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ОТ АВТОРА
„Методология на архитектурното проектиране“, исторически
погледнато, е сравнително ново понятие. Неговите корени могат да
бъдат проследени назад до 60-те години на миналия век, когато
методологията на дизайна и на архитектурата става обект на особено
интензивно проучване, в следствие от големия брой задачи, с изцяло нов
характер, възложени на тогавашните проектанти.
Днес съществуват множество методи и подходи свързани с процеса
на проектиране. Някои проектанти възприемат проектантския процес,
като интуитивен и неописуем, а други защитават крайното на това
мнение, че той е аргументиран и рационален. Независимо от тези
различия, общоприета е тезата, че той е многофазен процес
характеризиращ се с целенасочени действия. Настоящето четиво има за
цел да покаже, че въпреки динамиката в развитието на проектантската
дейност, тя подлежи на научни изследвания и придобиване на знания,
необходими за нейната организация.
Речниците не дават ясна и еднозначна дефиниция на термина
„методология“, като по този начин провокират дискусии относно
неговото тълкуване. Методологията е наричана: „наука“ „учение“,
„теория“, „клон на човешкото познание“, „съвкупност от методи“,
„анализ на принципи и начини на действие“, „система“, „организация“,
„философска позиция“ и други. Именно липсата на еднозначност в тези
дефиниции поражда доза съмнение за изчерпателния им характер, което
от своя страна е причина да съществуват различни теории по въпроса.
Едни автори (предимно философи) свързват методологията, единствено,
със системата на човешкото знание, в контекста на логически
философски аргументи. Други я определят, като наука за организация на
методите и похватите, използвани при научно изследване. Трети гледат
на нея, като на система от действия, правила и стандарти, използвани
при научните или теоретичните дейности, свързани с развитието на
познавателната способност на човека, докато четвърти твърдят, че
тя е в основата на организацията на всякакъв вид човешка дейност (не
само научна).
През последните години използването на термини като „методология“
и „методика“, в проектантските среди, става все по-рядко явление. За
сметка на това се забелязва засилена им „експлоатация“, говорейки за
научни изследвания в архитектурната област. В това няма нищо
необичайно, имайки в предвид основното значение на методологията за
научно изследователския процес. Въпреки това на практика се срещат и
случаи на непълно познаване на нейния смисъл. Неразбирането на факта, че
методологията се занимава с изследването и организацията на
човешките дейности, включително и научни е причина да й се вменяват
непривични функции и съответно да се гледа на нея в много широк или в
много тесен смисъл.
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Проблемите свързани с изграждането на логическа структура,
подходяща за методологически анализ, са основните причини за
недоверието насочено към методологията на архитектурната дейност.
С други думи, неясната или иначе казано аморфна и динамична структура
на творческите дейности прави труден процеса на „затварянето” им в
методологична рамка, затова някои автори твърдят, че методологията
може да окаже вредно влияние върху тях.
Често на методологическите цели в сферата на проектирането се
гледа по краен и едностранен начин, като на разработване на единен и
строг метод за проектиране. Тази гледна точка пренебрегва факта, че
различните задачи изискват различни методи и че не съществува „единен
проектантски метод“. Въпреки това изборът на правилен подход остава
важен и решаващ за реализиране на дейността.
Именно тези и подобни на тях разсъждения разширяват кръга от
въпроси за същността на методологията: „Какво всъщност е
методология?”, „Обслужва ли други дейности, освен научнопознавателните?”, „Актуално и безвредно ли е използването на
методологическите подходи днес?”, и „Какъв е смисъла в нейното
изучаване за дадена дейност, извън философския й контекст?”.
В книгата съм се опитал да дам отговори на тези и на други въпроси,
изследвайки, от една страна, развитието на методологията в
исторически и целеви план и от друга, човешката дейност с нейните
характерни особености и структурни компоненти.
Написаното защитава и доказва тезата, че проектантският процес
не се основава само на моментни хрумвания и занаятчийски, заучени
действия, а на организирана професионална творческа дейност.
Независимо дали термина „методология“ се използва умишлено или
случайно, с разбиране или не, именно тя изучава човешката дейност и
създава теоретичните и практически насоки за нейната организация.
Структурата на книгата е съставена от четири основни глави:
„Методология
на
архитектурното
проектиране“,
„Характерни
особености
на
проектантската
дейност“,
„Организация
на
проектантската дейност” и „Модели на проектиране“. В първата глава
се проследява развитието на методологията и нейните метаморфози и
се дефинират основните понятия, като “методология“, „метод“ и
„методика“. Във втората глава се разглеждат подробно някои от
характерните особености на проектантската дейност. Третата глава е
посветена на организацията на проектантската дейност, като цялостна
система от процеси, с ясно изразени характеристики и логическа
структура, Четвъртата глава на книгата разглежда моделирането, като
логичен и необходим процес при организацията на проектантската
дейност. В нея са анализирани и изследвани различни модели на
проектиране, с техните специфични особености, като същевременно е
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посочено реалното им приложение в проектантския процес. Книгата
завършва с речник на специфични термини, използвани в нея.
В книгата съм се опитал да „избягам“ от строго научния стил и да
създам сравнително четим текст, насочен към по-широк кръг от
читатели. Използваният подход на „раздробяване“ на темата на отделни
части и съответно разсъждения върху всяка от тях дава възможност,
от една страна те да се ползват сравнително самостоятелно и по найудобния за читателя начин, и от друга научната информация да се
възприеме по-леко. Смесването, до известна степен, на академични,
научно-популярни, научно-учебни и научно-информационни стилове не би
трябвало да се разглежда от критиците като безстилие, а като опит да
се предаде селектирана информация в удобен, бих казал на места и в
справочен вид без тя да загуби, същевременно, строго научния си
характер.
Като цяло книгата е предназначена за широк кръг читатели,
интересуващи се от организацията на човешката дейност и на
архитектурното проектиране. Тя би могла да бъде полезна и на
студентите и обучаващите се по архитектура с това да разберат полесно и по-добре характерните особености на проектантския процес и
начините за неговата организация.
На тези, които биха искали да продължат: „Приятно четене!“
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1.

МЕТОДОЛОГИЯ НА АРХИТЕКТУРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

1.1. ЗА МЕТОДОЛОГИЯТА
В древността хората влагали в своите действия принципи, свързани с
рационални познания и социално изпитани правила и норми. Още тогава се
забелязват опити действията да се структурират в организирани
процеси с определена целенасоченост, последователност и избор на найефективни способи. С развитие на производството, техниката,
изкуството, науката и културата, организирането на човешките
дейности става предмет на специфична, теоретична форма на познание.
В миналото, тя е свързана предимно с философско осмисляне на
принципите за организация и регулация на познавателните дейности.
Тук е мястото да се отбележи разликата между термините „знание” и
„познание” и тяхното използване в методологически контекст. Знанието
е практическо проверено познание, запомнено в съзнанието на човека.
Познанието, от своя страна, може да се определи образно, като
„движение“ на човешките мисли от незнание към знание. То е съвкупност
от действия и методи, които преобразуват знанието в явления и
закономерности на обективния свят. Тези дефиниции помагат да се
формулират особеностите на характерен вид методология –
„методология на науката“, занимаваща се с организирането на
познавателни човешки дейности, насочени от една страна към
самоопознаване и от друга към опознаване на околната действителност.
Тя използва научни, научно-изследователски и научно-познавателни
методи и чрез тях изследва дейности свързани с придобиване, предаване
и използване на научни знания. Като цяло „методология на науката” е
методологическа дисциплина, обхващаща всички методологически
аспекти на научната дейност. Ще вмъкна, че „методологията на науката”
е понятие, което се среща в съветската, и в последствие руска, научна
школа. Други научни школи (западноевропейска и американска) не
разграничават, в този контекст, понятието ‘’методология” от
понятието “методи на изследване”.
Познанието и по-точно организацията на дейността по неговото
придобиване и използване е предмет на изследване от методологията на
науката. За пример, „методологията на научното познание”, в частност,
е раздел от методологията на науката, която има за предмет на
изследване само методите на научното познание и основна задача –
описание и изследване на познавателните възможности. Освен методите
на научното познание в предмета на методологията на науката влизат
още три групи методи: методи за управление на науката и научните
дейности; методи за развитие на науката и научното знание и методи за
практическа реализация на научното знание.
Формирането на методологията на науката, започва през
Възраждането, като своеобразен отрасъл на философията, насочен към
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научните изследвания. На практика „основателят” на методологията, в
нейния съвременен смисъл, е английският философ Френсис Бейкън, който
през 1878 година в труда си „Новият Органон”за първи път „въоръжава“
науката със система от методи.[106] Неговото учение оказва огромно
влияние върху по-нататъшното развитие на науката и философията и
идеите му за експериментално изучаване на природата дават отправна
точка за развитие на индуктивната логика, което от своя страна
стимулира естествознанието и създаването на научни организации.
Връзката на методологията на науката с философията започва да се
„къса“ с изграждането на философската теория на диалектическия
материализъм. Това се дължи на факта, че тя насочва методологията на
научното изследване не към философията, а към съответната наука,
предмет на изследване, която може да има специално отношение към
философията, но може и да има своя, специфична организация и методи на
изследване. Казано с други думи, през XX век самата философия започва да
прокламира „разпокъсването“ си и обособяването на самостоятелни
методологически теории и концепции за различните науки и дисциплини.
Това води до постепенното излизане на методологията от „сянката“ на
философията и сформирането на два основни подхода за възприемане на
нейната същност. Първият се базира на нейната връзка с човешката
познавателна способност и я определя като система от социално
одобрени правила и стандарти на интелектуалната и практическа
дейност. Вторият подход разширява сферата й на приложение и върху
начините и средствата за организиране на цялата гама от форми на
човешката дейност. Първоначално тази „нова“ концепция е приета от
философията на марксизма и от нейните изследователи и поддръжници,
които в последствие я доразвиват. Именно марксисткият „Капитал” е
основно четиво, модел за работа и материал за изследване в Московския
методологически кръжок (Московского методологического кружка - ММК),
създаден през началото на 50-те години на миналия век във философския
факултет на Московския Държавен Университет. Един от неговите
основатели и лидери - съветският и руски философ и методолог Георгий
Петрович Щедровицкий разработва схема на мисловна дейност, насочена
към организирането на човешката дейност, която той нарича „системомыследеятельностная методология”.[97] Тази концепция дефинира няколко
фундаментални тези на базата, на които е изградена съвременната
методология. Една от тях е, че резултатите от методологическата
работа не са знания, а само проекти, схеми и предписания, необходими за
организиране и осъществяване на човешката дейност. Поради това
основните продукти на методологическата работа не подлежат на
проверка за истинност, а само за реализуемост. На пръв поглед тази
теза се противопоставя на същността на методологията на науката, но
на практика тя не отхвърля използването на научния подход, а напротив,
разширява го в сфери и области, в които той не е използван напълно.
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От казаното може да се обобщи, че методологията търпи
метаморфози на развитие, преминавайки от философско понятие, през
начин или метод за придобиване на знания, в контекста на различните
науки, до наука за изследване, структуриране и организация на човешките
дейности. По този начин е възможно да се разпознаят и дефинират
различни методологии, като например методология на научното
изследване, методология на практическата дейност, методология на
творческата дейност, методология на учебната дейност, методология
на архитектурното проектиране и много други.
Методологията като наука за организацията на целенасочената
човешка дейност е задълбочено анализирана и изследвана в научните
трудове на руските учени Александър Новиков и неговият син Дмитрий
Новиков.[63] В тях те разглеждат организацията на човешката дейност,
като процес на изграждане на съгласувана система с ясно дефинирани
характеристики и логическа и времева структура, като създават
„универсална схема на методологията” (фиг. 1)

Фиг. 1
Методология на човешката дейност
(Новиков, А. М., Новиков, Д. А. - 2007)
На практика, тя не показва достатъчно ясно същността на
методологията, а прави своеобразна „разбивка” на човешката дейност по
отношение на нейната структура и особености, като маркира предмета
на изследване и основните понятия, с които борави методологията.
Затова, когато говорим за „методология” трябва да разбираме, че
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нейният предмет на изследване и анализ са всички посочени в схемата
аспекти, докато целта й е организацията на дейността. На фиг.2 e
показана схема, представяща логиката на методологията, като в нея
„дейността“ е предмета на изследване, а „организацията”, с нейните
методи и средства е начина за създаване на организирана система от
процеси.

Фиг. 2
1.2. ЗА МЕТОДИТЕ И МЕТОДИКИТЕ
Думата „метод” произлиза от гръцката дума „methodos” (meta и hodos–
път), и в буквален превод означава „преследване на знание“. Ако в нея,
навремето, гърците са влагали такова, или подобно, смислово значение,
то днес речниците я дефинират „по-практично“, като „начин за
достигане на определени цели и решения на конкретни задачи“.
„Cambridge Dictionary“, например, определя думата „метод“, като
„конкретен начин, за действие“ [117], „Merriam-Webster's Collegiate
Dictionary” като „систематична процедура, техника или начин на
изследване и/или извършване на дадена дейност“ [161], „Oxford
Dictionaries”, като: „Специална, систематична и утвърдена процедура за
реализиране или достигане на нещо“ [164]. Тези дефиниции са близки по
значение и показват, че под „метод”, най-общо казано, разбираме похват,
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техника или начин на действие за постигане на определена цел. „Метод”
често се употребява като синоним на „подход”, но те се отличават един
от друг по степента им на абстрактност. „Подходът“ се възприема в
по-широк и обобщен смисъл, като комплексно или системно понятие,
докато „методът“ представлява конкретен, определен способ за
решение на проблемите. От там произлиза и термина „методически
подход”, като съвкупност от определени методи, принципи и средства,
присъщи на конкретния подход.
В някои дискусии не се прави разлика и между „метод” и „методология”.
Това най-често се дължи на факта, че „Методът” се възприема, образно
казано, с главно „М”, като му се вменяват непривични функции. Причината
за това е тълкуването на една от основните му функции, а именно:
вътрешната организация и регулиране на процеса на познание и
практическата трансформация на обектите. Да наистина, методът е в
основата на всяка човешка дейност – практическа или теоретическа,
като начин или способ за организация на нейните средства. Той е
структуриран от предписания, принципи, изисквания, които трябва да
бъдат ориентирани в решаването на конкретна задача и постигането на
определен резултат. Това го прави организиран, сам по себе си и именно
тази негова структура и целенасоченост заблуждават, че същността му
е „методологична“, но на практика методологията използва методите за
изследване и организация на дейностите, а не участва в тяхното
изграждане. В потвърждение на това може да се посочат дефинициите на
термина методология в „Советский энциклопедический словарь”:
„методологията е система от принципи и методи на организация и
изграждане на теоретични и практически дейности”, както и „учение за
структурата, логическата организация, методите и средствата на
човешките дейности.”[88]
Методиката, от своя страна, е съвкупност от методи за
целесъобразно изпълнение на даден вид работа, процес или практическо
внедряване на нещо. Термините „методика” и „методология” са също
близки по смисъл, например и двете представляват „съвкупност от
методи за изпълнение на даден вид дейност”. Това е така, но докато
методологията определя методите в глобалната рамка на дейността, то
методиката се конкретизира от използваните в нея методи. Казано по
друг начин, въз основа на определен метод могат да бъдат създадени
много методики, тоест методът определя методиката. Тези отношения
и връзки са илюстрирани на фиг.3
Методологията и методиката са тясно свързани и в постоянно
взаимодействие. Това е най-изявено при научните изследвания, където
методологията формира тяхната основа и определя използваните
методи, които от своя страна предполагат използването на определена
методика.
Методиката включва в себе си техники, които, в този контекст,
означават набор от технически и организационни способи за ефективно
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използване на конкретен метод. На практика е възможно методиката да
достигне нивото на вид „описание” на чисто технически и
организационни техники или да се превърне в „техническо указание” за
прилагане на метода.

Фиг. 3
За да бъдем изчерпателени, по отношение на използваната
терминология, ще трябва да се посочи и разликата между „методиката” и
„технологията”. В дискусиите по темата съществуват крайни мнения от такива, че двата термина са много различни, до такива, които ги
определят като неразличимо близки. На пръв поглед, приликата е ясна: и
технологията
и
методиката
са
целенасочени,
изграждат
последователност на процедурите и по този начин гарантират краен
успех. Разликите между двете може да се открие още в труда на немския
икономист Йохан Бекман - “Ръководство по технология”, което се смята
за първи опит за формиране на общи принципи на технологията, като
наука. [110] Там се определя и разпространява идеята за технологията,
като наука насочена към техническата практика, т.е. наука за
действията, които се осъществяват с помощта на техника. Би могло да
се каже, че докато методиката се занимава с закономерностите по
прилагане на определени методи, то технологията има по-тясно
отношение към програмата за реализация на целите и задачите. Найчесто,
технологията
включва
организационно-методически
инструментариум, характерен за конкретна област на човешката
дейност и за използването, на който се изисква познаване на основните
методически положения.
Ще завърша тази глава с заключението, че ако методите
съществуват сами по себе си, развивайки се на базата на придобити
знания и умения, то тяхното изучаване и използване при изследването и
организацията на човешката дейност е предмет на методологията.
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1.3. ЗА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ
Човешката дейност, като съзнателна форма на активно отношение на
личността към действителността, е в основата на човешкото
развитие. По дефиниция тя се определя, като специфична активност,
породена от потребностите на субекта, от една страна, към
себеопознаване и развитие и от друга, към опознавани и преобразуване на
външния за него свят.
В основополагащата същност на човешката дейност се корени факта,
че тя е субект-обектна категория, т.е. има две страни: субект и обект.
Субектът е действащото лице или източника на активност, този
който изразява чрез дейността си активното отношение към света,
докато обектът е „пасивната“ страна на тази връзка. „Субектът”, в
този контекст, е ясно дефиниран, най-често това е самият човек, който
извършва дадена дейност. От философска гледна точка той е „носител”
на познания, необходими за извършване на определени практически
дейности и същевременно се отличава със самосъзнание, което е плод на
човешката култура (оръдия на труда, форми на езика, естетически и
нравствени категории). На обекта може да се гледа като на противовес
на субекта в неговата практическа и познавателна дейност, който не се
отъждествява напълно с обективната реалност, а само с тази част от
нея, която взаимодейства със субекта.
В човешката дейност контактът между субект и обект е постоянен
и двупосочен, и именно в тяхната взаимовръзка се крие нейната
сложност. Тук ще отворя една скоба и ще диференцирам термина
„предмет” от другите материални обекти, в това число и вещите.
Вещите не въздействат върху субекта, а са негово притежание и докато
те имат свойства, характеризиращи индивидуално всяка една от тях
сред останалите, то предметът проявява себе си чрез определени
признаци по отношение на субекта. Предметите възникват благодарение
на усилията и действията на човека и носят в себе си информация от
създателя към ползвателя.Те са част от обекта на дейността и могат да
бъдат материални или идеални (предмет на познание), докато вещите са
само материални.
Философията и психологията са основните дисциплини, които
изследват човешката дейност и създават различни, основополагащи
теории за развитието на методологията. В основата на всяка една от
тях се анализира взаимовръзката между субекта и обекта на дейноста.
Философията разглежда дейноста като универсален процес за
съществуването на човека и съответно, чрез нея, той, се определя като
действащо същество. Психологията, от своя страна, изучава дейноста
като един от най-важните компоненти на психиката. За пръв път в
науката, през първото десетилетие на ХХ век, съветският психолог
Сергей Леонидович Рубинщейн изследва въпроса за връзката между
дейност и психика, като методологически принцип на психологията,
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наречен „принцип на дейностния подход”. За психологията дейността е
винаги субективна, т.е. тя изследва човека, като субект, осъществяващ
определена дейност, влагайки в това опит, знания и умения, чрез която
видоизменя
материално
или
нематериално
обкръжаващото
го
пространство. Продуктът от дейноста му е носител на неговите
личностни възгледи и мироглед и съществува самостоятелно, като
въздейства върху други хора и общества, формирайки в тях способности
и познания, аналогични на тези използвани за неговото създаване.
В схемата на Новикови (фиг.1) са посочени някои от структурните
компоненти на човешката дейност. Нейното развитие също е
структурирано от елементи, чиято последователна връзка е изградена
от ментални и физически процеси, които могат да се представят в
линейна форма (фиг. 4).

Фиг. 4
Развитие на човешката дейност
Потребностите се явяват фактори в системата, формираща
човешката мотивация. В най-общ смисъл потребността се определя
като форма на „недостатък” или „необходимост” за поддържане живота
на човешкия организъм и изграждане на личността, в личен и социален
аспект. Тя е необходимо условие за извършване на дадена дейност, като
поражда активност, но все още не определя посоките на действие.
Нейната насоченост се определя от мотива, който подтиква към
определени дейности, или с други думи: мотивът е осъзната
потребност. Няма дейност без мотив, изключвайки такава извършена
под хипноза. Той е отражение на нуждите, дефинира целите и може да
бъде проявен в потребности, мисли, чувства и други психически
състояния.
Ще отворя скоба за да определя разликата между „мотив” и
„мотивация”. Мотивацията е съвкупност от вътрешни и външни
движещи сили, които подбуждат човек да действа по специфичен,
целенасочен начин, докато мотивът е свързан с личностното поведение
на субекта, насочено към извършване на определени действия. Тя има
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двойнствен смисъл, от една страна е система от фактори (нужди, цели и
др.), между които и мотиви, влияещи върху поведението на човека, а от
друга може да се разглежда, като характеристика на процес, който
стимулира и поддържа поведенческа активност на определено ниво.
Факт е, че резултатите от дадена дейност зависят не само от
способностите и знанията на субекта, но и от неговата мотивация и
колкото по-голяма е тя, толкова повече мотиви подбуждат човека към
действия.
Поставянето на цел или цели е основен, осъзнат процес, формиращ
развитието на дейността. В най-общия смисъл „целта” представлява
нещо към което човек се стреми и желае да реализира, независимо дали
то е достижимо или не. Философски погледнато, цел означава идея,
продукт на съзнателна дейност и воля или субективна форма на волева
мотивация. Въпреки нейната аналогия с вътрешни или личностни
психични явления, често целта има пряко отношение с външния,
обективен свят.
Ако разграничим целите по възходящ ред на оперативни, тактически и
стратегически, то колкото е по-високо тяхното ниво, толкова
целеопределянето изисква по-задълбочено обмисляне и логически анализ.
Възможно е целеопределянето да се превърне в навик, който да се
поддава на тренировка, например при дейности свързани с едннобразни и
рутинни действия. Съществуват и дейности, при които няма осъзнато
определяне на цели, това са така наречените „репродуктивни” дейности.
Но като цяло, в сложните и продуктивни дейности целта се определя от
субекта, а процесът на целеопределяне се характеризира с използването
на неговите собствени методи и средства.
1.4.
ЗА
АРХИТЕКТУРНОТО
МЕТОДОЛОГИЯ

ПРОЕКТИРАНЕ

И

НЕГОВАТА

Общите характеристики и структурни компоненти на човешката
дейност имат безспорно значение за нейното изследване, докато
специфичните особености на всяка дейност са от решаващо значение
при изграждането на нейната собствена методология. За това, когато
говорим за определена, конкретна методология, в случая на
архитектурната
дейност,
трябва
да
определим
нейните
характеристики. Самото понятие „архитектурна дейност” е
многообхватно и трудно дефинируемо. В него може да се включат редица
практически и теоретични дейности, всяка със собствена организация и
специфични методи.
„Архитектурното проектиране“ конкретизира до известна степен
процеси в рамките на цялостната архитектурната дейност. Тази
конкретика е необходима, когато се определят границите и въпросите
на изследването в тази книга, а именно, че те са насочени към
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методологията
на
архитектурното
проектиране,
а
не
към
методологията на архитектурната дейност.
Исторически погледнато, възникването на термина „проектиране” е
свързан с развитието на „производството” на материални обекти,
(машини, сгради, и др.) и по-точно, с изобразяването на чертежи или на
макети на техния вид, структура и функциониране. Мисловните
дейности
в
проектирането
все
повече
се
усложняват
с
усъвършенстването на производството и започват да се обвързват с
организиране на производствените дейности, представяне на
индивидуални планове и алтернативни решения, както и оценка и избор на
варианти. Проектирането става независима сфера, от производствиния
цикъл, когато започва разделението на труда, например разделянето на
строителния процес на проектантски – архитектурен, инженерен и др. и
на производствен, включващ реалното изпълнение на проекта.
Проектантът, съобразявайки се с всички изисквания, създава или
проектира завършен продукт, с определен вид и структура, позволяващ
използването му в производството. Всичко това дава основание да се
гледа на архитектурното проектиране, като на процес свързан с
използване на твърде тесен и конкретен обхват от „занаятчийски”
действия, насочени към изработването на архитектурни чертежи,
макети или проектна документация. Обратно на това, един от найизвестните теоретици на дизайна Джон Кристофър Джонс твърди че:
„След като определяме проектирането като: "процес, с който започва
промяната на обкръжаващата ни среда“, то в него се включва не само
изработването на работни чертежи, но и планирането на всички етапи
от съществуване на бъдещия обект….“.[143] Това твърдение поддържа
тезата, че проектантският процес е свързан не само с изработването
на проектна документация или проект, а е специфична дейност за
реализиране на творчески идеи. Съществуват различни мнения при
определяне на вида на крайния продукт на проектантския процес, което
най-често се дължи на твърде широкото тълкуване на термина
„проект“. В Уикипедия, например, „проектът” се дефинира като:
„начинание, което изисква нов тип организация на съществуващите
човешки, материални и финансови ресурси за постигането на
предварително зададени и уникални по своята спецификация задачи в
рамките на ограничен бюджет и срок“.[183] „Cambridge Dictionary“ го
определя, като „част от планирана работа или дейност, завършена за
определен период от време и предназначена да постигне определена
цел“.[117] Тези и подобни на тях дефиниции дават основание
„проектирането”, да се разглежда като процес, който не завършва с
изготвянето на проектна документация, или по-точно не обхваща само
тази част, а цялото инвестиционно намерение по реализиране и
експлоатация на архитектурния обект. В подобен на този контекст,
професор архитект Жеко Тилев посочва приликите и разликите между
„проект“ и „обект“, от гледна точка на функционалното им съдържание и
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представяне, в това, че: „В проекта функцията, като цел се представя
абстрактно – теоретично: изисквания, норми, габарити на помещения,
модели на процеси, схеми на връзки, естетико-художествени образи и
т.н., а в обекта функцията „работи” в действителност. Подобието
между проекта и обекта е и геометрично - изразено като мащабно
съотношение между размерите на геометричните фигури и форми;
подобието е и в материалността – в проекта материалите са показани
графично, сигнатурно и описателно - за разлика от реално използваните
строителни материали”.[91]
Очевидно, дискусията по въпроса за резултата от проектантския
процес се „върти“ около това дали той е проект, в тесния смисъл на
думата, или реализиран обект. Хубавото в случая е, че методологията на
проектантската дейност е „снизходителна“ по отношение на точното
дефиниране на материалните характеристики на обекта на дейността. С
други думи тя има отношение към самата проектантска дейност и
разглежда обекта от нея, като целенасочено постигнат резултат,
характеризиращ проектантската идея. Именно затова, когато се говори
за методологична рамка или граница на проектантската дейност, не е
необходимо да се конкретизира нейния обект, като чертеж, схема,
документация, сграда или друго, а трябва да се гледа на него като на
резултат от завършен творчески процес, насочен към постигането на
проектантските цели.
Една от първите, официално документирани дискусии, насочени към
разработването на методология на проектирането е свързана с
конференцията проведена в Лондон през 1962г. - Conference on Design
Methods. Това е събитието, което отбелязва „раждането” на
методологията на дизайна, като обект или област на проучване. На нея се
постига консенсус по темата, че проектантският процес може да бъде
систематизиран и рационализиран. По това време аржентинският
живописец, дизайнер и теоретик Томас Малдонадо (Tomás Maldonado)
създава методология, основаваща се на теорията на научния
операционализъм, в която представя проектантския процес като
поредица от реални операции.[158] “Новите” теории и методи бързо
навлизат в учебния процес на училищата по дизайн, едно от които е и
Висшето училище по формообразуване в Улм (Ulm School of Design, на
немски: Hochschule für Gestaltung - HfG Ulm). В това няма нищо чудно,
отчитайки факта, че самият Малдонадо и редица от неговите колеги са
свързани с преподавателска дейност.
Нататък в книгата се разглежда подробно развитието на
методологията на проектиране, като се анализират използваните от нея
методи, от една страна за изследването на процесите, а от друга за
тяхната организация.
Ще завърша тази глава с няколко заключения, които характеризират
спецификата на методологията на проектантската дейност. Нейна,
основна цел е да синтезира различните изследвания, насочени към
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предмета на дейността, и чрез определени методи и средства да
създаде организирана система от процеси, свързани с решенията на
проектните задачи. При изследването на дейността се използва
„системния
подход”,
включващ
методи
насочени
към
„интердисциплинарен” анализ и към използването на общи правила и
начини за организиране на човешките познавателни и практически
дейности в единна система. В този контекст, методологията на
проектиране е ориентирана не само към изучаването и теоретичното
описание на дейността, а и към набелязването на задачи за нейното
организиране. Така създадената система от творчески процеси и
техните логически обосновки, се базира на знания, норми и използвани
инструменти за проектиране.
1.5. ЗА МЕТОДИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В ПРОЕКТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ
Понятието „метод в проектирането” се появява в средата на IX век,
и е свързано с желанието да се идентифицира същността на
проектирането, като тя се представи чрез използване на „стандартен“
метод, „рецепта”, на която да се разчита във всички ситуации. Това на
практика се оказва невъзможно, отчитайки множеството субективни и
обективни фактори, които определят характера на всяка проектантска
задача и до известна степен правят неповторим процеса за нейното
решаване.
Докато методологията на проектиране, касае стратегията, плана за
действие и организацията на проектантската дейност, то методите на
проектиране, в най-общ смисъл представляват начините за нейното
извършване. Според Брайън Лоусън, “методите за проектиране” не се
припокриват напълно с представата за рутинни проектантски техники,
а са, преди всичко техники за контролиране на посоките на мислене в
определени фази на проектантския процес.[149] Известно е, че
разглеждането на проблема от различни ъгли много често води до
неочаквано нови решения и при техния анализ се променя посоката на
мислене, с цел постигане на по-продуктивни резултати. Проектантският
процес не може да бъде изграден само на базата на основни, логични
методи, а използва специфични, емпирични методи, насочени към
характерните особености на обекта на проектиране.
Систематизираното описание на много от методите, използвани в
проектантската дейност е свързано със задълбочен типологичен анализ.
В следствие на това теоретиците на проектантския процес, до ден
днешен се опитват, бих казал с променлив успех, да ги „вкарат“ в
типологична рамка и по този начин да създадат ред в тяхната
организация. В този контекст, не може да не споменем теоретичните
разработки на Джон Кристофър Джонс, който през 1970г. изследва
еволюцията на „занаятчийските“ и чертожни методи, които той нарича
„традиционни“ и доказва необходимостта от създаването на нови 18

„модерни“, за времето си, методи в проектирането. Една от целите им е
те да бъдат адекватни на променящата и развиваща се действителност
и на актуалните задачи. В своя труд „Design Methods: seeds of human
futures” Джонс типологично дефинира 35 метода, използвайки пет
критерия: ефективност, съответствие, удобство, известност и
критика.[143] Тази и подобни на нея теоретични разработки са свързани с
концепциите на група изследователи на проектантския процес, които
през втората половина на миналия век се опитват да създадат научна
теория на проектирането, систематизирайки и класифицирайки, както
обектите на проектантския процес, така и неговите методи. „Новата“,
за своето време, тенденция на развитието на проектантските методи
– „Design Methods Movement“ изживява бързо развитие през 60-те и 70те години на миналия век. Тя е свързана с дефиниране на „новите“ методи
и с публикуване на първите методологични книги на тази тема. Колкото и
парадоксално да звучи, но през 70-години, именно пионерите и
създателите на тези методи ги отхвърлят като нехуманни и
„заплашващи да превърнат реалността на живота в нещо по-малко
човешко.”[142] Кристофър Александър, Джон Кристофър Джонс, както и
други автори отчитат, че прилагането на „научни“ методи в
проектирането не е било успешно. Те го отдават на съществуването в
проектирането на така наречените „объркващи проблеми“ (Wicked
Problems), които са изключително сложни и многоизмерими и не подлежат
на решаване, използвайки техниките и методите на науката. Самото
понятие „Wicked Problems“ е въведено в дизайна от немския теоретик и
преподавател по дизайн Хост Ритъл (Horst Willhelm Jakob Rittel) в средата
на 60-те години на миналия век за да опише сложни проблеми, чието
решаване изисква използването на определени методи, отразяващи
контекста на средата и нуждите на хората. Той създава теория, в която
развитието на методологията е свързано с развитието на поколения от
методи.[169] На практика, тя отхвърля използването на рационалните
или научни методи от „първо поколение“, като не достатъчно
отчитащи всички възможни проблеми и решения. Новосъздадените
методи от „второ поколение“ не са насочени толкова към оптимизиране
на процеса, колкото към „аргументирано“ дефиниране на проблемите.
До настоящия момент не съществуват единни правила за работа на
проектанта, както и не съществува подредена система от методи за
изграждане на проектантския процес. Затова би било по-правилно в тази
книга да не се навлиза в тяхната типология, а да се акцентира върху
общото им и концептуално значение за проектантската дейност.
В научната литература, насочена към архитектурната дейност, много
често се споменава „творческия метод“. Трябва да се отбележи, че в
случая не става дума за някакъв конкретен, отделно взет, избран или
специално създаден „Супер Метод“, чрез който се разкрива тайната на
творчеството. Напротив, творческият метод е съвкупност от всички
възможни методи и способи в архитектурната работа, изразени в най19

общ и основен вид. По-точно е да се гледа на него, като на концептуална
категория, даваща отговори на въпроси, свързани с практиката,
образованието,
теорията
и
историята
на
архитектурата.
Конкретиката му може да се допълва всеки път, когато се разглеждат
определени явления, епохи, задачи и перспективи на архитектурната
професия. В научната литература, творческите методи се разглеждат
като система от принципи на базата, на които авторите създават
художествена реалност и формират направления или течения в
изкуството. Поради това творческите методи, най-често често се
свързват с определени стилистични периоди в изкуството,
литературата и архитектурата.
Творческите методи, които използват архитектите, са своеобразен
синтез от творческите методи на художника, учения и инженера, като
тяхното взаимно проникване и взаимодействие се осъществява в
процеса на архитектурното творчество. На тях може да се гледа от две
страни. Първата отразява спецификата на творчеството на отделния
проектант и може да се нарече професионално-практическа. От тази
гледна точка, те се базират на принципи, повлияни от историческо
развитие на проектантската дейност. Другата гледна точка е когато
творческите методи са свързани с двойствената – духовно-материална
структура на архитектурата. Тогава може да говорим, от една страна,
за „рационалистични“ творчески методи, при които образа на обекта е
вторичен по отношение на неговата материално-функционална основа, и
от друга, за „романтични“, при които образът на обекта е първичен или
уникален.
С
известна
условност
може
да
твърдим,
че
„рационалистичните“ и „романтичните“ методи се отнасят един към
друг както „база“ и „надстройка“.
Ще завърша тази глава с извода, че въпреки многообразието от
методи използвани в проектирането в техния избор има доза логика,
която зависи от целите и задачите, а също така и от технологията на
работа, включваща в това число всички субективни условия.
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2. ХАРАКТЕРНИ
ОСОБЕНОСТИ
ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

НА

АРХИТЕКТУРНАТА

Архитектурната
проектантска
дейност,
има
характерни
особености, които я отличават от всяка друга човешка дейност. Ако се
върнем на фиг.1, която разглеждаше структурата и особеностите на
човешката дейност, според Новиков, може да забележим, че дейността
се характеризира със специфични особености, условия, принципи и норми.
Според руския архитект и преподавател Валентина Усова (Валентина
Петровна Усова) може да разпознаем и определим пет основни
характерни
особености
на
архитектурната,
професионална
проектантска дейност [92]:
-Професионалната, архитектурна, проектантска дейност е с ясно
изявен творчески характер.
-Архитектурното проектиране има комплексен характер
-Предпроектните и проектните изследвания в архитектурното
проектиране имат научен характер
-Архитектурното проектиране е пряко свързано с използването на
професионални похвати, а от там и със специални умения на проектанта.
-Архитектурното проектиране е свързано с организация на работа,
базираща се на методики на проектиране в основата на които лежат
определени методи.
Базирайки се, до известна степен, на тези особености, в тази глава
от книгата, ще разгледам тези от тях, които са най-съществени за
определяне характера на проектантската дейност, като творческа,
научна и системна. Симбиозата между творчество и наука локализира
проектантската дейност между всички останали, изграждайки система
от специфични процеси и принципи на работа. Използването на
определени знания и умения от проектанта също я характеризират, като
на тях може да се гледа и като на вид „инструментариум”, необходим за
нейното изследване и организиране. Проектантското мислене и
използването на професионални знания и умения са свързани, поконкретно със специфична организация на работа. Често вместо
“организация на работа” се използва понятието “технология на работа”,
което според мен е напълно допустимо, имайки в предвид тяхното
идентични значение. Организацията на работа се състои в използването
на структурни операции и организационни техники с определени
характеристики, базирани на три основни зависимости:
- Организацията на работа зависи от личностните качества – умения
и знания на проектанта.
- Организацията на работа зависи от условията на работаинструменти, оборудване и използвани материали.
- Организацията на работа зависи от самата работа - състав,
размери и време за изпълнение.
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От една страна може да се гледа на организацията на работа като на
характерна особеност за всяка дейност, но от друга, поради нейната
специфична и субективна същност тя може да характеризира и само с
използването на определен метод или методика.
2.1. ЗА ТВОРЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА АРХИТЕКТУРНАТА ДЕЙНОСТ
Това, че архитектурната дейност е с изявен творчески характер е,
може би, най-неоспорваният факт в тази книга. Дори и най-големият лаик
по отношение на архитектурата ще се съгласи, че в нейната същност е
заложено „нещо“, което безспорно може да се нарече „творчество“.
Затова в тази глава няма да се доказват общоприети факти, а ще
се определят основни положения, които дефинират творческия процес,
като такъв и съответно ще се наблегне на неговото значение за
архитектурната дейност.
Характерно за творческите дейности и в частност за
архитектурната,
е
широкия
спектър
от
субектно-обектни
взаимоотношения. Механизмът за въплащение на творческите идеи в
архитектурния проект се базира на съвкупност от условия, свързани със
съществуващите социални, културни и други фактори. По този начин
проявлението на творческото търсене се изразява в материализирането
на ценностите на автора по отношение на неговите соцкултурни
отговорности, изградени на базата на осъзнати жизнени, духовни и
художествени критерии, като същевременно това не е свързано с
приспособяване към конкретни социални или логически постановки и
стереотипи. Това прави архитектурният проект носител на лична
творческа индивидуалност при преобразуване на действителността.
Съществуват две нива на развитие на човешките способности –
репродуктивно и творческо. Човек на първото ниво развива
способности, използвайки придобити знания за овладяване и
осъществяване на дадена дейност, по определен модел. На второто
ниво, той създава нещо ново и оригинално, откривайки за себе си
неизвестното и овладявайки самостоятелно дейността си. Основната
трудност при определяне на понятието „творчество” е свързана преди
всичко с липсата на пряко оперативно и психологическо съдържание в
него. Поради тази причина, обикновенно, творческият процес се
характеризира със създаването на нов продукт, но в действителност
той е съзидателен процес, който не е обвързан задължително със
създаването на нещо ново. Самият акт на „създаване” е в основата на
творчеството и се определя от желанието на творческата личност.
Казано с други думи: стремежът към творческа активност е
продиктуван от идеята за съзидателност в човешкото съзнание. В този
контекст, Рубинщейн твърди, че: “Творчеството е едновременно
продукт, процес и комплекс от личностни характеристики и само при
отчитането на всички тях би могло да бъде разбрано и дефинирано”.[173]
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В исторически аспект, съществуват различни подходи при
интерпретацията на понятието „творчество”. В античността,
например, на творческата способност се е гледало като на неосъзнат
стремеж към божественото. През епохата на Възраждането се
култивира не само възвишено, но и земно разбиране на творчеството,
като новаторско изкуство (хуманизъм) и като практическа дейност
(реформация). Тогава за първи път се появява интерес, както към автора
(създателя), така и към самия творчески процес. ”Новото време”
разглежда творчеството, като изобретателна комбинаторика и му
противопоставя универсалните и общодостъпни методи, логика и
интелект. Още повече, изграждат се теории според, които
творчеството се разглежда като фундаментална предпоставка за
развитието на познанието въобще. Именно през този период е
направена решаваща крачка в активно изучаване на творчеството, като
процес на себереализация, който допринася за утвърждаване на научните
възгледи за същността на човешката личност, водещи до себепознаване.
Във философски аспект, понятието „творчество” се разглежда в две
основни направления: широко – творчеството, като атрибут на
материята и природата и в тесен смисъл – творчеството, като
атрибут на обществения живот, висша форма на човешка дейност и
психически акт. В психологията творчеството е важен механизъм за
развитието на личността и разкриване на творчески потенциал. С
понятието „творчество” са свързани такива личностни качества и
способности, благодарение, на които се създава продукт, отличаващ се с
новаторство и оригиналност. Днес все по-голямо внимание се обръща на
творчеството и в педагогическите науки. Там то се разглежда в
контекста на познавателната активност, самореализацията и
личностното развитие.
От казаното биха могли да се формулират три основни подхода за
разглеждане на феномена „творчество”, съответно да се дадат три
определения за него. Първо – творчеството е дейност за създаване на
нещо качествено ново и отличаващо се със своята неповторимост,
оригиналност и уникалност. Второ – творчеството може да бъде
процес, чиито резултат не е обществено значим и абсолютна новост и е
носител само на субективна новост и значимост, но въпреки това
участва в психическите процеси, характерни за творчеството. Трето –
творчеството е процес на реализация на основните човешки сили, при
който се осъществява самосъздаване, себереализация и развитие, като
по този начин човек не само преобразува обкръжаващата го
действителност, но е творец и на самия себе си.
Ако разглеждаме творчеството като процес, то бихме могли да
определим разлика между понятията "креативност" и "творчество".
Докато творчеството е процес, то креативността е способност на
личността да ражда необикновени идеи, да се отклонява от мисленето на
традиционите схеми и бързо да разрешава проблемни ситуации. Чрез нея
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се създават нови продукти, несъществуващи до момента и
същевременно тясно свързани с времето през което са създадени и се
ползват. Една идея, в зависимост от човешкия опит, може да е нова за
едни и стара за други. Оценката на креативността може да се променя в
зависимост от културата и историческите епохи. Креативният
продукт има и друга важна характеристика, това е адаптивността,
тоест той е обвързан с различни ограничения, наложени от ситуацията,
в която човек се намира.
През последните години се забелязва нарастващ интерес към
изучаване на творческия процес в различните области на човешките
дейности. Изследването на творческото търсене и намиране на
решения, при формиране на идеи и тяхното въплащение в обектнопредметната среда е основен въпрос свързан с архитектурната теория.
Въпреки, че творчеството и творческата мисъл могат да се прилагат в
почти всички сфери на човешкия живот, то според Брайън Лоусън:
„хората биха описали проектирането и дизайна като едно от найтворческите занимания.”[149] Още повече, някои от теоретиците на
дизайна използват термините „проектиране” и „процес на творческо
решаване на проблемите” като взаимнозаменяеми. Увеличаването на
сложността на проектантските решения и развитието на иновациите в
архитектурната и строителна област водят до това, че в
проектантски процес, да не може да се разчита само на талант и шанс,
което от своя страна стимулира творческата мисъл. Творчеството,
като концепция за представяне на нови идеи вече се възприема от
мнозина, като движеща сила в проектантския процес и оригиналността
често се превръща в основна цел на проектанта.
2.2.ЗА НАУЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРОЕКТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ
Въпросът за „научния“ характер на проектантската дейност има
вероятност да се окаже, в последствие, най-дискусионната тема от
тази книга. Това се дължи на факта, че архитектите и дизайнерите не се
съмняват в нейния „творчески“ характер, дори са готови да приемат и
нейната системност, но за „научната“ й същност съществуват коренно
противоречиви мнения. Някои автори гледат на развитието на науката,
като на активен растеж и твърдят, че би било наивно да се изолира
развитието на проектантската дейност от него. Като продължение на
тази теза е твърдението, че чрез прилагане на научното знание в
практически задачи, проектантът прави науката „видима“. Други
изказват противоположното на това мнение, твърдейки, че
използването на научни методи не е от значение за проектирането, при
което се търси неповторимост на резултатите.
През 50-те и 60-те години на миналия век известни автори теоретици и методолози разработват научни проектантски методи с
цел да намерят рационална основа на проектантския процес.[122] Това
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води до дискусии с крайно противоречиви мнения, относно потенциала и
ограниченията при използването на научния подход в проектирането.
Някои от създателите на най-ранните методологични теории се
стремят да разграничават проектирането от науката. Кристофър
Александър, например, твърди че: „Учените се опитват да
идентифицират елементите на съществуващите структури, докато
проектантите се опитват да оформят елементите на новите
структури“.[100] Появата на „нови научни“ методи в проектирането, от
една страна е свързано със засиленото развитие на индустриализацията
и съответно на индустриалния дизайн, а от друга е насочено към
развитието на актуални и ясни процедури и техники, целящи намаляване и
избягване на грешки и пропуски при проектантските решения.
Разработените
по
това
време
теории
се
основават
на
предположението, че за да съществува научно изследователска база за
изследване на проектантския процес, трябва да се създаде рационален
метод на проектиране.
Изследването на
„научния” или на „ненаучния” характер на
проектантската дейност изисква задълбочен анализ на проектантското
мислене и по-точно на това къде са неговите основи, в изкуството или в
природните и други науки. Един от тези, които изследват връзката
между практическите дейности, науката и изкуството е американският
философ Джон Дюи (John Dewey). Той не само, че не определя науката и
знанието, като нещо по „по-висше“ от практиката и изкуството, а
напротив, за него науката е изкуство.[125] В своята теория Дюи
разглежда изкуството като практическа дейност и твърди, че
асимилацията или „поглъщането“ на науката от изкуството се базира на
това, че научната задача, във всеки конкретен случай, се основава на
факти, които са експериментално извлечени от практиката. Тоест
науката е продукт на дейности, извършвани съзнателно в
съответствие на план или творчески проект, който има свойствата на
„работеща“ научна хипотеза, представяща „намеренията“ на твореца.
Най-малкото, което показват тези и подобни на тях разсъждения е, че
съществува връзка между създаването на изкуство и наука. От това
могат да се направят изводи, че няма нищо „ненормално“ в това да
съществуват
човешки,
практически
дейности,
които
се
характеризират с изкуството и науката едновременно. В търсенето на,
известна доза, „научна“ основа в проектирането, не трябва да се гледа
като на някакъв вид опасност то да загуби връзка с изкуството и да се
асимилира от една или друга наука, а като на възможност да се
интегрират полезни знания в творческия процес. Изследването на тези
интеграции и тяхното проявление в теорията и практиката провокират
проектантското мислене, с цел да бъде адекватно насочено към
актуалните проблеми и решения.
Въпреки всичко това, ще завърша тази глава с заключението, че
резултатите от проектирането не следват напълно научните прогнози
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и основни предположения и дори при наличието на строга научна
обосновка и логика са възможни неочаквани и непредсказуеми
проектантски решения. Не е възможно и е безсмислено да се определя
съотношението между „научните” и „интуитивните” или „артистични”
подходи при търсене и взимане на решения в проектантския процес.
Всичко това зависи от контекста на задачата, а от там и от броят на
възможните алтернативи при проектирането, които при наличието на
многофункционална програма е много голям и е предмет на сложна
комбинаторика при избора на най-подходящото решение.
В действителност и науката и изкуството могат да се разглеждат
като средства, чрез които човек може да разбере и трансформира
човешкото пространство и структурираната реалност. Ако приемем че
науката се стреми към откриване на истината, а изкуството към
създаване на красота, то тогава ще видим тяхната несъизмеримост. Но
във всъщност тяхното обединяване при създаване на единен материален
продукт с естетическо значение е основната цел на архитектурата.
2.3. ЗА СИСТЕМНИЯ ХАРАКТЕР НА ПРОЕКТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ
Подходът към архитектурното проектиране, като към сложна
система е заложен в неговата теоретичната и методологична основа.
Терминът “система” има гръцки корен и означава множество от обекти и
връзки между тях, които се разглеждат като едно цяло. Всяка система се
характеризира с определена структура, представляваща съвкупност от
постоянни свързани обекти и отношения, които гарантират нейната
цялост и идентичност, т.е. запазват основните й свойства при
различни външни влияния. В същото време „система“ е един от найразпространените термини, когато става дума за описание на
дейностите в различни научни и практически дисциплини. При тяхното
системно изграждане първоначално се задават цели за изпълнение на
определени функции, базирани най-често на осъзната необходимост. Те се
реализират в обекти, като всеки от тях е резултат от синтез на
различни начини на работа и физически принципи. По този начин
системите придобиват множество варианти на развитие и субектът
има възможност да изибира „пътя” за удоволетворяване на своята
необходимост. За пример, логиката на това може да се проследи, ако
разгледаме проектирането, като интердисциплинарна макросистема,
изградена от системи, обвързани с процеси, протичащи през отделните
части и фази на проектантския процес.
Зачестилата употребата на термина „система“ в методологически
аспект е свързано със сравнително новия, ефективен стил на мислене –
„системно мислене“, и с използавнето на „системния подход“ при
организиране на дейността. „Системното мислене“ се твърди, че е
мисленето на съвременния, образован човеки е насочено към системите,
като иструмент на познанието. Използването на „системния подход“
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може да се разглежда, като метод или модел използван, както в
управлението и организационните дейности, така и в организиране на
определена дейност. В теорията на организационната дейност
съществуват направления, ползващи различни подходи и модели и един от
тях е „системния подход“. Обективните условия за неговото възникване
през 50-те години и проникването му в науката и практиката на
управлението през 60-те и 70-те години на миналия век са свързани със
засилването на взаимовръзките във всички аспекти на организационната
дейност,
разширяването
и
усложняването
на
вътрешно
организационните отношения и взаимодействието с външната среда.
При него се ползват организационни модели, които определят
структурата и механизмите за координация между основните елементи
на системата и процесите свързани с нея. Системните модели, в
контекста на организацията на дейността, представят системи,
състоящи се от взаимосвързани части и променливи. Характерното за
тях е че се основават на концепциите на „отворените“ системи,
базирани на връзките между субектите и обектите на дейността и
външната среда. Тези системни модели имат най-често приложение при
организиране на дейности с интердисциплинарен характер.
Организирането на човешката дейност в система е свързано и със
спазването на определени принципи, които гарантират нейната
коректност и цялост. Системният подход, в този контекст, означава
съвкупност от начини и средства за въздействие върху обекти в
процеса на изучаване или правене на нещо. В този смисъл той не е
детайлен алгоритъм на човешките действия, а съвкупност от общи
правила и начини за организиране на човешките познавателни и
практически дейности в единна система.
Говорейки за "система" и "системен подход", конкретно в
архитектурното проектиране, не може да не споменем методите
въведени от съветския архитект и педагог Борис Григорьевич Бархин и
описани в книгата му: "Методология архитектурного проектирования".[6]
Те са пример за това как се използва „системния подход” в
образователната и професионална проектантска практика. На базата на
многообразието от дисциплини и подходи при обучението на
студентите по архитектура, Бархин определя три основни метода в
проектирането: комплексен метод на проектиране, проектиране на
обекта като система или метод на структурния анализ и метод на
проблемното проектиране. Комплексният метод на проектиране,
обхваща цялата сложност на архитектурния механизъм и се използва,
както в архитектурната практика, така и в учебния процес. Той е
универсален метод, съчетаващ науката и практиката и позволяващ да се
комбинират органично всички дейности, които оказват влияние върху
крайния продукт. Бархин разглежда проектирането като комплексна,
интердисциплинарна система, която регулира дейността си, чрез обмен
на информация между различните участници в проектантския процес. В
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този случай се използва информационният метод, базиран на система с
прави и обратни връзки между елементите. Другия метод, който Бархин
разработва – „метода на структурния анализ“, е насочен към обекта от
дейността, а не към самата дейност. Той позволява да се оценят
механизмите на взаимодействие между компонентите на системата от
гледна точка на обекта и неговото взаимодействие с обкръжаващата го
среда.
Основните критики насочени към методите и теориите,
разработени от Бархин, са в това, че те представят архитектурната
ситема, като йерархична и праволинейна. В реалност, проектантският
процес е сложна самоорганизираща се система, с „мрежова“ структура,
при която съществуват тесни връзки между елементите на
изграждащите я подсистеми. Философски погледнато, съвременният
„нелинеен“ свят не е подчинен на принципите на статистическата
сигурност, при които свойствата на цялото се определят от простата
сумата от свойствата на неговите съставни елементи. От там и
съвременните системи на организираните дейности се характеризират
с неустановен времеви период на затваряне или завършване на цикъла.
Това е следствие от динамичния характер на целта, т.е. тя се променя в
процеса на структуриране на системата, което, от своя страна, води
до постоянната поява на нови проблеми, съответно и на нови решения.
Руският учен и академик Владимир Григорьевич Буданов определя два
типа системни принципи: структурни и формиращи, които са
характерни за сложни системи с динамично, нелинейно развитие и с
чието изучаване се занимава науката „синергетика“.[13] Структурните
принципи са хомеостатичност (относително динамично постоянство) и
йерархичност и характеризират фазата на "реда" в системата, нейното
стабилното функциониране, прозрачност и простота на описание.
Формиращите принципи са нелинейност, неустойчивост, отвореност,
динамична йерархичност и прозрачност и определят фазите на
трансформация на системата към нейното обновяване.
Едно от значенията на „синергетиката“ (от гр. Synergetikos–
съвместен, съгласувано действащ) е да изучава еволюцията на
системите, породена от процеси на образуване и взаимодействие на
обектите в нея (елементи или подсистеми), при тяхното подреждане и
самоорганизация и същевременно да сведе до минимум нейната
неопределеност.
С
други
думи
„синергетиката“
изучава
„самоизграждащите се“ системи, а от там и тяхната самоорганизация,
свързана със създаването и възпроизвеждането им. [87]
На пръв поглед, е трудна за откриване връзката на всичко това с
организацията на проектантския процес. Тя се състои в това, че по
дефиниция целостта на системата се гради на определяне на цели,
проблеми и решения и всяко нейно нелинейно „разклащане“ води до
динамичен хаос, който дава поглед към нови структури, с нова
организация, йерархия, взаимовръзки и взаимоотношения. Възникват нови
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цели, проблеми и решения, които променят логичната последователност
на действията, и правят процесите твърде сложни и итеративни.
„Завръщането“ към нейната цялост изисква разработване на подходящи
модел за развитие и самоорганизация или самовъзобновяване.
Ще завърша тази глава с думите на немският физик и основател на
синергетиката Херман Хакен (Hermann Haken), че: „човешката дейност и
творческото мислене са тези, които създават параметрите на реда,
принципите на подчиненост и цикличната причинност, присъщи на
сложните нелинейни системи“.[93]
2.4. ЗА АРХИТЕКТУРНОТО МИСЛЕНЕ
Мисленето е от основно значение за човешката дейност, а от там и
за нейната организация. То е най-сложният познавателен психичен процес,
който се състои в отразяване на съществените свойства и
закономерностите на действителността и чрез който човек има
възможността да бъде субект на конструктивна и творческа дейност.
Съществува връзка между мисленето и творчеството и тя се нарича
„творческо мислене”. Платон, например твърди, че „творческото
мислене представлява един вид божествен глас, приличащ на пламък,
който, колкото по-силно се подклажда, толкова по-ярко ще свети“. Една,
по-съвременна, теория за творческото мислене е тази, която
разработва американският психолог Джой Пол Гилфорд (Joy Paul Guilford) и
която е обвързана с теорията за структурата на интелекта. [135] Той
определя, че творческата личност притежава следните основни
качества: плавен поток на мисленето, гъвкавост на мисленето,
оригиналност на мисленето, дивергентно мислене, способност да
обработва даден материал и трудолюбие. В същността на
теоретичните разработки на Гилфорд е, залегнала тезата, че
дивергентното мислене има съществена роля в творческия процес,
насочвайки вниманието в различни посоки и генериране на разнообразни
резултати. Въпреки това, когато говорим за творческо мислене не може
и не трябва да го определяме напълно и само като „дивергентно”.
„Конвергентното“ мислене, също е важно при редуциране на
множеството възможни алтернативи и взимане на крайно решение.
Психолозите твърдят, че човешкото мислене се типологизира
вертикално и хоризонтално. Вертикалното мислене е непрекъснато,
линейно и последователно и всеки етап зависи от правилността на
предишния, докато хоризонтално мислене е „латерално” или образно
казано, странично разположено на вертикалното. Едуард Де Боно (Edward
de Bono), един от най-изтъкнатите мислители, преподаватели и автори
в областта на творческото мислене, създава и въвежда в употреба
терминът „латерално мислене”, който в последствие навлиза в
съвременните речници. „Oxford Dictionary”, например, го дефинира като:
„решаване на проблеми с индиректни и творчески подходи".[164] Едуард
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Де Боно обвързва латералното мислене с мисловния метод „стъпка по
стъпка“, който цели, чрез провокативно използване на наличната
информация да се достигне до разширяване на мисловните полета, а от
там и до увеличаване на шанса за изграждане на нови или творчески идеи.
Изследванията в тази насока показват, че докато традиционното
логическо мислене, изградено на оценъчната система „Да-Не”е ограничено
и използва 10% от възможностите на човешкия мозък, то латералното
мислене е инструмент за използване на останалите 90%.
По време на проектантския процес, в ума на архитекта, се пораждат
различни мисловни въпроси от теоритичен и практически характер.
Логичен е въпроса: „За какво мисли архитектът?“ Парадоксалното е, че
мислейки за всичко друго той рядко се замисля за „архитектурното
мислене“. Често неговите мисли са разпръснати в различни краища на
мисловната му сфера и понякога са толкова различни, че може и да са
несъвместими. Затова за да отговорим на въпроса първо трябва да
определим гледната точка. Най-общо, бихме могли да разграничим
архитектурното мислене в две категории – тясно, насочено към
професионалните въпроси и по-широко, насочено към архитектурата,
като начин за изграждане на пространства, например, в културен и
социален аспект. Това диференциране се дължи на факта, че
архитектурните идеи, се раждат и развиват не само в рамките на
професионалното съзнание и мислене, но и извън него, в по-широка
мисловна и психологическа сфера.
Професията, най-общо казано е вид трудова дейност, изискваща
обучение и владеене на специализирани знания и умения. Връзката между
мисленето и архитектурното проектиране, като професионална дейност
може да се открие в така нареченото „професионално мислене”. То се
изгражда на базата на определено единство в мисленето с останалите
членове на професионалната колегия и е насочено към специфични
интелектуални умения, реализацията на които гарантира успешното
осъществяване на професионалните дейности. Това е форма на мислене,
чиито закони се основават на общите закони на мисълта, но
специфика.
същевременно
отразява
конкретната
професионална
Следователно, професионалното мислене е обобщено отражение в
съзнанието на специалиста на значими факти, явления, основни процеси и
съществени връзки и взаимоотношения, характерни за определен вид
дейност. Съществуват специфични професионални ситуации, които
допринасят за появата на проблеми и същевременно усложняват
прилагането на интуитивни решения и творчески подходи. В тези случаи
професионалното мислене е насочено към субективното идентифициране
и анализ на проблемите и към професионални действия за тяхното
решаване.
Професионалното мислене, обхващащо процеса на проектиране може
да се нарече „проектантско мислене“. То се различава концептуално от
научното мислене. Логиката на това е изследвана от британския
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архитект Брайън Лоусън, който анализира мисловните процеси, насочени
към проектантските проблеми и към проектантските решения.[147] Той
провежда изследване в което участват студенти по архитектура,
последна година и следдипломни специализанти в строго научни
дисциплини. В него той установява, че: “научния” подход, използван от
специализантите, е възможно най-бързо и максимално изчерпателно да се
определи наличната информация, след което да се “открият” правила, на
базата на които да се намери решение на проблема. За разлика от тях
архитектите насочват своите усилия в разработване на множество
решения и чрез техния анализ и комбинации стигат до най-приемливия
вариант. Най-общо казано, в първия случай мисленето е насочено към
проблема, а във втория към решението. Подобни различия се забелязват и
между мисленето на архитектите и на инженерите.
Архитектурното проектантско мислене е формален метод за
практическо и творческо решаване на проблемите чрез генериране и
сравняване на алтернативни решения. Този подход, както беше
споменато, се различава от аналитичния, научен метод, и разчита найчесто на натрупани знания и умения при генериране на решения.
Междинните решения могат да се разглеждат, като потенциални изходни
точки, които показват възможните алтернативни насоки на изследване,
включително и дават основа за преформулиране на първоначалния проблем.
Темата за архитектурното мислене е сложна и многопластова и
доколкото „професионалното мислене“ прави връзка между мисленето и
архитектурната дейност, то остава „отворен” въпросът за
мисловната същност в контекста на архитектурното изграждане и
организиране на пространствената среда. Този процес се възприема
като нещо, което архитектът извършва решавайки определен
функционален или композиционен проблем, най-често подвластен на
своето въображение. Може би именно липсата на по-задълбочени
изследвания, насочени към логиката в архитектурното мислене е причина
да се подценява неговота вербалност за сметка на образното му
естество. Често се твърди, че архитектите мислят не с понятия, а
посредством пространства, обеми, форми и композиции. За определяне
на връзката между „пространство” и “мислене” се използва понятието
„пространствено мислене“, като специален вид понятийно-образно
отражение на реалността. То е умствена дейност, която води до
създаването на пространствени образи в процеса на решаване на
практически и творчески задачи.
Като заключение може да се каже, че мисленето и творчеството,
като умствени актове намират обща връзка в архитектурното
проектиране и именно тяхното единство изгражда смисъла в
осъзнаването на нормите и правилата залегнали в основата на
проектантския процес.
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2.5. ЗА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ПРОЕКТАНТА
Етапите на анализ и синтез в проектирането са обвързани с
постоянното преминаване от едни решения към други, като през цялото
време проектантът целенасочено търси оптимална връзка между тях.
Увереността му, в най-общия случай, се дължи на неговите знания, и найчесто на тези изградени върху анализ на съществуващи архитектурни
примери, образци и артефакти.
Първото нещо което трябва да се направи, когато се говори за знания
и умения е необходимо те да се дефинират в контекста на
архитектурното проектиране. Още повече, че „знанието” се определя
като вид „умение”, за пример „Oxford English Dictionary”, го дефинира,
като: „факти, информация и умения, придобивани чрез преживяване или
образование, теоретичното или практическото разбиране на субекта,
или това, което се знае в дадена област като цяло“. [164] Най-общо
казано, знанието е практическо проверено познание, запомнено в
съзнанието на човека и най-често срещаната и логична асоциация, която
се прави при неговата употреба е тази свързана с „науката“. В
„Български тълковен речник“ от 2005 година, например, знанието е
дефинирано, като „наука в най-общия смисъл“.[1] От казаното, може да
заключим, че знанието е резултатът от процеса на познаване на
реалността, проверен от практиката, или придобит чрез обмен на
информация, адекватно отразен в човешкото съзнание под формата на
представи, концепции, преценки и теории. Такъв вид знание се нарича
„явно знание” и то за разлика от умението може да бъде съхранено и
предавано, като се обективизира под формата на текст или символи.
Съществуват и „неявни знания”, които са свързани със личен, специфичен
контекст и трудно се формализират, записват или обясняват. Пример за
такива знания са убежденията, нормите, опита ценностите и др.
Знанията са неизяснена и променлива съвкупност от опит, ценности и
информация в определен контекст, експертни възгледи и обоснована
интуиция, които осигуряват среда и рамка за оценка и придобиване на нов
опит и информация. Те възникват и се прилагат в ума на знаещите, като
с течение на времето се развиват и се променят в процеса на учене,
който е свързан с формално обучение или придобиване на практически
опит.[22] Процесите на създаване, генериране и използване на знания
може да бъдат разделени на две основни групи: такива свързани с
тяхното придобиване и такива свързани с тяхното интегриране.
Първите включват формулиране на познавателни твърдения, учене,
придобиване на информация и създаване на знания, докато вторите
включват обучение, разпространение и споделяне на знания.
През последните години, се наблюдава тенденция архитектите да се
делят условно на „теоретици“ и „практици“ или „проектанти“, като
самото използване на термина „теория” в случая, прави асоциация със
„знанието” и по точно с „теоретичното знание”. Този въпрос е
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интересен с това, че конкретизира, до някаква степен, спецификата на
използваните знания и практически умения на проектанта в контекста
на цялата архитектурна дейност. На пръв поглед, архитектурното
проектиране обхваща по-голяма част от дейностите, които
архитектът изпълнява в своята професионална практика. Но той може
да се занимава и с изследователска, преподавателска или друга научна
дейност, свързана с архитектурата, като цяло. Проектантската
дейност, в миналото се е свързвала с предаването на специфични
практически умения и изграждането на занаятчийски навици, което е
поставяло умението над теоретичното знание. Свободното „движение”
на информацията, било то научна или свързана с практиката, през
последните години са причина „преградата” между архитектурните
знанията и архитектурните умения да губи смисъл и значение. Въпреки
това, архитектурното теоретично знание има нисък интерес сред поголяма част от съвременните проектанти. Тенденция е те да черпят
идеи и вдъхновение не толкова от архитектурните образци и теории, а
от социологията, технологията и от съвременните течения в
изкуството. Това прави архитектурата податлива на проникване на
неархитектурни знания, които променят професионалното мислене и
архитектите са принудени да заемат методите и теориите на други
дисциплини и така архитектурното знание престава да бъде
„архитектурно”. Едно от обвиненията към архитектурата в края на
миналия век е насочено, именно към нейното несъответствие на
„реалната ситуация”, при което се наблюдава разминаване между теория
и практика, от гледна точка на това, че архитектурното знание не е
критерии за качествата на архитектурата. Това води до ситуацията,
архитектурната теория, постепенно, да намира все по-малко място в
архитектурната практика и да придобива придружаващ и приложен
характер, възприемайки се, като един вид „рецептурник”, от който
проектантите черпят обективни и универсални препоръки за
проектиране. Ситуацията се променя през последните години с
тенденция архитектурата все по-малко да се нуждае от нормативни
указания и теорията отново да намери своето място в архитектурната
реалност.
За да бъдат разбрана спецификата на архитектурното, проектантско
знание е необходимо то да се определи в теоретичен и прагматичен
аспект. Теорията е система от понятия, твърдения и идеи, която
обяснява съвкупността от резултати, получени от експерименти и
наблюдения, и същевременно установява връзка между тях под формата
на научни твърдения и закони. От тази гледна точка, теоретичните
знания са свързани с познанията за същността на обектите и явленията,
произтичащи от конкретизирането на научните твърдения. От друга
страна, те могат да надхвърлят сетивните понятия, като се основават
на абстракции и техните трансформации при формиране на
теоретичните твърдения. Като цяло, теоретичните знания са
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„освободени” от модни тенденции и догми, така характерни за знанията
използвани в типичните практически дейности. Емпиричните и
теоретичните нива на познанието са неразделни, дори съществуват
мнения, че емпиричното знание принадлежи към сферата на
теоретичното. Емпиричните знания се основава на сетивното
възприятие и наблюдение, чрез което се създава визуална представа за
външните свойства на обектите. Концептуална представа за тях се
получава чрез подчертаване на общите им и различни свойства при
сравняването им.
При анализ на даден процес и взимане на решения проектантите
използват прагматични знания. Те сами по себе си са контекстуални и са
обвързани с направените наблюдения, анализи и придобит опит при
решаване на проблем свързан с определено място и време. Един от
проблемите при тяхното използване е валидирането на получените
резултати, поради това, че данните до известна степен са субективни
и относителни. При тяхното оценяване, като отправна точка се явява
най-доброто практическо решение на проблема, затова е необходима ясна
и точна професионална дефиниция за „добро практическо решение” в
общи линии и в частност за конкретния проблем. „Споделянето” на
такива проблеми и решения в професионалната общност е полезно, от
една страна, за приемане или отхвърляне на възможните алтернативи и
от друга, за доразвиване и утвърждаване на нови такива. Така се
придобиват знания по аналогичен начин, както при научния експеримент,
но със субективна обосновка, базирана на приет професионален
консенсус.
Когато говорим за архитектурно знание, свързано с проектирането,
ще разбираме вид професионално знание, което е съвкупност от
теоретична научна информация и познания, както и осведоменост в
определена сфера на архитектурната дейност, необходима за постигане
на качествени резултати в професионалната работа. Връзката между
знанието и практиката е неразривна и логична. Наличието на знание, от
една страна, е необходимо за извършване на практическата дейност, но
и неговото развитие е свързано с практика при която различните
процеси са в основата на придобиването и валидирането му.
Заглавието на главата - „За знанията и уменията на проектанта” ,
изисква диференциране на термините „знание” и „умение”. Както беше
споменато, знанието може да се тълкува като умение, затова тук,
говорейки за „умение” ще се има предвид съвкупност от успешни прийоми
при съблюдаване на правилната последователност на действията. Найчесто то се проявява при такива дейности, които са основани на знание
и опит и при които не си задаваме въпроса „Защо?”, а знаем, че те са
правилните за постигане на нужния резултат. За „умение” може да се
говори тогава, когато човек успява да извърши многократно и успешно
дадена дейност, без да регистрира допълнителни затруднения и без да
допуска грешки. Обикновено уменията не се формират бързо, а изискват
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множество упражнения. При наличието само на знания, без да е имало
достатъчна подготовка за тяхното приложение, не можем да говорим за
формирано умение. Характерно за умението е, че то има пряка физическа
връзка със света и не е възможно да се обективизира – да се съхрани,
запише и да се превърне в символи, както и да се прехвърли, фиксира или
измери еквивалентно,
което го прави трудно за вписване в
информационно ориентираната модерност.
„Началото” в развитието на професионализма е особено важно за
определяне на уменията, защото с течение на времето те стават
толкова естествени, че трудно могат да бъдат отделени и разграничени
от другите компоненти на дейността, да кажем от знанията. Не е
възможно да се обобщят, дори да се изброят уменията на архитекта,
възникнали и развивани през всички епохи на архитектурната еволюция.
Ретроспективно погледнато ние не знаем с точност какви умения са
притежавали „първите” архитекти, с изключение на това, че са можели
да решават математически задачи. „Реконструирането“ на минали умения
има не толкова практическо, колкото изследователско значение, поради
факта, че сегашното мислене е различно от мисленето векове назад.
Много от речниците дефинират “уменията” и “способностите”, като
синоними и най-вероятно са прави. Разликите, които могат да се
открият в научната литература, са предимно от гледна точка на
психологията. Причината психолозите да изпитват затруднение при
формулирането на способностите е, че те не могат да бъдат сведени
към нито един психичен процес или негово свойство. Руският психолог
Иван Петрович Павлов твърди, че способностите са индивидуални
психични особености, отличаващи един човек от друг и че: „понятието
способност не се свежда към тези знания, навици и умения, които вече са
изработени у човека“. Няма да задълбочаваме разсъжденията в търсене на
прилики и разлики между “уменията” и “способностите” и ще се приеме
тезата, че под професионални способности се разбират умения, които
влизат в изискванията на професията и са свързани с практическата
насоченост на знанията по специалността. С други думи казано,
способностите са индивидуални особенности човека, от които зависи
успешното изпълнение на дадени дейности. Една от характерните
особенности на човешката дейност е, че тя е съзнателна форма на
активно отношение на личността към действителността и именно в
проявлението на това отношение основна роля имат човешките
способности.
Способността като потенциал на личността е със сложна структура,
която има социална страна, проявяваща се в характера на обществените
отношения. Психологичната страна на способностите е насочена към
психически познавателни, емоционални и волеви процеси, както и към
проявление на личностни свойства и качества. От физиологична гледна
точка способностите са свързани с анатомо-физиологични особенности
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на организма и нервната система на човека, както и със заложбите, като
вродени особенности.
Творческите способности са предизвиквали интерес в хората още от
миналото, въпреки че тогава обществото не е изпитвало специална
необходимост от тяхното овладяване. Талантите са се появявали сякаш
от само себе си, като спонтанно са създавали шедьоври на
литературата и изкуството и са правели научни открития и
изобретения. Днес ситуацията е различна. Съвременният живот става
все по-разнообразен, по-сложен. Необходима е мобилност и гъвкавост на
мисленето, бърза ориентация и адаптация към новите условия, изискваща
творчески подход към решаване на проблемите.
Творческите способности са особен вид, свързващо звено между
социалните и психологически способности. Някои автори им отдават
голямо значение, докато според други те не съществуват, а са част от
общата интелигентност. Представата за тях в съзнанието на голяма
част от хората е за необичайни способности, задължително свързани с
вроден талант. Психологични изследвания показват, че всеки човек
притежава характерни способности, присъщи на креативните хора, но
някои от тях не ги разпознават и развиват. Понятието „творчески
способности” обхваща широк диапазон, пряко зависещ от човешките
интереси и съответните възможности да се погледне на едно и също
нещо от различни ъгли.
Творческото въображение, от психологична гледна точка, е
способността на човек да изгради нови образи, чрез преработка на
умствените компоненти, придобити от минал опит. Това е психически,
познавателен процес на създаване на образ на даден обект или ситуация,
чрез преструктуриране на съществуващи изображения, част от
съзнанието на човека с висока степен на нагледност и конкретност.
Творческото въображение може да се раздели на два основни вида –
пасивно и активно. Пасивното въображение е подчинено на желания,
които възникват при мисълта за осъществяване на фантазиите. То
въображаемо „удоволетворява” неудоволетворените, в повечето случаи
неосъзнатите потребности и желания на личността и действа като
„заместител” на активната дейност. Активното въображение е
насочено към решаване на творчески или личностни задачи и се поддава
на волеви усилия и контрол. То изключва понятия като „мечти” и
„безпочвени фантазии” и е насочено към бъдещето в реално определено
време.
Знанията и уменията на проектанта определят неговите личностни,
професионални качества, както и използваните методи на работа.
Връзките между всичко това може да се обясни с неговата
„компетентност” и „компетенция”. Често тези понятия се използват
като синоними, без да имат обхватно и съдържателно припокриване.
Миналия век американският психолог Дейвид
Макклилънд
(David
McClelland) ги популяризира и съответно диференцира определяйки
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компетентността, като съвкупност от знания или навици, които
влияят на създаването на краен резултат.[160] Тя се формира на базата
на когнитивни свойства и на ценен практически опит, позволяващи
ефективно да се решават проблемите. Макклилънд твърди, че
„компетентност” трябва да замени термина „умение”, което е твърде
тясно. Придобиването на определено ниво на компетентност може да се
разглежда, като израз на способността на индивида да съчетава и
интегрира в поведението си, по собствен начин, различните елементи на
знанията и уменията, на професионалните и личностни качествата и на
опита, който притежава.
Компетенцията, от своя страна, е съвкупност от знания, умения,
нагласи и поведения за постигане на резултати (нива на представяне) в
дадена професионална роля или определена организация. Те не са вродени
способности, а такива, които са развити чрез познание - учене и опит,
чрез натрупване на знания и формиране на умения и не могат да бъдат
постигнати напълно и завинаги, защото отразяват динамиката на
средата. Казано по друг начин, компетенциите са
израз на
способността на индивида да се справя успешно с работата си.
Когато говорим за компетенция и компетентност имаме в предвид
личностни „изисквания„ към човека извършващ дадена дейност. Със други
думи, тези термини характеризират определен стандарт на поведение, а
от там и определени изисквания и задължения към субекта на дейността.
Не е възможно да бъдат описани всички компетентности и
компетенции, които архитектът притежава и техните проявления във
всяко негово действие. Руският професор Ирина Зимня (Ирина Алексеевна
Зимняя) разграничава три основни групи компетентности и
съответните свързани с тях компетенции [44] :
1. компетентности свързани със личността на човека, като субект
- компетенции свързани с опазване на личното здраве
- компетенции свързани с ценностно-смисловата ориентация в света
- компетенции свързани с личностната интеграция
- компетенции свързани с гражданското самоосъзнаване
- компетенции свързани със самоусъвършенстване, саморегулиране и
саморазвитие
2. компетентности свързани с социалните взаимодействия между
човека и обкръжаващата го среда
- компетенции свързани със социалните взаимодействия
- компетенции свързани с общуването
3. компетентности свързани с счовешката дейност, изразени във
всичките нейни типове и форми
– компетенции свързани с познавателната дейност
– компетенции свързани с конкретна дейност
– компетенции свързани с информационните технологии
Тези компетенции, проявени в поведението и действията на един
човек, се определят като негови личностни качества и свойства,
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съответно те изграждат компетентности, които характеризират
мотивационните, смисловите и регулаторните компоненти, наред със
знанието и опита. Изследователите отбелязват активната същност на
компетентността, като подчертават, че при нея се акцентира върху
методът и естеството на действието.
Организацията на работа на проектанта е тясно свързана, както с
неговата компетенция, така и с неговата компетентност.
Постиженията му в областта на тясната, професионална компетенция
изграждат, личностната му компетентност. В тази връзка
американският философ Хюбърт Драйфус (Hubert Lederer Dreyfus) посочва
в своя лекция, че естеството на проблема, от гледна точка на неговото
разрешаване, зависи от нивото на компетентност при подхода към
него.[128] В тази връзка той разграничава пет нива на компетентност,
съответстващи
на
пет
начина
за
възприемане,
тълкуване,
структуриране и решаване на проблемите:
1. Новакът (novice) разглежда обективните характеристики на дадената
ситуация, формулирани от хора с по-висока компетентност (най-често
експерти) и следва строги правила за справяне с проблема. Забелязват се
високи нива на рутинно копиране.
2. За начинаещият (beginner) ситуационните аспекти са от важно
значение, но за разлика от „новака“ при него се забелязват изключения от
„твъдите“ правила при подхода към проблема.
3. Компетентът (competent) работи по коренно различен начин, от
посочените, при подхода и решаването на проблемите. Той подбира
значимите елементи от ситуацията и избира план за постигане на
целите. Решаването на проблеми на това ниво предполага търсене на
нови възможности и очакване на определени резултати. Действията на
компетента са обвързани с емоции: чувство за отговорност, надежда,
риск и др. Процесът на решаване на проблемите се характеризира с
използване на метода „проба-грешка“.
4. Специалистът (proficient) от пръв поглед маркира важните въпроси и
изготвя подходящ план за действие.
5. Експертът (expert) реагира интуитивно на конкретна ситуация и
предприема правилното действие веднага. Разсъжденията върху проблема
и взимането на решения, се извършват едновременно.
През 2005 г. Найджъл Крос и Браян Лоусън добавят още две нива на
компетентност към изброените: майстор (master) и визионер
(visionary).[121] Майсторът може да отчете непредвидените и
непредсказуемите последствия при използване на стандартен начин на
работа. Той притежава изострен усет към детайлите. Визионерът се
стреми съзнателно да разшири областта в която работи, като развива
нови начини и създава нови полета за действие.
Ако липсата на проектантски знания ограничава архитекта по
отношение на вариантност и аналитична задълбоченост при взимане на
решения, то липсата на умения води до невъзможността му да изрази
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творческите си концепции, прилагайки и развивайки ги при всяка
конкретна ситуация. Уменията и знанията имат своето важно място и
значение в процеса на осмисляне и решение на проектантския проблем. С
натрупване на проектантки опит разграничаването им става все понедоловимо.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ
Както беше споменато в началото на книгата, за да се организира
дадена дейност тя трябва да се разглежда като цялостна система от
процеси, с ясно изразени характеристики и логическа структура. В тази
глава на книгата ще проследя логиката при организиране на
проектантската дейност, като подробно разгледам нейните основни
компоненти и свързаните с тях процеси.
Човешката дейност, в най общи линии, представлява целенасочен
процес, насочен към решаване на проблем или проблемна ситуация. Това
определение съдържа голяма доза абстрактност и се използва при
разглеждане на дейността като система, в която възникването на даден
проблем е свързано с нейния структурен разпад и нарушаване на
нормалното й поведение.
Гръцкият корен на термина „проблем” го дефинира като задача или
задание. Той може да се тълкува и като сложен въпрос, чието решение
представлява теоретичен и практически интерес. Дефинирането на
„проблема” в контекста на проектантската дейност изисква определена
конкретност, при която понятията като „задача“ и „задание“ са найблизки до използваната в архитектурата терминология. Затова може да
приемам, че „проектантският проблем” е вид задача или задание за
реализиране на проект.
Наличието на „проблем” е свързан със субекта, който го създава, и от
тази гледна точка съществуването му е продиктувано от неговата
необходимост и мотиви. За да се реши даден проблем той трябва бъде
структуриран и дефиниран и основните фактори за това са целите и
ограниченията. Трябва да се отбележи, че структурирането на проблема
не е процес за неговото решаване, а само част от пътя към това. Тоест
проблемът, най-често, се анализира или разгражда на съставни
структурни части или елементи, които след това се синтезират в
неговата дефиниция с цел той да бъде правилно определен и разбран.
Грешно или непълно формулиран проблем може да доведе до грешни или
безсмислени решения, докато лошо структурираният проблем изисква
широко обхватни решения.
Тук е мястото да отворя една скоба и да разгледам въпроса за целите
и ограниченията, като важни и основополагащи елементи при
структурирането на проблема. Съществуването на ограниченията се
обуславя от факта, че човешкото въображение е в състояние да генерира
различни възможности. Неговият капацитет, изразен в предлагане на
алтернативи, може да бъде управляван, чрез отчитане на това кое е
практически възможно и кое не е. Именно това прави поставянето на
ограничения толкова важен елемент в концептуалната структура на
проектирането. Те изразяват отношенията между свойствата или
променливите на обекта и неговата среда на съществуване или
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контекст и могат да се възприемат като правила, отношения, принципи
или изисквания.
Както беше казано, целите мотивират проектирането, докато
ограниченията, в най-общи линии, са насочени към това което е
осъществимо. Границата между тях отразява разликата между желанията
и осъществимостта.
Ограниченията са свързани с целите, дори
съществуват теории, които определят целите, като ограничаващи
фактори.
Основното изискване към всеки проект е неговата физическа
реализация. Тя е вид вътрешно ограничение, което произтича от
технологичните възможности и в крайна сметка от естеството на
средата. Проектантът също така създава ограничения, свързани с
наличието на време, пари, опит или материали.
Всеки проектантски проблем включва набор от потенциално значими
ограничения
и
съображения.
Съществуват
ограничения
на
„съгласуваност” и такива на „несъгласуваност“, които произтичат от
частичното
разрешаване
на
проблема.
Те
се
базират
на
взаимоотношенията между елементите в системата, които могат
взаимно да се съединяват и съответно отблъскват. Отношенията на
съгласуваност включват асоцииране, докато тези на несъгласуваност –
несъответствие, несъвместимост и негативно обвързване. В
проектирането те се формализират в създаването на системи за
проверки, при които е възможно да се генерират нови ограничения,
произтичащи от всеки следващ проектантски избор. На практика е
невъзможно е да се избегнат или да се отчетат всички необходими
ограничения. Творческият характер на проектантската дейност, често
изисква промяна или дори игнориране на някои от тях, като по този начин
отхвърля „простото” им приемане и спазване. Опитните проектанти,
от една страна, определят проблемните пространства, игнорирайки
някои от ограниченията за да избегнат конфликтни решения, а от друга,
създават нови такива с цел акцентиране и насочване на вниманието.
Структурирането на проблема се извършва в „проблемно
пространство“.
Това
е
образно,
абстрактно
или
мисловно
пространство, което се асоциира с представата за мястото на
проблемите в човешкия ум. То се определя от всички елементи, които
създават проблеми или способстват за това и отчита връзките между
тях и често е продукт на декомпозиране на основния проблем на подпроблеми и алтернативи. Възможно е и възникване на решения в
проблемното пространство, като това най-често се случва при
концептуалното структуриране на проблемите, което включва и идеи за
тяхното решаване. Тези решения, в повечето случаи служат за свиване на
обхвата на проблемното пространство и за неговото правилно
структуриране.
Често срещан проблем при създаване на проблемното пространство е
липсата на информация. Именно тя и човешкия опит, знанията и
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уменията, са основни причини за възникване на проблеми при
структурирането на „проблема“. Сложните проблеми, в повечето случаи,
биват неструктурирани или грешни и недостатъчно определени.
Недостатъчно
определените
имат
нужда
от
проучване
на
възможностите и претълкуване, докато неструктурираните дават
възможност за създаване на собствени критерии. "Субективното
тълкуване" е един от начините да се разбере проблема, като това се
постига чрез налагане на личните цели на проектанта или чрез
субективно избиране на приоритети.
Проведени са множество изследвания с цел да се разбере логиката на
структурирането на проблема. За пример ще разгледам
две от
основните парадигми, отнасящи се до методологията на проектиране,
които пряко засягат този въпрос. Американският икономист и психолог
Хърбърт Саймън (Herbert Alexander Simon) в началото на 70-те години на
миналия век представя една от основните парадигми на методологията
на проектирането и дизайна, в която на него се гледа като процес на
рационално решаване на проблемите (Rational Problem Solving Process).[177]
Проектантският проблем определя "проблемното пространство", което
трябва да бъде изследвано с цел търсене на проектно решение.
Контекстът на проектантската задача определя стратегиите и
методите използвани при проектирането и същевременно структурира
проблемното пространство. Решаването на проблема се извършва само в
него, т. е. всеки проблем създаден в проблемното пространство може да
доведе директно до решение. Ако при добре структурирани проблеми,
теоретично това би било възможно, то при лошо структурираните,
проблемното пространство е твърде широко, което означава че
решенията могат да бъдат безкрайно много. По-късно американският
философ и урбанист Доналд Скън (Donald Alan Schön) разработва друга,
коренно различна концепция, която се базира на практиката (Reflective
Practice Paradigm).[175] В нея той отчита основната слабост на
рационалната парадигма на Саймън, а именно, че при нея е подценен
специфичния професионален и практически опит на проектанта при
формулиране и решаване на проблемите. Скън разглежда проектирането
като рефлексивна дейност, обединяваща в една рамка ролята на
проектанта, като структуриращ фактор, формулирането на задачата и
очертаването на възможни решения. С други думи, той дефинира
проблема чрез рамкиране, в който „рамката” определя структурата на
задачата. Именно в това се крие и един от недостатъците на тази
концепция – описаните и рамкирани проектантски дейности не могат да
ползват друга възможна структура на задачата. За съжаление Скън не
описва как се правят рамки и какви са качествата на „добрата рамка“.
Много автори, между които и учения и преподавател по дизайн Киз
Дорст (Kees Dorst) защитават тезата, че не е възможно да се направи
смислена, „обективна“ класификация на проблемите, дотолкова до
колкото такава не съществува и че всичко е въпрос на проектантско
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(субективно) структуриране и тълкуване на проблема.[127] Това
твърдение ограничава изследванията върху „локална“ мрежа от мисловни
връзки, които проектантът осъществява докато се справя с
проблемната ситуация. Тези връзки могат да бъдат проследени с метода
на линкографията, използван за пръв път от Габриела Голдшмит (Gabriela
Goldschmidt) [137] и по-късно много рафиниран и разширен от Ремко ван
дер Лугт (Remko Vander Lugt). В тази техника процесът на проектиране
се разлага на малки единици, наречени „проектантски ходове” и се
изследва връзката между тях. Голдшмит определя проектантските
ходове, като: стъпка, акт или операция, която трансформира
проектната ситуация. С други думи линкографът, може да се разглежда
като
графично
представяне
на
проектантския
процес
чрез
взаимовръзките между проектантските ходове.(фиг. 5) Голдшмит
идентифицира два типа връзки между ходовете – такива които се
свързват с предишни ходове и такива които се свързват с последващи
ходове. Концептуалната разлика между тях се базира на това, че
посредством връзката с предишните ходове се пренася информация за
тяхното развитие, докато обратните връзки генерират възможност за
нови, по-нататъшни ходове.

Фиг. 5
Проектантски ходове и възможни връзки между тях
Съществуват и разширени версии на линкографа на Голдшмит, в които
може да се проследи поведението на проектантите, проследявайки
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проектантските проблеми, проектантските решения и връзката между
тях. С такива „разширени“ линкографи е възможно да се обхване по-голяма
част от творческия процес. Колкото по-креативен е той, толкова
повече е развита мрежата от връзки и алтернативи.
Образно казано, ако от единия край на дейността стои проблема, то
от другия се намира неговото решение. Взимането на решение може да се
приеме като завършващ акт на процеса или като постигната цел.
Разбира се, в зависимост от контекста на дейността и гледната точка,
това може и да не е край, дори е възможно да е ново начало. Въпреки
това може да определим решението, като постигане на целта, която сме
си поставили при структурирането на проблема.
Отчитайки системния характер на архитектурната дейност и на
архитектурното проектиране в частност, може да твърдим, че
„решението” на даден проблем е свързано с прогнозиране на бъдещи
състояния на системата и оценка на резултатите от това. Използвайки
архитектурната терминология, оприличаваме „решението” или крайния
резултат от проектирането с „проект“. В предишната глава споменах,
че за методологията на проектиране не е от съществено значение
материалното конкретизиране на обекта или крайния резултат, а начина
за достигане до него. Затова спокойно може да наричаме решението на
проектантския проблем просто и само „проект“, като обектен носител
на проектантската идея.
При намиране на решение на даден проблем може да използваме подобни
техники, като на тези при структурирането на проблема. От тази
гледна точка е
възможно да генерираме множество алтернативни
решения и след това на базата на определени критерии да ги
синтезираме до намиране на най-приемливото решение. Този метод
работи добре при ясно дефинирани проблеми, докато при не достатъчно
структурираните, субективният фактор има голяма вероятност да
повлияе на решенията.
За да се реши проблемът е необходимо да се определи „пространство
на решенията“. То е мисловно пространство и е изградено от
алтернативи и определени критерии, позволяващи да се преодолеят, а в
някои случаи и да се преобразуват проблемите. Основната причина за
търсене и създаване на "пространство” на решения е, че проблемът не
може да бъде решен с помощта на съшият тип мислене, използван при
създаването му. Както казва Алберт Айнщайн "нашето мислене създава
проблеми, които не могат да бъдат решени чрез мислене от същия тип".
Решенията или възможните алтернативи от пространството на
решенията са насочени към проблемни елементи или части на
проблемното пространство. Пространството на решенията трябва да
бъде по-широко от проблемното пространство, в противен случай
решенията могат да се окажат недостатъчни. Ефективното решаване
на проблемите включва два етапа: първо разширяване и усъвършенстване
на погледа, насочен към проблемното пространство и второ определяне
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или създаване на области от пространството на решенията,
достатъчно големи, за да покрият всички аспекти на проблемното
пространство.
Когато говорим за пространство на решенията трябва да разгледаме
по-подробно неговия основен структурен елемент – алтернативите. Те
са възможности, които могат да бъдат представени и възприети на
нематериално ниво и от една страна са свързани с целите и като такива
могат да се разглеждат като структурно-образуващи фактори на
проблемното пространство, а от друга на тях може да се гледа като на
пълноценни, но неразрешени концепции. Именно тук се крие въпросът,
алтернативите елементи на проблемното пространство ли са или на
пространството на решенията? На практика се получава, че
концепциите се генерират и натрупват чрез поредици от стъпки,
базирани на целите и ограниченията свързани с проблема и ако следваме
праволинейната и последователна схема на дейността: проблем →
решение, то може да кажем, че със завършването на процеса по
структурирането на проблема и с неговото дефинирането се определя и
концепцията за неговото решаване. Този рационален метод създава
множество алтернативи в проблемното пространство, които в крайна
сметка определят неговата концепцията. По друг начин стои въпроса с
алтернативите възникнали в пространството на решенията, там те
определят неговото съществуване и връзката му с концептуалната
рамка на проблема. Алтернативите могат да бъдат генерирани по три
начина: аналитично, чрез опит или да са продукт на творческия процес.
Изборът на всеки един от тях зависи от конкретния случай,
конкретните решения и личните знания и умения на проектанта.
Аналитичните подходи, наричани още „класически“, са насочени към
разлагане на проблема и създаване на негови варианти, които от една
страна участват в структурирането му и от друга, могат да бъдат
манипулирани с цел постигане на приемливи решения. С други думи,
проблемът се разгражда до създаването на примитивни обекти или
елементи, които се комбинират с цел задоволяване на ограниченията.
Въпреки, че аналитичните подходи се използват предимно при
определянето на проблема, резултатите от тях са насочени косвено и
към създаване на алтернативни решения, като по този начин проблемът
да се дефинира, като сбор от възможни проблеми, които
имат възможни решения. Тези подходи се основават на анализ или
декомпозиране и това може да се създаде твърде големи,
неструктурирани проблемни пространства. Затова при тях се разчита,
до голяма степен, на знанията на проектанта.
Генерирането на възможни решения при добре дефиниран проблем е
заложено в логиката на аналитичния подход, т.е. алтернативните
решения са логично следствие от алтернативните проблеми. При лошо
структурираните проблеми алтернативните решения могат да бъдат
безкрайно много, най-често без определена логика и с висока степен на
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субективност. Всичко това определя аналитичните методи за
генериране на алтернативи, като не напълно приложими в
проектантската дейност. Как тогава проектантите генерират
алтернативи? Отговорът на този въпрос може да се намери в техния
опит и професионална памет, включващи процедурни знания за
структурата и поведението на обектите и в които разчитат на
заучени схеми и прототипи, базирани на опитно познаване на минали
проблеми, процеси и решения.
Ако алтернативите не могат да бъдат извлечени или генерирани
аналитично или чрез опит тогава те могат да бъдат продукт на
творчески процес. Проблемът тук е, че този процес е неясен и може да
бъде много разнообразен. Една от причините за това е различната
представа за „творчески продукт“ и „алтернатива“. Творческият
продукт се възприема като „по-оригинален“ от възможните и известни
алтернативи, които в този случай се използват предимно да описват или
представят различни творчески методи за проектиране.
До тук бяха разгледани проблема и решението на „локално“ ниво, в
структурата на техните пространства. За да се представи цялостния
проектантски процес е необходимо да се открият и анализират техните
взаимовръзки на системно ниво.
Проектирането е въпрос на разработване и усъвършенстване на
формулировката на проблема и също така на идеите за неговото
решаване. Това се постига с непрекъснато повторение на процесите на
анализ и синтез, като по този начин проблемите и решенията съвместно
еволюират през целия процес на проектиране. Първоначално те са
нестабилни, като постепенно започват да се идентифицират и възниква
връзка между тях, въпреки това „проектантския проблем“ не може да
бъде напълно и точно дефиниран в който и да е момент от процеса на
проектиране. Това може да звучи налудничаво и да „разбива“
теоретичната постановка, че в проектирането всичко започва с
дефиниране на проблем и завършва с неговото решение. Една от
изследователките на проектантския процес, професорът по компютърен
дизайн Мери Луи Махер (Mary Lou Maher) разработва модел за творческо
проектиране, който се основава на „ко-еволюцията“ между проблемното
пространство и пространството на решенията.[155] В него тя отчита
значението на „ко-еволюцията“, като един от основните принципи при
решаване на проектантски проблеми в условията на недостатъчно
определеност. „Ко-еволюцията” е термин от биологията и най-общо се
отнася до явления, при които два или повече биологични вида взаимно
влияят на еволюцията си. В контекста на „проблем-решение” този
принцип се използва за да се обясни как техните пространства
еволюират и същевременно ко-еволюират заедно, като постоянно
обменят информация между тях до достигане на съвпадение на двойка
„проблем-решение“.
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Всичко това потвърждава факта, че проектирането е сложна
систематична дейност, свързана с множество умствени процеси и за
това при нея трябва да се разглежда връзката „проблем-решение” на
ментално ниво. Английската дизайнерка Джейн Дарк (Jane Darke) в своята
статия „The primary generator and the design process,” изследва различните
подходи
при
изследването
на
проектирането
и
неговата
методология.[124] Тя предлага нов модел на процеса на проектиране,
базиран на три последователни действия: „първоначален генератор”→
предположение →анализи (моделът на Дарк ще бъде разгледан по-подробно
в следващата глава). Терминът „генератор“, в литературата свързана с
проектирането, описва използването на единна, обединяваща концепция
или идея, която „стимулира“ или „дава живот“ на проектантския процес.
Подобно на това Дарк определя „първоначалният генератор” като
концепция или цел, която осигурява начин за справяне с проблема. Това не
е решение на проблема, защото самият той още не е дефиниран, но
именно тя ще участва в неговото структуриране. Следва фаза на
генериране на предположения за алтернативни или възможни решения, за
да се намали обхватът на решенията. След това предполагаемите
решения се анализират с цел да се разбере по-добре проблема. Този модел
не замества подхода: „проблем → решение“, а само добавя към него още
няколко стъпки, модифицирайки го в „първоначален генератор→
предположение → анализ → проблем → решение“. Важното при него е броя
на предполагаемите възможните решения да е достатъчно голям и
съответно ограниченията, които ще последват от тях да са
достатъчно малко, за да не се увеличи проблемното пространство и
съответно да стесни обхвата на алтернативните решения. На практика
при метода на Дарк се „стартира“ с няколко различни идеи, които след
дефиниране на проблема намаляват до намирането на най-добрия
резултат. Това показва как проектантите селективно избират
структурни елементи от пространството на решенията и анализирайки
ги, почти едновременно, разбират проблема и намират решението. По
този начин се получава едно „изкуствено“ ограничаване на
пространството на решенията, позволявайки на проектантът да
достигне до решение, по-най бързия и пряк път.
Теорията на Дарк потвърждава изследванията проведени от Брайън
Лоусън през 1972г. [147], които показват, че първоначално архитектите
насочват своите усилия в разработване на множество решения и чрез
техния анализ и комбинация стигат до най-приемливия вариант. В
предишната глава споменах за това изследване, което експериментално
показва разликата в мисленето на архитектите и на хората, които се
занимават с наука и в което Лоусън формулира решенията на
архитектите като „насочени към решението“, а тези на учените, като
„насочени към проблема“. Този специфичен начин на мислене на
архитектите е насочен не към първоначално анализирането на
проблемите и навлизането „на дълбоко“ в тях, а към бързото предлагане
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на алтернативни предположения за идентифициране на ограниченията на
проекта. Друг изследовател на проектантските методи - Найджъл Крос,
базирайки се на изследванията на Лоусън, заключава, че учените решават
проблемите чрез анализ, а дизайнерите чрез синтез.[119] Разбира се, това
твърдение звучи крайно „образно” от гледна точка на това, че всеки
синтез е изграден върху резултатите от предходен анализ, и съответно
анализът изисква последващ синтез, който дава възможност да се
проверят и коригират резултатите.
Основното движение или развитие на човешката дейност е
определено от структурирането на проблема и намиране на решение, но
в този процес съществуват определени критерии за оценка на
алтернативите и на крайния резултат. Критерият, най-общо, казано е
признак, основание или мерило за оценка на нещо. Тук няма да разглеждам,
обстойно, критериите, които се използват при оценката на
алтернативите и крайното решение в проектантския процес, защото
те могат да бъдат най-различни. Тяхното количество и тежест зависи
от много субективни и обективни фактори, но когато говорим за
творческа дейност и съответно за взимане на творчески решения
съществува един, неписан и напълно субективен критерии, наречен
„самооценка” Тя може да се определи като вид критерии, който, найчесто, е насочен към вътрешната удовлетвореност от постигнатите
резултати. Същевременно тя може да възникне и по време на самата
дейност и тогава е свързана с оценка на алтернативите.
Разглеждайки „самооценката” на ментално и психологическо ниво може
да говорим за специфичното явление „рефлексия”. Рефлексията е понятие
от психологията и в най-общ смисъл означава самоанализ на собствените
мисли и преживявания. Това я прави важен мисловен процес, участващ в
човешката дейност. Някои автори я определят като отделна фаза или
стъпка, като я позиционират в края на дейността, но тя може да се
прояви и в различни моменти от процеса. Ако рефлексията е пряко
свързана с резултата от дейността, нейната основна роля е да
провокира оценъчно отношение към него, като в случая не трябва да
бъркаме „рефлексията“ с някакъв вид „тест“ насочен към обекта.
„Рефлексията” може да служи и за оценка на алтернативи и при
неудовлетвореност може да доведе до преструктуриране на системата.
По този начин се образуват обратни връзки между системните
елементи, променящи ги циклично до достигане на равновесие или
удовлетвореност. В този случай на нея може да се гледа като на
„генератор“ на обратни връзки, превръщащи последователния процес в
итеративен. Чрез рефлексията може да се редуцира обхвата на
проблемните пространства и пространствата на решенията.
Значението на рефлексията, от методологическа гледна точка, е че тя е
психологически процес или явление, който позволява да се организират
проектантската и професионалната дейност на базата на личен опит,
оптимални методи и начини на работа, както и да се оценят
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професионалните възможности. От друга страна, тя показва и пътя към
самоопределяне и себеизразяване на проектанта в резултат на неговите
творчески дейности, като в този се явява своеобразен компонент на
творчеството, същевременно насочен и към логическите операции и към
избор на способи за реализация на идеята.
Ще завърша тази глава с заключението, че проектантската дейност и
нейната организация е „податлива” на изследване. Проблемът, който
възниква при анализирането й е свързан, предимно, с наличието на
„творческият” фактор при създаването и избора на алтернативи.
Терминът „творчество”, като сложен вътрешен процес, който не
протича въз основа на строги и общи правила и в който може би има
повече хаос, отколкото ред, звучи „чуждо” в контекста на организацията
на дейността. Творчеството може да се оприличи на модела на „черната
кутия“ в системния анализ, където не е много ясно какво се случва вътре,
но винаги има резултат. Именно затова когато говорим за организацията
на архитектурното проектиране трябва да отчитаме факта, че
оригиналните решения на даден проблем се раждат в зоната между
неосъзнатата интуиция и рационалното мислене.
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4. МОДЕЛИ НА ПРОЕКТИРАНЕ
Систематичната дейност не е хаотична, а протича според определен
план или алгоритъм, който може да се разглежда като неин модел. Руският
учен и педагог Александър Новиков определя моделирането, като черта на
човешката дейност, още повече, като неотменна фаза на всяка
целенасочена дейност.[64] Моделът не е просто образ - заместител на
оригинала, а неговото целево представяне, тоест той не показва самия
обект, а това каквото ни интересува в него и което съответства на
целта на моделирането. Доколкото това твърдение може да се сметне за
вярно, то тогава един обект може да има много модели в зависимост от
целите.
Моделите на проектантския процес представят по идеализиран начин
дейностите и стъпките свързани с проектирането. Затова често в
литературата ги наричат „шаблони” или „карти” на процеса.
Проектирането може да бъде цялостен, неделим, понякога и хаотичен
процес, което прави трудно да се изследва напълно неговата същност и
на практика не съществува един, универсален модел, който да го описва
напълно.
Въпреки
това
стремежът
на
изследователите
на
проектантската дейност е да анализират многообразни й аспекти,
създавайки модели, които да подобрят нейното разбиране. С други думи
всички опити за създаване на модели, описващи процеса на проектиране
са насочени към това той да бъде обяснен и представен по по-научен или
рационален начин, който трансформира „мистичните” или творчески
процеси в по-лесно разбираема форма. Успехът и значението на тези
модели в практиката е променлив и е свързан с конкретната
технологията на работа на всеки проектант.
В тази глава ще разгледам подробно характерните особености на
моделите свързани с проектантската дейност и логиката на тяхното
изграждане.
4.1. МОДЕЛИ И МОДЕЛИРАНЕ
Произходът на термина „модел” е от латинската дума „modulus”,
която означава мярка, такт, ритъм и мелодия. Този етимологичен корен
на думата, на пръв поглед, не прави връзка между нейното значение, по
произход, и съвременното й тълкуване и разбиране. Поради това, някои
автори й „добавят“и друг смисъл: начин на действие, мислене и
съществуване, като търсят произхода на думата „modulus” от думата
„modus”. Въпреки това, логично възможната връзка между думите
„модел”, „мярка”, „такт”, „ритъм” и „мелодия” се корени в понятието
„съотносимост”. Както „мярката” е единица за измерване, която
съотнася себе си към обекта, който измерва и както „тактът” е
единица за измерване в музиката, която се съотнася към музикалното
цяло, така и най-характерната черта на „модела” е неговата
съотносимост, отнесена към оригиналния обект.
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От споменатото може да дефинираме модела, като обект, който е
съотносим или свързан с други подобни обекти, представлявайки себе си
и тях. От това следва, че всички модели, материални и идеални,
естествени и изкуствени, новосъздадени и специално подбрани
представляват един клас обекти, които се различават по между си по
съотносимостта им към други подобни обекти.
Тук е мястото да разгранича моделите по един от най-реално
възприемания признак – тяхното материално съществуване, на физически
и абстрактни. В същността си „физическият“ модел представлява копие
на обекта, изпълнено от друг материал, в друг мащаб, с част от
детайлите на оригинала, което, по разбираеми причини, го прави
неподходящ обект за изследване в конкретиката на разглежданите в
книгата въпроси. „Абстрактният“ или „информационният“ модел е
съотносим с реалността, посредством информационни връзки и именно
той се използва за „картографиране” на проектантката дейност.
Отчитайки гореспоменатите факти може да се твърди, че
съществуват два различни начина на моделиране: материално
(предметно)
моделиране
и
идеално
моделиране.
Първото
се
интерпретира като „експериментално“, а второто като „теоретично“
моделиране. Това определяне е условно, не само поради тяхната тясната
взаимовръзка, но и защото биха могли да съществуват хибридни форми на
моделиране, като „мисловен експеримент“, например. „Материалното“
моделиране най-общо се дели на физическо и предметно-математическо,
всяко от тях със своите частни случаи.
„Абстрактното” моделирането е свързано с използването на
абстракции и идеализации. То може да възникне на базата на най-общи,
дори не докрай осъзнати и фиксирани моделни представяния, както и на
достатъчно детайлизирани знакови системи. В първия случай говорим за
мислено (интуитивно) моделиране, а във втория за знаково моделиране,
например за логико-математическо. Общото при изграждането на всички
модели е, че в основата им винаги стои определена цел.
Определяйки и изобразявайки съществените, от гледна точка на
изследователската цел, свойства на оригинала и абстрахирайки се от
несъществените, моделът се явява като специфична форма на
реализирана абстракция, или с други думи, като „абстрактен идеализиран
модел “. Ако приемем, че съществува реална ситуация или оригинал и нейн
модел то трансфера на информация между тях зависи в голяма степен от
естеството и нивата на основните абстракции и идеализации, при
което съществено значение има тяхното определяне. Съществуват три
нива на абстракция: ниско ниво, със съответно нисък потенциал за
осъществимост, ниво на реална осъществимост и ниво на практическа
целесъобразност. Първото най-често се отнася за трансфер на
информация, свързана с непознати или ограничено познати практически
човешки дейности. При втория вид става дума за работещ процес,
докато при третия вид, прехвърлянето е не само осъществимо, но и
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желателно за постигането на някои специфични познавателни или
практически задачи. На всички тези нива обаче трябва да се има предвид
фактът, че моделът не може да даде пълна информация за оригинала. Тази
негова характеристика е особено важна в случаите, когато предмет на
моделиране са комплексни системи, чието поведение зависи от
значителен брой взаимосвързани фактори от различно естество. В хода
на тяхното опознаване и моделиране те се оприличават в различни
модели, като повече или по-малко значими. Ето защо има проблем със
сравнението (оценка на адекватността) на различни модели на едно и
също явление, което от своя страна изисква формулирането на точно
дефинирани критерии за това.
Важното, което трябва да се знае, за моделирането е, че използвания
модел може да не е подходящ за разглеждания процес. Тоест самият
процес да не е разбран или предписаните дейности в модела да не са
подходящи за постигане на желания резултат. Второ, моделирането е
свързано с приоритетен подбор на действия или един процес може да
бъде моделиран по различен начин. И накрая, един модел е възможно да
бъде тълкуван от различните му „потребители” според техния опит,
знания и нужди, което може да доведе до противоречиви крайни
резултати при използването му. Моделирането се базира на опита и
определената цел на моделиращия, включва избор на някои аспекти и
изключване на други. От това следва, че моделите, най-честоса непълни,
а от там и грешни в дадена ситуация, защото в тях са изключени
фактори, които в последствие могат да окажат решаващи. Това води и
до „манипулиране” на техните „потребителите”, привличайки
вниманието им към определени аспекти на процеса и същевременно ги
карат да игнорират други.
Може да класифицираме моделите по много, различни признаци, като
характер, средства, естество на моделираните обекти, сфера на
приложение и други. Въпреки това, създаването на единна класификация на
моделите, по видове и типове, е много трудна, почти невъзможна задача,
поради многопластовата концепция за "модел" в науката и технологиите.
В следващите глави ще бъдът разгледани подробно две основни групи
модели – системни и процесни. Придържайки се към тезата, че във всяка
целенасочена човешка дейност има организация, характеризираща я като
система, на микро- или макро-ниво то бихме могли да я представим и
обясним
във
вид
на
системен
модел.
Същевременно
процесите,изграждащи дейността също имат логическа, а понякога и не
толкова логическа взаимовръзка, която подлежи на моделиране.
4.2. СИСТЕМНИ МОДЕЛИ
Човешката дейност, в това число и проектантската, може да се
разглежда като съвкупност от постоянни свързани субектно-обектни
отношения. По принцип, „система“ е един от най-разпространените
термини, когато става дума за описание на дейностите в различни
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научни и практични дисциплини. В предишните глави на книгата беше
разгледана проектантската дейност, като свързани процеси в единна
система. За да се направи връзката между модел и система ще бъдът
синтезирани, пет от основните метода за теоретичен анализ на
системите:
- Преминаване от абстрактното към конкретното – получаване на
знания за системата на база абстрактни представи (модели) в
съзнанието и мисленето.
- Идеализация – получаване на знания за системата или нейни
подсистеми и елементи чрез мислено конструиране на системи или
подсистеми, които не съществуват в действителността.
- Формализация – получаване на знания за системата с помощта на
символи или формули (езици с изкуствен произход).
- Аксиоматизация – получаване на знания за система или процеси с
помощта на специално формулирани за целта аксиоми и правила.
- Виртуализация – получаване на знания за системата с помощта на
създаване на специална среда, която не съществува или е трудно
възпроводима в реалността.
Всички тези методи могат да се използват за анализ и съответно за
създаване на абстрактни, системни модели на ментално, вербално и
семиотично ниво, изразяващи структурната и функционалната
организация на проектантската дейност.
При изграждането на системи, свързани с човешката дейност, в тях
са заложени цели свързани с определени функции, базирани най-често на
осъзнатата необходимост на субекта. Тези функции се реализират в
обекти, като всеки от тях може да бъде характеризиран въз основа на
различни начини на работа или различни физически принципи. По този
начин системите имат множество варианти на развитие и субектът
има възможност да изибира от тях, този който удовлетворява неговата
необходимост. От друга страна, дадена реална система може да се
използва за други цели, които не са пряко предвидени при нейното
създаване. Всичко това дава възможност при изграждането на модела да
се представят „избирателно” определени свойства на системата,
следвайки едновременно целта на системата и целта на модела. За
валидизиране на всеки модел е необходимо съответствие между
заложената в него цел и тази в реалната система, или казано с други думи,
заложената цел в модела трябва да е същата като тази в системата. Във
формулирането на заложените цели в модела и на тези в системата и поточно в тяхната връзка и съответствие се „крие” разбирането на
моделите и на тяхното значение.
Формулирането на целите е свързано с наличието на проблем или
проблемна ситуация. Определянето на „проблемната ситуация” се
осъществява на няколко "етапа": първо възниква чувство, че "нещо не е
наред", следва неговото осъзнаване, след това идентифицирането на
проблема и накрая формулирането на целта за неговото решаване. Всички
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дейности, допринасящи за решаването на проблема, са насочени към
постигане на поставената цел. Когато става дума за системи,
проблемната
ситуация
или
проблемът
е
„разликата“
между
съществуващите и желаните системи, ако такава не съществува, няма и
проблем. Нейното наличие е мотивиращ фактор, а решението на
проблема е актът на промяна на съществуващата система или
създаването на нова.
Ако възникне проблемна ситуация, в дадена система, се създава неин
абстрактен модел, който има за цел да формулира субективен образ на
нейното желано, но несъществуващо състояние. В този случай става
дума за съществуването на „реална“ система и създаването на
съотносим към нея модел, изобразяващ различни възможни варианти за
нейното развитие.
Съществува и друг вариант: има проблемна ситуация, има и цел за
нейното решаване, на базата на това се създава система, като един от
пътищата за постигането на целта. С други думи: системата се
разглежда като средство за постигане на целта, а моделът се явява,
като единствения възможен начин за „изобразяване“ на целта, а от там и
на системата. По този начин „реалното“ съществуване на системата се
определя от реалното съществуване на нейния модел или модели. Тук
възниква проблемът за липса на яснота при определянето на „оригиналът“
между системата и нейния модел, което подлага под известно съмнение
основната идея: моделът да бъде модел на нещо вече съществуващо.
Част от противоречията на подобни твърдения могат да се решат
чрез отношенията между модел и реалност, свързани с посоката на
информационните потоци, движещи се между тях. На фигура 6 е показан
схематичен пример за използване на моделите в два от възможните
варианта на взаимоотношението между човека и обкръжаващата го
реалност.
Моделът представлява целенасочено средство или начин за връзка
между човека и обкръжаващата го среда. Когато има несъответствие
между целта или целите на човека и реалността, се създава модел, който
се използва за промяна на реалността, т.е. реалността се "приспособява"
към модела. В този случай става дума за създаване на „прагматичен“
модел, като средство за управление и организиране на практическите
дейности, както и начин за представяне на резултатите от тях.
Всъщност прагматичният модел е работещо представяне на целите.
Съществуват и модели, наречени „познавателни“, които се променят,
докато реалността остава статична. Те се „адаптират“ към
реалността и са форма на организация и представяне на нови знания,
както и средство за тяхното обвързване със съществуващото знание.
Разликата между тези два модела може да се опише и по друг начин:
познавателните модели отразяват съществуващата и реалната,
заобикалящ среда, а прагматичните не съществуващата, но желана и
възможно постижима среда.
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Фиг. 6
Моделиране на взаимоотношенията между човека и обкръжаващата го
реалност
На практика, не всички модели могат да се квалифицират на тази
основа. Възможна е и друга класификация, в зависимост от
представянето на състояние на реалния обект или система.
„Статичните“ модели „изобразяват“ конкретното състояние, в даден
момент на обекта или системата, например структурните модели.
„Динамичните“ модели, от своя страна, показват процеса на изменение
на състоянието на обектите или системите, тоест те се занимават с
техните функционални връзки.
За да бъде обяснена, по-точно, спецификата на системните моделите,
свързани с проектантската дейност, те трябва първо да се дефинират
в контекста на методологията на проектиране. Тя е насочена към
изследване и организация на проектантската дейност, към към нейните
норми и методи, което определя и моделите в разглеждания контекст, а
именно като модели, изразяващи и съотнасящи се към проектирането,
като към дейност, с определен системен характер. Опознаването и
разбирането на сложни системи, най-често, изисква тяхното
„опростяване“ чрез „разграждане“ на по-прости и „понятни” чести или
елементи. Това става чрез изграждането на модел, съдържащ
необходимата информация, от една страна за вътрешно системни връзки
и от друга за външните връзки на взаимодействие с обкръжаващата
среда. За тази цел в моделирането се използват основно два метода: на
анализ и на синтез.
Процесът на анализ на системата протича в три фази:
1. Разграждане на сложното цяло на по-прости части;
2. Понятийно формулиране на получените части;
3. Обединяване на тези части във формулировката на цялото.
Основната идеята на анализа е разграждането на неформулираното,
неразбираемото или необяснимото цяло на системата на формулирани,
обясними или разбираеми части. Анализът (раздробяване) на системата
може да продължи толкова дълго, докато се получат само „разбираеми”
фрагменти.(фиг. 7) Образно казано моделът от анализа на системата
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представлява „списък” на нейните съставни елементи и връзки между
тях. В някои случай, могат да се получат, неразградими, съответно
неразбираеми чести, което е свързано с недостиг на знания за понататъшното им разграждане. Тези части, наречени „черни кутии“ са
основни елементи на системата и са продукт на нейната декомпозиция.
Зависимостта на „черните кутии“ от знанията на моделиращия ги
превръщат в субективен фактор в системния анализ.
Сериозен проблем при анализа е, когато се прекъснат връзките между
частите на системата, разрушавайки по този начин нейната структура.
Затова за правилното му протичане се търси формиране на части,
изграждащи системата, а не простото й разбиване. В противен случай е
невъзможно да се обединят частите във формулирането на цялото. С
анализа на системата, на практика, се получават три типа модела. Първи
– модел на състава на системата, втори – модел на структурата на
системата и трети - модел на „черната кутия“ (фиг. 8). Цялата получена
информация за устройството и работата на системата е „опакована“
във вид на тези три типа модели.

Фиг. 7
Процес на анализ на системата
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Фиг. 8
Разграждане на системата на модели след системен анализ
„Черна кутия“ е термин, използван в различни области на науката и
техниката за описване на компонент от дадена система, който се
разглежда само по отношение на неговите "вход" и "изход". При него,
обикновено се приема, че съществува функционална зависимост между
"входа" и "изхода", а вътрешното му устройство, начинът му на работа и
моментното му състояние не са известни и не са съществени за целите
на конкретната задача. Моделът на „черната кутия“ е често срещан в
системния анализ, когато се взимат в предвид само функцията или
поведението на системата, така че да може да се определи основната
посока на действие за постигане на целите, без да се отчитат
„ненужните“ подробности. Той се използват също и когато акцентът на
моделирането се поставя върху обозначаването на системата и нищо не
се споменава за нейния устройство. Следователно нейният модел може
да бъде изобразен под формата на непрозрачна "кутия", отразявайки
целостта на системата и нейната изолация от околната среда.
За съжаление, съществуват въпроси свързани със системата, на
които анализътне може да отговори. Те не са насочени към нейното
вътрешно устройство, а към връзката й с други системи, в по-широк
смисъл. За отговорите на част от тях се използват модели, които се
структурират посредством методите на синтез. Изграждането им се
състои от три последователни операции (фиг. 9).
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Фиг. 9
Синтез на системи в макросистемата
1. Определяне на макросистема, част от която е конкретната
система.
2. Провеждане на анализ на макросистемата с цел определяне на нейния
състав и структура
3. Понятийно формулиране на ролята и значението на конкретната
система в структурата на макросистемата, чрез нейните връзки с други
подсистеми.
Под „конкретна система” в случая се разбира, интересуващата ни
система в контекста на цялата макросистема. Крайният продукт на
посочения синтез е свързан с придобиване на знание за връзката на
„конкретната система” с останалите части на макросистемата. И тук
отново се открояват трите типа модели: модел на „черната кутия“,
модел на състава и модел на структурата, които съдържат цялата
информация за макросистемата и за „конкретната система”, като част
от нея. На практика анализа и синтеза се допълват, още повече, че в
анализа има синтезиращи компоненти, а в синтеза има анализ на
макросистемата.
4.3. ПРОЦЕСНИ МОДЕЛИ
Процесните модели, както се подразбира от тяхното название, са
модели, които се базират на отделни действия, структурирани в
завършени процеси. На фиг. 10 са показани характерните особености на
процесните модели използвани в проектирането. Примерът е взет от
доклад на международна конференция и обхваща процесните модели
свързани със сградното проектиране. [174]
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Фиг. 10
Характеристика на процесните модели
При процесните модели „процесът” може да има две основни значения.
Първото е свързано с дейностите, които се извършват или трябва да
се извършат за проектирането на даден продукт или за решаването на
съществуващ проектантски проблем, докато второто има отношение
към абстрактното или общо концептуализиране на това което се прави
или трябва да се направи при проектирането. Въпреки, че разликата
между тях, на пръв поглед е трудна за откриване, тя може да се окаже от
съществено значение при изграждане на процесните модели. С други
думи, едни от тях се използват за описание на проектантския процес, в
смисъл на реални действия, а други са абстрактни или идеализирани и
представят концепцията на процеса. Моделите от първия тип се
характеризират с точност и конкретност на действията.
Несигурността при изграждането им е свързана с въпросите: „Моделът
описва ли точно процеса?” и „Процесът правилно ли е разбран и дали
това е всъщност правилния процес?”. За разлика от тях вторият тип
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модели, поради своята абстракция разглежда процеса от гледна точка на
правилната и подходяща концептуална основа за организиране на
проектантските дейности.
В контекста на това изследователката и професор по дизайн Лусиен
Блесинг (Luciënne Blessing) определятри различни гледни точки при
представянето на моделите за проектиране (фиг. 11). Първата е свързана
с това до каква степен моделите представят проектантските етапи и
до каква степен проектантската дейност. Втората гледна точка е
насочена към това до каква степен те са ориентирани към проблемите и
до каква степен към решенията и третата позиция е свързана с
използваните подходи при представяне на проектантския процес. [111]

Фиг. 11
Класификация на процесните модели
Проектантските модели са структурирани от етапи (често наричани
фази на проектиране), дейности и стратегии. Етапите могат да се
дефинират като под-процеси в цялостния проектантски процес на
базата на определени цикли от дейността. Всеки етап може да покрие
значителен период от време. По принцип в повечето модели могат да
бъдат идентифицирани три основни етапа: етап на дефиниране на
проблема, етап на концептуално проектиране и етап на детайлно
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проектиране. Проектната дейност, в контекста на моделирането, се
дефинира като част от процеса на проектиране, свързано с определени
действия на субекта, насочени към разрешаване на проблемите. Докато
етапите са свързани и зависими от времеви цикли, то дейностите
покриват по-кратък период от време и всяка една от тях може да се
повтаря няколко пъти във всеки един процес. Като пример за това могат
да се посочат генерирането, оценката и избора на решение.
Стратегиите се дефинират като последователност, в която се
планират или изпълняват етапите и дейностите на проекта. Те
представляват възможни начини за изпълнение на процеса на проектиране
и могат да бъдат йерархични, циклични, абстрактни и др.
Проблемно ориентираните модели се концентрират върху анализа на
проблема и се характеризират с абстрактни стъпки, докато моделите
ориентирани към решенията са насочени към анализа на крайния продукт
и се характеризират с оценяващи стъпки.
Абстрактните подходи представят процеса на проектиране на
високо ниво на абстракция, докато процедурните представят процеса
на по-подробно ниво, подчертавайки неговите специфични аспекти.
Аналитичните подходи могат да бъдат различни и те се използват за
анализиране и подобряване на специфичните аспекти на процеса. Сами по
себе си процедурните подходи могат са насочени съответно към модела
или към метода. От друга гледна точка те могат да бъдат насочени или
към процеса на проектиране или към продукта на проектиране. Тези
насочени към самия процес имат за цел да подпомогнат процеса,
предоставяйки установени модели и методи, докато тезинасочени към
продукта са предназначени да подпомогнат управлението на
проектирания продукт.
Моделите базиращи се на процедурните подходи могат да се разделят
и на установени или нормативни модели, наричани предписателни, които
обикновено се основават на систематична или методологична
последователност на етапите и дейностите на проекта и на
описателни модели, които са свързани с добрата практика и могат да
бъдат база за изграждане на установени модели. Описателните модели се
базират най-често на научни анализи и имат за цел да предоставят
валидно разбиране на процеса, докато при предписателните моделът
предхожда целта, определяйки какво трябва да направят проектантите.
На практика такова едно диференциране може да се окаже условно, в
случаите на генериране на описателни модели, когато човек се сблъсква с
комбинация от описания на действителното поведение и същевременно
отразяване на това, което би трябвало да се случи.
Когато говорим за описателни и предписателни модели не може да не
споменем изследванията на японския учен, инженер и дизайнер Хироюки
Йошикава (Hiroyuki Yoshikawa), в които той разглежда дизайна от няколко
различни гледни точки, свързани с философски и концептуални школи в
проектирането. На базата на това, той разграничава и определя три
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школи – семантична, синтактична и такава свързана с миналия опит,
които представят основни платформи за това как се извършва
проектирането.[185] Синтактичната школа е насочена към формализма в
проектантския процес. В нея се обръща основно внимание на
процедурните аспекти на проектантската дейност, а не на обекта в
нея. На преден план се изваждат динамичните или времевите аспекти на
проектирането, за сметка на статичните. Последователите на тази
школа определят този похват, като предпоставка за подобряване на
универсалността на проектиране. Предписателните модели са свързани
със синтактичната школа и в тях се гледа на проектантския процес от
глобална гледна точка, като свързан и обхващащ определени процедурни
стъпки.
При използване на процесните модели на проектиране е важно да се
отчете това как те се тълкуват и съответно интерпретират от
участниците в процеса. Това е важно от една страна за процеса на
моделиране и от друга за начина на използване на моделите при
проектиране и зависи от знанията и опита на проектантите и от това
до каква степен те възприемат процесите в тях като познати и
осъществими. Използването на процесните моделите е свързано и с
това до каква степен те се възприемат като задължително определящи
посоката на действията ицелитеили като насоки, които да бъдат
използвани или адаптирани към нови ситуации.
В процесните модели нивото на детайлност също е от важна значение.
Подробните модели, които описват повтарящи се дейности, както и
тези насочени към цялостни процеси, базиращи се на основни дейности,
са лесни за практическо приложение. Моделите насочени към специфични
процеси са трудни за планиране инай-често се резултат от прилагането
на абстрактно знание и разсъждения по аналогия от минал опит.
Интересен е фактът, че процесните модели не е необходимо да са
напълно правилни за да са полезни. Един модел, който е безполезен в някои
отношения, може да бъде полезен в други.
На базата на всичко споменато Джон Кларксон (John Clarkson) и Дейвид
Уин (David Wynn) обобщават [184]:
- Процесните модели, базирани на проектантската дейност, могат
да бъдат ориентирани към проблеми или решения.
- Моделите ориентирани към етапите на проектиране обикновено са
проблемно ориентирани модели.
- Моделите ориентирани към решенията описват по-реалистично
проектантския процес, отколкото тези ориентирани към проблемите.
- Абстрактните модели обикновено са базирани на дейността.
- Абстрактните модели не обясняват напълно процеса на
проектиране и не осигуряват пълна помощ на проектанта.
- Процедурните модели обикновено са етапно и проблемно
ориентирани.
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- Разделянето на проектантските модели на предписателни и
описателни не е надежно, защото няма ясна граница между тях и най
често моделите съдържат и предписателни и описателни аспекти.
От анализа на съществуващите процесни модели е видно, че поголямата част от тях представят абстрактно процеса на проектиране.
Твърдейки това трябва да се отчете факта, че на практика
разграничаването на абстрактните от процедурните подходи е трудно
и някои абстрактни модели са подкрепени с подробна обяснителна част,
която ги класифицира като процедурни. Същевременно, много от
моделите, базирани на етапи, представят процедурна информация, но
нейното количество е твърде ограничено или подробностите се
предоставят само за конкретни етапи. Това размива границата между
абстрактното и процедурното и до известна степен разграничаването
им става произволно. Повечето от съществуващите процесни модели
могат да бъдат описани като етапно базирани. Моделите, базирани на
дейности, обикновено са „адаптации” на моделите ориентирани към
решаване на проблемите. По-голямата част от моделите за анализ на
процеса представят подходи, ориентирани към проблемите. Още повече,
изследванията показват, че почти всички модели, разработени през
последните години, представят ориентиран към проблемите подход.
Двама от изследователите на проектантските методи и
проектантския процес - Килиан Герик (Kilian Gericke) и Лусиен Блесинг
(Lucienne Blessing) провеждат изследване върху съществуващата
литература по отношение на процесните модели в проектирането.[133]
На базата на него те синтезират няколко основни недостатъка на
съществуващите модели на проектиране и подходите, които те
определят:
- Текущите подходи изброяват какво да се направи без да обясняват
точно как да се извършат проектантските дейности.
- Текущите подходи не обясняват обосновката на предлаганите
процеси
- Творческият процес не е достатъчно представен в настоящите
подходи
- Трансдисциплинарната екипна работа не се подкрепя в достатъчна
степен от настоящите подходи.
- Използваните модели не представят напълно ко-еволюцията между
проблемното пространство и пространството на решенията в
проектантския процес.
Ще синтезирам казаното до тук в таблица 1, базираща се на
изследванията проведени върху съществуващите процесни модели. [174]
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Таблица 1
Специфични особености на различните типове процесни модели
Фазовият подход в методологията на проектиране описва група от
процеси на различни етапи от дейността, взаимосвързани по начин и
последователност на изпълнение. В повечето случай става дума за
поетапно развитие на процеса, което означава, че началото на една
дейност зависи от завършеността на предходната. В края на 50-те и
началото на 60-те години на миналия век са правени опити да се опише
творческия процес в логическа структура от дейности, с цел да се
решат определени проблеми при проектирането. С други думи, на
проектирането да се гледа като на поредица от етапи, характеризиращи
се с форми на активност, като анализ, синтез, оценка и т.н.
Доказателство за това може да се намери в разработката на
традиционни проектантски архитектурни концепции и в организацията
на учебни програми в някои от световноизвестните архитектурните
ателиетата и учебни заведения.
Разглеждайки проектантския процес като съвкупност от организирани
подходи, най-често насочени към определяне на проблеми и тяхното
решение, можем да разграничим две основни негови фази – анализ и
синтез. С други думи процесът се „разгражда“ на съставни, абстрактни
части след което те се обединяват отново в целенасочено решение. За
да се реализира, такъв процес, е необходимо да има информация или
стимулиращ импулс в началото му. В моделирането е прието тези
фактори да образуват, своеобразен „вход” на процеса. От своя страна ,
„изходът” на процеса е негов абстрактен завършек или край,
характеризиращ се с наличието на материални или идеални резултати или
решения. Най-елементарният модел на такъв процес е показан на фиг. 12а.
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Едно от ограниченията при използването на посочената рамка е, че тя не
може да съществува в „неподредена“ или „разхвърляна“ реалност и найчесто е свързана с нейното илюзионното „линейно“ представяне.
Класическият двуетапен модел на процесите включва анализ и синтез
(фиг. 12в)

Фиг. 12
Структура на линейните модели
Както беше споменато, систематизирането на човешката дейност е
свързано с наличието на проблем или проблемна ситуация, цел за
решаването му и намиране на решение. Основния принцип на
целенасочения процес е създаване на обект, олицетворяващ решение на
проблем, субективно възникнал и осъзнат. От друга страна, ако
оприличим моделирането на даден процес, на вид „документиране”, на
определени негови етапи или структурни характеристики, то образно
казано моделиращият сам избира, къде да започне и къде да свърши
документирането, както и какво да включи и какво да изключи от него.
Определянето на „входа” и „изхода”, или по-точно на базовата и
изходната информация са до голяма степен относителни и субективни
процеси. От всичко това може да твърдим, че на „входа” на модела
„стои” проблем, а на неговия „изход” – неговото решение или с други
думи: при моделите свързани с дейностни процеси, най-често за вход се
приема информация свързана с проблема, а за изход информация свързана с
неговото решаване. Разбира се едно такова твърдение, може да
прозвучи, до голяма степен, „опростено”, имайки в предвид сложните
мисловни процеси, които протичат в ума на проектанта при дефиниране
на проблема и намиране на неговото решение.
Книгата
„Универсалният
пътешественик”
на
американските
изследователи Дон Кобърг (Don Koberg) и Джим Багнал (Jim Bagnall) e
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любопитен метафоричен пътеводител за творческо прилагане на метода
„проблем-решение”.[146] Авторите описват логически процес, наречен
„систематичен процес”, който е общоприложим при решаването на
всички проблеми. Кобърг и Багнал приемат техническата терминология на
кибернетика и я „превеждат” на разбираем език, прилаган в опростени
техники. Те наричат резултата: "лесен за ползване" подход към
решаването на проблеми. Другото основно, което правят Кобърг и Багнал
е, че те са едни от първите изследователи, които разширяват
„класическия” линеен, двуетапен процес, на три, след това на пет и
накрая на седем стъпки (виж МОДЕЛ 1).
Първата стъпка в техния модел е „възприемане на ситуацията”, като
под това се разбира, един вид, „приемане на предизвикателство”,
свързано с желанието, нагласата и мотивите за решаване на проблема.
Анализът включва изследване на проблема и извличане на концепция, която
дава насока на синтеза. Авторите прибавят нова фаза -„Дефиниране”,
която включва определяне на ключовите въпроси и цели. В модела фазата
на синтез е разделена на три стъпки: Идея, избор и изпълнение. „Идеята”
включва генериране на опции, „изборът” – избор между опциите и
„изпълнението” – формализиране на идеята. „Оценката”, последната
стъпка в модела, включва преглед на решението и ако е необходимо
процесите се извършват отново. (фиг. 13).

Фиг. 13
Британският теоритик на дизайна и преподавател Леонард Брус
Арчър (Leonard Bruce Archer), известен главно като Брус Арчър или само
Арчър, както и Морис Азимов (Morris Asimow) и други техни съвременници
и колеги разработват различни модели на проектиране с поетапно
протичане, които в последствие са използвани, като основа за
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дизайнерско обучение в едни от най-елитните и модерни, за времето си
учебни заведения. Брус Арчър публикува своя процесен модел на
проектиране през 1963 година, като част от серия от статии за
списание „Design“ (виж МОДЕЛ 2). По същество, в него процесът е
разделен на ключови етапи, което го прави адекватен кам сложността на
задачата, спомагайки да се формализира интуитивността и
креативността на проектанта в контекста на производствения
процес.[103] Моделът на Арчър включва три основни взаимносвързани
фази – аналитична, креативна и производствена или ексекутивна. Те са
подробно разделени на шест последователни процеса – определяне на
проблема и изготвяне на подробна програма за работа, събиране на данни
и изготвяне на спецификации, анализ и синтез на данните и изготвяне на
дизайнерско предложение, разработване на прототипи, проучвания и
експерименти за валидизилране на дизайна и подготовка на документите
за производство (фиг. 14)

Фиг. 14
През 1984 година Арчър доразвива своя по-ранен модел и въпреки, че
все още акцентът е върху последователността на дейностите,
постепенно започва да се прави разграничаване между явното поведение
и когнитивната сфера – отклонение от поведението. (виж МОДЕЛ 3)
Моделът на Арчър е оперативен, както той сам го нарича: „рационален
подход към дизайна”. Характерното е повишеното развитие на
обратните връзки или взаимоотношенията между дейностите, което
донякъде прекъсва неговата линейна последователност. (фиг. 15)
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Фиг. 15
Приблизително по същото това време Морис Азимов разработва
модел, който обхваща и производствените и потребителските фази от
жизнения цикъл на продукта.[105] (фиг. 16) И тук, както и при модела на
Арчър процесът започва с идентифициране на потребностите, следват
проектантски фази: анализ на осъществимостта, идейно проектиране,
детайлно проектиране и потребителски и произвоздстевни фази, които
обхващат дейности свързани с производството, разпространението,
потреблението и спиране от производство на продукта. Този модел се
счита за предшественик на всички фазови модели за разработване на
дизайнерски продукти (виж МОДЕЛ 4).
През 1990 година Брайън Лоусън, създава на вид опростен модел, който
формализира „добрите практики” за времето си и подходящо илюстрира
логиката на „линейните модели” (фиг. 17) (виж МОДЕЛ 5). [149] Характерно
за него е, че трите фази са взаимно свързани в единен процес. Както
казва Лоусън:„изглежда по-вероятно, проектирането да е процес, при
който проблемът и решението се образуват заедно. Често проблемът
дори не може да бъде напълно разбран без някакво приемливо решение,
което да го илюстрира”.[151]
Моделите на Арчър и Лоусън показват, че процесът на проектиране
започва да се формализира, като в него се включват и други фази, освен
анализа и синтеза, като например, оценка и предаване на информация.
Въпреки това, линейният формат на фазовите модели търпи критика и в
последствие и метаморфози, заради последователното и на вид
„опростено“ намиране на решение на всеки проблем. Развитието на
моделите на проектиране се насочва към вграждането в тях на
итеративни фази и вериги, които позволяват тестването и оценката на
различните алтернативи във всеки даден момент. Основна и характерна
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черта на итеративните модели е наличието на обратни връзки между
фазите, водещи до цикличност на действия. (фиг. 18)

Фиг. 16

Фиг. 17
Терминът
„итеративност”,
според
Merriam-Webster
Online
представлява „процедура, от последователни операции, в която
посредством, тяхното повторение и последователност се достига до
желания резултат.[161] В тази дефиниция е заложена и концепцията на
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интерактивните модели - те са вид линейни модели, при които
проектантския процес се разглежда по итеративен начин с движение и
връзки между различните проектантски дейности.

Фиг. 18

Фиг. 19
Сръбският учен и професор по системно инженерство и математика
Михайло Месарович (Михајло Д. Месаровић) създава модел, който е
вересия на спираловидните модели, като в този случай към спиралата е
добавена вертикална ос представяща развитието на процеса във
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времето.[162] (виж МОДЕЛ 6) Моделите, подобни на този на Месарович,
позволяват движение между фазите под формата на затворен цикъл,
което всъщност ги определя като „итеративни”. (фиг. 19)
„Класическото” представяне на итеративните модели е подобно на
линейните, последователни модели, но със наличието на обратни връзки
между фазите. От една страна това ги прави по-приложими в реалната
проектантска практика, но от друга може да усложни процеса и да
увеличи времето за генериране на краен резултат или решение. Най-често
тези модели са насочени към инженерното проектиране и са
„предписателни”, тоест описват подробно възможните стъпки, като се
основават на систематична или методологична последователност на
етапите и дейностите на проекта. (виж МОДЕЛ 3 и МОДЕЛ 14)
Найджъл Крос разглежда подробно два „описателни”, итеративни
модела – единия е негов, а другият е на Михаел Френч (Michael Joseph
French).[120] И двата модела отделят особено внимание върху
генерирането на концепция за решаване на проблема в началото на
процеса, като по този начин отчитат спецификата на проектантското
мислене. В модела на Крос се определят четири последователни фази–
проучване, генериране, оценка и комуникация. В него се допуска
възможност за повтарящи се цикли на генериране на концепции и
техните оценки до откриване на най-подходящата идея. (фиг. 20) (виж
МОДЕЛ 8)

Фиг. 20
Моделът на Френч е по-подробен процесен модел, който включва
основни етапи – анализиране на проблема, концептуално проектиране,
формиране на схеми, детайлиране и изработване на краен продукт.[130]
(виж МОДЕЛ 7) При него съществува отделна фаза на концептуално
проектиране, в която на базата на ограниченията и изискванията от
71

формулирането на проблема се генерират множество решения под
формата на схеми. (Фиг. 21) Именно тук проектантите, на основата на
своя опит и знания, могат да вземат най-важните решения.

Фиг. 21
До тук бяха разгледани основните характеристики на процесните
модели и тяхното структуриране и изграждане. За целите на
настоящото четиво е необходимо да се погледне на тях и от друг ъгъл, а
именно на връзката им с архитектурния проектантски процес, като по
този начин, би могло, да се даде отговор на въпроса: „до каква степен е
възможно да се моделира творческия процес?“
Най-често срещаното типологично разделяне на съществуващите
модели се базира на това дали описват систематично процесите или
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рамкират по-общи и концептуални фази. Болшинството от моделите,
свързани с инженерното проектиране, са изградени върху това, че
процесът може да бъде систематично описан под формата на
многобройни, подредени логични дейности. Систематичният подход
предполага създаването на добре формулирана проблемна проектантска
ситуация в началото, което от своя страна води до сравнително лесно
взимане на правилни решения. Именно създаването на такава „строга”
рамка при систематичните подходи поражда и една от основните
критики към тях а именно, че те не отразяват напълно творческия
характер
на
проектирането,
с
неговата
интуитивност
и
индивидуалност. Това е и едно от причините да не разглеждам подробно
систематичните моделите, а да обърна внимание на тези, които са
насочени по-конкретно към архитектурното проектиране и които
работят в по-широки, концептуално формирани рамки. На базата на
основните подходи, използвани в тях, изследователят на проектантския
процес, Джон Стиил, ги разделя на три вида и ги характеризира като
модели, които не спазват строга процедура и по този начин осигуряват
свободна рамка описвайки прогресията на проектиране.[180]
- Модели базирани на анализ, синтез и оценка
- Модели базирани на генериране, предположение и анализ
- Модели
базирани
на
дивергентност,
трансформация
и
конвергентност
Трите фази изграждат концептуално ядро, като същевременно
позволяват към тях да се включат и други етапи, без да се нарушава
логиката на модела.
Моделите базирани на анализ, синтез и оценка, ползва „класическия”
подход в моделирането, който подробно беше разгледан в тази глава.
Разликата между систематичните и концептуалните модели от този
тип се състои в нивата на разграждане на проблема и решенията и поточно в това до каква степен анализът на решенията участват в
синтеза на проблема.
Моделите базирани на генериране – предположение – анализ използват
за основа модела на английската дизайнерка Джейн Дарк за „първоначалния
генератор”.[124] Той е изграден върху нейната теория, която вече беше
разгледана. Тука само ще спомена, възможната връзка между този модел и
концептуалната фаза на проектиране, в която проектантите,
сравнително бързо, генерират или скицират идеи, чрез адаптиране на
съществуващи вече решения към изискванията на поставения проблем,
като по този начин намаляват времето за анализиране на проблема.
Като заключение може да се каже, че посочените два модела на
мислене или парадигми: анализ–синтез и предположение–анализ имат
своите корени и в различните схващания на научния метод. Парадигмата
анализ-синтез предлага, че проектантът започва с разбиване на проблема
на части, следва тяхното синтезиране и оценка на възможните решения.
Обратно на това парадигмата предположение-анализ предлага, че
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проектантът започва с идеи, които могат бързо да бъдат тествани
срещу ограничения и възможни грешки. „Анализ-синтез” моделът е
предимно предписателен и може да бъде поставен в сферата на
проектантската методология, докато моделът „предположение-анализ” е
най-вече описателен и може да бъде поставен в сферата на теорията на
проектиране.
Често проектантският процес се описва, като първоначално
генериране на много опции и последващо „свиване“ на алтернативите до
крайно решение. Това може да се опише с креативността и по-точно с
нейните методи свързани с дивергентното (от лат. divergere –
различавам се, отклонявам се) и конвергентното (от лат. convergere –
приближавам се, сближавам се) мислене. Най-общо казано, при дивергентно
мислене се наблюдава мислене в различни посоки с цел да се измислят
възможно най-много решения за даден проблем, т. нар. генериране на
логически алтернативи. Конвергентното мислене от своя страна
насочено към едно, единствено правилно решение за даден проблем. На
базата на това може да определим дивергентните процеси, като такива
които разделят проблема и решението на части, а ковергентните, на
такива които водят до тяхното обединяването. В контекста на
„проблемното пространство” и „пространството на решенията” това
са процеси, които „раздробяват” проблема на части, обединявайки ги
след това в неговата дефиниция, също изграждат и разширяват
пространството на решенията, създавайки алтернативни варианти,
които в последствие се обединяват в едно решение. Така казано,
дивергентните и ковергентните процеси приличат много на процесите
на анализ и синтез. Основната разлика е в това, че първите са свързани,
по-конкретно, с творческото мислене, като субективен подход при
решаването на проблемите, докато „анализа” и „синтеза” са понятия,
изясняващи развитието на процеса, от гледна точка на неговите
логически етапи, характерни за всички човешки дейности.
Джон Джоунс отнася трите процеса: дивергенция, трансформация и
конвергенция повече към проблемите присъщи на системните модели, а
не към действителните подходи в архитектурното и инженерно
проектиране.[144] Той твърди, че: „изглежда объркващо и безполезно за
професионалистът, проектант да мисли за тези етапи като отделни
части от процеса”. От тази гледна точка, е възможно целия
проектантски процес да се разглежда като конвергентен, защото е
насочен към една цел, въпреки, че съдържа и периоди на съзнателна
дивергентност. Отчитайки значението на тези три фази при
моделирането на дейности, едновременно на системно и процесно ниво, е
причината тяхната логика на структуриране да бъде разгледана поподробно. (Фиг. 22)
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Фиг. 22
През 1996 година унгарският учен Бела Банати (Béla Heinrich Bánáthy)
създава
модел,
който
илюстрира
итеративния
характер
на
проектирането, повтаряйки процесите на дивергенция и конвергенция и
на анализ и синтез.[107] (Виж МОДЕЛ 20) Първата, дивегентна фаза, в
модела е тази когато се анализират множеството фактори, определящи
проблемното пространство. Последващата фаза – на конвергентност
завършва с „кристализиране“ на проблема. Същият тип процеси на
диверттентно-конвергентни
връзки
се
осъществяват
и
в
пространството на проектантските решения. Там дивергентният
принцип се състои в намиране на различни алтернативи за всяка област
от проблема, а конвергентният е свързан с тяхната оценка и избор на
най-доброто решение.
Един от най-известните модели, представящ различните етапи на
проектиране и тяхната връзка с конвергентното и дивергентното
мислене е създаден от Британския съвет по дизайн (The British Design
Council) през 2005г и наречен „двоен диамант“. (Виж МОДЕЛ 21) Очевидно
е неговото графично и от части, логично сходство с модела на Банати. И
при двата логиката им на работа се базира на факта, че във всеки
творчески процес се създават редица възможни идеи плод на
дивергентно мислене, които постепенно се „стесняват“ до намиране на
най-добрата идея, посредством конвергентно мислене. В проектантския
процес това се случва два пъти, веднъж при дефиниране на проблема и
втори път при намиране на решението, което определя графичното му
представяне като два диаманта. Първоначалният обхват на мисленето
се „разширява“ до там, че да позволи да се проучат всички въпроси
свързани със структурирането на проблема. Следва фокусиране или
концентрация на мислите върху дефиниране на конкретен проблем,
определяне на съществени задачи и план за работа, с което завършва
първият цикъл от процеси, свързан с проблемното пространство.
Следва повторно „разширяване“ на мисловното пространство с цел да се
изследват всички възможни алтернативи и накрая процесът приключва с
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конвергенция върху едно от тях. В модела на двойния диамант, всички
тези процеси са разделени на четири последователни процеса:
Възприемане (Discover), Определяне (Define), Развитие (Develop) и
Представяне (Deliver). Възприемането, в конкретния смисъл, е процес
свързан с идентифициране, изследване и разбиране на първоначалния
проблем. Той може да се оприличи на началото на всеки творчески процес,
при който проектантът гледа на света по свой начин, забелязва нови
неща и генерира идеи и прозрения. В проектирането тази фаза се
характеризира с търсенето на нови въпроси и идеи, чрез наблюдения и
запитвания, свързани с поведението на клиента и неговите цели.
Определянето представлява етапът на дефиниране на конкретни
въпроси, чрез който проектантите се опитват да разберат всички
възможности, открити във преходната фаза, например „Кое е найважното?“, „Какво е възможно?“ и др. Целта тук е да се очертае ясна
творческа насока, която да се следва в процеса на проектиране.
Развитието е процеса в който се създават и изпробват решения или
концепции. През него се търсят най-добрите решения, чрез проучване и
валидиране на варианти. Процесът завършва с генерирането на идея,
подходяща за реализиране. „Представянето” е етапът на реализация, при
която идеята се трансформира в конкретно решение. Поради това, че
моделът на двойния диамант е създаден за картографиране на
проектантски процеси, свързани с промишления дизайн, то последният
етап завършва със създаване на продукт за пазара или прототип годен за
тестване. (Фиг. 23)

Фиг. 23
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След всичко казано до тук е логично да си зададем въпроса: „Може ли
да се създаде модел, който да включва най-добрите страни на
посочените модели?“ Моделите като този на Банати и „двойният
диамант“, например, биха могли да обвържат дивергентното и
конвергентното мислене с анализа и синтеза, но тук ще разгледаме един
модел, който обединява в едно двете основни парадигми „анализ-синтез”
и „предположение-анализ”. Той е представен от архитект Амир Махмуди
(Amir Saeid Mahmoodi) в своя научен труд „Проектантския процес в
архитектурата” и включва три етапа: разбиране, идеализиране и
представяне.[156] (Виж МОДЕЛ 19) Моделът е интересен с това при него
ализът, синтезът и оценката, наричани сфери на проектиране, са част
от всеки от посочените етапи. Етапът на „разбиране”, например,
включва идентифициране на проблема, оформяне на мисловни и творчески
изображения в ума на проектанта, тяхната оценка, събиране на данни и
манипулиране с тях, анализ на данните, генериране на идеи, оценка и
отново: събиране на повече данни, представяне на повече идеи и
тяхната оценка. Етапът на „идеализиране” включва събиране и
разработване на алтернативи, анализ на алтернативите, оценка на
идеите и избор на най-подходящото решение. Етапът на „представяне”
включва анализ на различните методи на представяне и реализиране на
решението и генериране и избор на конструктивни решение. В посочения
модел проектантите могат да започнат процеса във всеки един трите
етапа и съответно със всяка една сфера от него (анализ, синтез или
оценка), без предварително определена процедура. По този начин се
избягват проблемите при последователните процеси – първо анализ на
проблема, след това синтез и накрая оценка. Моделът предоставя
възможност за взаимодействие на трите сфери в рамките на всеки етап
по едновременен и неразделен начин, като в същото време илюстрира
итеративната връзка между тях и запазва цикличния характер на
процеса. Другото важно, в случая, е че идентифицирането на проблема не
се извършва, задължително, в началото на процеса или в етапа на
„разбиране“, а навлиза едновременно в целия цикъл на „разбиране,
идеализиране и представяне”. Това дава възможност той да се дефинира
по всяко време, а от там и да се генерират ранни, алтернативни и
възможни решения, които да го предхождат и доразвият. С времето
проектантските дейности намаляват и се концентрират върху
окончателно решение, поради това периметърът на цикличните
дейности
също
намалява,
което
логично
прави
графичното
представянето на модела в формата на конус. (Фиг. 24)
Обратните връзки между фазите са основното, което определя
графичното представяне на итеративните модели. В моделите
ориентирани към машинния дизайн и компютърната софтуерна
архитектура съществуват процеси на междинни или крайни тествания
на продуктите. При моделите, насочени към архитектурното
проектиране, обратните връзки свързани с анализ и тестване на
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възможни идеи, възникват, най-често в концептуалната фаза. Рядко
крайният архитектурен „продукт” подлежи на тестване и съответно на
цялостно препроектиране. Въпреки това темата за обратните връзки и
тяхното графично представяне е важна с това, че тя се отнася до
илюстрирането на различните подходи при логическо структуриране на
моделите, затова ще разгледаме най-често срещаните в литературата
начини за графично представяне на итеративните модели.

Фиг. 24
„Каскадното” представяне на проектантския процес, може би, найразбираемо илюстрира неговата итеративност.
При него всеки
последващ процес или фаза има обратна връзка с предхождащите го. (Фиг.
25)

Фиг. 25
Метаморфозата на линейния модел, с обратна връзка от последната
фаза към първата (фиг. 26), е показан на фиг. 27. Така образуваните U- или
V- образни модели имат подобни компоненти, като линейните, но при тях
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акцентът е изместен към обратните връзки, продиктувани от
тестване на резултатите. Проектантските фази не се разглеждат
подробно и тяхното наличие и брой се определя от връзките им с фазите
на тестване и валидиране на готовия продукт. Най-често тези модели
разглеждат проектантския процес на системно ниво и се използват при
проектиране на софтуерни продукти.

Фиг. 26

Фиг. 27
Фигуративно U- или V- образните модели могат да се огънат още
повече, докато образуват затворен кръг. „Кръговия” или „цикличен” модел
е показан на фиг. 28. При него акцентът е поставен върху итеративния
характер на проектантския процес, като цяло.

Фиг. 28
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Ако разгледаме кръговия модел на ниво макро-цикъл, бихме могли да
създадем неограничен брой микро-цикли, в него, описващи итеративния
характер на всеки етап поотделно (фиг. 29).

Фиг. 29
Линдеман, през 2005 година, разработва модел от седем фази, наречен
„Мюнхенски процесен модел“ (Munich Procedural Model), в който
съществуват възможни връзки между всички фази. (фиг. 30) Интересното
при него е, че той не предполага последователен ред между фазите и по
този начин не акцентира върху итеративния характер на процеса.
Трудността при използването на такива модели идва от там, че не
става ясно от къде започва процеса и къде свършва. [153]

Фиг. 30
Много от съществуващите модели са интерпретация на предишни, на
тях, модели, затова е важно да се обърна специално внимание на
интерпретацията, като често използван вариант в моделирането. Под
„интерпретация“, в този смисъл, се разбира модификация на моделите с
елемент на лично тълкуване. Няма да търся и да посочвам
„първоизточниците“ или „родителите“ на по-съвременните модели, а ще
обърна внимание на основната логика при процеса на интерпретация и
резултатите от нея. Най-често, при интерпретацията се запазва
логиката на първоизточника, по отношение на етапите и фазите
заложени в него, като се добавят взаимни връзки между тях. С други
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думи, моделите стават по итеративни, с което би могло да се промени
тяхното ниво на абстрактност и детайлност. Интерпретирането на
модели може да включи и различни подходи към логиката на модела, които
най-често биват абстрактни, процедурни и аналитични. Процедурните
подходи, например, са насочени към процеса, а не към резултата от него и
могат да се използват при интерпретация на модела на ниво метод. От
друга страна, фактът, че моделът първоизточник и негова
интерпретация имат непроменливи фази, включващи определена
насоченост, е причина да не се променя техния „описателен” или
„предписателен” характер.
Умишлено засягам темата за интерпретацията на моделите, защото
смятам, че тя ще е важна и полезна за читателите, които искат да
вникнат по-задълбочено в теорията на моделирането. Ще представя
логиката при интерпретиране на известен линеен модел създаден от
Роналд Фрейзър Рики (Ronald Fraser Reekie), наречен B.A.S.I.C., като по
този начин обобщя и всичко казано до тук.
В книгата си "The Design Process” Роналд Рики дефинира „процесът на
проектиране” като използване на проектантски методи в определена
последователност.[168] В тази връзка той твърди, че са възможни много
различни методи и последователности на тяхното прилагане, като по
този начин се увеличава и възможния брой на процесите на проектиране.
Въпреки това е възможно групиране на различните процеси в по-общи
групи, с цел достигане до същността на проектантския процес. Рики
твърди, че "съществуват много разновидности на проектирането, но в
основата си те са рационализации, под една или друга форма, на един,
основен процес, характеризиращ се с прогресивна последователност на
действията„. Тази прогресия оформя завършен цикъл и се състои от пет
основни етапа:
1. Brief – едно от значенията на този термин е процеса на изготвяне на
заданието за проектиране. Крайният резултат от него е документирана
програма, която проекта ще следва. Именно в този етап се задават и
целите и задачите на проекта. Това е основна отправна точка не само за
архитекта, но и за всички, участващи в проектирането и изпълнението
на проекта. Количеството на информация генерирано на тази фаза е
право пропорционално на ефективността на последващите процеси при
взимане на решения. За съжаление, на практика се случва част от
зададените задачи да претърпят промени, дължащи се на компромисни
проектантски решения.
2. Analysis – Последващата фаза на анализ може да бъде всеобхватна по
отношение на зададените проблеми, но като цяло нейната роля е да
сортира и доразвие информацията и да дефинира „под проблеми”
3. Synthesis – Синтезът е фаза обратна на анализа, изяснена подробно в
предходните части на книгата.
4. Implementation – Фазата на изпълнение включва действия по
практическото реализиране на проекта, използвайки анализираната и
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синтезирана
информация.
Нейната
завършеност
представлява
материално изражение на набелязаните цели и задачи.
5. Communication – крайната фаза е свързана с вербалното и графично
обсъждане на проекта между членовете на проектантския екип.
Въпросът за нейната крайна позиция, в представената схема, е
относителен от гледна точка на това, че обсъждането и комуникацията
между участниците в проектирането е възможно да се осъществи по
всяко време на процеса.
Така представената схема на завършения проектантски цикъл е
придобила названието B.A.S.I.C. - абревиатура от началните букви на
петте основни етапа, участващи в него. (Виж МОДЕЛ 26) В този цикъл
от етапи са възможни обратни връзки към началните фази, но като цяло
той е рационализиран, последователен и линейно насочен. (фиг. 31) Именно
тази логика, позволява на B.A.S.I.C. модела, от една страна, да е разбираем
и лесен за използване, но от друга, да не е приложим при по-сложни
проектантски задачи.

Фиг. 31
Малайзийският изследовател на проектантския процес и преподавател
Ван Мухамад (Wan Muhammad) публикува в интернет пространството
възможни варианти на развитие на B.A.S.I.C модела.[163] Той го
интерпретира, като създава четири „нови” модела използвайки за база
„класически” и известни модели. (Виж МОДЕЛ 27)
Показаният на фигура 32 модел е инспириран от модела на Джон
Кристофър Джонс.[143] При него процесът е разделен на три основни
части и междинни стъпки между тях. Анализът и синтезът са свързани с
неограничен брои възвратни повторения (redo), които увеличават
тяхното качество, като дават възможност за тествания на идеите до
намиране на най-сполучливите опции.
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Фиг. 32
Другото специфично за този модел е, че при него е възможно
използването не само на няколко опции, а и тяхното групиране,
позволяващо множество тестове при използването на различни подходи.
Това, разбира се, води до недостатъка на този модел, а именно, че
отделните фази изискват повече оперативно време.
Следващият модел, с който Мухамад формализира проектантския
процес е основан на моделът на Брайън Лоусън, който разгледах преди в
тази глава.[151] В него е заложена логиката, че различните фази в
проектантския процес често се развиват едновременно и това го прави
труден за картографиране, още повече, че понякога е невъзможно
отделните процеси да се разграничат и да се обяснят с една опростена
схема. Моделът показан на фиг.33 илюстрира това как различните
процеси функционират в рамките на един етап или фаза и са в тясна
взаимовръзка.
Това е стандартният пример за това как всъщност функционират
повечето процеси, при които по-голямата част от решенията се взимат
едновременно и всяко има видимо въздействие върху другите. Макар и не
преднамерено, ако проектантите не се придържат към строго определен
план на действие, започват да се „движат” между всичките тези етапи,
което не винаги носи отрицателен ефект, а напротив, понякога
позволява по-голяма гъвкавост на проектанта, разчитайки до голяма
степен на своята интуиция.
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Фиг. 33
Следващият модел е инспириран от модела на Джеймс Снайдер (James
C. Snyder), чиято структура позволява цикличност на фазите с поредица
от повторения.[179] Стъпките се развиват през B.A.S.I. етапите, след
което има две възможности или процесът да завърши с последната фаза
или да се върне в началната. (фиг. 34 и фиг. 35) Както казва Снайдер:
“Всяка итерация може да бъде поставена обратно в оригиналната
последователност от етапи и да бъде тествана отново, за да отговори
на специфичните нужди, които изисква проектът.“[179] Този модел
поддържа ясна последователност от етапи и същевременно
цикличността позволява проверка на резултата и възможна корекция,
което дава възможност първоначалната идея да премине през цикъла
многократно, докато се адаптира и подобри. Недостатъкът на този
модел е, че представения процес може да изисква много време за
реализация.

Фиг. 34
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Фиг. 35
Следващият и последен модел, който Мухамад интерпретира е този
на Йехуда Калай (Yehuda E. Kalay).[145] Процесът в него предполага, че след
всяка стъпка ще следват няколко варианта или променливи. (фиг. 36) След
като бъде направен избор, следват нови опции и променливи, които
предполагат нов избор. Такъв процес е полезен при работата в екип,
когато всеки участник влага на различни етапи своите изисквания и след
взимане на решения, следват нови изисквания и нови решения. Това го
прави удобен за включване на множество идеи, и изисквания по всяко
време от процеса. За съжаление, в даден момент той може да спре
своето развитие, заради това, че започват да се разглеждат много
променливи, които се самоизключват взаимно. Това води до „загуба” на
основната цел на проекта, затова при него е необходимо, „водещият”
проектант да може да филтрира и регулира различните фактори и накрая
да излезе с едно решение.

Фиг. 36
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Ще завърша тази част от книгата, като резгледам един вид
специфични модели на проектантския процес, изобразяващи го като
„драсканица” или „завъртулка”, които в литературата са известни с
названието „Squiggle Models”. Като пример за такъв модел може да
послужи този на Дамиен Нюман (Damien Newman), наречен “The Squiggle of
Design”.[123] (Виж МОДЕЛ 25) Той се е превърнал в еталон или шаблон за
представянето на проектантския процеса по специфичен, абстрактен
начин и често бива интерпретиран в други модели. Неговата логика,
както и на други подобни на него модели е да представят проектантския
процес, най-близко да реалността, с характерната за него
„разхвърляност“ или „безпорядък“ при генерирането на творчески идеи и
концепции. На практика процесът постоянно се „върти”, „обръща” и
„засуква” и образно наподобява повече разхвърляно кълбо прежда,
отколкото линейна диаграма. Този модел има най-голям смисъл, като
графично представяне, не толкова на взаимоотношенията между фазите
и действията, колкото на менталните връзки при нелинеарното мислене
в творческия, проектантски процес (фиг.37)

Фиг. 37
Както беше споменато, линейността на „класическите“ модели
представя мисловната и практическа дейност, като насочена права,
може да се каже, като вектор с начало и край. Възникването на проблеми
и възможността за коригиране на грешки обуславя създаването на
обратните връзки между етапите и съответно деформира геометрично
модела. Мисловните взаимовръзки, които възникват при изследването на
проблема още повече могат да усложнят итеративността на модела и
той да придобие форма подобна на модела на Нюман, показана на фиг. 38
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Фиг. 38
Характерното за този тип модели е, че те могат да достигнат до
много високо нива на абстрактност, когато в тях се появят и
субективни фактори, например, като несигурност и интуиция. Тогава те
отразяват развитието на процеса от несигурни към ясни и фокусирани
действия. В модела на Нюман, например, изследванията върху задачата и
изграждането на концепцията са свързани с несигурността при
формулирането на проблема и възможните решения от него. След което
следва, ясна насоченост и кривата линия на модела преминава в права. В
този случай моделът не илюстрира самия проектантски процес, а
предхождащите го ментални и психологически проблеми и тяхното
изясняване, при което времето и несигурността са обратно
пропорционални величини. (фиг. 39)

Фиг. 39
Изследването на проблема и неговото структуриране, както и
генерирането на концепции и идеи водят до намаляване на
несигурността и накрая до фокусирани действия към взимане на решение.
Структурата на такъв тип модели позволява широка интерпретация,
запазвайки основното му развитие от абстрактното към конкретното.
Техният край, също може да бъде интерпретиран, от „решение” до
началото на подобен процес. (фиг.40)
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Фиг. 40
Ще завърша тази част от книгата с заключението, че процесните
модели са важен и съществен елемент за описване на проектантския
процес, а от тами за неговото структуриране. Моделирането, от своя
страна, е динамичен процес, който позволява да приспособим процеса към
неговата среда, следвайки определени принципи, без да губим връзка с
поставените стратегически намерения и цели. Чрез изучаване на
моделите могат да се усвоят различните процеси и връзките между тях,
като по този начин се формира собствено мнение и същевременно се
осмислят използваните подходи към реализиране на идеята.
4.4. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ
В тази, последна, глава на книгата ще представя едни от найизвестните и използвани в специализираната литература модели,
свързани с проектантската дейност. Някои тях са включени в предните
части на книгата, като са преведени на български и са модифицирани, от
една страна, за по-лесното им разбиране от читателя и от друга да
подкрепят
контекста
на
разглежданите
въпроси.
Моделите,
представени в тази глава не са редактирани (преведени или графично
трансформирани), а са взети от оригиналните източници (книги,
монографии, научни трудове, статии, уеб страници и блогове), като част
от тях са носители на авторски права. По този начин, от една страна,
изразявам своите морални и правни отношения към авторите, а от друга
предоставям на читателите оригинална информация.
Килиан Герик (Kilian Gericke) и Лусиен Блесинг (Lucienne Blessing)
провеждат изследване върху съществуващата литература по
отношение на процесните модели в проектирането.[133] Те анализират
82 процесни модела използвани от 9 дисциплини, една от която е „сградно
проектиране“, включваща архитектура и конструктивно инженерство.
Анализът на моделите е насочен към:
- предназначението им в проектантския процес - като процесни модели,
като методи за подпомагане напроектните дейности или такива,
насочени към управлението на проекта;
- категоризацията им по отношение на различни характеристики на
моделите - моделите базирани на етапи или на дейности, модели
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ориентирани към проблема или решенията, модели ориентирани към
процеса на проектиране или към самия проекти
- графично представяне на модела.
Прави впечатление, че в изследваната литература най-много са
моделите насочени към машинното инженерство – 39, докато тези
свързани с архитектурното и конструктивно проектиране са 10.
Изследването включва и анализ на използваемостта на моделите в
различните етапи на проектантския процес. За целта са използвани,
изброените, етапи определени от Томас Хауърд (Thomas J. Howard) [139]:
1. Установяване на необходимост от проектиране с цел реализиране на
идея за продукт или решаване на проблем.
2. Анализ на задачата, който включва нейното описание и събиране на
информация.
3. Концептуално разработване на абстрактни или принципни решения –
концепции.
4. Подробно описание на концептуалното решение.
5. Изследване на възможностите за конструктивна интеграция на подрешенията, усъвършенстване и финализиране на решението
6. Внедряване, интегриране, производство, монтаж, тестване,
одобрение и пускане на продукта.
7. Използване, мониторинг и поддръжка на продукта.
Изследването показва, че моделите ориентирани към архитектурното
и конструктивното проектиране покриват напълно етапите от 2 до 6.
Тези анализи не би трябвало да имат претенция за точност, в
конкретиката на архитектурното проектиране, първо защото
посочените етапи са насочени към инженерното проектиране и второ
моделите, които ни интересуват са разглеждани в контекста на една
обща група – „архитектурно и конструктивно проектиране“.
Посочените изследвания обхващат, конкретно модели, наречени „модели
за строително проектиране“ (Building Design Models), които обединяват
архитектурното и конструктивно проектиране в по-широкия контекст
на бизнес дейността, насочена към строителството. Те са създадени да
управляват дейностите в проектантското ядро, структурирайки ги по
определен начин с цел създаване на информационни и ресурсни продукти в
контекста на цялостната строителна индустрия. Един от най-често
срещания такъв модели е плана за работа (Plan of Work) на Кралския
институт на британските архитекти (Royal Institute of British Architects –
RIBA), който е насочен към организацията на архитектурното
проектиране и неговата интердисциплинарна връзка със строителния
процес.
Друг, използван подход при сравнителния анализ на съществуващите
процесни модели е свързан с тяхната насоченост към определени фази на
процеса. Себастиан Макмилан (Sebastian Macmillan) провежда подобно
изследване. [154] То е полезно с това, че е насочено конкретно към модели,
които се използват в архитектурното и строително проектиране и по89

точно в неговия концептуален етап. Анализът включва модела на RIBA,
както и други често използвани в практиката модели:
- BBA Project Process (British Airports Authority, "The Project Process". BAA
Plc. London, 1995 );
- Salford Process Protocol (М. Kagioglou et al "A generic guide to the Design and
Construction Process Protocol". The University of Salford,1998);
- MOD “Working Document” (MOD “Working Document”, "The prime
contractor handbook of supply chain management". Crown Document, 1997);
- Construction Industry Research and Information Association – CIRIA (Potter
M. "Planning to Build? A Practical Introduction to the Construction Process",
Special Publication 113 - Construction Industry Research and Information
Association 1995.);
- BS-700 (BS 7000, "Guide to Managing Product Design". British
Standards Institute, 1989), VDI 2222 (VDI-Richtlinie 2222.
"Konstruktionsmethodik, Konzipieren technischer Produkte". Dusseldorf: VDIVerlag. 1973);
- Hubka (Hubka V. "Principles of Engineering Design". Butterworth & Co., 1982);
- Pahl & Beitz (Pahl G, Beitz W. "Engineering Design: A Systematic Approach". The
Design Council-Springer/Verlag, 1988); French (French M.J.
"Engineering
Design: The Conceptual Stage". Heinemann Educational, 1971);
- Markus and Maver (Maver T.W. "Appraisal in the Building design process".
In Engineering methods in environmental design and planning. M.I.T
Press, Cambridge, Ma, 1970);
- Cross (Cross N. "Engineering Design Methods: Strategies for Product
Design". John Wiley & Sons, 1989);
- Jones (Jones J. C. "Design Methods". (Second Edition). Van Nostrand,
Reinhold. NY, 1992).
На таблица 2 са показани резултатите от анализа на тези модели по
отношение на тяхното представяне на отделните етапи в рамките на
целия проектантски процес. Джон Стиил (John Steel) прави следните
изводи от това сравнение [180]:
- Може да се констатира липсата на синхронизация между тях при
дефинирането на отделните фази, т.е. моделите ползват сравнима, макар
и не еднаква терминология.
- Моделите описват последователност от фази, които включват
повторение на даден процес (итерация) вътре в тях, но не и между тях.
- Моделите показват прогресия от общото към детайлното
- Моделите предполагат да се извърши анализ на всички изисквания преди
генериране на решенията, тоест те са ориентирани към проблема.
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Като цяло Джон Стиил определя недостатъците на разглежданите
модели в липсата на отношение към интердисциплинарното
сътрудничество между членовете на проектантския екип.
Таблица 3 представя резултатите от същият анализ, но на базата на
представяне на моделите по отношение на концептуалната фаза на
проектиране. Видно е, че при моделите насочени по-конкретно към
архитектурното и сградно проектиране (Selford Process Protocol, RIBAPlan of Work) липсва разделянето на концептуалната фаза на под-фази. На
базата на това може да се определи една от специфичните особености
на моделите насочени към архитектурното проектиране, а именно че те
не определят как да се генерира концепция, като по този начин не
включват техники за стимулиране на по-широко пространство на
решенията и междинни оценки.
Целта на разгледаните изследвания е, от една страна, да се
характеризират моделите свързани с архитектурното проектиране, и
от друга да се посочат разликите между тях и „инженерните” модели,
най-често употребявани в машинната индустрия и промишления дизайн.
На базата на всичко това може да се направят следните изводи:
1. Процесните модели свързани с архитектурното проектиране могат
да се определят повече като абстрактни или идеализирани, отколкото
като такива характеризиращи се с точност и конкретност на
действията. Те разглеждат процеса от гледна точка на правилната и
подходяща концептуална основа за организиране на проектантската
дейност.
2. Моделите свързани с архитектурното проектиране са базирани на
дейности, в смисъл, че те разглеждат практическата част на
проектантска дейност. Такива модели обикновено са адаптирани към
решаване на проблемите и са насочени към анализа на крайния продукт.
3. В моделите на архитектурното проектиране се използват и трите
вида подходи за представяне на процеса на проектиране – абстрактни,
аналитични и процедурни. Подходите са насочени към процеса,
подпомагайки го чрез използване на установени модели и методи.
4. Използваните в архитектурната практика модели най-често са
предписателни и същевременно идеализации на най-добрите практики.
Използването на научни подходи в тях има за цел да предостави, до
колкото е възможно, валидно разбиране на процеса.
Тук ще отворя една скоба за да уточня, че ако трябва да се прави
разграничаване между степента на използване на предписателни или
описателни подходи при изграждането на моделите, то би било условно.
Това се дължи на факта, че използването на идеализирани или избрани
случаи от практиката могат да превърнат „описателните” модели във
„предписателни”, гарантиращи правилен подход и добри резултати в
бъдещото проектиране. По този начин описанието на минали и бъдещи
процеси може да се превърне в абстракция или не разпознаваема част от
действителността.
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5. При моделите, насочени към архитектурното проектиране липсва
детайлност. Те представят цялостния процес, като основни дейности,
а не толкова като конкретни действия, което ги прави лесни за ползване.
6. Най-често моделите свързани с процеса на архитектурното
проектиране са представени графично под формата на последователни
взаимносвързани действия, което изключва спираловидното и V –
образното им представяне.
Тези характеристики на моделите са от съществено значение при
определянето на моделите като „архитектурен“, „инженерен“ или
„организационен“ в контекста на цялостна система от проектантски
дейности.
В тази глава са представени не само модели свързани с
архитектурното проектиране, но и други (свързани с инженерното
проектиране) поради няколко факта:
1. По-голяма част от представените модели са „емблематични“ от
гледна точка на това, че заложените в тях принципи са основа за
изграждането и развитието на моделирането, като цяло.
2. Подбраните модели дават възможност, нагледно да бъдат сравнени
помежду си и читателят да може да ги анализира и по-лесно да проследи
логическата им структура.
В предишната глава подробно е разгледана структурата и логиката на
изграждане на част от представените тук модели, затова няма да се прави
подробно обяснение на всеки от тях. Ще се синтезират основни принципи,
които могат да се използват при определяне на тяхната типология, и
същевременно това ще бъде илюстрирано с конкретни модели.
Както беше споменато, неведнъж, разделянето на модели насочени към
архитектурното проектиране и такива към инженерното е свързано с
това дали те са насочени към проблема или към неговото решение. Фрост
твърди, че архитектите до голяма степен решават проблема чрез
първоначално генериране и синтез на концепции, които са потенциално
полезни като последващо решение на проблем или част от него.[131] Затова
и моделите подходящи за архитектурното проектиране съдържат
междинна фаза на генериране на идеи – възможни решения, която може да
прехожда и аналитичната част. Във връзка с това от представените
модели най-приложим за архитектурната практика би могъл да се
определят модела на Брайън Лоусън от 1990 г. (МОДЕЛ 5), в който е
заложена логиката, че различните фази в проектантския процес често се
развиват едновременно. Моделите на Найджъл Крос от 2000г (МОДЕЛ 8),
Джон Джонс от 1970 г. (МОДЕЛ 10) и Томас Мавер от 1970 (МОДЕЛ 11),
както и разработените от RIBA (МОДЕЛ 12 и МОДЕЛ 13) също добре
илюстрират казаното и биха могли да се използват за описание на
архитектурния проектантски процес. Разбира се, тук не трябва да се
пропуска и модела на Амир Махмуди от 2001г (МОДЕЛ 19), който дава
възможност за постоянно взаимодействие между сферите и
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фазите на проектиране и генерирането, анализа и оценката на идеи по
всяко време.
От друга страна инженерното проектиране е свързано с анализа на
проблема и неговият синтез, с което трябва да завърши формулирането
на точни и подредени връзки, по реда на тяхното значение. В този
контекст Лоусън твърди, че учените и инженерите до голяма степен
формулират проблема и решението, чрез използване на конвергентно,
фокусирано върху проблемите мислене. При него проблемът се анализира с
надеждата, че ще „разкрие” знаци или насоки за собствените
сирешения.[147] Всичко това определя моделите свързани с инженерното
проектиране като ориентирани към проблема Добър пример за
онагледяването на „инженерните” модели са тези на Брус Арчър от 1984
г. (МОДЕЛ 3), Михайло Масарович от 1964 г. (МОДЕЛ 6), Майкъл Френч от
1985 г. (МОДЕЛ 7), Найджъл Крос от 2000 г. (МОДЕЛ 9), Пахл и Бейтц от
1984 г. (МОДЕЛ 14) и този разработен от German Verein Deutscher
Ingenieure (VDI) 2221 от 1985 г. (МОДЕЛ 15).
В този контекст са представени три модела разработени от Фрост
през 1992г., които илюстрират развитието на проектантското мислене
съответно: насочени към проблема, към решенията или и към двете
едновременно. Първият модел (МОДЕЛ 16) показва как хората, които
насочват своите мисли към решенията (Solution THINKING) могат да
съхранят и подредят в съзнанието си знания и да ги използват за
генериране на възможни решения. Такива процеси са подходящи при
творческите дейности за разпознаване на възможностите, без
проблемът да е строго дефиниран. На втория модел (МОДЕЛ 17) е
показано развитието на проектантското мислене насочено към проблема.
Третият модел (МОДЕЛ 18) интегрира силните страни на тези два
подхода. Той е вид конвергентен модел на проектантската мисъл, в
който се отразява едновременно и мисленето фокусирано върху проблема
и това върху решенията, като по този начин се създава идеализирано,
предписателно-описателно представяне на итеративния проектантски
процес.
Представеният модел на Найджъл Крос от 2000 г. (МОДЕЛ 9) не само
приема логиката в моделите на Фрост, за едновременно допълващите се
два мисловни процеса, а и въвежда набор от проектни дейности, които
подпомагат изследване на връзките между тях. Той е нагледен пример за
симетричната връзка между проблема и решението и съответно подпроблема и под решението.
Както беше споменато, процедурните подходи използвани в моделите
имат значение за тяхното определяне като „описателни” или
„предписателни”. Пример за предписателен модел е този на Брус Арчър
от 1984 г. (МОДЕЛ 3), модела на Найджъл Крос от 2000 г. (МОДЕЛ 9) и
моделът на Пахл и Бейтц от 1984 г. (МОДЕЛ 14). В тях е видно наличието
на „предписващи” дейности и стъпки към достигане на решенията.
Докато характерно за описателните модели е, че те не предоставят
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подробно описание на множеството дейности свързани с процеса на
проектиране, а по-скоро блокови диаграми, представящи целия процес
като определен брой свързани фази. Такива са моделите на Найджъл Крос
от 2000 г. (МОДЕЛ 9), Брайън Лоусън от 1990 г. (МОДЕЛ 5), RIBA (МОДЕЛ
12) и на Майкъл Френч от 1985 г. (МОДЕЛ 7).
Другото, което се забелязва от представените модели е че има
такива, които включват фази като: тестване и други експлоатационни
процедури, свързани с крайния продукт. Това са предимно такива,
свързани с инженерното проектиране. Най-често те са процедурни и са
ориентирани към продукта на дейността. Такъв е моделът на Морис
Азимов от 1962 г. (МОДЕЛ 4).
Повечето от процесните модели са разработени в академична среда
или са плод на сътрудничеството между професионални асоциации и
университетски преподаватели. Ето защо те, най-често, са насочени
към академичното образование и имат за цел да
помогнат на
обучаващите да разберат процеса на проектиране, като цяло. Това, от
една страна, ги прави лесни за разбиране, но от друга те не са валидни за
всеки потенциален случай. Въпреки тяхната целенасоченост, някои от
тях са с голяма доза на абстрактност, което е свързано с това че се
фокусират върху обобщена информация. Пример за „академични“ модели
са този на RIBA (МОДЕЛ 12), модела на Брайън Лоусън от 1990 г. (МОДЕЛ
5) и модела на Найджъл Крос от 2000г (МОДЕЛ 8).
Представени са оригиналните модели на Джим Багнал и Дон Кобърг от
1900 (МОДЕЛ 1) и Ронал Рики от 1972г (МОДЕЛ 26), не само с цел да се
илюстрира, един по-различен начин на графично представяне, но и защото
те играят важна роля в контекста на въпросите, които са разгледани в
книгата.
Показани са и „класическите” модели, свързани с използването на
дивергентното и конвергентното мислене при изграждане на
проектантския процес, този на Бела Банати от 1996 г. (МОДЕЛ 20) и
модела на „двойния диамант” от 2005 г. (МОДЕЛ 21). Найджъл Крос
създава модел, който представя по различен начин дивергентните и
конвергентни фази в процеса (МОДЕЛ 22). Трима световно известни
дизайнери Тим Браун, Роджър Мартин и Даниел Пинк, използвайки идеите
на предишните два (на „двойния диамант” и този на Крос) създават
модел, който отразява тяхната възможна деформация.(МОДЕЛ 23) Той е
интересен с това, че илюстрира по добър начин съвременните
тенденции в моделирането и начините за представяне на моделите.
Моделът на Дамиен Нюмън от 2010 г. (МОДЕЛ 25), както казах се
използва за еталон или шаблон при абстрактното представяне на
развитието на процеса от ментална несигурност към фокусирани и
целенасочени действия или от абстрактното към конкретното.
Моделът на Адриан Мичъл от 2011 г. (МОДЕЛ 24), вероятно инспириран
от модела на Нюмън, е интересен с това, че показва по лесен за
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възприемане начин обратно пропорционалната връзка между време и
несигурност в проектантския процес.
Тази глава завършва с два примера на интерпретация на модели.
Първият показва моделите на Ван Мухамад от 2014 г. (МОДЕЛ 27), чиято
логика беше разгледана подробно в предишната част на книгата.
Вторият модел (МОДЕЛ 28) е типичен пример за „каскаден” модел, който
е „образуван” при добавянето на обратни връзки на линейния модел на
Джим Багнал и Дон Кобърг от 1900. (МОДЕЛ 1)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Написаното в книгата недвусмислено показва, че проектирането е
възможен и подходящ обект за научни изследвания, като придобитите
от тях знания могат да бъдат използвани за подобряване на
ефективността на проектантския процес.
На финала, бих искал да бъда категоричен в отговора на въпроса за
смисъла и ползата от методологията в проектантската дейност. Или по
точно казано „Кой има реална полза от методологията на
проектантската дейност?“, а от там и от тази книга. С риск да се
повторя, ще определя „архитектурното проектиране” като творчески
процес или дейност, а „методологията” като науката, която се занимава
с неговото изследване и организация. Въпреки, нейните претенции, да
„вкара„ рационален или научен ред в процеса, тя не може да сложи в рамка
индивидуалните виждания, ценности, размисли, интерпретации и начини
на творческо изразяване на проектанта. Смисълът й трябва да се търси
в това, да изследва връзките и закономерностите на мисловните и
практически процеси, и да моделира цялостни, работещи системи
свързани с проектантската дейност. Реалната проектантска практика
потвърждава теорията на британският психолог Фредерик Чарлз
Бартлет (Frederic Bartlett), в която той твърди, че практикуващите
хора, наречени „експериментатори“, независимо дали са в сферата на
науката или дизайна, не трябва да бъдат методолози.[108] Според него
„експериментаторът” трябва да може да използва стриктно определени
методи, но не е нужно да се интересува от методологията, като набор
от общи принципи, и изключителните „методолози“, обикновено не са
били успешни „експериментатори“. Въпреки това, дали ще наречем
проектантът „експериментатор“, „професионалист“ или просто
„архитект“ няма голямо значение за настоящата дискусия. Нейният
смисъл е в това, че той притежава творчески потенциал или творческо
мислене и извършва определени дейности, най-често логично подредени с
цел реализиране на своите идеи. По време на процеса той следва или
спазва, съзнателно или несъзнателно, определени принципи, които са
предмет на научни изследвания и методологични разработки, теоретично
или експериментално залегнали още в най-ранните фази на образованието
и практическото обучение.
Смисълът да съществува методологията е да направи връзка между
теоретични и научни знания и практическите проблеми, като по този
начин ги осмисли и ги насочи към процеси свързани с организацията на
практическата дейност. Това са процеси,водещи до трансформация на
проектирането от дейност по прилагането на норми и стереотипни
решения в ефективен механизъм за превръщането на теоретичните
знания в конкретни, практически работещи системи.
Осъзнавам факта, че написането в книгата не може да обхване напълно
всички аспекти свързани с проектантския процес и неговата
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организация. Въпреки това личното ми удоволетворение се базира на
това, че тук съм засегнал теми и въпроси, които провокират, както в
мен, така и в читателите мисли и разсъждения относно сложната и
многопластова материя свързана с архитектурното проектиране.
Написаното се основава на теоритично и практически доказани
изследвания и дефиниции, и цели да даде основни знания за
методологията. Именно затова не считам тази книга за „затворена“, а
гледам на нея като едно „добро начало“ за бъдещи изследвания.
В този ред на мисли, накрая ще завърша с едно изказване на Джон
Кристофър Джонс, че „Методологията не би трябвало да е фиксиран
начин, с фиксирано предназначение, а обсъждане на всичко, което може да
се случи.”[144]
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РЕЧНИК
А
АБСТРАКТНИ МОДЕЛИ НА ЧОВЕШКАТА ДЕЙНОСТ
Абстрактните модели са съотносим с реалността посредством
информационни връзки. В зависимост от тяхното ниво на абстракция те
могат да бъдат свързани с представянето на различни човешки
дейности, от непознати до реални. В този контекст, моделите свързани
с проектантската дейност са вид модели с абстрактно ниво на реална
осъществимост.
АЛТЕРНАТИВИ
Алтернативите са възможности, които могат да бъдат представени и
възприети на нематериално ниво. Най-често те се представят като
пълноценни, неразрешени концепции.
В
ВЕЩ
Вещ, в контекста на човешката дейност е материално образувание с
определени свойства, които я определят сред останалите вещи.
Вещите не въздействат върху субекта, а са негово притежание. За
разлика от предметите, вещите са винаги одушевени.
Д
ДЕЙНОСТ
Човешката дейност е специфична, съзнателна форма на човешка
активност. В по-тесен смисъл тя има контекстен характер, определящ
се от структурата, в която е включена.
ДЕЙСТВИЕ
Действието е сравнително завършен отделен акт, включен в човешка
дейност и същевременно нейна основна структурна единица. То се
характеризира с постигане на определена цел – цел на действието и може
да се повтаря многократно във всеки един процес. За разлика от
дейността то не се променя от контекста и е едно и също за всички
дейностни структури, които го включват в себе си.
ДИНАМИЧНИ МОДЕЛИ
Динамичните модели са системни модели, които показват процеса на
изменение на състоянието на обектите или системите, тоест те се
занимават с техните функционални връзки.
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Е
ЕТАП
Етапите или фазите в обхвата на процесите могат да се дефинират,
като под-процеси, формирани на базата на определени цикли от
дейността.
З
ЗНАНИЕ
Знанието е систематизиран резултат от човешката познавателна
дейност, отразен в съзнанието на човека под формата на представи,
концепции, преценки и теории.
И
ИЗИСКВАНИЯ
Изискванията, в контекста на човешката дейност се отнасят до цели и
ограничения, изразени под формата на твърдения, насочени към
дефиниране на проблемите.
ИТЕРАТИВНОСТ
Итеративността е процедура, от последователни операции, в която
посредством, тяхното повторение и последователност се достига до
желания резултат.
ИТЕРАТИВНИ МОДЕЛИ
Итеративните модели са вид процесни модели, при които процесите се
разглежда по итеративен начин с движение и връзки между различните
дейности и етапи. Тези връзки могат да бъдат прави и обратни.
К
КОМПЕТЕНТНОСТ
Компетентност е съвкупност от знания или навици, които влияят на
създаването на краен резултат. Тя се формира на базата на когнитивни
свойства и на ценен практически опит, позволяващи ефективно да се
решават проблемите. Придобиването на определено ниво на
компетентност може да се разглежда, като израз на способността на
индивида да съчетава и интегрира в поведението си, по собствен начин,
различните елементи на знанията и уменията, на професионалните и
личностни качествата и на опита, който притежава.
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КОМПЕТЕНЦИЯ
Компетенцията е съвкупност от знания, умения, нагласи и поведения за
постигане на резултати (нива на представяне) използвани при
реализацията в дадена професия и са израз на способността на индивида
да се справя успешно с работата си. Те не са вродени способности, а
такива, които са развити чрез познание - учене и опит, чрез натрупване
на знания и формиране на умения и не могат да бъдат постигнати напълно
и завинаги, защото отразяват динамиката на средата.
КРЕАТИВНОСТ
Креативността е способност на личността да „ражда“ необикновени
идеи и да се отклонява от традиционното мислене, решавайки бързо
проблемни ситуации. Тя е и е способност за създаване на нов продукт,
несъществуващ до момента и същевременно тясно свързан с времето
през което е създаден и се използва.
КРИТЕРИИ
Критериите включват цели и ограничения, които се разглеждат при
оценка на алтернативи.
М
МЕТОД
Думата „метод” произлиза от гръцката дума „μέθοδος” (μετά + οδος
„път”) и в буквален превод може да се преведе като „преследване на
знание“.
- „Cambridge Dictionary“:
Систематична процедура, техника или начин на изследване и/или
извършване на дадена дейност.
- „Oxford Dictionaries”:
Специална, систематична и утвърдена процедура за реализиране или
достигане на нещо.
МЕТОДИКА
Методиката е съвкупност от методи за целесъобразно изпълнение на
даден вид работа, процес или практическо внедряване на нещо.
МЕТОДОЛОГИЯ
- „Речник на българският език”:
1) Филос. Учение за основните принципи и методи на познание, на
преобразуване на действителността, установени от философията.
2) Теория за методите на научно изследване в някоя частна дисциплина
или област на знанието
- „Oxford English Dictionary”
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1) Клон на човешкото познание, който изследва общите или
конкретните за дадена дисциплина или изследователска област методи.
2) Изучаване на насоките и последствията при провеждане на
емпирични изследвания и пригодността на техниките използвани в тях.
- „Merriam-Webster's Collegiate Dictionary”
1) Съвкупност от методи, правила, или идеи, които са важни в
областта на науката или изкуството: определен начин на действие или
съвкупност от похвати.
2) Анализ на принципите или начините на действие при изследване в
определена област
- „Cambridge Dictionary”
Система от начини на действие, преподаване или изучаване на нещо.
- „American Heritage® Dictionary of the English Language”:
1) Организация на практики, похвати и правила, използвани при
извършване на действия в определени дисциплини или изследвания:
съвкупност от методи на работа. Изследване или теоретичен анализ на
тези методи.
2) Клон на логика, която се занимава с общите принципи на формиране на
знания.
„Collins English Dictionary – Complete and Unabridged”
(Философия) Клон на философията занимаващ се с методите и похватите
на познанието.
- “The Dictionary of Philosophy” Dagobert D. Runes
Методологията е систематичен анализ и организация на рационални и
експериментални принципи и процеси, които ръководят една научно
изследване, или които представляват структурата на отделните науки.
Методология се отнася не само за науката като цяло, но също така и на
отделни проблеми или групи от проблеми в рамките на една наука. Като
такава, тя обикновено се разглежда като клон на логиката. В
действителност, това е прилагането на принципите и процесите на
логиката на специални обекти за специфичните науки. Така методология е
общ термин, описан в специфичния метод на всяка наука. Следователно
пълното му значение може да бъде разбрано само чрез анализ на
структурата на специфичните науки.
„The Cambridge Dictionary of Philosophy”, General Editor: Robert Audi:
Методологията е клон на философията на науката и е тясно свързана с
теорията на познанието. В нея се разглеждат методите, чрез които
науката достига до своите положителни истини, засягащи света и
критично изследва предполагаемите основни причини за тези методи.
Методологията се занимава с въпроси свързани със смисъла на тези
теории в контекста, в който са приети и потвърждаване на връзката
между доказателства и хипотези в областта на науката.
„Dictionary of psychology”. London, Penguin/Viking, Fourth Edition (A.S.
Reber, R. Allen & E. S. Reber, 2009):
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В по-конкретен смисъл методологията представлява действителните
подходи, използвани в определено изследване.
- „Философский словарь”. Подред. М.М. Розенталя. 1972.
1) Методологията е съвкупност от изследователски методи,
използвани във всяка наука.
2) Учението за метода на познание и преобразуване на света.
„Советский энциклопедический словарь” , 2002.
Методология (от "метод" и "логия") - учението за структурата,
логическата организация, методите и средствата на човешките
дейности.
„Философский энциклопедический словарь” – под ред. на Л.Ф.Ильичев и
др.
Методологията в широк смисъл може да се разглежда като философска
изходна позиция на научното познание, обща за всички научни дисциплини.
- Философский энциклопедический словарь, 1983.
Методология е система от принципи и методи на организация и
изграждане на теоретични и практически дейности, както и учението за
тази система.
МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУКАТА
Методологическа дисциплина, която се занимава с организиране на
дейности, свързани с предаване, придобиване и използване на научни
знания и използвайки научни, научно-изследователски и научнопознавателни методи. Освен методите на научното познание в нейния
предмет влизат още три групи методи: методи за управление на науката
и научните дейности; методи за развитие на науката и научното знание
и методи за практическа реализация на научното знание.
МЕТОДОЛОГИЯ НА НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Методология на научното познание e раздел от методологията на
науката, имаща за предмет методите на научното познание и основна
задача – описание и изследване на познавателните възможности и сфери
на приложение на всеки от методите използвани за получаване и логична
организация на научното знание.
МОДЕЛ
Моделът е обект, който е съотносим или свързан с други подобни на
него обекти, представлявайки себе си и тях.
МОДЕЛ НА „ЧЕРНАТА КУТИЯ”
Моделът на „черната кутия“ се използва в системния анализ, когато се
представя основната посока на действие за постигане на целите, без да
се отчитат „ненужните“ подробности. Той се използва също когато
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акцентът на моделирането се поставя върху обозначаването на
системата и не се споменава нищо за нейното устройство.
МОТИВ
Мотивът е основен компонент на човешката дейност. Той е отражение
на нуждите и действа като обективна необходимост и закономерност.
Мотивът дефинира целите като субективно изображение на желаните
резултати, очаквани от дейността. Мотивът може да бъде проявен в
потребности, мисли, чувства и други психически състояния.
МОТИВАЦИЯ
Мотивация е съвкупност от вътрешни и външни движещи сили, които
подбуждат човек да действа по специфичен, целенасочен начин. Докато
мотивът е свързан с личностното поведение на субекта, насочено към
извършване на определени действия, то мотивацията е система от
фактори (нужди, цели и др.), между които и мотиви, влияещи върху
поведението на човека.
О
ОБЕКТ
Обект, в контекста на човешката дейност, е пасивната страна на
субект-обектната връзка. От философска гледна точка обектът може да
притежава неопределена структура, групираща в себе си множество
понятия, като: предмет, среда, условия, обстоятелства, обстановка и
др.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Ограниченията изразяват отношенията между свойствата или
променливите на обекта от дейността и неговата среда на
съществуване или контекст. Те могат да се възприемат като правила,
отношение, принципи или изисквания.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА
Организацията на работа се състои в използването на структурни
операции и организационни техники с определени характеристики,
базирани на три основни зависимости: личностни качества, условия на
работа, особености на самата работа.
П
ПОДХОД
Подходът определя стратегията на действията и избора на методите,
които я реализират.
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ПОЗНАНИЕ
Познанието е съвкупност от процеси, процедури и методи за
придобиване на знания за явленията и закономерностите от
заобикалящата ни среда, т.е. за обективния свят. Познанието е предмет
на изучаване от методологията на науката (виж „Методология на
науката” и „Методология на научното познание”).
ПОЗНАВАТЕЛНИ МОДЕЛИ
Вид системни модели, които показват как съществуващата реалност
променя субекта. Те представят процеси за придобиване на нови знания и
тяхното обвързване със съществуващото знание.
ПОТРЕБНОСТ
Потребност, в контекста на човешката дейност, е фактор формиращ
човешката мотивация. В най-общ смисъл потребността се определя
като форма на недостатък или необходимост за поддържане на човешкия
организъм и човешката личност. Тя е необходимо условие за извършване
на дадена дейност, но сама по себе си все още не определя посоките на
действие.
ПРАГМАТИЧНИ МОДЕЛИ
Прагматичните модели са вид системни модели, които показват, как
субекта чрез своите действия променя заобикалящата го реалност. Те се
използват при организиране на практически дейности, като начин за
представяне на резултатите от тях.
ПРЕДМЕТ
Предметите, в контекста на човешката дейност, възникват
благодарение на усилията на човека и носят в себе си информация от
техния създател към ползвателят им. Те могат да бъдат материални или
идеални (предмет на познание) и са част от обекта, проявявайки се чрез
определени признаци по отношение на субекта. За разлика от вещите
предметите могат да притежават неодушевеност.
ПРОБЛЕМНО ПРОСТРАНСТВО
Проблемното пространство е абстрактно или мисловно пространство,
което се асоциира с представата за мястото на проблемите в човешкия
ум. То се определя от всички елементи, които създават проблеми или
способстват за това и отчита връзките между тях.
ПРОЕКТ
Проект, в контекста на методологията на архитектурното
проектиране, е целенасочено постигнат резултат, характеризиращ
проектантската идея.
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ПРОЕКТАНТ
Проектантът е лицето което притежава професионални знания и умения
и участва в проектантския процес. Той е същевременно субекта в
проектантската дейност.
ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ
Проектантската дейност е съзнателна форма на човешка активност. В
разглеждания
контекст
тя
е
включена
в
структурата
на
производството на материални обекти на архитектурата и дизайна.
ПРОЕКТАНТСКО МИСЛЕНЕ
Проектантското мислене е вид професионално мислене, свързано с
проектантската дейност. Архитектурното проектантско мислене е
специфично и е насочено към първоначално генериране на възможни
решения, които се разглеждат като отправни точки и насоки за
дефиниране на проблема. Затова някои автори го определят като мислене
„насочено към решенията“.
ПРОЕКТАНТСКИ ПРОЦЕС
Проектантския процес или проектирането е съвкупност от
последователни действия за постигане на определен резултат, в случая
създаването на „проект“. Той включва всички последователни действия,
явления или изменения, които очертават развитие или постигане на
определена цел. В проектантската дейност процесът може да има две
основни значения. Първото е свързано с действията, които се
извършват или трябва да се извършат за проектирането на даден
продукт или за решаването на съществуващ проектантски проблем.
Второто е свързано с абстрактното или общо концептуализиране на
това което се прави или трябва да се направи при проектирането.
ПРОЕКТАНТСКИ ПРОБЛЕМ
В проектантската практика, проблемът представлява практически или
теоретичен въпрос или задание, насочено към реализирането на проекта.
Той е стимулиращ или мотивиращ дейността фактор и се дефинира
посредством целите и ограниченията, които си поставя проектанта.
ПРОСТРАНСТВЕНО МИСЛЕНЕ
Пространственото мислене е свързано с специфичен вид понятийнообразно отражение на реалността. То е умствена дейност, която води
до създаването на пространствени образи в процеса на решаване на
практически и творчески задачи.
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ПРОСТРАНСТВО НА РЕШЕНИЯТА
Пространството на решенията е мисловно пространство, изградено от
алтернативи и определени критерии, позволяващи да се преодолеят, а в
някои случаи и да се преобразуват проблемите. Основната причина за
търсене и създаване на "пространство” на решения е, че проблемът не
може да бъде решен с помощта на съшият тип мислене, използван при
създаването му.
ПРОЦЕС
Съвкупност от последователни действия за постигане на определен
резултат.
ПРОЦЕСНИ МОДЕЛИ
Процесните модели са такива, които се базират на отделни етапи и
действия, структурирани в завършени процеси.
ПРОФЕСИОНАЛНО МИСЛЕНЕ
Професионалното мислене е комбинация от интелектуални умения,
реализацията на които гарантира успешното осъществяване на
професионалните дейности. То е обобщено отражение в съзнанието на
специалиста на значими факти, явления, основни процеси и съществени
връзки и взаимоотношения, характерни за определен вид дейност.
Р
РЕФЛЕКСИЯ
Рефлексията е понятие от психологията, което означава самоанализ на
собствени мисли и преживявания. Тя е пряко свързана с оценката на
резултата от дейността. В проектантския процес, рефлексията може да
се разглежда като критерий, отразяващ вътрешната удовлетвореност
на твореца от неговата дейност.
РЕШЕНИЕ
В контекста на човешката дейност „решение“ се оприличава с взимане
на решение, което може да се приеме като завършващ акт на процеса или
като постигане на целта, поставена при структурирането на проблема.
Решението на проектантския проблем е „проект“, който е обектен
носител на проектантската идея.
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С
САМОРЕГУЛАЦИЯ
Личностната саморегулация е мярка за самооценка на дейността от
гледна точка на реалните и потенциални възможности на човека при
организация и управление на собствените му действия и поведение.
СИСТЕМА
Система е множество от обекти и връзки между тях, които се
разглеждат като едно цяло. Всяка система се характеризира с определена
структура, представляваща съвкупност от постоянни свързани обекти
и отношения, които гарантират нейната цялост и идентичност, т.е.
запазват основните й свойства при различни външни влияния
СИСТЕМНО МИСЛЕНЕ
Системното мислене е насочено към системите, като инструмент на
познание.
СИСТЕМНИ МОДЕЛИ
Системните модели дават абстрактна представа за системата в
човешкото съзнание, като формират процеса на преминаване от
абстрактното към конкретното. Системните модели, в контекста на
организацията на дейността, представляват отворени системи,
базирани на изучаването на връзките между субектите и обектите на
дейността и външната среда.
СИСТЕМЕН ПОДХОД
Системният подход, в контекста на организиране на човешката
дейност, е съвкупност от общи правила и начини за организиране на
човешките познавателни и практически дейности в единна система.
СПОСОБНОСТ
Способностите са индивидуални психични особености, отличаващи един
човек от друг. Професионални способности са индивидуални особености
включително и умения, които влизат в изискванията на професията и са
свързани с практическата насоченост на знанията по специалността и
от които зависи успешното изпълнение на дадени дейности.
СТАТИЧНИ МОДЕЛИ
Статичните модели са системни модели, които показват конкретното
състояние, в даден момент, на обекта или системата. Пример за такива
модели са структурните модели.
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СТРАТЕГИИ
Стратегиите се дефинират като последователност, в която се
планират или изпълняват етапите и действията на проекта. Те
представят възможните начини за изпълнение на процеса на проектиране
и могат да бъдат йерархични, циклични, абстрактни и др.
СУБЕКТ
Субект, в контекста на човешката дейност, е действащото лице или
източника на активност, този който чрез дейността си изразява
активното отношение към света. Той притежава самосъзнание и е
носител на предметно-практическите познания.
Т
ТВОРЧЕСТВО
Творчеството или творческия процес е умствен процес, който се
проявява, като носител на нещо ново, неповторимо, оригинално и
уникално на обективно или субективно ниво и същевременно води до
реализация на основните човешки сили, при който се осъществява
себереализация и развитие.
ТВОРЧЕСКИ МЕТОД
Творческите методи се разглеждат като система от принципи на базата
на които авторите създават художествена реалност и формират
определени направления или течения в изкуството. Те, най-често често,
се свързват с определени стилистични периоди в изкуството,
литературата и архитектурата.
ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ
Творческото мислене е мисловен процес, резултатът от който е
откриването на ново или подобрено решение на конкретен проблем. То е
насочено към създаването на нови идеи.
ТЕХНИКА
Техника, в методически контекст, е набор от технически и
организационни способи за ефективно използване на конкретен метод.
Методиката включва в себе си определени техники.
ТЕХНОЛОГИЯ
Терминът технология има гръцки корен (τέχνη /techne/ – изкуство,
майсторство, умение и λόγος/logos/ – мисъл, причина; методика, способ
за производство) и в най-общ смисъл включва организационни техники и
операции, които се използват в трудовия процес.
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У
УМЕНИЕ
Умението е съвкупност от успешни прийоми при съблюдаване на
правилната последователност на действията. Характерно за умението е
че то има пряка физическа връзка със света и не е възможно да се
обективизира, като се запише, прехвърли и фиксира.
Ф
ФАЗОВ ПОДХОД
Фазовият подход в проектирането описва група от процеси на различни
етапи
(фази)
от
дейността,
взаимосвързани
по
начин
и
последователност на изпълнение. Най-често тези процеси се развиват
поетапно, като началото на всеки етап зависи от завършеността на
предходния.
Ц
ЦЕЛ
В най-общия смисъл „цел” представлява нещо към което човек се стреми
и желае да реализира, независимо дали то е достижимо или не. Целта, в
контекста на човешката дейност, е продукт на съзнателна дейност и
воля, субективна форма на волева мотивация. Въпреки нейната аналогия с
вътрешните психични явления, целта има пряко отношение и с външния,
обективен свят. Философски погледнато, цел означава идея, която
индивида се стреми да реализира. Целите са свързани с нуждата от
мотивационна концепция, от тази гледна точка може да се каже, че те са
мотиваторите на човешката дейност.
ЦЕЛЕОПРЕДЕЛЯНЕ
Поставянето на цели или целеопределянето от една страна е първичен и
основен компонент на човешката дейност, а от друга може да бъде и
функционално звено при саморегулацията (виж „Саморегулация”). В
първият случай целеопределянето е насочено към постигане на резултат
от дейността, докато във втория - целта се формира от процеса на
саморегулация.
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