
ПЪТУВАЩ СЕМИНАР и ФОТО ПЛЕНЕР „ДЕН НА ЦВЕТА“ 

 

Организиран за студентите от НБУ - 10 семестър на МП „Архитектура“, във връзка с честването на 

деня на цвета. 

Програмата беше осъществена с финансиране от Студентски съвет към НБУ 

На 22 март 2019 година, петък, по инициатива на преподавателите от дисциплини ARCM067 и 

ARCM149, беше проведен пътуващ семинар и фото-пленер в околностите на гр. Велинград,. Бяха 

посетени различни обекти като Цех за ръчно килимарство в с. Костадиново, Палеонтологичен музей 

и парк в с. Дорково, и други забележителности в региона като крепостта Цепина и езерото Клептуза 

във Велинград.  

В еднодневния пътуващ семинар с фото-пленер участваха студентите от 5-ти курс (10-ти семестър) 

от специалност Архитектура, водени от техните преподаватели по „Архитектура на сгради и 

комплекси - I част“ доц. д-р арх. Анна Аврамова и арх. Св. Андрейчин  и „Ландшафтен дизайн“ доц. 

д-р ланд. арх. Веляна Найденова. 

Пътуването бе организирано по междуинституционален проект Изкуство и жизнена среда, в който 

участва Департамент Архитектура. Разискваха се теми - пряко свързани с проблемите, разглеждани 

в хода на курсовете от програмата за деня. По време на пътуването бяха представени интересни 

факти за природата, образуването на релефа в околността - Чепинската котловина, както и местните 

традиции в областта на занаятчийството и източниците на препитание на населението.  

 



   

Любезните домакини от цеха за ръчно изработване на килими в ц. Костандово ни представиха 

местните традиции в килимарството и естественото багрене на прежда, от която се произвеждат 

едни от най-ценните ръчно изработени вълнени килими в Европа. Беше разгледан ръчен стан с 

големина на продукцията от 160м2 на ръчно тъкани вълнени килими, вече постлани в някои от 

дворците на Британското кралско семейство. 

 
 

 
Представена бе технологията на производство и времетраенето на процесите. 



   
Времето за обяд бе съчетано с разходка из центъра на с. Дорково и разглеждане на 

реставрационния процес на обновяване на църквата Св. Илия 

Студенти и преподаватели участваха в изключително интересна беседа върху една от редките 

палеонтологични находки в Европа на останките от най-големия овернски Мастодонт от  рода 

Anancus arvernensis с височина 4m, експониран по изключително интересен начин за колегите, в 

съвременна музейна сграда с нетрадиционна конструкция и интересна форма.  

   
 

     
 

В представянето беше включена и забележителната сграда на музея по проект на арх. Явор 

Йорданов, представляваща интерес за студентите по архитектура, като реализация с интересна 

визия, конструкция и материали - не случайно избрана за сграда на годината за 2013г.  



 

 
Обърнахме внимание на архитектурните характеристики и особеностите на музея като сграда, като 

и на околните застройки и липсата на обвързаност при изграждането им със заварената 

архитектурна среда и природата на парка.  
  



 
Бяха разгледани и находища с разнообразие от над 30 вида гръбначни животни, експонирани в 

самия музей и в Музейния парк от околността, разисквани бяха характеристиките на природния 

плиоценски парк и ценностите му. 

Като последна дестинация от програмата на семинара беше осъществен кратък поход до крепостта 

Цепина, където беше разгледан традиционния градеж, организацията на зоните и помещенията от 

крепостното съоръжение, включително едно от трите водохранилищата на крепостта, студентите 

имаха възможността да чуят интересната история – легенда за именуването на крепостта и 

местността наоколо.  



 
 

 
Студенти и преподаватели посетиха Музея на крепостта Цепина, поместен в туристическата хижа в 

подножието ѝ. 

Увлечени от приятното преживяване от деня всички заедно посетихме и езерото Клептуза, като 

последна кратка възможност за наслаждаване на прекрасната природа съчетана с популярния 

туристически архитектурен ансамбъл . 



 

В рамките на семинара е организирано обсъждане и фото-изложба на студентски снимки по теми, 

свързани с предметите на дисциплините от програмата на департамента за деня на събитието, 

пречупени през погледа на младите бъдещи архитекти. 

Проведеният семинар под формата на изнесено обучение беше особено полезен  за студентите, а 

и за преподавателите. Запознаването с местните традиции, обогатяването на културата и 

познанията ни за различни исторически епохи и разбира се всичко това сред прелестите на нашата 

природа, бяха отчетени като успешно образователно и социално мероприятие. 

Ръководители проект:  Преподаватели: 

ас. арх. Светослава Андрейчин                                                        доц. д-р В.Найденова  

доц. д-р арх. Анна Аврамова                                                            доц. д-р П. Чавов 

Ръководител семинар и организатор на събитието: д-р Ралица Гелева – БАН, ГРУПА ЦВЯТ – България 

Снимков материал на преподаватели и студенти – участници в семинара. 

 

 

 

 

ас. д-р арх. Светослава Андрейчин 


