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Програма 
 
Като разширява културния обхват на зоната, определена между Борисовата  градина, Княжевската  градина, Орлов 
мост и стадион „Васил Левски“ в София, заданието предлага осмислянето на ситуацията като обществено място за 
четене от алтернативен тип, условен литературен клуб, посветен на конкретна книга или сходна форма на печатна 
медия (списание, комикс) по условно предпоставения пример на One Book Store. Значимите за определена култура 
книги  съдържат  потенциала  да  съхраняват  и  да  развиват  по  дискретен  начин  некултивирания  характер  на 
пространството, в което се четат – пространството, което донякъде самите книги припознават. При проектирането се 
очаква  да  бъдат  отчетени  обективните  качества  на  мястото  (описани  по‐долу),  заради  което  заданието  не 
ограничава  конфигурацията  на  проектното  пространство,  типологията  му  (среда,  павилион,  сграда…)  и  неговата 
позицията спрямо различните нива на непосредствените градски терени. Мястото за четене на една книга може да е 
постоянно  или  временно,  като  минималното  време  на  неговото  присъствие  в  средата  би  се  определило  от 
конкретната форма  на  интерпретирания  прочит  (интимен,  клубен,  сценичен…)  на  избраната  книга.  Общественият 
културен  характер  на  въпросния  идеен  прочит  и  неговата  резултатна  авторска  архитектурна  проява  предполагат 
участие на най‐малко двама души в програмата на мястото, като за интерпретации от по‐мащабен характер броят на 
посетителите/участниците в програмата не е ограничен. Съответно ако решението предвижда намеса под формата 
на неклиматизирана среда за двама души, не е задължително проектът да включва обслужващи зони и помещения, 
докато при проект за сграда за 20 души е логично за нея да бъде предложена форма на обслужване. 

 
 
Ситуация 
 
Темата за реките на София се радва на все по‐голяма популярност – през последните години екипът на фондация 
„Колективът“ успешно организира събития по техните поречия, разкриващи присъщия им скрит потенциал. В този 
смисъл заданието разглежда отрязъка на Перловска река между Националния стадион „Васил Левски“ и Орлов мост 
в София. По продължението си реката в посочения участък е заключена между платната на бул. „Христо и Евлоги 
Георгиеви“,  което  я  прави  прикрита  и  нежелана  част  от  градското  несъзнавано  пространство.  По  тази  причина 
обективната цел на задачата е преосмислянето на симбиозата между река и град, при което по продължението си 
реката да не бъде разбирана като граница между отделни градски части, а като връзка между тях – в случая между 
Борисовата градина и Княжевската градина. Търсена роля на софийските реки по принцип е те да бъдат припознати 
от жителите на столицата, водите им да бъде изчистени и да се възобнови биоразнообразието им. Така Перловска 
река  следва  да  бъде  трансформирана  в  линеен  парк,  който  да  заработи  като  коридор  на  студените  въздушни 
течения, идващи от Витоша, и да се превърне в удобен и безопасен пешеходен и веломаршрут между южните части 
на  града,  неговия  център  и  северните  квартали.  Екипът  на  фондация  „Колективът“,  който  подава  локацията  на 
настоящото задание, отбелязва някои от специфичните обективни насоки към бъдещите проекти. На първо място се 
обръща  внимание  на  въздействието  върху  по‐широкия  обхват  на  града  с  отношение  към  неговите  пешеходни  и 
транспортни връзки и културни особености. С цел разкриване потенциала на реките като свързващ елемент между 
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хората и  градските  територии авторите на проектите могат да отправят предложения за намеси както в коритото, 
така  и  извън него  под формата  на  пешеходни  алеи,  велоалеи,  различни форми на  озеленяване и  градска мебел, 
които биха повишили общата степен на свързаност на градската среда. В този смисъл се очакват креативни решения 
за достъп, осигуряващи контакт на коритото с неговия непосредствен  градски контекст. Предложенията следва да 
изследват креативни и неконвенционални възможности за премостването на речния канал –  за преминаването от 
единия на другия бряг. Под сериозно внимание следва да бъдат взети широкият водосборен обхват на реката (както 
в рамките на града, така и в планините Люлин и Витоша) и съответното за нея неизбежно периодично прииждане – 
рязкото покачване на нивото е основна причина  за  това досега  коритото й да не  е било ползвано  като  социално 
пространство. При повишаването на нивото и на скоростта на реката тя влачи предмети, растителност и отпадъци, 
които  биха  се  задържали  и  натрупвали  върху  бъдещите  авторски  намеси.  В  този  смисъл  креативните  решения 
следва  да  са  съобразени  с  периодичното  пълноводие  и  да  са  физически  устойчиви  срещу  посочените  условия  и 
обстоятелства. Освен сглобяеми, монолитни и други подобни конструкции, са възможни и обосновани решения за 
временни намеси, които се сгъват, прибират или плават върху повърхността на водата. 
 
 
 
Организация на процеса на разработването: 
 
1. Проектът е предшестван от ПРОУЧВАНЕ с продължителност 3 до 4 седмици, което включва: 

1.1. Архитектурно проучване – развива се по две успоредни, но различни направления: 
1.1.1. Изследвания върху характеристики на: 

1.1.1.1. хора – типични и специфични (различни); 
1.1.1.2. отношения; 
1.1.1.3. дейности. 

1.1.2. Анализ на примери и пространства от аналогичен тип с отношение към проекта 
Пространствата  не  се  отнасят  до  сгради,  сходни  по  предназначение  със  зададената 
тема. Примерите следва да бъдат търсени по‐скоро сред проявленията на други форми на 
изкуство  (като  литература)  с  отношение  към  зададената  тема,  а  не  сред  готови 
архитектурни резултати. Авторите следва да оценят различното място на произход и 
присъща среда на особените обекти и събития в тези места и тази среда. 

1.2. Проучване  на  ситуацията  –  то  се  извършва  в  два  контекста:  природен  и  културен;  аналогично  на 
архитектурното,  проучването  на  ситуацията  се  развива  по  две  успоредни,  но  различни  направления, 
разглеждани в хронологията на историческото време: 
1.2.1. Характеристики на: 

1.2.1.1. хора – типични и специфични (различни значими личности); 
1.2.1.2. отношения и случки; 
1.2.1.3. осъществявани дейности. 

1.2.2. Анализ на характеристиките на мястото: 
1.2.2.1. описване на основните характеристики на ситуацията и възможните поведения в нея; 
1.2.2.2. аналогични примери с връзка до зададената тема. 

ПРОУЧВАНЕТО се характеризира с материален израз – от направеното проучване има смисъл, когато проучените 
данни  са  трансформирани  в материален  израз  съгласно  контекста  на  проекта  чрез макети,  3D  модели,  схеми, 
таблици,  различни  експерименти  и  т.н.  В  тази  връзка  данни,  които  не  определят  проекта,  не  представляват 
интерес. 
 
2. ПРОЕКТИРАНЕ с продължителност 11 до 12 седмици, което включва: 

2.1. Проектиране,  което  съдържа  в  себе  си  предварително  представяне  или  предаване  (по  преценка  на 
водещите преподаватели в конкретната група) на междинна фаза на резултати от проектирането; 

2.2. Финализиране на окончателен проект – в рамките на последните 4 седмици. 
 
 
 
Критерии при оценяването: 

 наличие на проучване по темата на проекта; 

 наличие на връзка със зададения контекст; 

 генериране на необходим набор от изясняващи четими чертежи (ситуации, планове, разрези, фасади); 

 въздействие на проектното предложение; 

 постигната степен на послание и/или иновативност на проектното предложение. 
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СЪДЪРЖАНИЕ

души ориентировъчна 

площ, [m²]

min 2

души ориентировъчна 

площ, [m²]

min 2

% от цялатаа площ 

на центъра

30

Тъй като типологията на проектното пространство не е ограничена (среда, павилион, 

сграда), изброеното съдържание следва да се приема за условно и да се прогармира спрямо 

избраната от авторите типология (ако проектът е за неклиматизирана среда за двама души, 

не е задължително да включва зона за обслужване, докато при проект за сграда за 20 души е 

логично тя да бъде обслужвана).

А. Основна функционална група ОБЩЕСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ЧЕТЕНЕ

1. Пространство с капацитет за:

В. Функционална група ОБСЛУЖВАНЕ (ако е необходима спрямо избраната типология)

3. Площи за дейности на стопанско обслужване и администрация 

до (процент от общата площ на предложението):

2. Посетителски площи (входни/разпределителни/междинни 

пространства) за:

Б. Функционална група ДОСТЪП (ако е необходима спрямо избраната типология)
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