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АНОТАЦИЯ 
Цели и задачи на дисциплината: (около 20-30 думи) 
Лекционният курс цели да даде представа на студентите за широката 
палитра от явления в съвременната архитектура след Втората Световна 
война, подчертавайки връзката на някои от тях с наследството на 
модернизма.  
 
Характеристика на дисциплината: (около 30-40 думи) 
Курсът разглежда основни архитектурни явления и разнородни подходи 
към архитектурата като набор от философски възгледи, споделена 
творческа интерпретация, индивидуални архитектурни почерци и 
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ключови творби, позволяващи дефиниране на самостойни течения в 
съвременната архитекура. Явленията се разглеждат в цикличност с 
повтарящо се връщане и преосмисляне на отделни творески позиции. 
 
 
Формирани знания и умения на студентите: (около 30 думи)  
Студентите ще придобият умения да класифицират творба от 
съвременната архитектура към определен кръг от явления и 
съответстващите на тях философска основа, методологичен подход и 
архитектурна палитра. 
 
 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА - ЛЕКЦИИ 
Учебна 
седмица 

ТЕМА Брой 
часове 
седмично: 

1 Наследството на модернизма 2 

2 Хай-тек, ривайвъл и брутализъм 2 
3 Постмодернизмът 2 
4 Европейски и японски варианти на 

метаболизма 

2 

5 Японският прочит на модернистичния 
авангард 

2 

6 Деконструктивизмът на ХХ век 2 
7 Рудолф Щайнер и следвоенните 

органични тенденции. 
2 

8 Скулптурални търсения в хай-тека и 
деконструктивизма 

2 

9 Минимализмът на “нова простота” 2 
10 Архитектурата и властта. Руска и 

съветска архитектура. 
2 

11 Френска “президентска” архитектура. 
Новата архитектура на Берлин. 
 

2 

12 Феномени- Хундертвасер; Гримшо 2 
13 Феномени- Калатрава; Гери 2 



14 Съвременни архитектурни тенденции в 
Япония 

2 

15 Историческа цикличност на 
архитектурните явления 

2 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА - УПРАЖНЕНИЯ 
Учебни 
седмици  

ТЕМА Брой 
часове за 
всеки 
етап: 

(продължите
лност на 
етапи от 
учебен 
проект/курсо
ва задача, 
изразени в 
седмици)  
 
 
 
 
 
 
 

(темата на учебния проект или курсовата задача 
и подтеми на отделните етапи)  
 
В края на семестъра се изисква предаване на 
изследоветелско есе на тема, свързана с 
лекционния материал и аргументирана от 
стедента в рамките на 5-6 страници и визуален 
материал, подкрепящ основната теза.  
Студентите обсъждат избраните от тях теми и 
материали с водещите преподаватели.  

 

 



ОЦЕНЯВАНЕ:  
Критерии за оценка: Начин на оценяване 
1 Есе 50% ИЗПИТ +ЕСЕ 

 2 Изпит 50% 
3 
 
 

ЛИТЕРАТУРА/БИБЛИОГРАФИЯ:  
№ Автор, заглавие 
1 Ян Цейка, Тенденции в съвременната архитектура 
2 Rem Koolhaas, Project Japan 
3 Charles Jencks, Architecture of the Jumping Universe 
4 Kenneth Frampton, Modern Architecture-A Critical History 
5 Jorge Glusberg, Deconstruction- A Student Guide 
6 Michael Hays, Architecture Theory since 1968 
 
 
 

Учебната програма е приета на заседание на Катедрения съвет  
на катедра История и теория на архитектурата с протокол №8. / 
27.04.2015г.  
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