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1. МОНОГРАФИЯ 

 

Ташева, Стела. Проблеми и тенденции на архитектурната графика в България през XX 

век, ИИИзк, София, 2014, 180 стр., 47 илюстрации. ISBN 978-954-859 -451-6 

 

 
 

 В монографията архитектурната графика в България се изследва най-вече като 

комуникационно явление, а не като художествен артефакт. Проучването представлява 

монография, състояща се от увод, три глави, заключение и приложения. В увода са 

разгледани актуалността и необходимостта на изследването, и поставените пред него 

цели и задачи. 



 В глава първа, озаглавена „Проблеми на контекста при създаване  на архитектурна 

графика“ е направена постановка на  проучването. В нея се изясняват използваните 

терминии се въвежда изследователската методология. Тъй като описва архитектурните 

обекти в техния исторически контекст и подчинени на проектантската необходимост, 

еволюцията на графичния език не е независима от протичащите в държавата и в 

архитектурата процеси. Затова като фактори влияещи върху развитието на архитектурната 

графика в тази глава се систематизират някои етапи в еволюцията на самата архитектура и 

се проучват фазите на нормативното й урегулиране. Предлага се периодизация на 

изследването. 

 В глава втора, озаглавена „Проблеми на съдържанието на архитектурната графика“, 

се изследват конкретни графични примери и се проследват изменения в характера и 

съдържанието на графиката. Проучват се влиянията на художествени и стилови 

направления, и авторски графични концепции в двата периода до 1989г, преди 

навлизането на новите технологии. Изследват се измененията на архитектурните 

комплекти и знаци съобразно факторите на развитието им. 

 В глава трета, озаглавена като „Проблеми на разпространението и съхранението на 

архитектурната графика“, се изследва отражението  на съвременността върху тенденциите 

в еволюцията на графичния език. Проследява се виртуалното разпространение на 

архитектурната графика в края на XX и началото на XXI век, анализират се пазарните 

ситуации на употреба и реторическите приложения на графиката. 

 

 

 

2. ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ РЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ: 

 

Tasheva, Stela, A Semiotic Approach in Training „Theory of Composition“ with Students 

Majoring "Engineering Design". // Journal of International Scientific Publications : Educational 

Alternatives, 2013, V. 11, P. 2, pp. 151-159, Info Invest Ltd, Bulgaria (EU) ISSN 1313-2571, 

http://www.scientific-publications.net/download/educational-alternatives-2013-2.pdf  

 

Heuristic constructing of a composition scheme is a 

fundamental skill for designers. Years of composition studies 

in the arts have shaped some distinctive interpretations on the 

subject in many design schools. So far the potentiality to 

inspire innovative and creative thinking has emerged as an 

important direction in the proccess of teaching. 

 This article aims an initial exploration of the use of 

some semiotic ideas in training processes. It suggests setting 

exercises with students while dividing them into two groups 

and giving them to analyze, compare and design contrasting 

semantic objects – antonyms. 

 Splitting attendees into teams and working on tasks 

with equivalent objects are widely used techniques in the 

practice of design teaching. Still this report modifies this 



technique as a cognitive method based on the concepts of „semiotic square“ and „semantic 

differential“. Thus the activities of the groups are not focused on understanding  a problem as a 

unique item, but on the juxtaposition and evaluation of two opposing problems. 

 In conclusion the paper discusses the appropriateness and scope of such teaching 

technique. Some results of the approach are illustrated with examples from several exercises in 

composition design.  

 

Keywords: Theory of Composition, Semiotic approach, Contrasting Semantic Objects - Antonyms, 

Design Education. 

 

 

 

Zheleva-Martins Viana, Dobrina I. and Miroslava N. Petrova, Stela Tasheva. From 

Interdisciplinarity to Creativity. // Journal of International Scientific Publications : Educational 

Alternatives, 2013, V. 11, P.2, pp. 160-168, Info Invest Ltd, Bulgaria (EU) ISSN 1313-2571. 

 http://www.scientific-publications.net/download/educational-alternatives-2013-2.pdf 

  The aim of the paper is to display our 

experience of the concept we are applying in Theory of 

composition educational course for students in 

Engineering design at the University of Forestry – 

Sofia.  

The concept can be summarized as follows: 

Interdisciplinary education generates creative thinking. 

The article presents how specific knowledge 

coming from topical modern sciences that have 

become dominant in the rational knowledge of human 

psycho-physiology, perception, thinking and self-

expression, can generate ideas and creative thinking in 

students when introduced in the teaching of design. 

For example, in the teaching course of Theory of 

composition - the source of such knowledge are the 

Humanities and interdisciplinary connection is made 

with psychology of perception, Gestalt psychology, 

semiotics, semantics, critics and others. 

The effect of this approach, consisting in the analysis of the overall success in the 

discipline and the activation of students’ creative thinking ispresented in the conclusion. 

 

Keywords: Interdisciplinary Education, Creativity, Theory of Composition, Gestalt Principles, 

Semiotics 

 

 



Ташева, Стела,  Добрина Желева-Мартинс. Универсалные конструкции  В. Г. Шухова. // 

Дизайн. Искусство. Промышленность / Design. Art. Industry, (DAI), т. 2, 2014,  с. 10-20, ISSN 

2312-6116 

 

Инженеру Шухову первому в мире пришла 

идея использования совместной статической 

работы системы из  стержней и ее применения в 

строительстве. Он является изобретателем 

следующих видов конструкции из стрежней: 

♦Сетчатые оболочки перекрытий  

♦Сетчатые оболочки перекрытий в виде стальной 

мембраны (вдвойне изогнутая решетка из прямых 

стержней)   

♦Сетчатые гиперболоидно-параболоидные сетки из 

прямых стержней 

Сетчатые конструкции получили широкое 

распространение в архитектуре ХХ и XXI века. 

Сегодня они стали мощным средством  

архитектурного формообразования. В архитектуре 

используются  все виды Шуховских конструкций. 

Считая, что в принципе все конструкции являются универсальными, здесь мы 

попробуем показать как сетчатые оболочки, гиперболоидные сетки, стальные мембраны, 

оболочки двоякой кривизны Шухова, интерпретируются в  современном индустриальном 

и предметном дизайне.  

Кроме того, мы показываем развитие этих конструкций сообразно 

технологического развития дизайна как по отношению дизайнерского проектирования, 

так и по отношению материалов и средств производства. 

В статью дискутируется преимущественно следующий казус: Почему сами 

конструкции, в том числе изобретенные Шуховым, в принципе являются универсальными; 

В заключение  мы показываем в чем является заслуга гениального русского 

инженера Владимира Григорьевича Шухова, акцентируя на  актуальные направления 

развития  современного формообразования в архитектуре и дизайн. 

Ключевые слова: конструкции Шухова; сетчатые оболочки; стальная мембрана; 

гиперболоидно-параболоидные сетки; конструкции из стержней; универсальные 

конструкции; предметный и индустриальный дизайн;   

 

 

 



 

3. ПУБЛИКАЦИИ В НАЦИОНАЛНИ СПИСАНИЯ: 

 

Ташева, Стела, Паметници на войните героите и победите. // Архитектура, 2015, бр.1, с. 

30-34, ISSN 0324-1254 

Статията предлага семиотично проучване на 

избрани графични артефакти (проекти, снимки от 

място или публикации и презентации), свързани с 

някои български военни и победни паметници и 

мемориални комплекси. В нея се очертават 

спецификите в графичните подходи на техните 

изображения. Като подход за изследване на 

паметниците в текста са избрани класическите 

семиотични направления: семантика на структурите 

(какво символизират, обозначават или напомнят), 

синтаксис (как са изградени) и прагматика (как се 

използват). 

 Най-общо, семантичното деление на 

монументите може да ги класифицира в две групи: 

такива, представящи етапа на войната в отрицателен 

или трагичен прочит, и такива, разкриващи етапа на 

победата, с положителни или тържествени 

конотации. Mежду тях са възможни и сложни 

комбинации. Военните тематики съдържат в себе си предимно изобразяването на 

воюващи страни, фигури на бойци, стражи, редници, генерали и царе, скърбящи 

персонажи, както и жертвите на войната. Победните елементи обичайно включват 

символични и фантастични фигури и препратки (ангели, богове, лъвове, орли), реални 

личности победители или обобщени герои (страж, български летец) и традиционните 

трофейни и военни знаци (щитове, оръжия, рогове, тръби, барабани, знамена).  

 Прагматичното деление на паметниците от своя страна може да отчита наборът от 

основни и допълнителни съобщения предавани от структурите на един монумент – 

степените на възвеличаване, загуба на личното или обединяване с героичните фигури. 

 В заключение се предлага синтактично класифициране на военния или победния 

паметник, чрез отделяне на основните материални елементи, които участват в 

създаването му и функцията, която им се възлага по отношение на посетителите им: 

открити елементи, статуи и колони, проходни и затворени структури. 

 

Ключови думи: архитектурна графика, военни паметници, герои, синтаксис 

 

 

Ташева, Стела, Българска архитектурна графика на XX век – типология на съдържанието. 

// Архитектура, 2014, бр.3, с. 46-49, ISSN 0324-1254 

 

В статията е определен терминът „архитектурно представяне“ и е предложена 



система за класификация на типологията на графичното съдържание в едно представяне. 

Като основен типоопределящ признак на графиката е избран изобразителният подход по 

отношение на използвана технология и геометрично и композиционно конструиране на 

изображението.  

В трите възможни канала на графиката 

(вербален, визуален и тактилен) са откроени 

девет модалности на артефактите. Като 

вариации на модалностите са определени 

трийсет и пет подтипа графика, обозначени с 

термина „подмодалност“.  

Чрез сравнителен анализ на присъствието 

на отделните модалности и подмодалности в 

предложената класификация може да се получи 

проследяване на динамиката в архитектурните 

представяния в България в периода на XX век. За 

целта могат да се предложат и два условни 

показателя: коефициент на модалностите (КМ) и 

коефициент на подмодалностите (КП). Чрез тях 

следва да се проследява информационната 

обезпеченост на едно представяне, според вида 

на приложените в него данни. Коефициентът на 

модалностите съответно е цяло число между 1 и 

9, отчитащо броя на използваните модалности в 

едно представяне, а коефициента на подмодалностите, съответно такова число между 1 и 

35, измерващо броя на подмодалностите. 

В заключение се очертава евристичния потенциал на такава класификация на 

архитектурната графика. 

Ключови думи: архитектурна графика, медиа, комуникационен канал, модалности. 

 

 

Ташева, Стела. Замъкът в града: реалност, въображение, култура. // Пирон, 2014, бр.7 

„Бъдеще и въображение“,  

online: http://piron.culturecenter-

su.org/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA%D1%8A%D1

%82-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%

D1%82-

%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D

0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ 

 



Статията разглежда известни съществуващи примери на замъци и популярни образи на 

сградите от филмовото изкуство и „фентъзи” културата. Извеждат се основните структурни 

и пространствени белези на архетипа „замък” в културното пространство, вариациите 

„растящ замък”, „клъстър от замъци” и „летящ замък” и се анализира вписването на 

замъка във визуалните и културните кодове на съвремието. Проследява се семантиката на 

динамичната връзка между собственика на замъка и сградата. Изследват се рефлексиите 

на постройката във фентъзи културата и професионалните архитектурни коментари.  

Проучват се измененията във функциите и конотациите на сградата във времето и тяхното 

влияние върху архитектурното й решение. 

 

Ключови думи: замък, архитектура на замъка, конотации на замъка, архетипът 

„замък” в културното пространство 

 

 

4. ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Ташева, Стела. Виртуалната мрежа – свободният пазар на архитектурната идея? // 

Изкуствата, пазарът, публиките. ИИИзк, БАН, София, 2013, с. 222-229, ISBN: 

9789548594448 

 

Архитектурата, в ролята си на изкуство е 

авторско творение. В ролята си на конструируема, 

материална и обитаема среда на човека обаче, често 

пъти става следствие и на екипна дейност, налагане на 

маркетингови тенденции, контролни инстанции и 

законова уредба, а също и на чисто утилитарни 

съображения. След това, в  процесите на ползване и 

обитаване, архитектурното произведение често сменя 

функцията си и търпи различни промени: реновации, 

подмени, дострояване, реконструкции, консервации и 

т.н, като много от тях имат нови, отделни автори. 

 Виртуалната действителност е едно паралелно 

поле за пресъздаване на архитектурните идеи.  

Мрежата е наситена с огромни количества визуални 

данни, които дават възможност за дистанционно 

изпитване и опознаване на ключови архитектурни 



обекти, също както и виртуалното им репликиране с надстройки или среди. Възможно е и 

специфично “тестване” на конкретна архитектурна идея на ниво игра, концепция или 

техническо изпълнение.  

 Спрямо реалното проектиране, във виртуалните изображения има две съществени 

разлики: възможността за изцяло авторско изпълнение на проектното предложение и 

презумпцията, че във виртуалността сградите не подменят своите базови характеристики и 

функции във времето, а коментирането на вече съществуващите сгради е с ясни авторски 

граници.  

 На базата на тези характерни особености, статията разглежда виртуалната мрежа 

като новопоявил се свободен пазар на архитектурни идеи и автори, със свои собствени 

правила, ценности и резултати. 

 

Ключови думи: архитектурен пазар, архитектурна стока, архитектурна графика, 

жизнен цикъл на aрхитектурен продукт. 

 

 

Ташева, Стела. Общуване и обучение в 

архитектурните виртуални общности. // Добре 

дошли в Киберия. Записки от дигиталния терен, 

ИЕФЕМ, БАН, София, 2014, с. 326-341, ISBN 978-

954-8458-49-8 Online: 

http://iefem.bas.bg/welcome-to-cyberia-2014.html 

 

  Цел на статията е да анализира 

размножаването и участието на архитектурната 

графика и нейните готови графични елементи в 

онлайн комуникациите и да изследва формите за 

онлайн съхранение и разпространение на 

чертежи и графични обекти. Готовите елементи 

се разглеждат и като ресурс, който може да 

осветли създаването на нови гледни точки за  

архитектурата, а също и като основа за появата на 

специфични кибер-култури. Проучват се някои 

виртуални общности - библиотечни портали, 

каталози, мрежи и форуми, и се търси тяхното 

въздействие върху графичните традиции в България. 

 Резултатите на статията са в областта на архитектурната графика и допринасят за 

извличане на нови стойности на архитектурната  визуализация , и подпомагат анализът на 

знания, които ще бъдат загубени в епохата на цифровите чертежи.  



5. СЪАВТОРСТВО В ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 

 

Желева-Мартинс, Добрина и Стела Ташева. Теория на композицията. Група Цвят 

България, София, 2015, 372 стр. Платформа: Съюз на учените в България.  

ISBN - 978-619-7226-01-0, CD ISBN - 978-954-92092-9-7 

http://usb-bg.org/Theoria%20na%20kompoziciata.htm 

 

 Учебникът по  „Теория на композицията” е 

на базата на опита ни в преподаването на 

бакалавърската програма, ІІІ курс, V семестър от 

специалност „Инженерен дизайн” на ЛТУ, София. 

 Предмет на “Теорията на композицията” е 

усвояването на акумулирано с векове познание за 

конкретните композиционни средства и методи 

приложими към различните изкуства. Чрез тях се 

цели постигане на цялост при изграждането на 

формата, идейно и тематично единство със 

съдържанието на вещта, с оглед на нейната 

употреба и възприятие и съобразно 

психофизиологията и естетическите потребности  на 

човека.  

 Композицията е и инструмент за постигане чрез изкуството, в това число и чрез 

дизайна, на психическа и емоционална адаптация на човека към света, в името на неговия 

хомеостазис. 

 При обучението по теория на композицията се преследва постигането на ефектите 

на въздействието на художествения образ – на формата и пространството - върху 

възприятията на човека. Това е образно и метафорично казано обучение по „литература и 

поетика на формата”. 

 Поради универсалния характер на науката за композицията, учебникът може да се 

ползва и от всички студенти в областта на визуалните изкуства и архитектурата, както и от 

интересуващите се от тази проблематика. 
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 Architectural graphics is a major communication tool in 

design. Although drawings are meant to facilitate processes of 

building an architectural structure, nowadays they are imbued 

directly or indirectly with a lot of additional data.  

 The study explores contemporary architectural graphic 

artifacts and is focused on their public appearance in design, 

marketing or even political visual texts and discussions. 

Graphics are often used in parallel: as an internal professional language and as a special way to 

promote to the whole society marketing ideas of "new" and "ideal" house, office, city and life. 

And although design renderings are not meant to be a true analog of the existing architecture, 

still they sometimes act for it and replace its real sense and vision. Thus the mass substitutions 

of architectural objects with their jug-handled images in our data streams is a social 

phenomena, that is changing what is contemplated as building environment or the architect's 

role of a creator.   

 Investigation of different communication models, types and levels is implemented with 

the use of various castle representations as a case study. 

 The results of the study are in the semiotics of architectural graphics, same as design 

history and theory.  
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2. СТАТИИ: 

Tasheva, Stela, Tasheva, Stela, Sets of architectural graphics and texts in Bulgarian public 

space - XX century // SEMIO 2014, XII, World Congress of International Association for 

Semiotic Studies Proceedings. 

 

In the paper, the term “architectural graphics” is used with the meaning of unique 

written language and a main factor in the design processes. Thus, the objects of architectural 

graphics may include not only architectural plans, perspectives, schemes, sketches, drawings, 

CAD files, photos or other images, but also accompanying or even embedded texts, tables, 

typological references, real models, video or interactive data sets and etc. Each of those can 

exist independently or be grouped with others. Then, architectural scientific texts and articles 

are to be viewed as a system of higher order, combining parallel flows of verbal analyzing 

substances and some or all the elements of the architectural graphic language.  

The aim of this paper is to explore combinations of architectural graphics and verbal 

texts from XX century, spread and made public in Bulgaria by professional magazines, articles or 

other scientific issues. The study reveals the degree of information coherence, used with various 

purposes, like education, propaganda, marketing and etc. The research analyzes main features, 

forms and applications of graphics and texts and explores their links and mutual references in 

the final composite architectural message. The semantic relations between texts and graphics 

are investigated based on their contrast, lines of consequence or ways of harmonization and 

integration. 

The results are in the areas of history of architecture and architectural graphics. 

Keywords: architectural graphics, sets of verbal and visual data, Bulgaria XX century, 

information coherence. 

 

Ташева, Стела. Архитектура и социални мрежи, Сборник на Шеста младежка научна 

конференция “Изкуство и контекст“ 2013, Копривщица. 

Цел на статията е да проучи характеристиките на участието на съвременната 

архитектурна графика в социалните мрежи и да изследва направленията в онлайн 

представянето и разпространението на графичните обекти. В нея социалните мрежи се 

разглеждат като ресурс, който може да осветли създаването на нови гледни точки за 

архитектурата и архитектурната професия.  



 Резултати са в областта на съвременната архитектура, архитектурната графика и 

комуникационните науки. 

 Изследването е част от проекта на автора "Българска архитектурна графика  на ХХ 

век - проблеми и тенденции". 

Ключови думи: архитектурна графика, комуникация, социални мрежи 

 

Ташева, Стела. Тенденции в архитектурната графика в България в периода 1940-1981г. // 

Изкуствоведски четения‘ 2013. 

Цел на статията е да изследва архитектурни графични артефакти в избрания период 

(между годините 1940 -1981) и да анализира техните характеристики, развитие и форми на 

използване. Разглеждат някои основни автори и тяхното въздействие върху българската 

архитектура и образование, и се определят базови характеристики на графичните 

традиции в България. 

Очакваните резултати от доклада са в областта на историята на българската 

архитектура и изследванията на архитектурната графика.  

Ключови думи: архитектурна графика в България, български архитекти, архитектурна 

периодика. 

 

Ташева, Стела. Архитектурната графика в България в началото на XX век. // 

Изкуствоведски четения‘ 2014. 

В статията са съпоставени архитектурни графични артефакти, представени в 

публичното пространство.  Периодът във фокус е от началото на XX век до двадесетте 

годни на века.  

В развитието на графичните артефакти се проследяват опитите за изграждане на 

високо-професионална работна традиция, адекватна на приетите световни и европейски 

стилове и стандарти. Разглеждат се някои основни автори и творци, и тяхното въздействие 

върху българската архитектура и архитектурна графика. 

Методологията на изследването се базира общо на семиотичния подход, 

комбиниран със сравнителен и компонентен анализ. Определят се някои основни 

характеристики на графичните изображения в България от началото на XX век.  

Очакваните резултати са в областта на историята на българската архитектура и 

изследванията върху архитектурната графика.  

Ключови думи: архитектурна графика, България, началото на ХХ век, играждане на 

работна традиция, европейски влияния; 

 

 

 



Ташева, Стела. България и Хенриета Делавранча-Гибори. // Архитектура, 2015, ISSN 

0324-1254 

 Хенриета Делавранча-Гибори (1897-1987) е румънска архитектка, която в периода 

между Първата и Втората световна война проектира редица емблематични за Балчик 

жилищни и обществени сгради. 

 Статията изследва направленията на композиционните и обемно пространствени 

вариации на редица от нейните обекти. Чрез тяхното графично представяне и 

концептуалната им специфика се  проучва влиянието на националното и регионалното в 

работите на Делавранча-Гибори. 

 Резултатите са в областта на архителктурната графика и история на архитектурата 

на България. 

Ключови думи: Хенриета Делавранча-Гибори, Балчик, модернизъм, архитектурна 

графика, XX век. 

  

Ташева, Стела. Първи стъпки на CAD революцията в България. // Архитектура, 2015, ISSN 

0324-1254  
Въпреки че за компютърно проектиране се говори значително по-рано, от 90те 

години на XX век, в  България CAD и малко по-късно BIM средствата са част от обучението 

по архитектурно проектиране. Издават се редица учебници (по-известните от тях са 

например на Боян Георгиев - УАСГ и Божидар Григоров - ТУ) и разнородни ръководства 

относно работата с избрани видове софтуер (като версиите на Autocad, Archicad, Minicad, 

Inventor, SolidWorks, Photoshop, Adobe Illustrator и т.н), или за изпълняването на 

специфични геометрични операции,  като при подмяната на версиите на програмите, 

голяма част от тези книги също се подменят.  

За разлика от изобилието на приложните и популярните текстове, научните 

монографии върху CAD средствата, тяхното възникване и усвояване, формите им на 

употреба и значението им за направленията и развитието на проектирането се появяват 

сравнително късно, и въпреки големия си принос не покриват всички полета в областта. 

Настоящата статия извършва анализ на принципи, стъпки в обучението и публикации в 

областта и изследва ранните етапи на въвеждането и използването на CAD средствата в 

страната. В нея се извеждат на основни действащи лица и подходи, търсят се оценките на 

проектантската колегия и се проследява тяхното развитие и принос за цялостното 

приемане на компютърния инструментариум. 

Резултатите на статията са в областта на архитекттурната графика и съвременната 

архитектура. 

Ключови думи: CAD средства, архитектурна графика, български архитекти, 

съвременна архитектура   
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