект.  

      В края на месец октомври или началото на месец ноември, в УАСГ се провежда 

представяне (презентация) на проведената учебна практика. Цел на презентацията е от една 

страна публичен отчет на преподавателите за извършената работа, а от друга придобиване на 

практически опит на студентите за представяне на професионална информация и защита пред 

специализирана аудитория.  

 

4.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ.  

 Организиране на графика за провеждане на репетициите и дейностите по 

подготовката на презентацията на учебната практика;  

 Своевременно изготвяне на всички необходими доклади до ръководството на УАСГ;  

 Методическо ръководство за подготовката и изготвянето на всички съпътстващи 

презентацията дейности и материали: цялостен сценарий; PowerPoint; музикален 

фон; дизайн, разработка, печат и разпространение на брошура, покана и плакат; 

фото-изложба;  

 

4.2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ. 

        Подготовката на презентацията изисква общите координирани усилия на всички 

участвали в практиката студенти за изготвянето на: цялостен сценарий; PowerPoint; музикален 

фон; дизайн, разработка, печат и разпространение на брошура, покана и плакат; фото-

изложба;  

Всеки студент предоставя за целите на презентацията своите ръчни скици, изработени по 

време на учебното пътуване и подготвя кратък любопитен текст, илюстриран с лични снимки 

във връзка със задачата си за презентацията. Всеки студент взима участие в презентацията.    

 

5. ЗАВЕРКА 

       

     Заверката на учебната практика по "История на архитектурата" извън пределите на 

страната, се дава след представянето на изискваните по задание на съответната практика 

материали - до края на месец ноември. Заверка се получава при предаване на индивидуалната 

задача за практиката.   

 
Ноември, 2009 г. 

Катедра "История и теория на архитектурата" 


