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„Защо учим история на архитектурата? С какво ще ни помогнат тези безполезни 
знания в бъдещата работа? Каква е ползата от тях?”  Всичко започна от тази 
поредица въпроси, зададени по време на една от първите ми лекции като 
преподавател по „История на античната и средновековна архитектура” в 
Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия. Смущаващи въпроси... Отговорът им за мене беше ясен...„ 
 Търсенето на убедителен за студентите отговор е поводът да бъде реализирано 
това, което се описва в представения текст. В монографията е показан подходът 
чрез който, в последните 14 години, се работи в дисциплината „История на 
античната и средновековна архитектура” и чрез който подход, този предмет се 
развива. Споделен и анализиран е личен опит на автора, а не резултати от 
прилагане на чужда теория и идеи. Проследени са последователността, 
взаимоследствените връзки и взаимообвързаността между отделните части на 
цялостния „пакет” учебни дейности, които дисциплината „История на античната и 
средновековна архитектура” съдържа, допълнени от предложената от автора 
програма за реализиране на нов свободно избираем курс:  

❶лекция → ❷семинарни занятия → ❸практика и представяне → ❹свободно 
избираем курс . 

 
„История в реално време-нови модели на обучение в образованието по 
история на архитектурата“, статия в сп.”Архитектура”, бр.5 /2017 

 
Статията разглежда преминаването от традиционния към интерактивен модел на 
обучение в университетското образование, чрез прилагане на нов подход на 
преподаване в отделните части на цикъла по „История на античната и 
средновековна архитектурата”: лекция, семинар, практика и връзката им с други 
дисциплини. До голяма степен обобщава основните постановки, върху които се 
развива монографичния труд. 
 

 



 

 

 

Културното наследство и неговото опазване – три примера от съвременната 
европейска практика 
статия в сборник доклади от  научна конференция с международно участие „Съвременни 
технологии в културно-историческото  наследство“ , 13/15 октомври 2016, гр.София 

 

Чрез анализ и коментар на архитектурния подход в три примера от 
съвременната европейска практика - Библиотеката в Спийкенисе, 
Нидерландия; Ранно-християнската църква в Сипонто, Италия и 
Стъклената къща в Амстердам, се прави опит да се даде отговор на 
въпроса: Възможно ли е използването на съвременни материали и 
технологии при експонирането и социализацията на архитектурното 
наследство и паметта за него? 
Чрез настоящия доклад и заложените в него постановки се представят нови 
разбирания за опазване на архитектурното наследство и реалното 
прилагане на тези разбирания при реализирането им. Представя се 
възможността за търсене на проектни варианти, които са с  изявена проява 
на съвременно архитектурно творчество, което е в симбиоза с 
историческата среда в която се развива. 
 

 

Интерактивният музей и интерпретационният център - елементи на 
опазване на културното наследство. 
Статия в „Нови моменти в концепциите за опазване на културното наследство: теоретична 
обосновка и практически решения „, изданание на БАН по случай 60 години от 
присъединяването на България към ЮНЕСКО, изд.”Марин Дринов”, София, 2018г. 

Представяйки същността на явления като интерактивния музей и 
интерпретационния център-в техния смислов, пространствен, 
функционален и социален контекст, се прави опит да се потърсят отговори 
на няколко актуални за българската архитектура, музеология, археология и 
културология въпроси: Необходимо ли е създаването на интерактивен 
музей или интерпретационен център и помагат ли те за осъзнаването на 
значимостта на културната ценност, за която са предназначени? Те 
елемент ли са на процеса на опазването на културното наследство? Имат 
ли значение техните архитектурен образ и обем за опазването на обекта, 
който представят? В опит за отговор на тези въпроси са изведени 
водещите принципи и съответно похватите чрез които те се прилагат, 
когато се формират интерактивен музей или интерпретационен център. 
Разгледани са два примера от европейската практика: Интерпретационен 
център с интерактивен музей в Калкрийзе, Германия и Интерпретационен 
център с интерактивен музей в Алезия, Франция. 

 


