
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

 

Учебна програма с анотации на „Архитектурна теория и критика” 
 
 
I семестър 

Архитектурна теория и критика  Лекции Упражнения Кредити

1. Теория на архитектурата I 15 30 8 

2. Архитектура и философия  15 60 6 

3. Културология 15 - 3 

4. Архитектура и визуални изкуства 15 45 3 

5. Съвременни явления в архитектурата I 30 30 4 

6. Академична работа на английски език 30 30 3 

7. Архитектура и медии 15 - 3 

Общо 135 195 30 

   

   

II семестър 

Архитектурна теория и критика Лекции Упражнения Кредити

1. Социология и архитектура 15 - 3 

2. Теория на архитектурата II 15 30 8 

3. Критични дебати в съвременното изкуство 15 - 3 

4. Съвременни явления в архитектурата II 30 30 4 

5. История на съвременната архитектура в Европа 15 30 3 

6. Градоустройствен синтаксис- теория и практика 15 45 3 

7. Критичен анализ в архитектурата 15 30 3 

8. Методики на архитектурно проектиране 15 30 3 

Общо 135 195 30 

 
 
 
 
I семестър 
 
 

Теория на архитектурата I 
 
Дисциплината дискутира основни теми на теоретични дебати в областта на 
архитектурата като културен феномен. Пространство и полета, граница в 
архитектурното пространство, функция и семантика в архитектурния език, 
пространствени ордери, методи на архитектурно проектиране, поетика на 
архитектурата като изразително средство са някои от основните теми за 
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аналитично представяне, критичен прочит и оценка по време на курса. Целта на 
предмета е да изгради у студента умения за критичен анализ и оценка на 
архитектурни феномени в различен контекст, а така също и способности да 
локализират свои архитектурни творби в контекста на една универсална 
архитектурна култура. 
 
Архитектура и философия 
 

Темата на курса е взаимозависимостта между развитието на философията и 
научните парадигми от една страна и архитектурните конверсии и революции в 
историята на архитектурата от друга страна. Ще се разгледат и отраженията на 
някои конкретни философски и научни модели върху индивидуалните 
творчески почерци на архитекти с теоретична нагласа. Основен въпрос за дебат 
е как да изградим философия и подход към пространството в контекст на 
постоянно променящи се визии за вселената.  
 
Културология- културологични изследвания на социализирано пространство  
 
Дисциплината дефинира критичен поглед върху взаимодействията на културни 
модели на градски живот и пространствените им съотношения. Анализът ги 
разглежда през призмата на структурни противопоставяния на обществено-
частно, свещено-профанно, наше-тяхно и съответните им пространствени 
приложения и използване от страна на различни социални групи и субкултури. 
Съвременна история на градска виталност по отношение на обществени 
пространства  в Европа и САЩ се представя в своя диахроничен преход от 
индустриален към пост-индустриален град.  
 
Архитектура и визуални изкуства 
 
Дисциплината очертава взаимовръзките между артистичното изразяване в 
изкуството и новите тенденции в архитектурата. Особено внимание се отделя на 
визуални и драматични изкуства като фотография, кино, театър и перформанс, 
но се очертават и паралели между архитектура и музика и пространствени 
резонанси в танца. Поднесените и анализирани взаимовръзки между 
архитектура и изкуства са разгледани и в историческа перспектива. 
 
Съвременни явления в архитектурата I 
 
Курсът очертава основни тенденции и имена, съставящи съвременния 
архитектурен пейзаж в глобален мащаб с фокус върху Япония. Представени са 
основни фигури от съвременната архитектурна практика с техните възгледи и 
формиращи ги фактори, концептуална еволюция и ключови творби 
основополагащи определена тенденция или явление. Основните теми очертават 
връзката между традиция и съвременност в менталната нагласа и 
пространствената структура на многоликата архитектурна палитра в Япония.  
 
Академична работа на английски език 
 
Курсът цели формиране на умения за професионално себе-изразяване на 
английски език в устна и писмена форма. Студентите се запознават  с различни 
жанрове на академична работа  -научно изследване, статия, есе, критичен 
анализ и др.  представени като инвариантни образци, които се илюстрират чрез 
съвременни и исторически извадки от критични и теоретични текстове. 
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Архитектура и медии 
 

Курсът очертава взаимозавръзката между архитектура и медийно представяне и 
феномена на създаването на медийни образи на архитектурни творби и 
архитекти звезди. Механизмът на взаимодействие е демонстриран с множество 
примери. Основополагащи правила и принципи са показани в различни етапи на 
формиране на медийния образ. Културата на архитектите-звезди се разглежда 
като специфичен феномен в областта на медиите през 21 век. В заключение се 
извеждат някои принципи на практическо приложение на механиката на 
медиите в името на популяризирането на архитектурната творба.   
 
 
 
II семестър 
 
Социология и архитектура 
Курсът съотнася структурата на обществото и неговата стратификация към 
пространствените структури на обитаване, които то създава и обживява. 
Представя се анализ на взаимовръзките между социална и политическа власт 
спрямо използването на пространството и се прави критически анализ на 
съвременните социологически теории дефиниращи настоящия обществен дебат 
в глобален план. 
 
Теория на архитектурата II 
Дисциплината разглежда развитието на архитектурната професия през призмата 
на формиране на изразни системи. Основните инварианти на пространство-
форма-конструкция в качеството си на база на индивидуалните архитектурни 
езици, а така също и тяхната еволюция и метаморфози в личните истории на 
творците архитекти се анализират чрез творбите на Рем Кулхас, Франк Гери, 
Алваро Сиза, Луис Кан, Казуо Седжима и др. Отделни етапи от еволюцията в 
творчеството им се представят в синхронен и диахронен формат. 
 
Критични дебати в съвременното изкуство 
Съвременното изкуство се представя като поле на екзистенциални и 
експресивни форми. Артистичният свят е разгледан като набор от концепции. 
Балансът се осъществява чрез съревноваващи се артистични жестове, целящи 
отвяряне на хоризонта и границите на разбиране за това какво е изкуство. 
Основни тендинции в съвременното изкуство на 20 и 21 век като концептуално 
изкуство, минимализъм, флуксус във визуалните изкуства са обобщени в 
компактен формат и се очертават влиянията им върху архитектурата.  
 
Съвременни явления в архитектурата II 
Курсът очертава основни тенденции и имена, съставящи съвременния 
архитектурен пейзаж в глобален мащаб. Съвременните тенденции се представят 
чрез анализ на ключови текстове, написани от архитекти като Рем Кулхас, 
Питър Айзенман, Фумихико Маки, Даниел Либескинд, Тойо Ито, Бернар Чуми, 
Арата Исозаки и др. Целта на курса е да дефинира ролята на текста и 
теоретичните разработки в развитието на съвременната архитектурна практика.  
 
История на съвременната архитектура в Европа 
Курсът очертава развитието на архитектурната традиция в Европа в различни 
регионални контексти, отчитайки взаимодействията между източни и западни 
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зони на континента от една страна и северни и южни зони от друга страна. 
Фокус на курса е поставен върху развитието на специфични модернистки 
доктрини в две направления- универсално и локално, пораждащи разнообразие 
от регионални хибриди и нюанси в тяхното смесване. Моделът с център и 
периферия е анализиран в историческия контекст на модернизма.  
 
Градоустройствен синтаксис- теория и практика 
Курсът представя добре известната методология на изследване на градски 
пространства чрез математически анализ на комуникационните възможности на 
уличните мрежи, разработен в Школа Бартлет на Юниверсити Колидж в 
Лондон. Методът на изследване широко използван и за оценка на проектни 
предложения се представя като основна теория на градообразуване на базата на 
човешките възприятия за пространство, посока и вектори на движение, но също 
така и като специфичен софтуеър, който се прилага за анализ на съществуващи 
пространствени  мрежи в различни мащаби.  
 
Критичен анализ в архитектурата 
Курсът разглежда критичния анализ като форма на «практикуване на 
архитектурната теория». Различни методи за архитектурен анализ се 
класифицират според доминиращата система на мислене, която се явява 
катализатор на тяхната поява и еволюция. Аналитични постановки и критични 
изследвания на Вьолфлин, Зеделмайер, Пановски, Витковер, Роуе и други се 
представят накратко. Примери за аналитични изследвания илюстрират 
разнообразни подходи и съответните им инструментариуми.  
 
Методики на архитектурно проектиране 
Курсът представя критичен анализ на съвременни методи за проектиране и 
индивидуални проектантски стратегии. Покенените лектори представляват две 
категории- от една страна практикуващи архитекти, използващи свои 
методологии в проектирането и архитектурни критици и теоретици от друга 
страна, които изследват проектантските методологии като културно-
специфични инструменти. Спектърът на проектантски подходи е 
широкоформатен- от субективни, интуитивни и случайни до силно себе-
осъзнати и строго научно фиксирани постановки.  
 

 
 
 

 
 


