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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
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1. Код: ARC3178
2. Наименование на учебната дисциплина:

„Национални традиции в българската архитектура“
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: четвърта
6. Семестър / триместър, в който се изучава: осми
7. Брой кредити: 2
8. Име на лектора (и):        доц. д-р Красимира Захариева Вачева
9. Резултати от обучението:Усвояване на база от общи знания за архитектурата

и архитектурните практики по българските земи от древността до средата на ХХ
в.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: преминат курс по История на

изкуството.
12. Съдържание на курса: Изучаваният материал обхваща архитектурата по българските

земи от V хил. пр. Хр. до средата на ХХ в. Съдържа: основна информация за появата и
развитието на различните архитектурни типове; архитектурен анализ на същите; ММ
представяне на подходящи примери; биографични и творчески данни за най-значимите
български и гостуващи архитекти през Възраждането и след Освобождението;
запознаване с творчеството на първите генерации български архитекти.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: курс лекции и ММ;

 Бояджиев, С. Архитектурата на българите от VII до XIV в. Изд. ТанграТанНакРа ИК,
София, 2008.;

 Матеев, М. История на българския барок. Пловдив, 2007.;
 Ракшиев, В. Архитектурно и историческо формиране на кръстокуполния тип църковна

сграда. - В: сп. Архитектура, 2003, 3-4, 78-81.;
 Тунджер, С. Българската черква «Св. Стефан». - В: сп. Архитектура, 2003, 3-4, 70-73.;

Иванова, Е. Културна идентичност и архитектура: граници на българското в глобалния
свят. - В: сп. Архитектура, 2003, 3-4, 60-63.;

 Гючхан, А. Жилищата на Балканите от Османския период. - В: сп. Архитектура, 2003, 2,
32-35.;

 Ангелов, Ч. Сградостроителството в България от Освобождението до II световна война
(1878-1940). - В: сп. Архитектура, 2002, 1, с.40 и 2, с.43.



14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: - аудиторно лекции с
ММ; тест на 2/3 от материала и реферат.;

15. Методи за оценка и критерии: Оценката се състои от две части – текуща и
изпитна. Текущата се формира на базата на броя на присъствията на лекции,
оценките на теста и реферата (средно аритметично). Изпитът е писмен под
формата на тест. Текущият и изпитният тест се състоят от отворени и затворени
въпроси. Правилното писмено отговаряне текстовите или правилно скициране
на графичните отворени въпроси носи бонус от 0.50 стотни към оценката.
Крайната оценка се формира като средно аритметично от текущата и изпитната
оценка.

16.Език на преподаване: български.


