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КОНСПЕКТ 
по  

ОПАЗВАНЕ НА АРХИТЕКТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – 

 VIII семестър 
 

1.  
Културно наследство. Същност на понятието.  Типология на културните следи.   

2.  
Културна ценност. Типологично разнообразие на недвижимите културни ценности – 

класификация според различни типологични критерии 

3.  
Категоризация на недвижимите културни ценности в България според културно-

историческата им значимост. Български паметници, вписани в листата на световното 
културно наследство. 

4.  
Опазване на  културните ценности – същност, основни групи дейности, чрез които се 
осъществява, форми на юридическа защита на  недвижимите културни ценности 

5.  
Национална система за опазване на НКЦ – същност, основни елементи. Българската 
Национална система за опазване на НКЦ – състояние и перспективи. 

6.  Опазване на  културните ценности - нормативна система, режими на опазване. 

7.  Опазване на архитектурните културни ценности – видове консервационни намеси. 
Същност, специфика и основни похвати на консервацията. 

8.  Опазване на архитектурните културни ценности – видове консервационни намеси. 
Същност, специфика и основни похвати на реставрацията.  

9.  Опазване на архитектурните културни ценности – видове консервационни намеси. 
Същност, специфика и основни похвати на адаптацията. 

10.  
Архитектурна интерпретация на културните следи и 

интерпретационни центрове. Анализ на примерни решения. 

11.  Опазване на урбанистичните културни ценности. Елементи на пространствената 
ценностна система. 

12.  Нови ( пространствени ) измерения на културните ценности – културни маршрути - 
същност и опазване 

13.  Нови ( пространствени ) измерения на културните ценности –културен ландшафт – 
същност и опазване 

14.  Нови ( времеви ) измерения на културните ценности – наследството на ХХ век - 
същност и опазване  

15.  
Съвременно архитектурно творчество в исторически контекст - диалогът „старо-

ново“- типология на архитектурните задачи и методи за тяхното решаване. Анализ на 
примерни решения. 

16.  
Съвременно архитектурно творчество в исторически контекст - диалогът „старо-
ново“ чрез методът на контраста – същност, средства за хармонизация на „новото“ със 
„старото“, преценка на творческия риск. Анализ на примерни решения. 

17.  
Съвременно архитектурно творчество в исторически контекст - диалогът „старо-
ново“ чрез методът на приемствеността – същност, средства за хармонизация на 
„новото“ със „старото“, преценка на творческия риск. Анализ на примерни решения. 

18.  
Съвременно архитектурно творчество в исторически контекст - диалогът „старо-

ново“ (елементи на малката архитектура; елементи на информационната система; 
градски дизайн) . Анализ на примерни решения. 

19.  Съвременна архитектурна критика – същност и роля за формиране на широка 
обществена култура в сферата на културното наследство и неговото опазване 
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