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ВЪВЕДЕНИЕ 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Настоящият дисертационен труд е посветен на архитектурното образование и в същината си 
проследява взаимодействията между теорията, практиката и строителството в 
професионалната подготовка на начинаещите архитекти. В този смисъл обучението чрез 
проектиране и реализация на обект в реални размери се явява пресечна точка на тези категории и 
фокус на изследването. Tрудът разглежда детайлно този педагогически подход и предлага модел за 
неговото прилагане в условията на българското архитектурно образование. 

  

За дълъг период от време архитектурната професия е пряко свързана със строителния процес, а 
обучението на начинаещите архитекти се провежда в професионалната практика, чрез чиракуване на 
строителната площадка и допълнителна теоретична подготовка. Този образователен модел е 
повсеместно разпространен и властва до края на Средновековието, но с радикалната промяна на 
културната парадигма през Ренесанса се пораждат трайни процеси на дисоциации в архитектурата. Те 
намират израз в разграничаването на теорията от практиката и дистанцирането на архитекта и неговото 
обучение от строителните гилдии. През XIX век архитектурното образование се превръща в 
самостоятелна дейност с институционален статут. По този път начинаещите архитекти придобиват 
знания, умения и образователен ценз, необходими за практикуване на архитектурната професия. Пред 
Академията в онзи момент е поставена и задачата да издигне статута на архитекта над този на 
строителя-главен майстор, за да бъде преодолян монополът на строителните гилдии. 
Съвременното архитектурно образование се базира върху класическите академични принципи и в този 
смисъл се осъществява в две главни направления – теоретична подготовка, чрез лекционни курсове  и 
практическо обучение по проектиране чрез упражнения в "Дизайн студио"1.  Тези два компонента 
формират типичната учебна програма по архитектура. В своята цялост тя обхваща широк спектър от 
проблематики в сферата на изкуствата, науката и технологиите. Безспорно предимство на 
институционалното образование е, че дава на студентите по-голяма свобода за индивидуално творческо 
развитие, отколкото те биха имали при традиционното обучението чрез „чиракуване”. Но едновременно с 
това в "защитената" университетска среда бъдещите архитекти са дистанцирани значително от реалните 
проблеми, които възникват в проектантската практика и в строителството.  

                                                             
1 Общоразпространено е упражненията по архитектурно проектиране да се наричат "Дизайн студио" (Design studio). 
Tерминът добива популярност, след като класическото академично образование във Франция разделя теоретичната 
подготовка чрез лекционни курсове от практическото обучение по проектиране в студио.  
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Академията става обект на критики и по отношение на прогресивно разширяващия се обхват на 
изучаваните дисциплини и липсата на хоризонтални и вертикални връзки между тях и упражненията по 
проектиране. В редица изследвания, посветени на архитектурното образование, се твърди, че това води 
до задълбочаване на разлома между теорията и практиката, а оттам и до влошаване на 
професионалната подготовка на начинаещите архитекти2. Поради този факт още в началото на XX век с 
налагането на новите индустриални методи на строителство и модерната доктрина в архитектурата се 
ревизира албертианската концепция за архитекта-философ. Образованието и професията отправят 
поглед към реалното строителство и актуалните проблеми на обществото. Новият образователен дискурс 
се проявява първоначално в модела на Баухаус, а по-късно и в отделни архитектурни школи от Европа и 
Северна Америка, които през 60-те години на XX век внедряват в своя курикулум учебни модули от типа 
"проектиране и изграждане" (Design and build). В следващите години подобни подходи за учене и 
преподаване навлизат във все повече образователни институции в различни части на света. Постепенно 
обучението чрез "проектиране и реализация" се очертава като специфично направление в съвременното 
архитектурно образование. Този подход дава възможност на студентите по архитектура да натрупат 
реален практически опит още по време на своето следване. Наред с тази трайна тенденция, с развитието 
на информационните технологии процесът на архитектурното проектиране се транслира от чертожната 
дъска към виртуалното компютърно пространство и лабораторията за дигитално прототипиране. Новият 
инструментариум позволява на архитектите да експериментират в мащаб едно към едно чрез дигитално 
производство на отделни елементи или малки по мащаб сгради. По този начин се възстановява връзката 
между архитектурната идея - проектирането и нейната реализация - строителството. 
Измененията, които настъпват в обществото и в социалния и професионалния статус на архитекта в края 
на XX и началото на XXI век, предизвикват непрекъснато търсене на по-ефективни методи за учене и 
преподаване чрез експериментиране във всички нива и сфери на архитектурното образование. В тази 
връзка нараства броят на научните конференции, трудове и публикации, които поставят широк кръг от 
дискусионни въпроси3, свързани с образованието по архитектура и бъдещето на професията.  

                                                             
2 С отделянето на архитекта от строителните гилдии и дистанцирането на професията от строителната практика се 
отваря пропаст между архитектурното проектиране и физическата реализация на проектното решение, което води до 
прогресивно намаляване на познанието сред архитектите за това как се строят сградите и как функционират системите 
в тях.  
3 Широк спектър от научни разработки преразглеждат посоките за развитие на образователната среда за архитектура -
образователните цели, съдържанието на учебните програми, методичeските подходи, практики и средства за 
обучение. Докладът на Бойер - Boyer and Mitgang’s Building Community: A New Future for Architecture Education and 
Practice - разглежда състоянието на архитектурното образование, неговите проблеми и възможности, а така също 
необходими връзки между академията и практиката и между архитектурата и другите дисциплини. В проучване на 
Кралския институт на британските архитекти(RIBA) - “The Future of Architects?”, се поставя въпросът за бъдещето на 
архитектурната професия и функциите на архитекта в близките години, като и там се отчита необходимостта от 
преосмисляне на концептуалната рамка на архитектурното образование. 
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Въпреки, че българското архитектурно образование е подвластно на глобалните процеси и тенденции, 
настъпващи в областта, у нас темата рядко попада във фокуса на научното изследване4. Независимо от 
този факт, през последните години при обучението на студентите по архитектура в УАСГ се забелязва 
стремеж за разнообразяване на образователните подходи5. В това отношение пряко свързани с темата 
на настоящия дисертационен труд са експерименталните работилници, организирани и проведени от 
екипа на Студио Прожектиране6 като алтернативна форма на лятната учебна практика по дисциплината 
„Основи на архитектурното проектиране”. Образователните инициативи, осъществени в периода 2011-
2018г., се приемат с голям интерес, тъй като създават условия студентите по архитектура да проектират и 
реализират своите идеи още на прага на университета. Чрез тях те могат да придобиват приложни знания 
и умения, докато развиват своевременно и от първа ръка усет за качествата на материалите и техните 
свойства. В този смисъл обучението чрез "проектиране и реализация" намира почва за развитие и в 
условията на българското архитектурно образование, но до момента остават неизследвани и неоценени 
действителните резултати от неговото прилагане.  
В такъв контекст темата, посветена на практическите измерения на архитектурното образование, и в 
частност на проблема за обвързаността между теорията и практиката, и между проекта и реализацията в 
образователния процес, придобива особена актуалност. Така възниква следният научен въпрос, който 
дисертационият труд поставя: 
 

Възможно ли е обучението чрез "проектиране и реализация" да изпълнява ролята на свързващо 
звено между „Академията” и „Практиката”, съответно между „Теорията" и "Практиката”, и да 
осъществява хоризонтални и вертикални връзки между изучаваните дисциплини, като ги допълва 
и надгражда с актуални знания, умения и компетентности? 
 

                                                             
4 В рамките на основния текст на труда са цитирани някои от по-значимите разработки, посветени на архитектурното 
образование. 
5 При учебните практики по История на архитектурата студентите могат да избират няколко варианта за обучение чрез 
преживяване на опит в реален контекст- пътуване с изследователска цел извън страната, полеви изследвания и 
пространствен анализ на територията на с.Ковачевица, и с. Долен и практическо обучение на територията на 
гр.София. Учебни практики извън страната се организират от няколко години и по дисциплината Сградостроителство. 
Освен това проличава желанието на част от преподавателския състав и студентите да реализират учебните проекти 
по различни дисциплини. Катедра Рисуване и моделиране организира серия от изложби на модели в голям мащаб, в 
катедра Интериор и дизайн зачестяват реалните задачи, свързани с обновяване на университетската среда. 
Практическите работилници в с.Кърпачево, организирани ежегодно от арх.Милена Металкова и арх.Дарън Беркел, 
предлагат един различен подход за опазване на архитектурното наследство, където студентите работят на терен с 
типичните за региона строителни техники и материали, като интерпретират местните традиции. 
6 Студио Прожектиране е периферна образователна платформа, създадена през 2012г. от студенти и преподаватели 
към Архитектурния факултет на УАСГ. Допълнителни факти, свързани с възникването и дейността на Студиото, ще 
бъдат изяснени в началото на трета глава на труда. 
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Обект на дисертационния труд е архитектурното образование.  
Предмет  на изследване са състоянието, процесите и тенденциите, настъпили в тази дисциплинарна 
област, довели до внедряването на обучението чрез "проектиране и реализация" като елемент от 
съвременното архитектурно образование.             
Цел на труда е да бъде изведен моделът на обучението чрез проектиране и реализация на обект в 
реални размери, заедно с насоки за неговото прилагане в условията на българското архитектурно 
образование. 
За постигане на целта архитектурното образование е изследвано последователно от три гледни точки, 
което позволява да бъдат дефинирани три специфични ракурса с различна ширина и дълбочина на 
изследователския хоризонт. В своята цялост те определят обхвата и естеството на поставените задачи, 
както следва: 
1.Изследване на архитектурното образование като система: 

- проследяване на генезиса на базовите образователни модели за обучение по архитектура и тяхното 
разпространение в Европа и Северна Америка; 
-анализ на развитието на архитектурното образование като самостоятелна академична дисциплина, 
пряко зависима от измененията, настъпващи в социалния и професионален статус на архитекта; 
- определяне на общата характеристика на съвременното архитектурно образование-философия, 
образователни цели и структура на учебния план; 
- изследване на процесите на дисоциация в архитектурната култура и тяхното влияние върху 
образованието; 
- извеждане на основните тенденции в съвременното архитектурно образование; 

2.Изследване на архитектурното образование като процес: 
- анализ на базовите образователни теории и тяхното приложение в архитектурното образование; 
- анализ на най-разпространените подходи и средства за обучение на студенти по архитектура; 
- детайлен анализ на образователни модули - част от курикулума на дадена архитектурна школа, при 
които процесът на проучване и проектиране преминава в реализация на обект в реални размери;  
- изследване и оценка на образователни експерименти, собствен опит в обучението на студенти по 
архитектура чрез подхода "проектиране и реализация". 

3.Изследване на архитектурното образование като професионална компетентност:  
- синтезиране на изводи от проучените примери и дефиниране на основополагащи принципи, върху 
които стъпва обучението чрез "проектиране и реализация"; 
- описание на модела на обучение чрез "проектиране и реализация" и насоки за неговото прилагане в 
условията на българското архитектурно образование. 
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В хода на изследването се използват теоретични и емпирични методи като: анализ на литературни 
източници; детайлно проучване (Case study) на конкретни образователни модули; провеждане на 
образователни експерименти в реален контекст; анкети; интервюта и други средства на научното 
изследване. 
В структурно отношение дисертационният труд е разработен в две части- основен текст, развит в три 
глави, и приложения. 
Основният текст трасира генезиса на архитектурното образование като самостоятелна дейност с 
академичен статут и проследява процесите и тенденциите, настъпващи в областта към началото на XXI 
век. В първата част на труда е определена общата характеристика на съвременното архитектурно 
образование и са анализирани най-разпространените образователни подходи и средства за обучение в 
архитектурата. Прилагането на подхода от общото към частното позволява изследването да направи 
плавен преход от широкия контекст на темата до нейния фокус и главната ѝ цел. По този начин в третата 
глава на труда е изведен моделът на обучението чрез "проектиране и реализация",  заедно с насоки за 
неговото прилагане в условията на българското архитектурно образование; 
Приложенията към основния текст съдържат примери на учебни модули, които илюстрират 
внедряването на обучението чрез „проектиране и реализация” в курикулума на някои чуждестранни 
архитектурни школи. Тази част дава по-широк поглед и към преподавателския опит на докторанта в 
използването на подобни образователни подходи. 
За постигане на еднозначност в изложението, точност при конфигуриране на темата и ограничаване на 
нейния обхват са дефинирани предварително понятието „архитектурно образование”, разгледано в три 
аспекта - като система, като процес и като компетентност. Освен това е изложена персонална концепция 
за категориите "Теория" и "Практика" в архитектурата. Установяването на техните взаимоотношения в 
творческия процес на архитекта и в неговото образование е важно, тъй като по тази линия се развива 
структурата на настоящото изследване. Понятията образователен модел, подход, средства за обучение и 
други, употребявани в текста, са дефинирани в хода на самото изследване. 
 
# Архитектурното образование като система 
В рамките на дисертационния труд съвременното архитектурното образование се възприема като 
комплексна система, функционираща на принципа център/периферия.  Центърът на тази система се 
състои от образователните институции с академичен статут, които провеждат обучение на студенти по 
архитектура и издават диплома за професионална квалификация-архитект. 
В този смисъл институционалното архитектурно образование ще бъде наричано за краткост "Академия" 
или „Академичен център”, а отделните архитектурни училища с академичен статут- "Архитектурни школи". 
В периферията на академичния център се проявяват широкоспектърни неформални образователни 
инициативи, които не са пряко свързани с централния курикулум. По същество те го надграждат и 
допълват с актуални тематики и така разширяват значително неговия културно-образователен контекст 
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(Шатърова, 2017). За изследването е важно да бъдат изяснени генезисът и същностните характеристики 
на базовите образователни модели, подходите и средствата за обучение, присъщи на академичния 
център. От широкия спектър въпроси, свързани с периферията на архитектурното образование, трудът 
засяга само някои нейни проявления, непосредствено свързани с провеждане на образователни 
инициативи в Академията или по нейната граница. Такъв изследователски ракурс ограничава 
преднамерено обхвата на дисертационния труд, като го фокусира върху неговата главна цел. Поради 
същата причина българското архитектурно образование се разглежда на структурно ниво и в контекста на 
глобалните тенденции, настъпващи в областта, без да се засягат детайлите, свързани с неговия генезис, 
моментно състояние и бъдещо развитие. В този смисъл трудът не ревизира висшето архитектурно 
образование у нас, а очертава само един от възможните начини за неговото оптимизиране. От същите 
съображения в обхвата на труда не попадат задачи, свързани с анализ и оценка на цялостната дейност и 
ролята, която Студио Прожектиране изпълнява като образователна платформа, възникнала в 
периферията на УАСГ. За целите на труда е достатъчно да бъде изяснен контекстът, в който се формира 
идейната платформа на Студиото и неговата роля за провеждането на инициативи, при които обучението 
преминава границите на Академията и осъществява мост с архитектурната практика, строителната 
индустрия и реалните проблеми на обществото. По този начин трудът се фокусира върху изследване на 
едно конкретно направление в обучението по архитектура, в което Студио Прожектиране има натрупан 
значителен опит. Така проведените експерименти в периода 2011-2018г. могат да бъдат сравнени с 
аналогични образователни практики от други страни и оценени в контекста на общите процеси и 
тенденции, настъпили в архитектурното образование към началото на XXI век. 
 
# Архитектурното образование като процес 
В най-широк смисъл висшето архитектурно образование като процес изразява последователността от 
дейности, насочени към придобиване на определен набор от знания, умения, компетентности и ценз , 
необходими за практикуване на архитектурната професия. Образователният процес в архитектурата е 
свързан с прилагане на учебна програма, наречена още учебен план или курикулум. Всяка архитектурна 
школа реализира своя курикулум чрез набор от образователни подходи, педагогически практики и 
средства за обучение.  
 
# Архитектурното образование като професионална компетентност 
Постигането на професионална компетентност е основната цел, която стои пред архитектурното 
образование и показва онова, което студентът е научил и може да приложи в практиката. Тя е функция от 
образователния процес, но се дефинира и оценява съобразно актуалния професионален статус на 
архитекта. Поради тази обвързаност е важно да бъдат установени онези ключови процеси, настъпващи в 
архитектурната професия, които имат директно влияние върху дискурса на образованието. 
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ГЛАВА 1.  
 

СЪСТОЯНИЕ,  ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ В 
АРХИТЕКТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ НАЧАЛОТО НА 
XXI ВЕК 

 
" Учебният план действа като микрокосмос на обществото, който концентрира това, което то 
избира да си спомня за своето минало, как разбира неговото настояще и какво се стреми и иска да 
проследи в перспективното бъдеще.”  
                                                                                                                                                   Ben Williamson 

 

1.1. Генезис на архитектурното образование 
Съвременното архитектурно образование е самостоятелна дисциплина с универсална и многопланова 
природа, която се преподава в широка гама от висши образователни институции. Там студентите по 
архитектура се обучават в една разнообразна академична среда, предлагаща знания от множество 
дисциплинарни области. По този начин, наред с преподаването на базовите знания и умения, необходими 
за упражняване на архитектурната професия, в Академията се раждат идеи, които откриват нови 
хоризонти пред архитектурата. Независимо от тези безспорни предимства институционалното 
образование търпи непрекъснати критики. Обект на дискусии стават всички негови аспекти -
организационната структура, образователните цели, подходите и средствата за учене и преподаване. 
Поради тази причина в раздела се проследяват възникването и развитието на най-разпространените 
модели за обучение на архитекти, които стоят в основата на съвременното архитектурно образование. В 
заключителната част на главата са изведени някои ключови процеси и тенденции, определящи общата 
характеристика и курса на образованието по архитектура към началото на XXI век. 
 

1.1.1. Формиране на базовите образователни модели за архитектура 
Понятието „образователен модел” е свързано с идеята за стандартизация и структуриране на учебния 
процес въз основа на определени теории, педагогически принципи и практики, предназначени за 
постигане на конкретни, предварително поставени цели. От тази дефиниция следва, че образователният 
модел в архитектурата изразява философията на дадена архитектурна школа, нейната организационна 
структура, ориентацията и перспективите за развитие. Но поради факта, че архитектурата е дисциплина с 
приложна същност, институционалното образование остава подвластно на субективните отношения 
„чирак/майстор”. Те са традиционно установени в миналото, когато подготовката на начинаещите 
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архитекти се е провеждала чрез "чиракуване" на строителната площадка. При този метод за обучение 
теорията и практиката са били интегрално свързани, а архитектът-главен майстор е познавал и 
управлявал целия строителен процес. Такава е картината до края на Средновековието, но през 
Ренесанса Алберти ревизира витрувианската концепция за архитекта, неговите компетентности и 
образование. Според разбиранията на Алберти проектирането и теоретичните познания придобиват 
първостепенно значение, докато строителните умения остават на заден план и отпадат като 
професионална дейност. Тази нова парадигма създава предпоставки за появата на първите академии за 
архитектура и изкуства, при които се разграничават „Теорията” от „Практиката” и образованието от 
архитектурно - строителната практика.  
Дисоциациите в архитектурата се задълбочават с основаването на Кралската академия по 
архитектура (Academie Royale d'Architecture) от Колбер, през 1671г. в Париж и окончателната 
институционализация на архитектурното образование през XIX век. Глобалните процеси, свързани с 
индустриализацията и локалните културни фактори, съществуващи в различните страни на Европа и 
Северна Америка, създават специфичен контекст за развитие на висшето образование по архитектура.  
 

1.1.2. Развитие на архитектурното образование в Европа и Северна Америка 
Четири базови модела за обучение по архитектура стоят в основата на съвременното архитектурно 
образование: традиционният метод на "чиракуване" с неговата английска версия "Pupilage", двете 
френски висши училища - Ecole des Beaux-Arts , Ecole Polytechnique, както и школата на Баухаус в 
Германия.  
Същностните разлики между тези образователни модели произтичат от социално-икономическите и 
политическите условия, в които възниква и се развива всеки един от тях.  
За разлика от Франция, където държавата има водеща роля, а Академията защитава изцяло своите 
интереси, в Британия професионалните гилдии доминират с традиционно силните си позиции. Поради 
тази причина британското архитектурно образование остава задълго подвластно на модела на 
„чиракуването” в архитектурната практика, известен на острова като "Pupilage".  
В Германия през XIX век се налага университетското образование, което съчетава преподаването с 
изследователската дейност, а приложната наука се развива в техническите училища и индустрията. 
Вследствие на това архитектурното образование придобива научно-техническа и изследователска 
насоченост. Преподавателите се възприемат преди всичко като академици, а професионалната им 
ангажираност в практиката остава на заден план. 
Значително по-различна е картината в Северна Америка, където университетската система се развива 
автономно от държавата и практикуващите гилдии, а образователният процес се съчетава с научното 
изследване. В това отношение е очевидно влиянието на немската университетска система, но при 
американската организацията на департаментите се основава на егалитарен принцип. Научното 
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изследване е пряко свързано с индустрията, а преподавателите се възприемат преди всичко като 
експерти-професионалисти (Newman, Vassigh, 2014). 
Независимо от тези специфични локални особености, задълго институционалното архитектурно 
образование в различните части на света се развива съобразно основополагащите академични принципи 
на двете френски архитектурни школи-прекият наследник на Кралската Академия - Ecole des Beaux-Arts, и 
политехническото училище -Ecole Polytechniquе . 
Същностна характеристика на модела Beaux-Arts е разделянето на практическите упражнения по 
проектиране в ателиетата ("Дизайн студио") от теоретичната подготовка, провеждана в лекционната зала. 
При този модел архитектурата се възприема преди всичко като изкуство, а обучението се основава на 
седем методически опорни точки: разделяне на студентите в ателиета, ръководени от ментор; обучение 
на по-новите студенти от по-старите; обучение в проектиране от практикуващи архитекти; обучението в 
проектиране се явява ядро на учебната програма; проектирането започва веднага с приемането на 
студента в ателие; системно решаване на проектантски проблеми и стартиране на творческия процес с 
ескиз; конкурсното начало като естествена част от образователния процес. 
За разлика от Ecole des Beaux-Arts в политехническото училище Ecole Polytechniquе моделът е с 
техническа ориентация, проектирането се преподава методически и се аргументира рационално, а 
функцията дефинира процеса на формообразуване. Логично е в такъв контекст уменията за рисуване и 
чертане да остават на заден план.  
Философията и образователните цели на френските школи  предизвикват засилване на теоретизирането 
в обучението, неговото доближаване до науката и изкуството и пълното отделяне на архитекта от 
строителните гилдии. Те стават еталонни за обучението по архитектура, но едновременно с това 
чиракуването в практиката остава като възможен подход към архитектурната професия.  
Двата модела на академично образование доминират до появата на Баухаус в Германия и ВХУТЕМАС в 
Русия, които в началото на XX век се връщат към витрувианската концепция за интегралност между 
теорията и практиката, и обвързването на изкуствата и занаятите. Много по-категорично това става в 
Германия, където индустрията подпомага създаването и развитието на Баухаус. Неговият образователен 
модел се базира на мултидисциплинарни обучение и практика, чрез пълен синтез на изкуства и занаяти, 
при което работилницата става фокус на процеса на учене и преподаване.  
Основният принос на Баухаус за развитието на архитектурното образование се състои в издигане ролята 
на материала, техниката и изпълнението в генерирането на форма и облик като базов елемент от 
учебния процес. Тази философия намира най-силен израз в рамките на предварителния въвеждащ курс и 
при внедряването на реален проект - "design build" в учебния план. 
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1.1.3. Типология на архитектурните школи 
Ако отправим поглед към съвременното архитектурно образование, ще установим, че съществуват 
разнообразни архитектурни школи, които имат собствени философия и учебна програма с известен 
превес към един или повече от изброените по-горе модели.  
Според начина на възникване, разпространение и влияние, което оказват върху архитектурното 
образование, архитектурните школи могат да бъдат класифицирани в три главни категории: 
 -Традиционно установени архитектурни школи, които се характеризират с дългосрочна 
приемственост, широка утвърденост и известна консервативност спрямо нововъведенията, настъпващи в 
областта на образованието. Най-често те произлизат от френската и немската школи и могат да се 
подразделят на: художествено ориентирани академични школи; архитектурни факултети към 
технически университети; архитектурни училища към технологични институти и независими 
Архитектурни училища.  
 -Авангардни школи, които създават специфичен образователен модел и така поставят нови 
хоризонти пред архитектурното образование, като се явяват реална алтернатива на действащите към 
даден момент образователни модели. Те имат кратък период на съществуване, след което изчезват или 
постепенно се превръщат в традиционен образователен модел. Най-чистият пример за авангард е 
Баухаус, който отхвърля установения академичен модел на институционално образование. Той 
съществува за кратко, но оказва силен трансформиращ ефект върху редица съществуващи архитектурни 
школи, които променят своя модел на обучение съобразно тази нова идеология.  
 -Експерименталните архитектурни школи са алтернативни или периферни образователни 
платформи, които предлагат качествено нови педагогически подходи или допълват институционалния 
център с актуални знания и умения. Те остават изолирани в своето развитие и са със сравнително слабо 
въздействие върху останалите архитектурни училища. 
 

1.2. Структура и организация на образователния процес в архитектурата 
Две базови тези за компетентностите на архитекта имат пряко отношение към начините за обучение и 
структурата на образователния процес в архитектурата: първата е на Витрувий, който поставя архитекта 
в центъра на разширяващо се поле от знания за различните сфери на човешката дейност и за природата, 
а втората е на Алберти и е съсредоточена върху същността на архитектурата, като ограничава 
значително интердисциплинарните връзки (Krupinska, 2014, стр. 52). Важно е да се отбележи, че в 
съвременността са валидни и двете концепции. Това дава основание архитектурното образование да 
бъде разглеждано като съвкупност от основни дисциплини и други, които ги допълват и преливат към 
съседни и родствени области на науката и изкуствата. 
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1.2.1. Тематичен обхват и съдържание на учебната програма 
Характерна особеност на типичния учебен план по архитектура е трисъставното ядро, съдържащо 
проектиране, история и технология. Тези три направления се допълват с широк спектър от избираеми 
предмети, които надграждат основните дисциплини и засилват либерално-професионалната 
двойственост на архитектурното образование(Lewis, 2013, стр.45).  Обичайно проектирането ангажира 
значителна част от времето, което студентите отделят за своята подготовка. И независимо от факта, че с 
навлизането на архитектурата в университетите обучението се отдалечава съществено от традиционния 
модел на "чиракуването", ученето и преподаването в "Дизайн студио" остава подвластно на отношенията 
"майстор/чирак"(Robinson, 2000, стр.65).  А това на свой ред води до сблъсък на две коренно различни 
концепции: тази за интелектуалното познание - "Explicit knowledge", което може да бъде преподавано чрез 
подходяща медия, и другата - за познанието, постигнато чрез наблюдение и учене чрез правене - "Tacit 
knowledge". В противопоставянето на тези концепции се коренят двуликата природа на архитектурното 
образование и разграничаването между теорията и практиката в рамките на учебния процес. За 
преодоляване на тази нездравословна дистанция се правят опити за интегриране на теоретичните 
курсове с обучението в "Дизайн студио"  и за внедряване в курикулума на научноизследвателски проекти, 
които завършват с прототипиране в реални мащаб и материал. 
 

1.2.2. Европейски стандарти в сферата на архитектурно образование 
Глобализацията на съвременното общество и процесите на европейската интеграция обхващат и 
сферата на архитектурното образование. Чрез прилагането на единни стандарти в обучението се 
създават условия за мобилност и академичен обмен на студенти и преподаватели. В резултат на това се 
засилват взаимодействията между отделните образователни институции в рамките на Европа. 
Тази концепция за развитие на образователната система произтича от "Процеса Болоня", ознаменуван с 
Болонската декларация и формирането на Европейското пространство за висше образование, и 
Европейската система за трансфер и натрупване на кредити.  
Прякото следствие от тези инициативи се проявява в текстовете на Директива 2013/55/ЕС7 на 
Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година, които дефинират основните знания, 
умения и компетентности, необходими за архитекта. Съобразно с този документ се синхронизират 
локалните нормативни изисквания. Това води до съпоставимост в стандартите и качеството на висшето 
образование по архитектура, улесняване признаването на образователните квалификации и възможност 
за практикуване на професията навсякъде на територията на Европа.  

                                                             
7 Директива 2013/55/ес на Европейския парламент и на Съвета от 20.11.2013 година, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN. 
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Косвено следствие, но не по-маловажно за разнообразяването на образователната среда, е 
разширяването на културния обмен и създаването на неформални мрежи за общуване между учащи и 
професионалисти от различни страни. 
 В резултат на тези общоевропейски процеси архитектурното образование се трансформира чрез 
привнасяне на положителни практики от една школа в друга, с което се постига естествена еволюция на 
техните образователните модели.  
 

1.2.3. Нормативни условия за развитие на българското архитектурно образование     
Съвременното българско архитектурно образование  се развива въз основа на традиционно установените 
ценности в тази сфера у нас и съгласно действащата към момента нормативната рамка. В този аспект 
организацията на учебния процес е съобразена изцяло с европейските стандарти за обучение на 
студенти по архитектура. В някои отношения нашата образователна система има известни сходства с 
немския университетски модел, но в административната организация и при структурирането на 
тематичния обхват и съдържанието на учебния план се забелязва силното влияние на руската 
архитектурна школа. Обучението на начинаещите архитекти у нас се провежда по три основни 
направления - художествено-композиционна подготовка, обща хуманитарна подготовка и техническа 
подготовка чрез търсене на баланс между изкуство, наука и техника.  
На структурно ниво пълноценно присъства ядрото от теория и история, проектиране и технология, 
допълнени от онези сфери и дисциплини, в които може да се задълбочи и стесни обхватът на 
архитектурното поприще.  
Систематизирани в най-общ вид, знанията и уменията, необходими за архитекта, се очертават по три 
основни целеви вектора:  

-способности за създаване и комуникиране на идеи, превръщането им в архитектурни проекти и 
тяхното управление при реализация; 
-разбиране на комплексните процеси, които протичат в обществото и изкуствено създадената от 
човека жизнена среда; 
-осведоменост за новите теории, технологии и материали, които могат да бъдат прилагани в сферата 
на архитектурата. 
 

Въз основа на това може да се заключи, че българското архитектурно образование е в синхрон както с 
тезите, формулирани от Люис и Робинсън, така и с европейските стандарти в областта. 
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1.3. Процеси и  тенденции в архитектурното образование  
В основата на това изследване стои разбирането, че архитектурното образование и архитектурната 
професия са самостоятелни, но взаимосвързани елементи на една динамична и постоянно променяща се 
система, която се развива съобразно комплексните изменения, настъпващи в обществото. Тези промени 
оказват непрекъснато влияние на строителните технологии и проектантските практики и по този начин 
предефинират ролята на архитекта в инвестиционния процес, а с това - и неговия социален, 
професионален и образователен статус.  
 
1.3.1. Дисоциации в архитектурата -фрагментация и реуниверсализация на 
архитектурната професия 
В исторически план архитектурата се променя с бавни темпове, което позволява на архитекта да 
овладява цялостното познание, необходимо за създаването на жизнената среда на хората. Но с 
измененията, които настъпват в обществените отношения през Ренесанса и ускореното развитие на 
науката и технологиите през индустриалната епоха, се пораждат процеси на съществено разграничаване 
между отделните сегменти на архитектурната култура. Така поетапно от единно поле, което обединява 
архитектурно - строителната теория и практика с образованието, тя се разпада на отделни 
целесъобразно развиващи се "територии".  

           
Фиг.1 Диаграмата показва трите етапа на дисоцииации в архитектуратаа, също така фрагментацията и 
реуниверсализацията на архитектурната професия 
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Дисоциациите в архитектурата се задълбочават и вследствие на протичането на два противоположни 
процеса, пряко свързани с измененията в обществените отношения. От една страна, архитектурната 
професия се фрагментира и от нея се отделят самостоятелни инженерни дисциплини и специализирани 
архитектурни подразделения - градостроители, проектанти на определени функционални типологии, 
интериорни дизайнери, ландшафтни архитекти и др. От друга страна, технологичният напредък и 
социално-икономическата конюнктура създават качествено нови условия за практикуване на професията 
и предизвикват нейната реуниверсализация и експанзията към територии с по-широки дисциплинарни 
граници. В този контекст към тясно свързаните с проектирането и строителството дейности пред 
архитекта се откриват алтернативни полета за професионална реализация: преподавателска дейност; 
архитектурна теория и критика; социален активизъм и експериментализъм; продуктов, графичен и 
пространствен дизайн; кинематография; създаване на компютърни игри и софтуерни продукти и др. 
Всичко това води до съществени изменения и в архитектурното образование, което се опитва да запазва 
традиционните си ценности, но едновременно с това търси своя съвременен облик. 
 

1.3.2. Актуални насоки за развитие на архитектурното образование  
Три ключови събития фокусират вниманието на архитектурните среди върху образованието и маркират 
основните насоки за неговото развитие през XX и началото на XXI век. 
На първо място стои появата на Баухаус, който отхвърля академичните принципи на френския Beaux-Arts 
модел и насочва образованието към социалните, технологичните и приложните аспекти на архитектурата, 
с което в известна степен се възраждат витрувианските разбирания за архитекта.  
Второто събитие, превърнало се в "крайъгълен камък" за съвременното архитектурно образование, е 
конференцията, проведена в Оксфорд през 1958г., която предпоставя внедряването на идеите на 
модернизма в образованието и неговото трансформиране от тясно професионално към университетско. 
На форума се конфигурира позицията, че с промяната в локуса на образованието архитектурата ще се 
превърне в мост между изкуството и науката, инженерството, социологията и икономиката. 
Третият момент, който трасира насоките за развитие на съвременното архитектурно образование, е 
публикуването на доклада на Boyer and Mitgang - Building Community: A New Future for Architecture 
Education and Practice през 1996г. В него се поставя остро въпросът за социалната роля на архитекта и 
неговата мисия в съвременността. Така се подчертава необходимостта от разнообразие в учебните 
програми по архитектура, интегриране между академията и професионалната практика и сближаване на 
архитектурата с другите университетски дисциплини.  
В документа се изтъква, че с внедряването на реални проекти в курикулума студентите се доближават до 
действителността и проблемите на обществото. 
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В обобщен вид основните насоки за развитие на съвременното архитектурно образование намират израз 
в следните тенденции: 

• осигуряване на условия за мобилност на студенти и преподаватели; 
• въвеждане на тристепенното образование, съответно бакалавър, магистър, доктор; 
• ясно обособяване на институционален център и гъвкава периферия от образователни 

инициативи; 
• ревизия на дизайн студио чрез интегриране в учебния план на експериментални образователни 

модули; 
• възлагане на комплексни проектантски задачи и формиране на мултидисциплинарни колективи; 
• въвеждане на реални проекти за реални клиенти чрез симбиоза между академия, практика и 

индустрия, съответно между теория, практика и строителство; 
• засилване на  влиянието на научното изследване и изследване чрез проектиране и др. 

В своята цялост те отразяват стремежа на академията да преодолява някои свои несъвършенства, 
породени от: 

• неефективната връзка между Aкадемията и професионалната практика; 
• промяната във функцията на архитекта в съвремието; 
• изменения в разбиранията за архитектурната теория и практиката; 
• промените в подходите за проектиране и изграждане на средата и др. 

 
При тези изводи трябва да бъде отчетено и влиянието на политическата и икономическата глобализация, 
финансовите и екологичните кризи и социокултурните промени, които в своята цялост определят в 
значителна степен курса на образователната система и архитектурата като професионална дейност 
(Allen,2012) . 
Не на последно място е и преосмислянето на учебната програма, подходите и средствата за обучение, 
съобразно засилващата се потребност на студентите от занимания, приближаващи ги към 
действителността на архитектурната практика, и желанието им да бъдат активна - създаваща, а не само 
получаваща знание страна в образователния процес. Именно това направление в образованието попада 
във фокуса на настоящия дисертационен труд и поради тази причина е изследвано детайлно в 
следващите раздели. 
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ГЛАВА 2.  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОДХОДИ В АРХИТЕКТУРАТА 
" В епохата на специализация методът е по-важен от информацията. Обучението трябва да бъде 
концентрично, а не диференциално, с акцент върху връзките. Проектантските познания 
произтичат от индивидуалния опит, при който обратната връзка за собствената работа е от 
първостепенно значение. Чрез обратната връзка, която студентите получават, когато се 
опитват да реализират своя проект, те бързо се научават да отчитат ограниченията." 
                                                                                                                                         Walter Gropius, 1959 

2.1. Образователни теории и принципи 
Съвременното архитектурно образование се развива въз основа на традиционно установените подходи и 
средства за обучение на начинаещи архитекти, но независимо от този факт образователният процес се 
подчинява на някои общи теории и дидактически принципи.  

 
2.1.1. "Учене чрез правене" (learning by doing) 

Подходът за „учене чрез правене” е образователна теория, базирана на концепцията за единство и 
цялост на опита. Според схващанията на Джон Дюи познанието за света се постига от емпиричните науки 
и се базира на еволюционизма. Идеята за "проблемната ситуация" като способ за усвояване на нови 
умения и знания стои в основата на педагогическия подход „учене чрез правене”, при който научната 
лаборатория се превръща в място за придобиване на познание. Доналд Шон доразвива 
инструменталистичната постановка на Дюи, като определя ролята на практическото обучение в областта 
на архитектурата, инженерството и продуктовия дизайн. Според Шон в тези сфери се прилага мълчаливо 
познание в действие (tacit knоwledgе-in-action), базирано на традиции и опит, и придобито чрез обучение в 
"дизайн студио" (Schon, 1987). 
 

2.1.2. Теория за преживяното познание (Еxperiential learning)  
Теорията на Дейвид Колб представлява холистична перспектива върху начина за усвояване на ново 
познание. Според него ученето има две основни измерения - възприемане и обработване на 
информацията, които могат да бъдат условно разделени на четири последователни етапа: 
преживяване/правене (concrete experience); критично наблюдение (reflective observation); абстрактна 
концептуализация/размисъл (abstract conceptualization) и активно апробиране (active experimentation). 
Надграждайки трудовете на Джон Дюи и Курт Левин, Колб дефинира ученето като процес, в който 
познанието се създава чрез трансформативно преживяване (Kolb, 1984) . 
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2.1.3. Таксономията на Бенджамин Блум (Bloom's taxonomy) 
Таксономията на Бенджамин Блум представлява инструмент за планиране на курикулума и 
стандартизация в теорията на образованието. Тя дефинира целите, които залягат при организационната 
структура на образователния процес. Отделните категории действат в комплекс и се основават на 
йерархичен принцип от простото към сложното: знание (knowledge); разбиране (comprehension) превод, 
интерпретация, екстраполация; приложение (application); анализ (analysis); синтез (synthesis); оценяване 
(evaluation). 
Освен тези базови теоретични постановки в архитектурното образование навлизат и разнообразни 
педагогически подходи и практики като "Учене чрез откривателство", Обучение с фокус върху студента 
(Learner centered teaching), Познание, базирано на интерес (interest-based learning), Изследване, базирано 
на дизайн (design-based research method) и др. В своята цялост изброените методи са отражение на 
постмодерния дискурс в образованието, при който учещият самостоятелно открива знания, факти и 
взаимовръзки чрез пряко взаимодействие с конкретен контекст. 
 

2.2. Подходи и средства за обучение в архитектурата 
Съвременното архитектурно образование обхваща обучение по проектиране и теоретични курсове -
провеждани под формата на лекции, семинари и дискусии, допълвани все по-често от практически и 
теоретични интердисциплинарни работилници, реални проекти, изследване на терен чрез пътуване и 
други образователни средства, които разширяват значително контекста на академичната среда. 
 

2.2.1. Обучение по проектиране в "дизайн студио"  
Характерна черта на най-ранните форми на академично образование, която остава основна 
характеристика и за съвременното институционално образование по архитектура, са упражненията в 
„Дизайн студио”. При това обучение се симулират проблематики, типични за архитектурната практика.  
Студентите създават конкретен архитектурен проект, който изисква от тях да прилагат теоретични и 
практически знания и умения от широк спектър дисциплини. Образователният процес предвижда 
самостоятелна или групова работа под ръководството на водещ преподавател - обичайно архитект с 
доказан практически опит. Така се формира познание, изградено на принципите за "учене чрез правене" в 
условия на контролиран риск. В този смисъл  Доналд Шон възприема образователната среда на „Дизайн 
студио” като "междинно пространство" между Академията и реалната архитектурна практика(Schon,1987). 
По своята философия този начин за учене и преподаване превъзхожда в много отношения традиционния 
метод за обучение чрез "чиракуване", но едновременно с това упражненията в "Дизайн студио" създават 
фрагментирана и нереалистична картина за професията и ролите на архитекта в обществото. 
Независимо от този факт, към настоящия момент не съществува алтернативен образователен подход, 
който да го замени изцяло, и поради тази причина се търсят пътища за неговото осъвременяване и 
усъвършенстване.  
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2.2.2. Проблемно базираното обучение като подход в архитектурното образование 
(Problem based learning) 
Проблемно базираното обучение или Problem Based Learning е постмодерен образователен подход, 
базиран на принципите за "учене чрез откривателство" - Джером Брюнер и "обучение с фокус върху 
студента" - Карл Роджърс. При неговото прилагане студентът си поставя персонални образователни 
цели и се стреми активно към тяхното постигане, а преподавателят само навигира процеса, без да дава 
конкретни експертни предложения. При този подход теорията и практиката са интегрално свързани и 
служат за решаване на реален проблем, произтичащ от действителността, но изведен на едно 
универсално ниво. С това обучението се доближава до професионална практика, но с ясно осъзнат 
теоретичен дискурс.  
Ерик Де Грааф и Роб Колдрой анализират въвеждането на метода в две конкретни архитектурни училища 
и на тази база дефинират предпоставки за внедряване на подхода в архитектурното образование: липса 
на хоризонтални и вертикални връзки между отделните предмети; наличие на множество дисциплини, 
които не намират реално приложение в практиката; липса на ясна връзка между лекционните курсове и 
проектирането в "дизайн студио; деградиране на традиционното "дизайн студио" чрез твърде силно 
влияние от страна на ментора в работата на студентите (de Graaff & Cowdroy,1997).  
 

2.2.3.  Обучение чрез реални проекти ("Real project") 
Съвременното архитектурно образование разширява непрекъснато спектъра от подходи и средства за 
обучение в стремежа си да превъзмогне негативните ефекти, причинени от дисоциациите в 
архитектурната култура. В тази връзка "академията" реабилитира традиционния метод за обучение чрез 
"чиракуване" в практиката, а водещи архитектурни студия все по-често се включват в съвместни 
образователни инициативи с университетските институции и компании от строителната индустрия. 
Типичен пример за практическо обучение по време на следването е британската програма "year out", 
която представлява едногодишен стаж за натрупване на професионален опит. В други случаи студентите 
работят в архитектурно студио и едновременно с това посещават занятия в университет, като за целта е 
създадена гъвкава учебна програма, чрез която се постига симбиотична свързаност между тези два 
локуса на познание. Интересен подход за практическа подготовка предлага и архитектурното училище 
към университета в Шефилд. Тя се провежда под форма на двугодишна магистърска програма, при която 
обучението през първите два семестъра протича в установена архитектурна практика, а втората година 
преминава в рамките на университета. 
Независимо от своите специфики, тези програми предлагат ускорена професионална квалификация, като 
въвличат учащите в реалния инвестиционен процес още по време на следването. По този начин се 
създават условия  за придобиване на приложни знания и умения чрез работа по действителни проекти 
под ръководството на опитни архитекти. В същината си изброените примери придават институционалност 
на един повсеместно разпространен и традиционно приет неформален подход за обучение чрез 
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"чиракуване", без да предлагат принципно нова концепция за актуализиране на архитектурното 
образование. 
В тези случаи "академията" заема пасивната роля на атестационен орган, без да участва пряко в 
образователния процес. 
Съвсем друга философия стои при внедряването на реални проекти "Real project" в учебния план, при 
което образователният процес преминава отвъд границите на "Aкадемията" и се доближава значително 
до архитектурно - строителната практика. Това се случва с прецизен подбор на поставените задачи и 
експериментиране във всички фази на обучението. 
Подходът предвижда колабориране на широк кръг заинтересовани страни при разрешаването на реален 
проблем, в конкретна среда и действителни обитатели. В това отношение методът съчетава най-добрите 
страни на обучението в "дизайн студио", проблемно базираното обучение и "чиракуването" в практиката.  
 
2.3. Обучението чрез "проектиране и реализация" като елемент от съвременното 
архитектурно образование  
 

"...... Студентите се учат да проектират по-добре, когато първо бъдат подтикнати да изследват, 
да тестват, да обмислят и интегрират проектирането и строителството." Walter Gropius,1959 

 
Настоящият труд е фокусиран върху онези форми за обучение чрез реални проекти, които обхващат 
всички етапи на проучване и проектиране и задължително завършват с реализация на обект в реален 
мащаб. Поради тази причина в раздела са анализирани общите и специфични белези на конкретни 
примери за обучение чрез "проектиране и реализация", установени като част от курикулума на някои от 
най-авторитетните архитектурни школи. Предмет на изследване са образователните цели и постигнатите 
резултати, дейностите и участниците, мащабите и отражението, което имат върху средата.  
 

2.3.1. Възникване и разпространение на обучението чрез "проектиране и реализация"  
Концепцията за учене и преподаване чрез проектиране и реализация на обект или продукт в реален 
мащаб възниква в школата на Баухаус(1919-1933). Според Гропиус студентите научават повече, ако 
осъществяват своите идеи, като изминават целия път от първоначалния замисъл до крайната реализация 
( Gropius,1959).   
Повторното внедряване на модули от типа "проектиране и реализация" в учебните програми по 
архитектура е свързано с някои образователни експерименти, проведени в средата на XX век. В Европа 
това се случва в Архитектурното училище в Бирмингам под ръководството на Дъглас Джоунс в периода 
1951-62 г. (Brown, 2012). Отвъд океана първите опити в тази насока се правят в Университета в Тексас с 
промените, които настъпват в архитектурната програма между 1951-58 г.  
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През следващите десетилетия се изостря вниманието към социалните и екологичните проблеми в 
архитектурната практика и образованието, вследствие на което обучението чрез проектиране и 
реализация на обект в реален мащаб "design-build" се налага все по-отчетливо като образователна 
стратегия (Folic, Kosanovic, Glazar, Fikfak, 2016). Тези програми се отличават със значителна гъвкавост по 
отношение на поставените задачи и тематичното си съдържание. Промените се съобразяват с 
моментното състояние и образователните цели на дадено архитектурно училище и спрямо 
социокултурния контекст, в който възникват и се развиват. Поради тази причина и крайните резултати 
варират в широки граници - от сграда, съоръжение или павилион - до прототип на мебел, елемент на 
градския дизайн или артистична инсталация.  
В рамките на дисертационния труд се открояват две главни направления, в които се осъществява 
образователният процес. Към първото спадат програмите, организирани под формата на архитектурен 
активизъм, насочен към решаване на конкретни проблеми на дадена общност, семейство или отделен 
човек. Във второто направление попадат научноизследователските експериментални проекти. В този 
случай на територията на университета или в специално пригодени за целта опитни полигони се 
изграждат обекти или прототипи в реален мащаб. Общовалидно и за двата типа програми е, че 
образователният процес предвижда решаване на реални задачи от практическо естество. В този смисъл 
обучението обхваща поредица от логически стъпки, чрез които студентите преминават поетапно през 
проучване на проблеми, генериране на идеи, проектиране и прототипиране. А заключителната фаза 
включва технологично обезпечаване на процеса и физическа реализация на обект в реален мащаб. 
 

2.3.2. Архитектурният активизъм като образователна стратегия  
Обучението чрез проектиране и изграждане "Design-build" под форма на архитектурен активизъм е 
повсеместно разпространено както на територията на развитите в индустриално отношение държави, 
така и в по-изостаналите региони на света. Независимо дали крайният резултат е насочен към социално-
слаби и онеправдани общности, или хора в бедстващо положение, образователният процес предвижда 
да бъдат изучени и решени конкретни проблеми на място - чрез ефективна, целесъобразна и икономична, 
но естетически издържана архитектурна намеса. По този начин студентите развиват умения да работят в 
характерен контекст, ограничен бюджет и директен контакт с локалните общности. 
В рамките на дисертационния труд са разгледани детайлно два типични примера за активизъм в 
архитектурното образование - "Design and build" на архитектурното училище в Йейлския университет и 
Rural Studio към Университета в Олбърн. Те се провеждат ежегодно без прекъсване и следват 
първоначално заложените пред тях образователни цели. Една от разликите между тях е в целевите 
групи, които обхващат - "Design Build" на Йейл е задължителна част от учебния план за всички студенти, 
докато програмата на Rural Studio се провежда в три различни формата след прецизен подбор на 
желаещите. Другата съществена разлика се състои в технологичната  насоченост и по отношение на 
крайния архитектурен образ -  в Йейл се използват тривиални строителни технологии, относително 
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висококачествени материали и стандартни детайли, а при Руръл Студио се залага на импровизацията и 
използването на излезли от употреба предмети и материали, както и на технологии, присъщи на местните 
общности. 
 

2.3.3. Архитектурният експериментализъм като образователна стратегия 
Типичен пример за архитектурен експериментализъм в образованието е учебният модул "Design+Make", 
създаден през 1987г. към Училището на Архитектурната асоциация (АА) в Лондон. Програмата е 
организирана като практическо интердисциплинарно дизайн студио с фокус върху материала, детайла и 
конструкцията. В процеса на обучение се съвместяват традиционни и нови материали, аналогови и 
дигитални технологии при създаването на разнообразни малки по мащаб сгради или съоръжения, 
ситуирани в експерименталната среда на територията на Хук Парк (Hooke Park). 
Методът на обучение предвижда изследване на конкретен проблем, така както това се случва при 
проблемно базираното обучение, но тук процесът на проучване и проектиране прераства в 
прототипиране в реален мащаб, а крайният продукт обичайно има утилитарна функция. Реализираният 
архитектурен обект е плод на колективни усилия и е постигнат в резултат от студентско научно 
изследване. Този образователен подход се прилага както под форма на магистърска програма, така и 
като част от подготвителния базов курс на Училището на АА. (http://designandmake.aaschool.ac.uk/) За 
разлика от активистката насоченост при "design-build" на Йейл и Руръл Студио, в Училището на 
Архитектурната Асоциация реализациите обслужват пряко необходимостите на академичната общност и 
образователния процес, провеждан на територията на Хук Парк. В този смисъл програмата остава 
встрани от социалните проблематики, но за сметка на това разработва нови територии в архитектурно-
строителната култура. 
 
ИЗВОДИ: 
Независимо от насочеността и контекста, в който се провежда обучението чрез "проектиране и 
реализация", студентите по архитектура имат възможност да подобряват своята практико-теоретична 
подготовка в няколко основни направления: Усвояване на знания за използваните технологии, качествата 
на материалите и принципите за конструиране. Придобиване на умения за изследване и анализ на 
реален проблем, работа с материали и инструменти и тяхното прилагане в творческия процес. 
Изграждане на способности за работа в екип, реална среда и клиент. Осъзнаване на ролята на 
архитектурната форма, материал и детайл като средства за артикулиране на пространство с определена 
атмосфера. Разбиране за поведението на материалите и конструкциите и техните маргинални състояния 
чрез натрупване на емпиричен опит. Внедряването на учебни модули като "Design-build", "Design-make", 
"Making + Meaning" и други подобни формати настъпва в резултат от опитите на Академията да 
демократизира своята консервативна природа чрез доближаване на учебния процес до реалните 
проблеми, които възникват пред професионалните общности на архитектите.  
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3.ГЛАВА 

ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ "ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ" В 
УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО АРХИТЕКТУРНО 
ОБРАЗОВАНИЕ  

"....... Истинският университет не е материален предмет. Истинският университет няма точно 
определено местоположение. Той не притежава имущество. .......Истинският университет е 
състояние на духа. Истинският университет е безсмъртната същност на самия разум."  
                                                                                                                                        Робърт М. Пърсиг 

3.1. Експериментално обучение на студенти по архитектура в УАСГ чрез проектиране и 
реализация на обект в реални размери 
През лятото на 2011 година в Университета по архитектура, строителство и геодезия се проведе първата 
от серия експериментални работилници, посветени на обучението чрез проектиране и реализация на 
обект  в реален мащаб като алтернативен подход за провеждане на учебни практики по дисциплината 
"Основи на архитектурното проектиране". С прилагането на тази образователна форма се налага 
схващането, че в практическата подготовка на студентите по архитектура трябва да бъдат включвани и 
реални проекти, които обхващат всички фази на архитектурното проектиране и завършват задължително 
с реализация на обект в реални размери. Прилагането на подхода в рамките на УАСГ е пряко свързано и 
с появата на Студио Прожектиране, и неговото установяване като периферна образователна платформа. 
В тази връзка за постигане на по-голяма яснота по отношение на контекста, в който протича обучението, 
изследването хвърля светлина и върху някои факти, свързани с дейността и развитието на Студио 
Прожектиране. 
 
3.1.1. Възникване и установяване на Студио Прожектиране като периферна 
образователна платформа 
 

"Липсата на общ политически и идеологически хоризонт и отсъствието на споделени колективни 
перспективи в световен мащаб активира търсенията на новото сред младите професионални 
кръгове, създавайки условия за множество локални движения, общности, сдружения и т.н. Сред 
множеството специалности архитектурата най-ярко сублимира възможностите за изследване на 
териториите на бъдещето на обществото в неговата връзка с новите форми за овладяване на 
пространството." Встъпителни думи от манифеста на Студио Прожектиране 

 
Една от ясно изразените тенденции в съвременното архитектурно образование е тази, че около 
"Академията" постепенно порастват самоорганизиращи се творчески формации, които обединяват 
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усилията на студенти, преподаватели, практикуващи архитекти и други специалисти. Те създават гъвкави 
структури, които се развиват автономно от образователните институции, около които възникват. Тяхната 
активност в „Периферията” допълва и надгражда академичното обучение в „Центъра” с актуални 
тематики, без да бъде негова алтернатива.  
Типичен пример за такава периферна образователна платформа е Студио Прожектиране, създадено 
през 2012г. като неформална инициатива на група студенти и преподаватели от архитектурния факултет 
на УАСГ. Две години по-късно пространството, предоставено на Студио Прожектиране, получава статут 
на учебна лаборатория под методическото ръководство на катедра "История и теория на архитектурата". 
"Периферността" на Студио Прожектиране се състои в това, че не може да съществува без своя 
академичен център, тъй като неговата неформална структура и екип се обновяват ежегодно и по 
естествен начин от студентския състав на университета.    
Основната дейност на Студиото е насочена към развитие на работна среда за самоподготовка на 
студенти от всички нива на обучение и специалности в университета. Освен това там се разгръща 
широкоспектърна културно-образователна програма, която служи като медиатор между „Университета” и 
„Града”. 
Обективната оценка на дейността на Студио Прожектиране като образователна инициатива в 
периферията на университетското образование налага задълбочено изследване, което излиза от обхвата 
на труда. За целите на този труд е достатъчно да се изясни единствено и само ролята на Студиото за 
налагането на обучението чрез "проектиране и реализация" като избираем елемент от учебната програма 
на специалност архитектура в УАСГ. 
 

3.1.2. Детайлен анализ на учебни практики по „Основи на архитектурното 
проектиране”, базирани на подхода "проектиране и реализация" 
Експерименталните работилници, проведени в периода 2011-2018г., са предложени от докторанта и 
приети от катедра "История и теория на архитектурата" като избираема алтернативна форма за участие в 
задължителните летни практики по дисциплината "Основи на архитектурното проектиране".  
Отличителната черта на тези работилниците е, че при тях процесът на проучване и проектиране 
прераства в реализация на обект в реални размери. 
В хода на изследването се изясняват образователните цели, обстоятелствата, при които протича 
обучението, неговите комплексни характеристики и ефектът, който оказва върху подготовката на 
студентите.  
Анализът предвижда прилагане на универсална матрица, чрез която се установяват: 

• тема, локация, екип и партньори; 
• основен проблем - обект, предмет и цел на работилницата; 
• времеви график и обхват на обучението; 
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• предварително поставени задачи и дейности; 
• очакван резултат, какъв продукт ще бъде произведен/изграден и как той ще промени 

средата; 
• структура на образователния модул: етапи и разпределение на основните роли; 
• оценка на постигнатите резултати и ефекта от програмата върху студентите, 

конкретната среда и заинтересованите страни. 
Примерите са разгледани и анализирани в хронологичен ред, което позволява да бъдат проследени 
постепенното развитие на подхода, средствата за обучение и мащабът на реализациите.  
 

3.1.3. Обобщени изводи от проведените образователни експерименти 

Обучението чрез „проектиране и реализация” предоставя на част от първокурсниците в специалност 
Архитектура в УАСГ възможност да извървят целия творчески път - от формирането на първоначалната 
идея до нейната финална реализация, още на прага на Академията.  
Главната цел на подхода е да създава мост между архитектурната "теория" и "практика" и благоприятна 
среда за тяхното интегрално усвояване. 
Образователният процес обхваща широк спектър от експериментални дейности, насочени към:   

• придобиване на практически умения и усет за работа с материали и инструменти; 
• изграждане на способност за работа в екип и поемане на персонална отговорност; 
• осмисляне на основни статически схеми и приложението им в практиката; 
• разкриване на възможностите за нестандартно използване на материали и техните свойства и 

рефункционализация на елементи от предметния свят;  
• добиване на умения за вербална, графична и визуална комуникация и презентация на проекта 

във всички негови фази. 
В основата на тези експериментални работилници стоят принципите за учене и преподаване чрез 
преживяване на опит при решаване на конкретни проблемни ситуации в характерния за тях контекст. 
Изследването показва, че избираемата форма за обучение засилва персоналната мотивация на 
студентите. Прилагането на взаимоучителния метод в процеса на обучение, екипната работа, 
експериментирането с материали и прототипирането в различни мащаби се превръщат в отличителни 
белези и същностна характеристика на този образователен подход. 
Анкетираните студенти заявяват, че отвореният край на работилниците и липсата на конкретно задание 
за проектиране ги предразполагат да се групират по интереси и да намират сами своите персонални цели 
в общата концептуална рамка на темата. Времетраенето от седем до десет дни за осъществяване на 
такъв тип учебни модули е напълно достатъчно, ако е съчетано с предварителна подготовка през 
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семестъра. Анализът показва още, че ключов фактор за успешното протичане на учебния процес е 
обектът, предметът и целта на работилницата да бъдат съобразени със степента на подготвеност на 
студентите и материално-техническата обезпеченост на програмата. 
Обичайно програмата протича на три етапа: предварителна подготовка, проектиране и прототипиране и 
финална реализация. В хода на нейното осъществяване се използват поредица от индивидуални и 
колективни творчески дейности, които допринасят за създаване на специфична работна атмосфера, 
екипност и общностна принадлежност. Първият етап започва с проучване на темата и мястото и 
завършва с дефиниране на конкретни проблеми и идеи за тяхното разрешаване. Вторият етап е свързан 
с разработване на концептуални проекти и прототипи чрез експериментиране с разнообразни материали 
и технологии. В третия етап се изготвят работни чертежи и количествени сметки. Обучението завършва с 
физическата реализация на проекта, анализ на постигнатите резултати и финална презентация на 
учебния процес. 
Преобладаващият брой работилници се провеждат в Студио Прожектиране, а обект на проучване и 
намеси най-често стават вътрешните и външни пространства на университета. В резултат на това се 
реализират серия от елементи на градския дизайн, които видимо подобряват функционално-
естетическите качества на учебната среда. Този факт, наред с добиването на популярност на Студиото, 
подтикват компании от строителния бранш да станат партньори и спонсори на последните две практики.  
Разширяването на спектъра от образователни средства и подобряването на материално-техническата, 
експертната и финансова обезпеченост на процеса водят до увеличаване на мащаба и качеството на 
реализираните проекти. 
 Студентите, преминали през учебните практики, проведени чрез проектиране и реализация на обект в 
реални размери, се докосват до творческия процес в архитектурата и реалната строителна практика. Този 
опит им помага да градят собствени представи за отговорностите на архитекта и предизвикателствата, 
които съпътстват неговата работа.  
Значителна част от първокурсниците се вдъхновяват от постигнатите резултати и добиват увереност, че 
са способни да променят университетската среда.  
В заключение трябва да се отбележи, че експерименталните практики по „Основи на архитектурното 
проектиране” показват обнадеждаващи резултати при изпълнението на предварително поставените 
образователни цели, но въпреки това е препоръчително да бъдат взети следните конкретни мерки за 
оптимизиране  на учебния процес: 
  

• ограничаване на броя участници от 15 до 20 човека; 
• предварителна подготовка и запознаване на студентите с темата по време на семестъра; 
• включване на повече студенти от горен курс и други специалности с цел покриване на по-широк 

спектър от компетентности; 
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• определяне на оптимална продължителност на програмата и свеждането ѝ до не повече от 15 
дни; 

• оптимизиране на комуникацията с общинската администрация и заинтересованите общности ; 
• подобряване на процеса на документиране и представяне на програмата, включително изработка 

на портфолио на всяка практика. 
 
3.2. Принципна постановка и описание на обучителния модел "проектиране и 
реализация" 
 

“Не е важно какво точно правиш, важното е да се докосваш до него, да променяш формата, да става 
различно от това, което е било преди, да остава в него частица от теб самия. В това е разликата 
между човека, който просто коси тревата на поляната, и истинския градинар.“ Рей Бредбъри 
 

В рамките на този дисертационен труд под „обучителен модел” се разбира описанието на: естеството на 
образователния процес; целевите групи, към които е насочен; образователните цели, подходи и 
принципи, върху които е базиран; дейностите и ролите, свързани с неговото прилагане в архитектурното 
образование. 
Извеждането на модела на обучението чрез ”проектиране и реализация” е основано върху теоретичното 
изследване на архитектурното образование като система, процес и компетентност и след детайлен 
анализ на подобни действащи образователни практики. В този смисъл образователните цели, подходи и 
принципи са съобразени с основните тенденции в съвременното архитектурно образование, 
нормативната рамка за неговото развитие, както и с чуждия и собствен опит в подобен тип обучение. 
 

3.2.1. Философия, целеви групи и времетраене на обучението 

"Проектиране и реализация" е интегрален образователен подход, който обхваща различните аспекти на 
архитектурата, свързани с изучаване, проектиране и реализация на обект в реален мащаб. Обучението е 
с изявена практическа насоченост, но едновременно с това включва необходимия брой семинарни 
занятия. По този начин теорията е пряко свързана с решаване на конкретни социални, пространствени, 
технологични проблеми, които възникват в хода на програмата. Обучителният модел "проектиране и 
реализация" е разработен предимно за подобряване на практическата подготовка на студенти по 
архитектура, но предвижда привличането на широк спектър от други специалности. Времетраенето на 
обучението може да варира от една седмица до една академична година, в зависимост от естеството и 
мащаба на поставените задачи. Поради тази специфика моделът е приложим към всички проектантски 
дисциплини и курсове на архитектурното образование. Особено в неговия начален етап, когато 
студентите правят първите си стъпки в архитектурата, и в неговата заключителна фаза, когато им 
предстои да напуснат университета и да навлязат в полето на архитектурната практика. 
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3.2.2. Образователни цели и очаквани резултати 
Целта на обучението чрез "проектиране и реализация" е да изпълнява функцията на свързващо звено 
между архитектурната теория и практиката и да обвърже обучението, провеждано в Академията, с 
реалностите на архитектурната професия и строителството. 
Очакваните резултати са студентите да придобият интегрални практико-теоретични знания и умения в 
областта на архитектурата. Поради тази причина семинарният курс обслужва пряко образователния 
процес, като разширява спектъра от познания на студентите, а с практическата част на обучението -
проучване, проектиране и реализация, те имат възможност да придобиват умения и способности за: 

• анализиране и дефиниране на реални проблеми в техния специфичен контекст; 
• формиране на концепция и нейното представяне пред заинтересованите страни; 
• създаване на инвестиционен проект, годен за реализация в конкретна среда, при ограничен 

бюджет, технологичен ресурс и съобразно нуждите на реален клиент; 
• работа в мултидисциплинарен екип; 
• използване на различни техники, инструменти и материали, опознаване на техните свойства и 

прилагането им в процеса на проектиране и реализация; 
• управление и популяризиране на проекта в процеса на неговата реализация; 
• наблюдение и оценка на реализирания обект и ефекта върху средата и хората. 

 

3.2.3. Педагогически подходи и принципи 

Основа за формиране на модела е подходът за "учене чрез правене и преживяване", базиран на 
теоретичните постановки на Пиаже, Дюи, Вигодски. Образователният процес е организиран съобразно 
таксономията на Блум и четиристепенния цикъл за обучение на Дейвид Колб, а също така на принципите 
за "учене чрез откривателство" на Джером Брюнер и "обучение с фокус върху студента" на Карл 
Роджърс. В този смисъл моделът използва всички добри страни на проблемно базираното обучение, но 
при отчитане на комплексните ограничения, които възникват в процеса на проучване, проектиране и 
реализация на конкретен обект за реален клиент.  
Основните принципи, на които се базира моделът ”проектиране и реализация”, могат да бъдат описани по 
следния начин: 

• избор на прагматични проектни стратегии, предвид практическото естество и реалния контекст на 
разглежданите проблеми; 

• прилагане на експериментализъм като основа в търсенето на новаторски решения във всички 
фази на обучението; 

• интегриране на теорията и практиката в единен образователен процес; 
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• използване на дигитални и аналогови технологии и материали, опознаване на свойствата им и 
тяхното прилагане в проектната стратегия; 

• формиране на мултидисциплинарен екип за осъществяване на образователната програма; 
• пълно документиране и представяне на образователния процес и непрекъснат мониторинг на 

постигнатите резултати. 
За успешното прилагане на този обучителен модел е от ключова важност да бъдат определени ролите на 
всички участници и най-вече на екипа от водещите преподаватели.  

3.2.4. Структура на образователния процес 

Обучението чрез "проектиране и реализация" се състои от три неразривно свързани и преплетени един в 
друг компонента - практическа работилница за проучване и проектиране, реализация на проектното 
решение и семинарен курс, който обслужва пряко целия образователен процес. 
 

      
Фиг.2  Структура на образователния процес при проектиране и изграждане на обект в реален мащаб  
 
Обучението се осъществява в три условно разграничени етапа - подготвителен, проектиране и 
комуникиране и окончателна реализация, като неразделна част от заключителния етап са анализът и 
представянето на постигнатите резултати.  
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3.3. Насоки за прилагане на модела  в условията на българското архитектурно 
образование 
В широкото поле от проявления на обучението чрез „проектиране и реализация” се открояват две 
основни направления - архитектурният активизъм и архитектурният експериментализъм като подходящи 
сценарии за прилагане на този модел в учебната програма по архитектура. Един от съществените изводи 
от теоретичния анализ на този подход е, че активизмът е по-ефективен и необходим при началната 
подготовка на студентите, докато експериментализмът със своя по-широк дисциплинарен обхват и 
научно-изследователския си дискурс е по-полезен в горните курсове на обучението. 
 
3.3.1. Организация на обучението под форма на архитектурен активизъм 
В този случай образователният процес е свързан с осъществяване на малки по мащаб пространствени 
намеси, които целят активиране и социализиране на места, загубили своята значимост, или 
превръщането на дадено пространство в "място".  
Студентите дефинират и разрешават ситуационно-специфичен проблем, който произтича от конкретна 
необходимост. Обучението обхваща изучаване, проектиране и реализация на обект в реални размери 
или основно обновяване на съществуващо минимално обитаемо пространство, съоръжение или елемент 
на градския дизайн.  
След физическата реализация на обекта образователният процес продължава с наблюдение и оценка на 
въздействието, което той оказва върху средата и нейните обитатели.  
Възложители на проекта и ползватели на обекта могат да бъдат - локална общност, корпоративен клиент, 
институция или частно лице.  
Финансирането се осигурява от физически или юридически лица, от общински и държавни фондове или 
чрез алтернативни финансови инструменти за директно финансиране (crowdfunding).  
Времетраенето на този тип програми може да продължи от една седмица до една академична година, в 
зависимост от обхвата и мащаба на проекта.  
За да бъде илюстриран механизмът за провеждане на такова обучение, в рамките на труда е разработен 
примерен график на учебен модул "проектиране и реализация" като алтернативна форма за провеждане 
на практиката по дисциплината „Основи на архитектурното проектиране” за студентите от първи курс, 
специалност архитектура в УАСГ. 
 
3.3.2. Организация на обучението под форма на архитектурен експериментализъм 
При тази образователна форма студентите създават малък архитектурен обект-павилион, елементи на 
градския дизайн, архитектурна инсталация и др., който се разполага на територията на университета или 
на друго място с подходящи условия за провеждане на учебни експерименти. 
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Програмата е насочена към създаване на способности у студентите за изучаване, дефиниране и 
разрешаване на универсален проблем чрез теоретичен анализ, проектиране, прототипиране и 
експериментиране в реален мащаб. По този начин се доказват или отхвърлят някои предварително 
заложени хипотези. Допустимо е реализираният обект да няма строго утилитарна функция, но е 
задължително да демонстрира възможностите на дадени технология, продукт или материал. 
Финансирането на програмата се осигурява чрез привличане на спонсори от строителната индустрия или 
чрез общински и държавни фондове за развитие на образованието.  
Този сценарий се отличава с минимален финансов риск и ограничаване на възможни негативни ефекти 
върху околната среда и хората. В случай на незадоволителен и/или нефункционален резултат същият 
може да бъде премахнат с минимални усилия, а използваните материали - да се вкарат отново в 
употреба.  
Подобно на активизма и тук обучението включва лекции, презентации, дискусии, прожекции, проектиране 
в дизайн студио, дигитална и аналогова работилници и работа на терен - обвързани интегрално и 
насочени целесъобразно. Разликата при този подход се състои в по-широкия дисциплинарен обхват и 
теоретичен контекст на учебния процес, което изисква повече време за предварителна организация. Това 
обучение налага интегриране на аналогови и дигитални средства за проектиране и прототипиране, а 
също така  и по-широк спектър от знания и умения, предварително формирани у студентите от други 
дисциплини. Поради тази причина архитектурният експериментализъм е подходяща форма за 
осъществяване на програми с времетраене от един семестър до една академична година, насочени към 
студентите от горните курсове на обучение и най-вече към онези в преддипломния X-ти семестър. 
За целите на труда е разработена примерна програма „проектиране и реализация”, разчетена в 5 
седмици, съобразно нормативните изисквания от 180 часа задължителен преддипломен стаж по 
специалността.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ. ПРИНОСИ. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА 
РАЗВИТИЕ 
ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

С промяната на културните парадигми, научно-техническия и технологичния прогрес настъпват 
съществени изменения в естеството на архитектурната професия, а с това и в социалния, 
професионалния и образователния статус на архитекта. От позицията си на главен майстор, пряко 
свързан със строителния процес и отговорен за всички хора, ангажирани в него, той постепенно губи 
значителна част от своите компетентности. Това се дължи на задълбочаващата се дисоциация в 
архитектурата, вследствие на която професията се фрагментира на множество специализирани 
подразделения и нови професионални направления. Архитектурното образование следва тези тенденции 
като от дейност, непосредствено свързана с архитектурно – строителната практика, се превръща в 
самостоятелна академична дисциплина, която се изучава в широка гама от висши учебни заведения.  
По своята философия академичното образование превъзхожда съществено обучението чрез 
„чиракуване”, но по пътя на своето развитие се отдалечава твърде много от реалните предизвикателства, 
възникващи пред архитекта в съвремието. Поради тази причина студентите напускат университета с 
изкривени представи за практическите измерения на професията. Най-съществените критики към 
образователната система са насочени преди всичко към използваните методи за учене и преподаване. В 
тази връзка постмодерният дискурс в образованието предоставя разнообразие от подходи и средства за 
обучение, които поставят учащия, с неговите интереси, в центъра на системата, като го въвличат в 
множество сценарии за учене чрез преживяване на действителен опит. По този начин архитектурното 
образование се трансформира от затворена и консервативна институция в отворена и динамична 
система с ясно обособен академичен център и гъвкава периферия от образователните инициативи. В 
този контекст реалният проект се превръща в образователна стратегия, която поставя учащите в условия, 
близки до действителността. Налагането на този подход при обучението на студентите по архитектура 
поражда основния въпрос, поставен от труда: 

Възможно ли е обучението чрез „проектиране и реализация” да изпълнява ролята на свързващо 
звено между „Академията” и „Практиката”, съответно между „Теорията" и "Практиката”, и да 
осъществява хоризонтални и вертикални връзки между изучаваните дисциплини, като ги 
допълва и надгражда с актуални знания, умения и компетентности? 

Изследването доказва, че това е възможно, тъй като чрез прилагнето на този подход студентите се 
докосват до творческия процес в архитектурата и реалната строителна практика. Този опит им помага да 
градят собствени представи за отговорностите на архитекта и предизвикателствата, които съпътстват 
неговата работа. Едновременно с това широкият диапазон от теоретично-практически дейности, 
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използвани в хода на обучението, води до разширяване на спектъра от знания, умения и компетентности 
у бъдещите архитекти. Така се преодоляват някои негативни ефекти, причинени от дисоциациите в 
архитектурната култура. Поради тези причини обучението чрез проектиране и реализация на обект в 
реални размери намира все по-широко разпространение сред съвременните архитектурни школи. Факт, 
подкрепен и от изследването на образователните експерименти, осъществени по тази методика при 
обучението на студенти по архитектура в УАСГ. Въз основа на всичко това логично и последователно е 
постигната основната цел на дисертационния труд, а именно - да бъде изведен модел на обучението чрез 
"проектиране и реализация" и насоки за неговото прилагане в условията на българското архитектурно 
образование. В заключение може да се каже,че: 

-Всяка архитектурна школа би могла да използва този обучителен модел, защото по същество 
той допълва и надгражда обучението по проектиране в "дизайн студио" ,без да бъде негова алтернатива. 

-Моделът е приложим към всички етапи на архитектурното образование и особено полезен в 
неговата първоначална фаза, когато студентите навлизат в полето на архитектурата, както и в 
заключителния етап на тяхното академично обучение. 
ПРИНОСИ 
Основният принос на този дисертационен труд се състои в това, че с постигането на неговата главна цел 
се създава методическа основа за внедряване на обучението чрез "проектиране и реализация" като 
елемент от архитектурното образование у нас. Наред с това могат да бъдат отчетени редица вторични 
приноси, постигнати в хода на изследването: 

• конструиране на постановка за изследване на академичното образование като комплексна 
система, процес и състояние на компетентност; 

• проследяване на генезиса на базовите модели за обучение на архитекти и тяхното влияние 
върху съвременните архитектурни школи; 

•  определяне на общата характеристика на съвременното архитектурно образование, а така също 
процесите и тенденциите, които настъпват в сферата и определят неговия дискурс; 

• дефиниране на някои понятия като образователен модел, подход (метод) и средство 
(инструмент) за обучение, които обясняват в структурно отношение организацията на 
образователния процес в архитектурата; 

• въвеждане на понятието " проектиране и реализация" като еквивалентно на популярните "design 
and build" и "design and make", с което се попълва една празнина в терминологичния речник, 
свързан с учебния план на специалност архитектура; 

• изяснени са същностните характеристики на експериментализма и активизма в архитектурното 
образование , като последният е разграничен от активизма в архитектурата, възникнал в 
началото на 20-ти век; 

•  анализирани са най-разпространените методи за обучение на студенти по архитектура, въз 
основа на свързаността между теория и практика и отношението към реалния контекст; 
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•  детайлно е проучен, анализиран и систематизиран осемгодишният опит на докторанта в 
провеждането на периферни образователни инициативи като част от учебния процес в 
Архитектурния факултет на УАСГ. 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 
Моделът на обучение чрез "проектиране и реализация " може да бъде прилаган за създаване на нови 
избираеми дисциплини или за организация на алтернативни форми за обучение по такива, които са 
залегнали в учебния план на архитектурния факултет на УАСГ. В действителност обучението по всяка 
една проектантска дисциплина може да бъде проведено на базата на изведения модел. Същият подход 
може да бъде използван за създаване на начален, базов курс за въвеждане в архитектурата, организиран 
под формата на комплексна учебна програма, която обхваща основните дисциплини в учебния план на 
първи и втори курс. В перспектива някои аспекти на изследването като - взаимодействие между теория и 
практика в творческия процес на архитекта; фрагментация и реуниверсализация на архитектурната 
професия; ролята на дигиталните средства за проектиране и прототипиране при обучението в реален 
контекст и др., притежават потенциал да бъдат обект на по-задълбочено изследване. 
 
ПУБЛИКАЦИИ НА АВТОРА ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Давидков, Николай. 2017. “Предуниверситетски образователни програми по архитектура”, сп. 
„Архитектура”, брой-5  
2. Давидков, Николай. 2019. “Състояние, процеси и тенденции в архитектурното образование към 
началото на 21-ви век”, сп. „Архитектура”, брой-2 
3.Давидков, Николай. 2019. “Образователни подходи и средства за обучение в архитектурата”, сп. 
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