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Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност Архитектура
Образователно-квалификационна степен магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: ARC2187
2. Наименование на учебната дисциплина: Консервация, реставрация и

документиране на архитетурни и археологически паметници на културата
3. Вид: избираем
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: пета
6. Семестър, в който се изучава: десети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р арх. Красимира Захариева Вачева
9. Резултати от обучението:

- изграждане на усет за възприемане естетическите принципи на времето, към
което принадлежи обектът - ПК;
- прилагане на усвоените знания в духа на професионалната етика и морал
- намиране на нови научни подходи при систематизация на знанията на основата
на междудисциплинарни взаимовръзки;
- осъзнаване на професионалния дълг на архитекта да провокира обществения
интерес към архитектурата на дадена епоха и да възпитава желание за по-
дълбоко проникване  в историческия процес.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: успешно преминат курсове по

История на българската/балканската/ архитектура и Опазване на архитектурното
наследство.

12. Съдържание на курса: Разглеждат се проблемите за истината и неистината в
опазването на архитектурното наследство. Студентите се запознават с
възможността архитектът да проектира така в сферата на опазването, че всеки да
може да доизгради във въображението си разрушеното от времето и да създаде
своя представа за него. ролята, която играят в съвременната култура.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Задължителна

• Коева, М. Архитектурното наследство и съвременният свят. Сборник студии и
статии. Варна: LiterNet, 2003-2011.

• Пировска, Г. Консервация, реставрация и експониране на тракийска куполна
гробница в Момина могила, с. Братя Даскалови, Старозагорска област. Ред. М.
Тонкова, София, 2011, 18-27.

• Фрьосел, Фр.Саниране на сгради, увредени от влага и соли. Изд. Техника, 2007.
Препоръчителна

• Веков, Ст. Новият живот на старите улици и квартали. –В: сп. Архитектура,
2011, 4, 50-55.

• Ковачев, Ат. Ще успеят ли да запазят историческото застрояване с дървена
архитектура в центъра на Иркутск, Русия – въпрос на осъзната отговорност и
време. – В: сп. Архитектура, 2011, 3, 50-53.



• Кадинов, Б. Национален музей за съвременно изкуство «Софийски арсенал». В:
сп. Архитектура, 2011, 3, 14-19.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: 30 ч. лекции.
Материалът се преподава с помощта на ежегодно подновявана с примери ММ
презентация. Изготвяне на реферат на свободно избрана от студента тема в
сферата на опазването.

15. Методи за оценка и критерии: ценяването е по ECTS и техния български
еквивалент. Формират се две оценки – текуща и изпитна. Окончателната оценка
е средно аритметично на текущата и изпитната оценка.

16. Език на преподаване: български


