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ЖuВеем ВъВ Време на промяна, особено В oбAacmu, В koumo
mехноАовuчнаmа реВоАlоцuя kоренно променя начuна на
фунkцuонuране на kapuepama. О бразоВанuеmо може ga се
развАе>kgа u kamo начuн за сnраВяне. Hukoя nрофесuя не се е
nроменяАа повече ВъВ Времето om apxumekmypнama.
Bcuчko се променя, незаВuсuмо gaAu нu харесва UAu не,
без значенuе kak сме образоВанu uAu kak сме npakmukyBaAu В
мuнаАоmо.
В moзu npeguзBukameAeн нов сВяm uзвAe>kga, че
yнuBepcumemъm се onumBa ga се cnpaBu с npoмeнume на egpo,
kamo ВАuза В сферu kamo "uзсАеgВанuя", "мogeAu", ,,npakmuku" u
,,ноВu mexнoAoвuu".
MAagume хора се нy>kgaяm om Възмо>kносmu ga
ekcnepuмeнmupam, ga npugoбuBam onum u ga cu npegcmaBяm
бъgещеmо. Възрасmнumе, koumo mърсяm ноВu шансове, също
uмam nоАза om makuBa uмnyAcu. Mo>ke бu цеАmа е npuBe>kgaнe
на Bc�чku заеgно за nъmyBaнemo kъм бъgещеmо.
С ъзgаВанеmо на nроврамu за обученuе u бuзнес
yckopumeAu, cnocoбнocmma ga се cnogeAяm знанuя u уменuя
е часm om еgна соцuаАна оmвоВорносm kъм cmygeнmume,
eфekmuBнo заgъАбочаВане на мpe>kama om Взаuмооmноwенuя
В paмkume на yнuBepcumemckama общност, невоВаmа
ekocucmeмa u nо-воАямаmа соцuаАна ukoнoмuka. Без ga се
uзnoAзBam meзu akageмuчнu cmpykmypu u моменmu за обмен,
се губят goбpume Възмо>kносmu за учене u npugoбuBaнe на

уменuя, kakmo u kyAmuBupaнe на Augepu.
Въпросът за начuна, по koumo обучаваме нawume
apxumekmu, guзauнepu, uн>keнepu за бъgещеmо, е разgеАящ.
С бързото усъВърwенсmВане на cnocoбнocmume на
нашата mехноАоаuя, нoBume нocumeAu на BupmyaAнa
реаАносm, poбomuka u uзkycmBeн uнmeAekm се променя
apxumekmypнama nрофесuя на фунgаменmаАно нuВо. Това
съзgаВа Въпроса gaAu apxumekmypнama negaвoauka е В kpak с
Времето u е обучаВаАа cmygeнmume ga бъgаm aomoBu kakmo
за nрофесuонаАна npakmuka, maka u за несuгурноmо бъgеще...
И оmноВо на gнеВен peg ugBa нeoбxoguмocmma om
uзгра>kgане на уменuя за работа В ekun. ТоВа не е ноВосm за
cBemoBнama npakmuka, но е ноВосm за БъАгарuя - ga рабоmяm
cmygeнmu om разАuчнu cneцuaAнocmu u yнuBepcumemu В
ekunu по еgна реаАна заgача kamo npoekm. ЦяАаmа maзu
npoбAeмamuka се оВАаgяВа gнес u чрез uнmepgucцunAuнapнu
cmygeнmcku paбomuAнuцu, kakъBmo е npoBegeнuяm Вече през
2017 г. В УАСГ за mpema nopegнa гоguна ekcnepuмeнm "ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН СТУДЕНТСКИ УЪРКШОП ИСУ"
Tou npegAaвa нова cpega, npugoбuBaнe на ноВu уменuя,
ноВ начuн на органuзацuя, нов ПРОЦЕС на работа В ekun,
npugoбumu om guзauнepckume cmygua, kypcoBeme за
nрофесuонаАна npakmuka u uзnоАзВанеmо на съВременнu
mехноАоаuчнu uнcmpyмeнmu, ga nogaomBяm cmygeнmume
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за "неuзВесmно" бъgеще на професuяmа. За ga се cnpa8яm с
променящumе се cumyaцuu на бъgещеmо, е необхоguмо ga
8gъхно8яВаме uнmeAekmyaAнomo Aloбonumcm8o npegu Bcuчko
8 мAagume хора.
Bcuчku meзu nроменu нu наkараха за mpema nopegнa
гоguна ga mecmBaмe у нас еgна нова npakmuka на npenoga8aнe
u работа 8 ekun на cmygeнmume.
Формаmъm ИСУ бе npo8egeн om 27.10 go 3.11.2017 2. 8 УАСГ
nog nampoнюka на 2/\аВнuя apxumekm на Cmo/\uчнama общuна
арх. 3gpa8ko 3gpa8ko8. Yъpkwonъm бе npoBegeн nара/\е/\но
с ЮбuАеОноmо чесmВане на 75 гoguнu УАСГ u npegcmaBAя8a
uнo8amu8нa форма на обученuе чрез ekunнa работа на
cmygeнmu om разАuчнu cneцuaAнocmu u yнu8epcumemu по
реаАна заgача.
Тазu m8opчecka cmygeнmcka рабоmuАнuца събра 34
мomu8upaнu u сме/\u cmygeнmu, koumo mърсяm npoBokaцuяma
u uнo8amuBн.ocmma В образоВанuеmо cu 8 БъАгарuя. Точно
makaBa бе аmмосфераmа В yъpkwona - eguн бреОнсmормuнг
Върху реаАна 3аgача с uнmepgucцun/\uнapнu ekunu. Заgачаmа
бе "AAmepнamuBu на napkuнг 8 центъра на Софuя. Съзgа8ане
на npocmpaнcmBo за хората npeg НАГ ".
Формаmъm ИСУ събра за 7 gнu съмuwАенuцu cmygeнmu
от раз/\uчнu yнu8epcumemu 8 Софuя - УАСГ - apxumekmypa
u урбанuзъм, НХА - реk/\амен guзаОн, НБУ - apxumekmypa,
Aecomexнuчecku yнu8epcumem - /\анgwафmна apxumekmypa,

УНСС - бuзнес - apm npegnpueмaчecm8o. Формаmъm се
състоя В ПРОЖЕКТИРАНЕ, eguнcm8eнomo място В УАСГ,
kъgemo cmygeнmume могат ga рабоmяm заеgно 8 поgобна
cpega на design studio u mo8a ga uм помага.

СФОРМИРАНИТЕ ЧЕТИРИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЕКИПА
РАБОТИХА ПО НОВ ПОДХОД

uнo8amuBeн за нашето cmepu/\нo образоВанuе, 8 ekunu,
поgобно на реа/\нuя mBopчecku процес. Бе разчупена
akageмuчнama рамkа u cmygeнmume 8Аязоха 8 но8u po/\u
- Вместо nacu8нu обучаемu me бяха kpeamuBнu a8mopu
на koнцenцuu, koumo могат ga бъgаm gopu pea/\uзupaнu.
Пogkpena nо/\уча8аха от менmорu, mlomъpu om akageмuчнume
cpegu u koAeгu om npakmukama. Гocm-Aekmopu бяха Epuk Хаас
от Амсmерgам, часm om ekuna на OSMOOS - БеАгuя, nроф. g-p
KupuA Togopo8 - УНСС, pъko8ogumeA на genapmaмeнm "Бuзнес
apm npegnpueмaчecmBo", g-p арх. Aoнuka Геор2uе8а - УАСГ, g-p
Bepoнuka Auмumpo8a - СУ, соцuо/\02uя, арх. Buo/\emka САа8о8а,
заВърwuАа MuAaнckama noAumexнuka, арх. Марuя Сmа0но8а,
cneцuaAuзupaAa 8 Амсmерgам, арх. Жop>kema РафаuАо8а ОП "Софnроеkm-ОГ П", арх. Hage>kga Coko/\o8a - VELUX, арх.
Марuана СърбоВа - cneчeAu/\a 1 награgа за TonAoцeнmpaAama
8 Софuя, урб. Нурхан Peg>keб - PLACEMAKE, cneцua/\uзupa/\ 8ъ8
Ваwuнгmон, урб.Сu/\8uя Чаkъро8а om PLACEMAKE, арх. Пеmя
Пеmро8а - "ВеАое8оАlоцuя".
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Aoнuka ГеоргuеВа - УАСГ, арх.uнж. /\юбомuр ИАuеВ - СЕО, BIM
lmplementer BIM Manager, арх. МuрослаВ BeAkoB, урб. CuABuя
ЧаkъроВа om PLACEMAKE, g-p арх. АнгеА МазнukоВ, УАСГ, арх.
AecucAaBa AuмumpoBa - КАБ Софuя, арх. ВесеАuн ВесеАuноВ.
Жypumo pewu ga бъgе uзАъчен eguн npoekm на nърВо
мясmо u 3 nоощреныя, kamo onpegeAeнo беше заmруgнено
nopagu goбpume koнцenцuu u npegcmaBянe на ekunume.
Cmygeнmume u mюmъpume noAyчuxa cepmuфukamu за
yчacmuemo cu.
Бuзнесъm също бе ВkАючен kamo akmuBнa страна cnoнcopu u npeзeнmamopu на ноВu mexнoAoгuu u uзgeAuя
u мeguu - BAUMIT, Е Й АЖИ СИ Ф/\АТ Г/\АС БЪ/\ГАРИЯ,
,,СВЕТ/\ОЗАРА АРАГАНОВА СА" ООА, ЕЙ БИ ЕС 1 ЕООА , КАБ,
VELUX, JAF, ,, ИН Т ЕГРА КОНСУ/\Т ПРОЕКТ", ГРАДЪТ МЕДИЯ
ГРУП, САБ - cn. АРХИТЕКТУРА.
ТоВа, koemo е uнoBamuBнomo В ИСУ 2017, е
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САМИЯТ ПРОЦЕС Е В ОСНОВАТА НА РАБОТАТА В
ТВОРЧЕСКАТА РАБОТИЛНИЦА
- серuозноmо nроучВане на заgачаmа на разАuчнu нuВа coцuoAoгuчeckomo nроучВане с хората жuВеещu, рабоmещu
u мuнаВащu на moBa мясmо, ucmopuчeckuяm koнmekcm на
cpegama, многофунkцuонаАнumе Възможносmu за разАuчнu
akmuBнocmu на npocmpaнcmBomo noзBoAuxa на cmygeнmume
ga наnраВяm onumu за съзgаВане на обновено cnogeAeнo
npocmpaнcmBo за хората В центъра на Софuя. ВъВ Bcuчku
nреgАоженuя eguнogywнo с npeguмcmBo са хората, kamo
koAume мuнаВаm на Bmopu nАан, зоната е 30-30 kм/ч u
nремuнаВанеmо е cnogeAeнo. Инmереснu са u npegAo>keнuяma
за mрамВая на moBa мясmо, kamo се npegBuжga разАuчен
режuм на общесmВенuя mpaнcnopm u В onpegeAeнu часове
може ga uма сmацuонарен mpaмBau, работещ kamo мясmо
за kафе u чаша Вuно, за соцuаАнu koнmakmu на общносmmа В
центъра на cmoAuцama.
Аkценmъm бе nocmaBeн на осВобоgеноmо nАощаgно
npocmpaнcmBo за хората npeg НАГ. РазАuчнumе npoekmu
gagoxa разАuчна mpakmoBka на akmuBнocmume В koнmekcma
на мясmоmо с moAkoBa ucmopuчecka енергuя. ОсноВноmо
е разАuчнumе Възможносmu за многофунkцuонаАноmо му
uзnоАзВане kamo мuнаАо, настояще u бъgеще за граgа.
f-f'akpaя maзu mBopчecka uгра заВърwu с nрезенmuране
на kонцеnцuяmа с powerpoint, mабАо АО с UAkJcmpaцuя на
осноВнаmа ugeя, с мakem/u на npegAo>keнuemo u gokAagBaнe
om ekunume npeg журu u nyбAuka.
ФИНАЛЪТ НА ТОВА СМЕЛ О ОБУЧИТЕЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
npukAkJчu с журuране om koAeгu - арх. Атанас АuнеВ,
npegcmaBumeA на КАБ, арх. Жop>kema РафаuАоВа, "Софnроеkm
ОГП", арх. /\юбо ГеоргuеВ, gupekmop на ОП "СофnроеkmОГП", gоц. g-p арх. АанuеАа ЯнkоВа, НХА Софuя, g-p арх.

ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ КАТО
НОВА ОБУЧИТЕЛНА СРЕДА И НАДГРАЖДАНЕ НА НОВИ
У МЕНИЯ
оцененu Bucoko om yчacmBaщume cmygeнmu, менmорu u журu.
Bcuчku no>keAaxa ga npogъA>ku maзu uнoBamuBнa uнuцuamuBa,
koяmo ga npoBokupa kрещящаmа необхоguмосm om промяна В
npoгpaмume на образоВанuеmо по apxumekmypa В БъАгарuя.
ПроВеgенuяm за mpema гоguна yъpkwon gokaзa. че на
npakmuka uзnоАзВанuяm nogxog е gобър съВременен мemog
на работа на cmygeнmu om разАuчнu cneцuaAнocmu В ekunu.
TakaBa обучumеАна npakmuka не е ноВосm за гоАемumе
yнuBepcumemu по cBema. Тя gokaзBa, че uма gруг начuн на
работа, koumo мomuBupa u kapa cmygeнmume за много kpamko
Време ga наgграgяm значumеАна uнформацuя om ekcnepmu om
реаАнuя nрофесuонаАен жuBom u ga noAyчam nоВече уменuя,
обмяна на uнформацuя u наu-Важноmо - уменuеmо за работа
В ekun.
Бu бuАо gобре учасmнuцu В nogoбнu uнuцuamuBu засАужено
ga noAyчaBam kpegumu nоgобно на фakyAmamuBнu gucцunAuнu,
ako черnuм onum om goбpume межgунароgнu npakmuku В
akageмuчнume cpegu.
БАагоgарuм на cmygeнmume, gръзнаАu ga yчacmBam В ИСУ
2017, на uнmepecнume Aekmopu, на мeнmopume за ckъnomo
omgeAeнo Време В uмemo на no-goбpomo образоВанuе, бАuзо
go реаАнаmа npakmuka, на koAeгume om жypumo, koumo
спонтанно nожеАаха ga уВажаm mpyga u амбuцuяmа на
мAagume хора, u на нawume cnoнcopu, без koumo нямаше ga се
cъcmou moзu формат.
БАагоgарuм на наwuя yнuBepcumem УАСГ В Auцemo на
pъkoBogcmBomo, че noзBoAu ga се cъcmou mBopчeckama
рабоmuАнuца. Hawu гocmu бяха зам.-реkmоръm gоц. g-p uнж.
Борuс ЦанkоВ, nроф. g-p uнж. Фанmuна РангеАоВа, gоц. g-p арх.
BaAepu ИВаноВ. БАагоgарuм на Bcuчku! •

Bcuчku yнuBepcumemu no cBema
mърсяm начuнu ga npenogaBam
нещата от бъgещеmо за бъgещеmо, а
не om мuнаАоmо за бъgещеmо.
Проф. g-p арх. Стефан Попов

Арх. /\юбо Геор2uеВ,
gupekmop на ОП
"Софnроеkm-ОГП",
pъkoBogume/\ на ekuna
"Bu3uя за Софuя",
учасmВа/\ ВъВ фuнаАноmо
>kypupaнe на npoekmume u
npe3eнmaцuume
В мoume очu обра30Ванuеmо, koemo
е еgноnосочен процес на npegaBaнe
на 3нанuя om no-onumнuя kъм no
нeonumнuя, е Aowo обра30Ванuе. По
gоброmо обра30Ванuе е сВързано f
със съ3gаВанеmо на усАоВuя u
cmuмyAupaнemo на Аuчносmноmо
paзBumue u обогаmяВане В
разнообразнu acnekmu. ИСУ е geucmBue
В nocokama на no-goбpomo образоВанuе.
PaбomuAнuцama разчumа на /\uчнаmа
моmuВацuя на cmygeнmume, нещо,
koemo mрябВа ga бъgе nogkpenянo u
насърчавано. Тя nocmaBя cmygeнmume
В еgна непозната, но Всъщност много
б/\uзkа go peaAнocmma cumyaцuя - maзu
на paбomama В мyAmugucцunAuнapнa
група om неnознаmu. Може бu В
начаАоmо е nAaweщo u обърkВащо,
но nъk makuBa (nърВоначаАно)
guckoмфopmнu cumyaцuu kaAяBam u
paзBuBam. Програмата е наnраВена
maka, че ga насърчава kpumuчнuя noг/\eg
u мuс/\енеmо на cmygeнmume, а не
съобразяВанеmо (u наuзусmяВанеmо)
с мненuеmо на no-onumнuя. И гu учu,
че npaBeнemo на гpewku е нещо,
koemo може ga е nоАезно за mяхноmо
paзBumue. И наkрая В peзyAmam на
moBa uзAuзam на npegeн П/\ан meзu,
koumo са се органuзuра/\u no-goбpe,
koumo са npoyчuAu по-точно, koumo
са мuc/\U/\U no-kpumuчнo. Тоест
cmygeнmume научаВаm, че mpygъm u
uнmeAekmъm Всъщност могат ga са om
nоАза. ИСУ е моgеА, koumo мu се ucka
ga Bugя nрuАожен по-често, В повече
yнuBepcumemu, с повече cmygeнmu. •
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Арх. Ирuна Ан2еА0Ва,
ментор В ИСУ 2017
Има разАuчнu noBogu, koumo me
omBeжgam go УАСГ, но onp®ge/\eнo ИСУ
2017 е cpeg нau-goбpume. MuнaBaw •
през бapuepama на napkuнгa u nonagaw
В cmyguo ПРОЖЕКТИРАНЕ. ЗеАенumе
на цВяm uнcmaAaцuu В uнmepuopa
cuгнaAuзupam, че Bcuчko е Възможно
u npegcmou ноВо npuk/\loчeнue. Kunu
mBopчecka атмосфера om cympuн go
kъсно Вечер. ГоАемu масu, гоАемu ekunu,
гоАемu ugeu u Bcuчko се сщчВа само
за няkоАkо gнu. Bceku, koumo uзбяга от
ежеgнеВнаmа cu програма u се nomonu
В yъpkwona, не съжаАяВа, а очаkВа
cAegBaщomo uзgaнue с неmърnенuе.
И наu-20/\емuя koмnAuмeнm е, че
cmygeнmume pewaBam ga noBmopяm
yчacmuemo cu В програмата оmноВо u
оmноВо.
Заgачаmа maзu гоguна беwе
цеАенасочена В сферата на гpagckuя
guзauн. Тема, koяmo е pяgko застъпена
В образоВанuеmо нu, за жа/\осm
още no-pяgko В npakmukama. За
сnраВянеmо с kазуса са необхоguмu
noгAegume u ugeume на разАuчнu
cneцua/\ucmu. Гpynume om 8-9 gywu
noзBoAuxa cmygeнmume от разАuчнu
yнuBepcumemu ga се срещнат, ga
обменят onum u ga се cnpaBяm със
заgачаmа В cpok. ИнmензuВна програма,
обучumеАнu /\ekцuu om npakmukama,
ВъАнуВаща работа u Bceku учасmВа
с гоАямо жеАанuе. Cegмuцama на
yъpkwona е зарежgаща за Bceku ментор
u е kamo pagap, mъu kamo nоАучаВа
обратна Връзkа за сВояmа работа om
cmygeнmume. •

Арх. Hage>kga CokoAoBa,
VELUX - спонсор на ИСУ
2017
ИСУ е формат от жuВuя
жuBom. Заgачаmа е ucmuнcka,
npeguзBukameAcmBama са ucmuнcku
u kakmo Вuнагu - много, paбomama
е ucmuнcka. Информацuяmа е
koмnpecupaнa, учебнuяm процес не
е просто kamaAuзupaн, знанuеmо се
uнжekmupa наnраВо om uзmoчнuka
- npakmukyBaщu apxumekmu, Врящu
В реаАнu npoekmu. Apxumekmypama
се учu само с nраВене. Yъpkwonъm
съзgаВа черВееВu gynku В безnреgеАнuя
npocmpaнcmBeнo-BpeмeBu kонmuнуум,
разgеАящ cAegBaнemo на apxumekmypa
u npakmukyBaнemo на apxumekmypнama
nрофесuя.
CneцuaAнu бАагоgарносmu на
мeнmopume на ekunume В TBopчeckama
рабоmuАнuца, без koumo не можеше
ga се npoBege moзu uнoBamuBeн
образоВаmеАен формат u koumo
omgeAuxa om ценното cu Време заеgно
със cmygeнmume ga koнcyAmupam
mяхнаmа работа по Време на yъpkwona:
g-p арх Венета 3AamuнoBa - УАСГ,
гpagoycmpoucmBo u mepumopua/\нo
ycmpoucmBo, арх. ДесuсАаВа
КоВачеВа - УАСГ, ucmopuя u meopuя
на apxumekmypama, g-p арх. Ирuна
АнгеАоВа, арх. Xpucmo TpumakoB, арх.
АнгеА CaBAakoB - НБУ, g-p арх Bacu/\
KawykeeB - УАСГ, kamegpa "ОбщесmВенu
cгpagu", g-p арх. Анеmа САаВоВа - УАСГ,
kamegpa "ОбщесmВенu cгpagu", арх.
AecucAaBa ПарАаnансkа, арх. Buo/\emka
С/\аВоВа, арх. Марuя CmauнoBa,
арх. ИВанkа ИВаноВа, xyg. CBem/\uн
БаАезgероВ - НХА, Bepoнuka ДuмumpoBa
- СУ, СОЦUО/\Огuя.
ГоАемumе бАагоgарносmu са за наu
Важнumе - yчacmнuцume В ИСУ 2017 СТ УДЕНТИТЕ!
Бъgеmе Вuнагu makuBa cneцuaAнu,
kpeamuBнu хора, с хъс, мomuBupaнu, с
же/\анuе за ноВu mBopчecku npoBokaцuu
u успех!
В xog е nogгomoBkama u
органuзацuяmа на ИСУ 2018 с nokaнa
om ОП "Софnроеkm-ОГП" за mecmBaнe
на uнoBamuBнama cmpameгuя „Софuя
uграе". •

