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УВОД  
 

„Какво предизвиква у нас чувство на изящество в някакво решение или 

доказателство? Хармонията на отделните части, тяхната симетрия, щастливото 

им равновесие – с една дума всичко, което внася порядък, всичко което придава на 

тези части единство, това което ни позволява ясно да ги различаваме и да разбираме 

цялото едновременно с детайлите му...“                                       

                                                                                                    Анри Поанкаре 

 
 Определянето на естетически критерии в дизайнерския процес на мислене, 

изграждане и надграждане  е изначален научен подход, особено днес, в този динамичен 

исторически етап от развитието на човешката цивилизация. 

 Анализът на естетическите критерии е продиктувано и от фактите, че 

проблемите на изкуството на дизайна все повече разширяват рамките на познатите и 

ограничаващи убеждения. Научният подход в настоящия труд отчита сложните социални 

и културологични условия в съвремието ни, засягащи пряко визуалното урбанизирано 

пространство, което създаваме и обитаваме.  

  Изследването на естетическите критерии във всичкип етапи, форми и 

съдържание на дизайнерския процес се налага най-вече заради съществуващия всеобщ, 

глобален, разнороден хаос от противоположни, взаимно противопоставящи се позиции, 

хопотези, разбирания или неразбиране на проблематиката.  

Представените естетически и теоретични конструкции, имат за цел да послужат 

като ръководство за осъзнаване на функцията на културата и изкуството при 

практическото овладяване на модулни структури от природата, овладяване което води до 

широкото приложение на такива структури в интериорни и екстериорни дизайнерски 

решения. Тези решение се простират далеч извън естетическата парадигма и обхващат 

всички области на съвременния живот – архитектура, нови технологии, култура и 

изкуство, и не на последно място – медицинска апаратура и лабораторни изследвания.    

Катализираща страна в тези процеси, в научно - професионален план се явяват 

различните изказвани и показвани по света от различни автори свързани с дизайна и 

сходните на него изкуства, дейности и практики. За съжаление информацията на 

български език, все още е изключително оскъдна. Отосително малко на брой са 

българските учени и специалисти, работили по тази тема. Този факкт се дължи на 
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изключителната специфика на поставената за разглеждане тема. 

 Определянето на естетически криткерии в историята, настоящето и бъдещето на 

дизайна като теория, практика, като учебен фундамент е от изключителна важност за 

развитието на човешката цивилизация в условията на високо развиващите се 

информационно - технологични общества. 

 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА: 

Актуалността на настоящето изследване се корени в оценъчните параметри на 

съвременната естетика и критериите за оценка. Актуалността е продиктувана и от  

развитието на цивилизационните процеси в съвременните наука и култура и образование. 

От съществено значение е да познаваме и ползваме натрупания преди нас човешки опит в 

творческата работа, като тази парадигма се пречупва през технологичните нововъведения 

и иновации.  

Актуалността на задача в този труд е да се демонстрира взаимосвързаността на 

отделните елементи на даден обект в универсален алгоритъм, като такъв пропорционален 

алгоритъм от модули се проявява в редица области на човешката дейност, но за целите на 

този труд разглеждам изявата му като естетика и утилитарност във формите. Тази първа 

част от научното изследване дава възможност да се маркира основата, на която се 

изгражда и доказва научната теза впоследствие. Аргумент за избора на темата е 

недостатъчния обем от научни разработки на тази проблематика в България. 

С необходимата научна отговорност и професионален респект, но и със задълбочен 

творчески интерес, навлизаме в една необхватна територия на човешкото познание и 

въображение. Пътят на изследването започва с базисните основи на естетиката и стремежа 

към съвършенство, при съграждането на обекти от модулни структури. Както пред прага 

на дълъг път на хоризонта, така и в началото на  изследователски и творчески процес, са 

усилията да се съберат фактите, да се анализират резултатите и  представят изводите в 

настоящата научна теза, за да имат възможността да се превърнат в полезно помагало. 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ТЕЗА: 

Изследователската теза е изградена на база необходимостта от създаване на 

съвременна научно - приложна система за определяне на естетическите критерии в 

дизайнерския процес при изграждане на модулни структури за екстериорни и 

итериорни решения. 

Естетическите критерии днес се превръщат в съвременна азбука на 

визуалното, на културното общуване между мислещите хора – творци, потребители, 
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преподаватели и студенти, в азбучна мозайка от материални и духовни ценности. 

Тезата, е че съвкупността и приложението на разпознаваемите естетичски 

критерии ще оформят, ще изградят устойчива и функционираща съвременна 

система, като принос към нематериалното и материално наследство на човешката 

цивилизация.  

В световното многобразие на формите на визуално общуване днес количествените 

измерения на дизайнерски решения надхвърлят многократно тези с устойчиво качество. 

Съвременните общочовешки тенденции налагат реални и виртуални световни, глобални 

идеи, решения и матрици. Естетическите критерии не са приоритетна територия, 

философия и фундамент в света на глобални ценности и пазари, на глобални матрици и 

глобален естетически хаос. 

 

АРГУМЕНТАЦИЯ: 

Мотивите - научни, изследователски и творчески за избора на основната тема на 

дисертацията се корени в онази далечна първа среща с формата на раковините, със 

структурата на слънчогледовата пита, с подредбата на медената пита или в първите 

комбинаторни задачи, които са довели автора до нужните познания по математика, 

геометрия, физика и комбинаторика.  

Проявлението на модулни структури в конкретни природни обекти, се явява 

конструктивен елемент при прилагането на повтарящи се, свързани компоненти към 

обекти с утилитарни и естетически функции. Аргументите на  настоящото изследване 

към тази проблематика, се дължат и на необходимостта да се съберат и представят 

примери на структурни, комбинаторни и модулни системи, създадени от дизайнери и 

архитекти, които да илюстрират подходящи примери за модули, и да бъдат от помощ за 

младите колеги и студенти.  

 В научни публикации на изследователи, историци на изкуството и архитекти, се 

откриват част от отговорите на въпроса за спецификата на дизайнерските произведения 

като форми на изкуство, за чистото естетическо възприятие, което те изискват, 

единодушно наблягат на свойствата като самоцелност, отсъствие на функция или превес 

на формата над функцията, безкористност, полет на фантазията. (анализ, направен от 

немския философ-идеалист Имануел Кант за изящното изкуството в „Критика на 

способността за съждение“1 

________________________________________________ 
1Критика на способността за съждение, Имануел Кант, БАН 1993 г. 
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 Естетика, съчетана с функцията, са водещото начало за дизайнерите и архитектите 

при създаването на утилитарен предмет и основополагащо условие в дизайнерския 

процес, поради което изучването на натрупаното познание в тази област е важно и 

неизменно условие.  Полето на познанието е еволюирало и е събрало многовековна 

научна база, която ще бъде използвана в настоящето изследване и анализ. В подкрепа на 

тази теза са няколко научно-практически примери на изящни модулни решения на 

дизайнерите и архитектите Сантяго Калатрава, Томас Хедървик и Норман Фостер и др. 

Естетиката и изяществото в работите на изброените автори са превърнати в 

основен критерий при промяна на сфери от градоустройството, формиране на 

архитектурно-художествен облик и прилагане на модулни платформи при архитектурното 

проектиране. Изяществото при работите на изброените автори, се превръща в основен 

критерий за техното представяне. Този резултат е възможен благодарение на използваните 

модулни, конструктивни и тектонични принципи и закономерности. Именно тези 

закономерности са предмет на настоящия труд, а това влючва събирането и изследването 

на примери от природата (органични и неорганични), структури, тектонични ансамбли, 

фрактали, бионични форми, модулни решетки и много други примери, при които е видна 

тяхната геометрична структурна система на строеж. Конкретният примерен ансмбъл се 

разглежда през призмата на математико-физичните достижения и теории на блестящи 

учени и мислители като Фибоначи, Анри Поанкаре, Аугуст Мьобиус, Николай Иванович 

Лобачевски, Мауриц Корнелис Ешер, Сър Роджер Пенроз и др. 

 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ : 

Настоящият дисертционен труд си поставя цели и задачи с надежда да бъде 

възприет като обобщаващ принос за всички, които се вълнуват и откриват естетика във 

физико-математическата територия на многовековната човешка съкровищница. В същото 

време изследването е подвластно на редица съмнения, които са естествени в хода на един 

изследователски процес. 

Иновативно и динамично променящите се технологии, са естествена и актуална 

част от представяне на концепции и пресъздаване на макети, особено в областта на 

интериорния дизайн. Съществуващите съвършени примери на хармония, чрез 

математически модели в природата, се заимстват и прилагат от дизайнери, архитекти, 

физици и биоинженери за създаването на  впечатляващи архитектурни и дизайнерски 

проекти. 

Научно-творческата докторантура се базира на основание на чл. 6, ал. 3 от Закона 
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за развитието на академичния състав в Република България, който дава възможност 

научните резултати от дисертационния труд да имат и научно-приложен характер.  

Основната цел на настоящия докторат е дефиниране на критериите при естетическо 

възприятие на модулни композиционни решения. В зависимост от разгледаните, 

изследваните и анализираните конструктивни, комбинаторни структури и тяхното 

приложение в заобикалящия ни свят, би било възможно да се изведе структурирана 

система, която да бъде ползвана от дизайнери, научни изследователи и студентии, 

преподаващи и изучаващи проблемите на естетиката технологиите и материалите. 

 

Целите на настоящата научно-творческа докторантура са: 

• Изследване и описание на често използвани модулни структури, намиращи 

приложение в съвременния дизайн; 

• Посочване на авторите, работили и създали изкусни образци на модулни копозиции 

и обекти;  

• Представяне на творчески разработки в областта на модулни копозиции, обекти и 

творби за създаване на програми при изграждането на модулни системи; 

• Да съчетаят научните търсения и анализи по избраната тема (текстова част), с 

професионално творчески опит и разработки на автора, представени чрез изложби, 

презенстации и проекти; 

В съответствие с поставените цели са очертани следните задачи: 

• Обобщение и систематизиране на съществуващата информация за модулни 

структури и композиции, използвани от дизайнери и архитекти; 

• Представяне на тяхната употреба и естетическо възприятие; 

• Анализ и класификация на естетическите и фунционални характеристики на 

модулни решения, използвани в дизайнерския процес; 

• Издирване и прилагане на актуален илюстративен материал. 

 

 Модулните структури могат да бъдат групирани в множество различни видове, но 

основните са две – създадени в следствие на човешна дейност и намеса и такива, които не 

са резултат от човешка активност.  

Естетичните принципи (там, където съществуват) са валидни в еднаква степен и за 

двата вида, а естетичната връзка между тях е естествена, тъй като човечеството от древни 

времена ги използва и прилага при създаването на своето урбанизирано пространство и в 
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бита. В същото време, съвремието е белязано с изключителната интезивност на създаване 

на нови технологии и материали, които дават възможности да бъдат използвани принципи 

и решения, заимствани от природата, включително биологични, физични и биофизични. 

Съществуващите съвършени примери на хармония в природата, се заимстват и прилагат 

от дизайнери, архитекти, физици и биоинженери при създаването на значими и мащабни 

проекти. 

 Изследваните в настоящия труд, въпроси и резултати, могат да са полезни при 

изграждане на елементи, системи и модулни структури, за мобилни трайни 

конструктивно-пластични решения на обемно-пластични и пространствени задачи.  

В световен аспект съществуват множество решения, примери и модификации на 

познатите до момента модулни структури, като онова, което ги отличава една от друга, са 

композицията и комбинаториката на елементи, техните връзки и сглобки, използваните  

технологии и материали. 

 

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО : 

Основните видове модулни структури, конструктивното изграждане на 

елементите им, използвани в дизайна, проучване на техните автори и процесите на 

създаване и прилагане в различна среда. 

Дизайнерският процес включва традиции, възможности и перспективи  за 

изграждането и прилагането на модулните структури за интериора, и екстериора в 

социална, битова, духовна и културна атмосфера. 

 Приложението на тези структури се осъществява в една многообразна, 

мултикултурна среда на общности, публики и професии – изкуства, образование, наука, 

културни и творчески индустрии, рекламни, печатни и медийни инсдустрии, всички 

видове и разновидности на приложната графика и дизайна. 

 ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 

 Естетическите критерии в дизайнерският процес при изграждане на модулни 

структури в интериора и екстериора, е невъзможен без определяне и използване на 

естетичски, художествени, социокултурни и научно приложни критерии. 

 Измеренията на съвременния дизайн са естествена, неотменна, ежедневна и 

многообразна форма на съществуване, проекция  на постиженията на поколения 

художници, историци на изкуството, архитекти, творци и педагози. 

 Богатството на дизайнерски решения като естетически и творчески концепции, 

съставляват културното многобразие на световното наследство. Изследването на предмета 
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в настоящия труд е съобразено с условията на информационното общество, неговите 

специфики, общочовешката естетическа и културна глобализация и интеграционните 

процеси, засягащи тази особена и специфична проблематика като дух и материя. 

Процесът при дизайнерските търсения и решения дава опитности и познания, 

теории и практики, изгражда цялостната представа за същността му. Има примери за това 

как дизайнерският процес, като безусловна форма и израз на изкуство, надгражда или 

разгражда, развива или регресира, налучква или иронизира: „И така, ако модернистите 

като Пикасо и Сезан се концентрираха върху неща като дизайн, йерархия, майсторство 

и пр., постмодернистите като Анди Уорхол и Вилем де Кунинг се занимаваха предимно с 

колаж, случайност, анархия и повторение. Ако модернистите като Вирджиния Улф 

придаваха важност на дълбочината и метафизиката, то постмодернистите като 

Мартин Еймис предпочитаха повърхността и иронията.“2 

 

МЕТОДОЛОГИЯ :  

Включва основно исторически, социален, културологичен, естетически и научен анализ на 

цивилизационните етапи на развитието на дизайнерския процес, както и синтез, сравнение 

и обобщение;  

Количествения анализ, приложен в изследването: чрез инструментите на 

исторически преглед, допитване, анализ; вторичен анализ на база данни;  

Качествения анализ: дългогодишни наблюдения, анализи, изследвания и 

публикувани коментари; дискусии във фокус групи; над 25 годишна творческа и 

практическа работа по темата на дисертационния труд; педагогически теоретични и 

приложни дейности - наблюдения, изследвания, дискусии във фокус групи; проектни и 

ролеви методи; изследавателска работа: участия в международни проеккти, изложби, 

педагогически опит. 

Критерии  за успех, качество и ефективност на изследването: 

Практически иновативни визии за приоритетното присъствие на естетическите 

критерии в програмните образователни стратегии; 

Проучването се основава на утвърдени изследователски методи, като следват 

правилата при определяне и осъществяване на количествените и качествените 

проучвания; 

_________________________________ 
2 Докс, Едуард. „Постмодернизмът е мъртъв“. 
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 Създаване на приложим и ефективно работещ модел, съвременна система на 

естетически критерии в дизайнерския процес, за повишаване на устойчивия интерес и 

приоритетно отношение към тези система от критерии за стойността на дизайнерската 

работа, не само като синтез от творческки дейности, но и като обществено значима и 

отговорна мисия.  

Изграждането на модулните структури, както в екстериорната, така и в 

интериорната среда, е съществена част от обживяването на пространства чрез 

социализация на културното наследство. За първи път се открива системна и 

функционална връзка между обвързаността на световното културното наследство на 

дизайна  и системата от естетически критерии в процеса на съвременния дизайн.  

С необходимата научна отговорност и професионален респект, но и със задълбочен 

творчески интерес навлизаме в една необхватна територия на човешкото познание и 

въображение. Пътят на изследването започва с базисните основи на естетиката и стремежа 

към съвършенство, при съграждането на обекти от модулни структури. Както пред прага 

на дълъг път на хоризонта, така и в началото на  изследователски и творчески процес, са 

усилията да се съберат фактите, да се анализират резултатите и  представят изводите в 

настоящата научна теза, за да имат възможността, да се превърнат в полезно. 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО:  

1. Непериодични и периодични издания, намиращи се в библиотеките на НХА, БАН, 

СУ, НБУ и Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. 

2. Личен творчески опит.  

3. Примери от преподавателската работа.  

4. Упражнения със студенти. 

5. Участия в семинари и конференции, публикации в специализирани издания и уеб 

сайтове, съдържащи информация както за основните видове структури, използвани 

в дизайна, така и за етапите при проектирането в дизайна. 

 
 ГЛАВА I : ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ КРИТЕРИИ ПРИ   ИЗГРАЖДАНЕ 

              НА МОДУЛНИ СТРУКТУРИ.    

 ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, НАУЧНИ ФАКТИ И ДОСТИЖЕНИЯ. 

В интерес на научната етика и коректност настоящото изследване подчертава, че 

никоя система от значения не може да има монопол върху истината, но ние трябва да 
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представяме истината чрез избраната от нас система от значения и съответния визуален 

език. 

С времето постмодернизмът атакува всичко, постепенно започна да се проявява и 

разраства в усещане за обърканост и несигурност, докато през последните години се 

превръща в културна практика. Установява се недоверие в принципите, във 

възможностите и естетиката, което започва да  битува в общото културно пространство. 

Малцина се чувстват достатъчно способни или уверени в социално-политически смисъл за 

да могат да разграничат или разпознаят стойностното от онова, което е лишено от 

стойност. При липсата на каквито и да било естетически критерии, произведенията на 

изкуството започват все по-лесно и по-бързо да се оценяват единствено според печалбите, 

които носят. Творческият успех вече се съизмерва единствено с парите, като самите 

артисти също започват да оценяват собствения си успех на монетарния принцип. 

Причината днес да чуваме, с такава сила вика на жанровия автор: „Продадох милиони…“, 

макар че в действителност, този вик не може да ни каже нищо друго за тази художествена 

форма, освен това, че тя „е продала милиони“.  

 Тенденцията за всеобща комерсиализация е формулирана изключително точно от 

Едуард Докс в статията му  „Постмодернизмът е мъртъв“: 

„Ако доведем това превръщане на изкуството в стока до 

естествената му граница, то достигаме до инкрустирания с 

диаманти череп на Деймиън Хърст, „Заради любовта към Бога“ 

(2007). Превръщането в стока се е превърнало в единствен смисъл.“3 

Сред примерите в тази посока може да бъде посочена и съвременна скулптурна 

творба в нашата столица, илюстрираща бивш владетел със светещи очи, целяща вероятно 

да впечатли инвеститори, чужди на естетика, и отдалечени от представата за стойностно 

изкуство. 

Част от поредицата парадокси е всъщност резултат от премахването на всички 

научни, естетически критерии, като единственият запазен компонент от цялостната оценка 

остава пазарът. В някаква степен постмодернизмът обезсмисля естетиката сама по себе си, 

както и основния смисъл на изкуството. Етимологията (истинското, действителното 

значение) на думата „изкуство“ е „изкустно“, „майсторско“.     

Поради изтъкнатите  проблеми и причини, научният подход в случая е основателен 

и актуален. Научното познание насочва вниманието към регламентиране на опитност за 

систематизиране и представяне на основни критерии за естетическо възприятие.   
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Научните наблюдения и практическите примери показват нарастващото 

възхищение към хората, които могат да изпълняват обектите технически добре (т.е., да 

работят на високо експерто ниво). Наблюдава се едно ново митологизиране на 

прецизността (например на начина, по който Стивън Весъл е изработил ръчно своите 

превъзходни флейти от неръждаема стомана). Откриваме  нов акцент върху дизайна при  

ръчно изработените колекции на Raw Edges Design Studios, като например тяхната Self–

Made Collection – обекти, които са оригинални, повлияни са от лични истории и се 

изработват в лимитирани серии. 

 Изследването разглежда въпроса дали на съвременната естетика се гледа през 

много и различни призми, дори през „криви огледала“. Паралелно с историческия преглед 

на разбирането за естетика в миналото, съпоставяме съвременните възгледи и разбирания. 

Съществуват многобройните отговори, които философи, арт изследователи и 

изкуствоведи дават на въпроса за спецификата на произведенията на изкуството като цяло, 

както и на проблема за чистото естетическо възприятие, което те изискват. Утопия ли е 

това човешко стремление към красивото и как може то да бъде определено? Нима 

„чистото естетическо възприятие“ не е с най-важната функция, давайки полет на духа и 

таланта? Забравяме ли думите на руския класик Фьодор М. Достоевски: „	Красотата ще 

спаси света.“ ? 4 

 Отправен фокус в настоящия труд е анализ на естетиката като философско 

понятие, защото естетиката се стреми да формулира понятия, принципи и 

закономерности. 

 И докато изкуството в широк смисъл, осмисля красотата субективно, то естетиката 

се превръща в наука именно заради това, че тя успява да извлича понятия, категории и 

принципи, да ги формулира и анализира в обективната реалност. В студията си „При 

изворите на модерната естетика“ проф. И. Паси, продължава анализите на З. Фройд за 

естетиката като философска категория и наука:  

„Изкуството не може да познава правила. Естетиката не може да не търси закони, ако 
претендира да бъде наука, тя може да допусне само такива, в които остава място за 
виталното изкуство. И всеки спор между канона и изкуството, може да бъде решен… 
като главния урок на нормативизма, от който естетиката и изкуството на XIX и XX 
век си вземат добра бележка…затова естетиката като наука е философия на отправни 
принципи в изкуството.“5 

________________________________________ 

3 Пак там: Докс, Едуард. „Постмодернизмът е мъртъв“.  
4 Фьодор М. Достоевски „Красотата ще спаси света.“ 
5 И. Паси, „При изворите на модерната естетика“, София, Унив. издат. „Кл. Охридски“ 1987, стр. 29 
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Предмета на естетиката се определя чрез очертаването на границите и проблемите, 

които тя засяга. Науката разграничава термина „естетика“ от развитието на естетическата 

мисъл. За естетиката като самостоятелна философска дисциплина се говори едва през 18 

век, докато естетическата мисъл се ражда с философията  още през 6 в.пр.н.е. 

Понятието за естетика е въведено от немския философ Александър Баумгартен 

(1714 – 1762), за да обозначи един от разделите на тогавашното философско знание. 

Баумгартен e ученик на Готфрид фон Лайбниц (1646 – 1716) – германски философ, 

математик, дипломат и юрист. Повлиян от разбирането на Лайбниц за трите способности в 

духовния свят на човека – разум, сетивност и воля, Баумгартен стига до идеята, че всяка 

от тези способности съответства на отделна наука. На човешката воля съответства 

етиката, на сетивността – естетиката (еsthesis – усещане, сетивно познание). 

 Според Баумгартен, при сетивното познание значението на формата е по-голямо в 

сравнение с ролята на формата при разума. Понятийното познание не отдава толкова 

съществено значение на формата. Той определя като предмет на естетиката 

„изразността“. За Баумгартен естетиката е наука и система от познания за изразността. 

Пак той извежда идеята, че естетиката трябва да се занимава с красотата в изкуството. 

Красотата като естетическа категория според Баумгартен е съвършенство на сетивното 

възприятие, а изкуството е най-висшата проява на красотата. За Баумгартен естетиката е 

философия на красивото и изкуството. 

В исторически план естетиката е част от философията, като засяга проблеми на 

поетиката, третира проблематиката, породена от отношенията „изкуство – общество“, 

„изкуство – власт“. На базата на така детерминираните съотношения се налагат четири 

основни фактора, формиращи естетиката като територия за изследване: 

1. Естетиката като практика;  

2. Обществените потребности; 

3. Вътрешната логика на собственото и развитие; 

4. Равнището и характера на системата от знания, чиято част е естетиката (от стила на 

общоприетото мислене за дадената епоха). 

Посочените фактори до голяма степен показват, че между тях, и между естетиката 

и историята на изкуствата съществуват тясна връзка и определени различия. Естетиката 

като научно познание не може да се развива без да се опира на теориите за изкуството (за 

различните видове жанрове). От тази гледна точка естетиката се нуждае от 

изкуствознанието, но различните жанрове от своя страна не могат да се развиват без 
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основни концепции за общите закономерности в изкуството (естетиката). 

 Ако се върнем назад във времето на античната естетика, за да разгледаме 

поставените тогава за първи път основополагащи проблеми, ще установим, че те се 

отнасят именно до същността на красотата, отношението на изкуството към 

действителността и до това каква е ролята на изкуството в човешката цивилизация, бит и 

духовност. Приоритетен елемент за анализ в случая е основната роля на твореца при 

създаването на изкуството. 

 Историците-изследователи разграничават три основни етапа в развитието на 

античната (древногръцката) естетика – предкласически, класически и елинистичен.  

 1. В предкласическия (6 – 5 в.пр.н.е.) период се оформят естествените възгледи на 

питагорейците, Демокрит, Сократ. Същността на този етап е преходът от митологично 

към концептуално познание (осмисляне) на проблемите на изкуството. Налице е преход от 

антропоморфно схващане към рационално разбиране и поглед към естетическите 

проблеми. Светът не може да бъде осмислен ако не се намери мястото и влиянието на 

красотата за изкуството. Включването на естетиката във философията ражда две 

последствия от траен характер: естетиката вече не се разглежда изолирано, а  

същевременно една нейна част остава нереализирана, тъй като фундаменталните нейни 

проблеми отстъпват на заден план. 

Питагорейците поставят основния проблем – този за хармонията, като това 

направление се развива независимо и в Ефес, Мала Азия. За „относителността на 

красотата” пишат както софистите, така и Ксенофонт (от Елатската школа). По въпроса за 

съотношението на таланта и образованието размишляват както софистите, така и Сократ. 

2. Класически етап (4 – 3 в.пр.н.е.) – най-краткотраен, но и най-продуктивен етап 

(Платон, Аристотел). Появяват се систематични естетически изследвания. Това е етапът, в 

който античната естетика достига своята кулминация. 

3. Елинистичен етап (3 в.пр.н.е. – 5 в.сл.н.е.) – осъществява се преходът от 

античната към християнската мисъл за естетическите категории, от езическото мислене – 

към теологизиране на естетиката. 

 Античната естетика оформя три възгледа относно красотата: 

 1. Математическата теория на питагорейците – за тях красотата се основава 

на мярката, на пропорциите, на хармонията, порядъка и числата. Тъкмо питагорейците 

създават учението за акордите в музиката. Питагорейците свързват естетическите 

размишления с математиката. Според тях красивото е вън от нас и се дължи на 

пропорции, които са определими и изчислими. Идеите на питагорейците естетизират 
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знанието за света, разглеждайки го като едно цяло, като художествено произведение. 

 2. Субективистка теория за красотата – развивана преди всичко от софистите 

философи Протагор и Горгий. Според тях красотата е резултат от срещата на обективното 

със сетивата, т.е., тя е вътрешно присъща. 

 Схващанията на софистите се характеризират с т.нар. релативизъм – те 

подчертават, че красотата зависи от множество фактори и тъкмо заради това тя не е нещо 

абсолютно, а субективно и относително поради относителността на човешките сетива и 

нива на развитие (образование, култура и интелект). Красотата според софистите е онова, 

което носи удоволствие за сетивата – т.е., тя самата е удоволствие. С оглед на това 

отделните индивиди не могат да имат едно и също разбиране за красота, тъй като за всеки 

един от тях нещата, които им доставят удоволствие, са различни. 

 3. Функционалистка теория за красотата на Сократ – според нея красотата на 

вещите се състои в тяхната целесъобразност. С други думи, даден предмет е красив не сам 

за себе си, а от гледна точка на това дали може да изпълнява до съвършенство своите 

функции „Всяка вещ е прекрасна, когато добре служи на своята цел“.6 

 Сократ въвежда понятието „калокагатия”, което означава „единство на истина, 

доброта и красота”. Според древногръцкия философ именно такова единство трябва да 

бъде цел на човешкото развитие. 

С оглед на  разгледаните по-горе виждания за същността на естетическото 

преживяване се формират и три възгледа за същността на артиста: 

 1. Художникът възпроизвежда природата – това схващане се съдържа в 

творчеството на Демокрит (460 г. пр. н. е. – 370 г. пр. н. е.) и Сократ (469 г. пр. н. е – 399 

г. пр. н. е). Според Демокрит изкуството е резултат от стремежа на човек да подражава на 

външния свят, на природата и животните в частност като огледало, в което се отразява 

действителността. Творческият процес според него е особено състояние на разума, 

различно от нормалното, той е състояние на безпаметност, неистовост. Но въпреки това 

Демокрит счита, че изкуството е продукт на естествените възможности на човека и не 

възниква от божествено вдъхновение. Целта на вдъхновението, чийто източник е 

природата, е да събуди у читателя, зрителя или слушателя чувството на удоволствие , а за 

да бъде удовлетворен поучателят на обекта на изкуство, трябва да се открият образците на 

действителността в изкуството. Удоволствието е резултат от умението на твореца да 

възпроизвежда действителността.  

 2. Художникът познава и възприема законите на природата, а не 

действителността, този възглед принадлежи на питагорейците. Чрез изкуството 
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индивидът постига действителността не в нейната конкретност, а в нейната същност (в 

съвременността проявление на този възглед е авангардното изкуство). 

 3. Художникът е разновидност на вълшебника, който умее да очарова, да 

„примамва.“ Те подчертават преди всичко манипулативната роля на изкуството, 

способността му да създава паралелни светове. 

 Изкуствоведът Джулиан Спалдинг (1947 г.), независим консултант и куратор на 

водещи музеи, който определя работата на Деймиън Хърст (1965 г.) като не-изкуство. 

Спалдинг заявява, че Деймиън Хърст не може да рисува, като това негово мнение Хърст 

доказва категорично с изложба от авторски картини, представени пред публика в 

колекцията „Уолъс“ от 14 октомври до 24 януари 2010 г.6 

 Джулиан Спалдинг отстоява своята почтеност и с респект към социалния си 

ангажимент споделя критичните си наблюдения относно работите на съвременните 

художници. Ето как той определя „Утопията“, създадена от Деймиън Хърст: 

 „Изкуството е колективна реалност. Когато гледаме картина на Рембранд, 

всички знаем, че гледаме едно и също нещо, отговаряйки на същия източник на опит 

извън нас. Можем да реагираме малко или много по различен начин, според нашата 

културна нагласа, но сърцето ни реагира на това, което Рембранд ни е дал, и това е 

нещо, което знаем, че можем да споделим. Това, което показва изкуството, може да е 

болезнено, дори порочно, но показването е красиво, защото е споделено. Това е 

оптимизмът във всяко изкуство – той ни помага да изградим нашето колективно 

съзнание, от което зависи бъдещето на цивилизацията.“  

 Тук е редно да се отбележи, че преди тази реалност да настъпи, са се случили 

значими по своя характер исторически факти, касаещи формирането на съвременното 

разбиране и оформени общоприети понятия като естетика в индустрията, определяне на 

усещанията в архитектурата, ергономията в урбанизацията, дизайнерското мислене, 

екологично устойчива промишленост и други. За да достигне до съвременния етап нашето 

цивилизационно развитие е преминало през няколко важни исторически фази, които е 

необходимо да бъдат представени.  

 В периода на индустриализацията от началото на 19 век се поражда нуждата от 

естетика в индустриалното производство. Индустриалната революция, наричана още 

промишлена революция, е периодът на преход от предимно аграрна икономика към 

индустриално производство, в резултат на което аграрното общество става индустриално.  

_______________________________________________________________________ 
6 Спалдинг, Джулиан. Con Art – „Защо трябва да продадете Вашия Деймиън Хърст, докато можете.” 
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Тя обхваща втората половина на 18 век и първата половина на 19 век (1750 - 1850). 

Характерни черти на прехода са стремителен ръст на производителните сили на базата на 

крупна машинна индустрия. 

 Духовнатата атмосфера от първата половина на XIX в. се отличава със значими 

културни промени. Краят на революционната епоха и настъпващата ера на 

индустриализация със съответните социални и политически сътресения предизвикват 

естествени и значими промени във възприятията и потребностите на обществото. Налагат 

се нови естетически критерии, различни до тогава отношения между хората, творци в 

областта на изкуството и културата от една страна, и промишленоста и индустрията от 

друга. 

Същността	на Баухаус 

 За да бъде определен критерий за естетическо възприятие в сложния и динамичен 

ХХ-ти век, изпълнен с множество разнолики по своя характер възгледи и разбирания, е 

задължително да бъде анализиран „Историческият феномен „Баухаус”.  

Революционно е отражението, което дава на света с естетическите си търсения и 

постижения концепцията „Баухаус”, възникнала точно преди един век.	 Тази школа 

променя изцяло концепциите за методика на преподаване в училищата по изкуствата и 

най-важното, поставя основите на модерното движение, интернационалния стил и 

индустриалния дизайн. За да бъде разбрано овладяването на модулните структури и 

прилагането им в интериорни и екстериорни дизайнерски решения, историята и 

развитието на феномена Баухаус се разглеждат подробно в настоящата глава на 

дисертационния труд.  

 Това, което днес се осмисля и възприема като основополагащо за хармоничната 

връзка между занаяти, технологии и изкуство, синтезирано в името „Баухаус”, има своите 

исторически причини за възникването си. Съвкупността от исторически предпоставки и 

технологични фактори създават естествена среда, в която идеята на Баухаус се проявява. В 

наситения с идеи и концепции ХХ век се сблъскват различните разбирания на няколко 

философски течения за упадъка на цивилизацията и кризата в изкуството – от една страна, 

и повсеместната възхита към машините и технологията – от друга. 

 Днез физически Баухаус не съществува, но онова, което е посято и израства от 

идеите на Баухаус, определя и представя цялостно и многообразно  следващите 

разбирания за естетика и функионалност. Без значение дали наследството на Баухаус се 

приема или не, то неминуемо е отправна точка в творческия процес на артисти, дизайнери 

и архитекти. Независимо от раличната конотация, с която е натоварена идеята на Баухаус, 
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тя остава непреодолим фактор за развитието на дизайна, архитектурата и като цяло, 

пластичната и визуална представа на нашата цивилизация. 

 Като цяло пределяйки естетическите критерии на Баухаус за развитието на дизайна 

и архитектурата са: 

1. Извеждане на водещата роля на функционалноста по отношение на формата. 

2. Отказ от орнаменталистика и декоративност. 

3. Синтез между отделните изкуства.  

 

 В наши дни дизайна се разглежда като самостоятелна дисциплина, която не е нито 

наука, нито изкуство, а интердисциплина със силни връзки както с изкуството, така и с 

науката. Ето защо, това ново разбиране изисква повторно идентифициране на всички под-

дисциплини за проектиране. „Пространството” като една от тези под-дисциплини има 

ключова роля в оформянето на формата, както в дизайна, така и в архитектурата. Докато 

конкретното разбиране за пространство е от жизненоважно значение в областта на 

дизайна, архитектурата и интериорния дизайн, все още няма достатъчно научни анализи 

за връзката между форма и пространство. Това разбиране зависи от наличието на 

ефикасни методи на научна критика. Дизайнерският подход е на мнение, че 

пространството се оформя от връзката между формите.  

 Тези разбирания, касаещи същността на дизайна, получават тласък и от 

съществуващите исторически предпоставки. Неслучайно, именно в Италия, страна с 

развити занаятчийски традиции и естетически натрупвания с дълбоки корени, прибавени 

към динамичния кръг от дизайнери от Милано, обединени чрез специализираното 

списание „Domus” се появява Манифеста на Джио Понти от 1965 година. 

 Персонализирането на дизайнерските концепции се задълбочава с времето. В някои 

случаи тази последователна индивидуализация придобива толкова остър характер, че вече 

е изключително трудно, почти невъзможно, да сравним „дизайна“, конструиран в едно 

понятие, с другия „дизайн“. Може би най-забележителният пример за такава 

индивидуална концепция е теоретичната система на Джио Понти - архитект, дизайнер и 

главен редактор на списание Domus. 

 Нека подходът към естетическите критерии да не е от научно-философска, а от 

психо-физиологическа гледна точка. Изледванията на Гещалт психологията и други 

водещи теории показват човешкото предпочитание към познати правилни геометрични 

стуктури, геометрични пропорции и математически стойности. Тази математическа 

правилност се превръща в универсален естетически критерий. 
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Изводи към Глава I: 

1. Историческият анализ на дизайнерския процес, като изкуство и наука от 

естетически критерии, досега не са били обект на изследване от ракурса на изграждане на 

модулните системи. Съществуват проучвания за същността и функционирането им, както 

в средите на екстериора, така и в тези на интериорните решения; 

2. Устойчива е връзката на дизайна със социо-културата, затова мястото му е не 

само в музеите и галериите по целия свят, дизайнерското изкуство днес е неотменна част 

от битовото културно ежедневие на съвременния човек; 

3. Отделните етапи на дизайнерския процес съставлявят специфичен творчески 

процес, като материален синтез, но и като духовен рефлекс;  

4.  Историята и културологията проучват връзката между история и съвременност 

по отношение на естетически разбирания, трансформациите на вкуса и естетическите 

нагласи в условия на постмодерна ситуация, на европейска интеграция и световна 

глобализация на ценности; 

5. Но специализирани изследвания за това, как практически да се създадат днес 

устойчиви критерии, в условията на естетически хаос, трудно могат да се дефинрат. 

Тяхната необходимост се налага, не само за да подпомага приложните дейности в дизайна, 

но и за да превърнат естетическите критерии в образователен ориентир, как да се 

осъществява научен,  педагогически и творчески ефективен процес чрез съпоставителния 

анализ на критерии; 

6. Естетичеките критерии са базисна основа по отношение на създаването, 

проучването и социализирането на дизайна, на съвременното развитие на 

образователните, академични програми в тази област. Те се изследват и анализират като 

катализиращ  компонент в изграждането на съвременния профил на визуалната култура; 

 ГЛАВА II. Естетиката в математиката, геометрията и 

комбинаториката, приложена в изграждане на модулни структури. 
 Търсейки същността на естетиката в дяла от човешката опитност, свързан с 

математиката, геометрията и комбинаториката, неминуемо трябва да отбележим, че тези 

въпроси са си задавали най-значимите исторически личности. Това са философи и 
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мислители, носители и олицетворение на човешкия гений, търсещи скритите тайни на 

това как е изграден нашият свят. 

 Структурна устойчивост при създаването на модули и техните 

комбинативни решения. 
 Структурата на формата е изградена от елементи, подчинени на конструктивни, 

технологични и пластични принципи. Те от своя страна са подчинени на конкретни и ясни 

математико-геометрични формули и всички останали дялове на математиката със своите 

специфични принципи и закони. Така изброените принципи са фундаментална база, на 

която стъпва разбирането за градежа на структуриран и визуален израз, и чрез него може 

да се защити тезата, че точно тук са заложени естетическите критерии и принципи. 

 Постигане на структурна устойчивост при създаването на модули и 

комбинативни решения и тяхното хармонично и естетично единство. 

 Дяловете от математиката ще бъдат представени, да се даде възможност за 

онагледяването на тезата на този труд. Ще бъдат разгледани и осмислени дискретната 

геометрия и комбинаторната геометрия, дискретната математика, комбинаториката, 

теорията на графите, алгебричната теория на числата, евклидовата геометрия, и 

стереометрията, топологията, неевклидовата геометрия, аналитичната геометрия, 

диференциалната геометрия и др. Също така ще бъдат представени математическите 

понятия – модули, модулна структура, модулна решетка и модулност. Значимо 

внимание ще бъде отделено на геометричнитке растери в ислямскята култура - 

Арабеска и развитието  на структурната комбинаторика на проф. Румен Райчев. 

 В съвременното изкуство, дизайн и архитектура това, което касае предмета на този 

труд – модулността, може да се отнася до конструкцията и конструктивното решение на 

обект, при който се съединяват модулни единици, за да се образуват по-големи системи, 

или използването на модули като стандартизирана единица за измерване и 

пропорциониране. 

  Обширното запознаване и анализ на представените по-горе дялове от науката е 

само малка част от многовековния човешки опит да се изясни, разбере и подреди в научен 

ред света на формите и тяхните структурни връзки и устойчивост, при изграждането на 

модулни комбинативни решения. Вероятно има още незасегнати в това изследване дялове 

от науката, изучаващи принципите и закономерностите в структурната геометрия и 

математика, но за целите и предмета на тази студия представеното е достатъчно. 
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 ИЗВОДИ КЪМ ГЛАВА II: 

 1. Откриването и проявлението на модулни структури в конкретни природни 

форми и примери са основни фундаментални свързани компоненти към обекти с 

утилитарни и естетически функции; 

 2. Първоначалните аргументи в изследването, превърнати в доказателства в 

сърцевината на дисертационния труд, потвърждават необходимостта да се анализира и 

представи многообразието от модулни структури; 

 3. Приложените модулни структури  визуално илюстрират  най-знаковите и 

подходящи примери за модули, които да бъдат от помощ за младите колеги и студенти;  

 4. Непрекъснато динамично променящите се технологии, оказват силно и 

непрестанно влияние на дизайнерския процес. Те са от водещо значение в  представяне на 

концепции, пресъздаване на макети, особено в областта на дизайна.  

 5. Съществуващите съвършени примери на хармония, естетика и непреходност, 

чрез математически модели в природата, се заимстват и прилагат от дизаинери, архитекти, 

физици и биоинженери, за създаването на  впечатляващи архитектурни и дизайнерски 

проекти. 

 ГЛАВА III. Световни примери от работата на художници, дизайнери и 

архитекти,  създали значителни произведения на базата на модулни структури. 

 

 "Oкото търси редa, и точно него намира за естетика"  

 Този великолепен цитат е най-доблрият начин да бъде започната въпросната глава 

на този труд поради факта, че директно кореспондира с представените автори и техните 

творби. Започвайки с представането на великолепното творчество на холандският график 

Mауриц К. Ешер, силно повлиян от Арабеската, представлява идеалното съчетание на 

математика и изкуство. Това са два различни свята, но в неговата работа те са събрани 

заедно. 

 Натрупаният човешки опит и познания от изследванията, откритията и научните 

достижения, представени до тук, са помогнали на много художници, архитекти и 

дизайнери да решат по съвършен естетичен начин своите творчески проекти. В тази част 

от настоящия труд ще бъдат представени някои от най-забележителните примери за това 

как е осъществена симбиотичната връзка между наука, изкуство и естетика. Всичките 

проекти и изпълнението им са за това как, използвайки принципи и закони от матетиката 

и геометрията, са създадени прекрасни модулни структури и композиции.  
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 Продължавайки това чудесно пътуване, в света на изчислената естетика, ще бъде 

споменат Модулора на Льо Корбюзие (Le Corbusier, 1887 – 1965). Той е създаден, като 

визуален мост между две несъвместими мерни системи – имперската и метричната. Льо 

Корбюзие развива модулора като продължение на традиция, чието начало полагат 

Витрувий с „Витрувианският човек”, на Леонардо да Винчи и работата на италиански 

архитект, художник и философ от епохата на Ренесанса Леон Батиста Алберти (Leon 

Battista Alberti, 1404–1472). 

 Други примери от работата на дизайнери и архитекти, създавали обекти изградени 

от модулни структури е група от автори, работили в тематича насоченост на модернизма, 

наречено „Модулният конструктивизъм” - модулно изкуство (ModulArt).  Авторите са 

Ервин Хауър, Норман Карлбърг, Малкълм Лиланд, Луи Херман де Концин, Гилбърт Роуд, 

Еро Соринен и Чарлз Еймс. 

 Проекти на мебели за интериор и екстериор, изградени от модулни структури, 

са разработвани от много дизайнери и архитекти. Най-знакови са проектите на Вернер 

Пантон, Франк Гери, Джорджо Капорасо, Стефан Шонинг, Ееранг Парк и др. 

 В тази част на този труд е важно да бъдат представени oсветителни тела 

проектирани, като модулни системи изпозвайки структурната комбинаторика. Това са 

продуктите на дизайнерска компания ЛЕ КЛИНТ и IQlight®. 

  

 Архитектура и конструктивна устойчивост – Норман Фостър (1935 г.) 
 
 В света на функционалната естетика лорд Норман Фостър създава емблематични 

примери. Впечатляващата хармония от математически принципи, приложени във 

функционално урбанистични обекти, се базира на простичката концепция на Фостър, че 

дизайна и архитектурата са породени от материалните и духовни потребности на хората. 

Представени са два емблематични проекта: 40-етажната офис сграда в Лондон на 30 St. 

Mary Axe и сградата на Общинската администрация в Лондон (GLA). 

 Съчетанието при Норман Фостър на определени геометрични принципи с голяма 

степен на конструктивна устойчивост за решаване на социално значими проблеми са 

задвижвани от убеждението, че технологичното качеството и естетиката на заобикалящата 

среда пряко влияят върху качеството на нашия живот, независимо дали сме на работното 

място, в дома или в обществените пространства, които всъщност съставляват нашите 

градове. 
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 Архитектура и изкуство, естетика и конструктивна устойчивост – Сантяго 

Калатрава ( 1951г.) 

 Безпорен пример за конструктивна устойчивост може да бъде открита в проектите 

на испанския архитект  Сантяго Калатрава (1951г.). В началото на своята творческа 

кариера той е повлиян от френско-швейцарския архитект Льо Корбюзие, чиято църква 

Нотър Дам дю От (Капелата в Роншан) подтиква Сантяго Калатрава да изследва как една 

сложна форма може да бъде реализирана посредством конкретни инженерно-

коструктивени принципи, носейки същевременно естетични и артистчни качества. 

Калатрава съотнася своите архитектурни проекти към изискванията, поставени от римския 

архитект Витрувий, който е дифинирал изискванията за изграждането на един град – 

полезност, красота и здравина във времето (т.нар. „Витрувиански добродетели” или 

„Витрувианска тройка”). 

 Неговите проекти представени в тази част на този труд са: Интермодалната станция 

в Лисабон (1998 г), Quadracci Pavilion – Музеят за изкуство в Милуоки (Milwaukee Art 

Museum), и „Turning Torso” („Завъртяният торс”) в Малмьо, Швеция.  

 

 Архитектура и дизайн – хуманен подход в естетизацията на урбанизирани 

пространства – Томас Хедъруик (1970 г.) 

 Добрият дизайн стъпва на добри идеи, но това не е достатъчно – успоредно с това е 

творческият процес за постигане на добро изпълнение. Великолепен дизайн се постига, 

когато се комбинират и двата фактора. Има творци, които непрестанно генерират нови 

идеи и други, които се опитват „да преоткрият колелото” и по-често не успяват. 

Първите резултатите в най-добрия случай са вдъхновяващи, докато вторите са силно 

дразнещи. Примерите с творчеството на един от значимите съвременни дизайнери Томас 

Хедъруик (1970 г.) показва именно такова творческо вдъхновение. Прокламиран като 

дизайнер-иноватор, Хедъруик доказва това с иновативните си проекти, реализирани през 

последните 20 години. Творчеството, създадено в Лондонско му студио, е водено от 

идеята за функционалност и естетика и доказателство за това са следните проекти, над 

които той и екипът му са работили: входът и подходите на болница „Гай и Свети Томас” в 

Лондон, „Търкалящ мост” в Падингтън - западен Лондон, Британският павилион за 

„Експо 2010 – Шанхай”, Малайзийски жилищен коплекс в Куала Лумпур, „Въртящ се 

стол” (наподобяващ пумпал) (Spun сhair) и др. 

 Настоящото изследване ще се фокусира само на тези архитектурно-дизайнерски 

обекти, които отговарят на спецификита на темата, а именно – естетиката в 
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конструктивно-функсионалните  проекти, поради което са анализирани само три проекта 

от работите на Томас Хедъруик Студио. 

 

Нери Оксман – дизайн в пресечната точка на технологиите, биологията и 

естетиката. 

 Проектите и творческата работа на Нери Оксман са друг прекрасен пример, при 

който дизайнерите използват и прилагат законите на природата, за да създадат модулни, 

бионични структури за изграждане на грандиозни творби. В качеството си на дизайнер и 

архитект Нери Оксман ръководи търсенето на начини, по които технологиите за 

дигитално производство могат да взаимодействат с биологичния свят. Работейки в 

пресечната точка на дигиталния дизайн, производството на натрупващи се структури, 

материалознанието и синтетичната биология, той създава новаторска ера на симбиоза 

между микроорганизмите, нашите тела, нашите продукти и дори нашите сгради. 

 Всички проекти, по които  Нери Оксман и екипа от учени работят, са вдъхновяващ 

синтез, в който са вплетени многовековната човешка култура, наука и технологии за 

постигане на естетични творения, щадящи и подпомащи природата.   

 

 Апотеоз на съвременната архитектура и дизайн - Жан Нувел.   

 В наши дни е впечетляващият проект в Абу Даби, при проектирането на който са 

използвани модулни структури инспирирани от арабска културна традиция в геометрията 

и математиката.  Грандиозният „Лувър в Абу Даби” е първата голяма сграда, която ще 

бъде построена в това, което е един от най-амбициозните културни и образователни 

планове, които някога са били предприемани. В този си проект Жан Нувел отново се е 

обърнал към естетиката на ислямската традиция и културата, използвайки чистите 

геометрични принципи и закони за да постигне този забележителен със своята естетика 

музей. Той има няколко предишни проекта, при които също така е черпил от ислямските 

геометрични структури. Тук е добре те да бъдат споменати. В творческата биография на 

Новел има такива емблематични сгради, като Световния Арабския Институт (Institut du 

monde arabe) в Париж и Кулата от Доха в Катар (номинирана за награда Ага Кан за 

архитектура 2014-2016 г.) Неговата работата се характеризира с взаимодействие на 

светлината, геометрията и символизма, отразяващи както културата на обкръжението на 

сградата, така и вътрешния и живот. Известният френски архитект Жан Нувел започва 

своите амбициозни проекти с малки условни скици, които улавят същността на идеите му. 

Когато ги видим завършени е очевидно, че той по принцип създава някои от най-
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смислените и прочути произведения на съвременната архитектура в света. Според думите 

на Нувел, успешната архитектура трябва да „отразява култура в споменатия миг”.  

 

 Всички забележителни примери разгледани до тук недвусмисленно показват как на 

практика са изградени тези конструктивни шедьоври, прилагайки (използвайки, 

заимствайки) закони и принципи от математиката и геометрията. Представените проекти и 

реализацията им дава изключителен принос за нашето технологично, културно и 

естетическо наследство на нашата цивилизация.  

 

ИЗВОДИ ГЛАВА III : 

1. Дадените примери от световния опит в изкуството и практиката на дизайна и 

архитектурата, онагледяват, анализират и са насочени преди всичко към 

практическия аспект проблематиката; 

2. Световният опит в дизайнерския процес, особено по отношение на модулните 

структури, е систематизиран и презентиран така, че да бъде един идейно – 

естетически ориентир и практически метод за студентите; 

3.  Естетическият, художествен, научен и практически потенциал на световните 

примери, селектирани и изследвани в дисертационния труд, са необходима база за 

образователната култура в преподаването на дизайн и сходните на него изкуства и 

професии; 

4.  Световните примери, показани и онагледени тук, показват реална, съвременна 

картина на постиженията в дизайна. Превръщат се в устойчив ориентир за 

студентите на фона на информационно – естетическия хаос; 

5.  Дизайнът на различни естетически плоскости и географски посоки е пресечна 

точка на природа и биология, на култура и естетика. Познаването, 

усъвършенстването и надграждането на дизайнерския процес по отношение на 

модулните структури, изисква задълбочено познание на водещите световни 

примери; 

 

 ГЛАВА IV. Приложения на комбинаторни преобразувания като структурна 

база в процеса на дизайнерско проектиране при работа със студенти. 
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	Разглежданите теоретични и концептуални проучвания в практическата работа със 

студенти, довеждат до количествени и качествени промени в отношението и визията, в 

идейно – естетическите принципи и разбирания за дизайна като изкуство, професия и 

практическа реализация. 

 Методически, това означава, че в процеса на преподаване, на прилагане на 

теорията и примерите от дисертацията, се оформя нова естетическа платформа, която се 

отнася до използването на широк, динамичен, но и устойчив спектър от похвати, които 

изграждат съвременна, информационна и визуална комуникация. Тази комуникация в 

дизайнерския процес, на усвояване и прилагане на знания, на практика съчетава 

наличните информационни ресурси, теоретичните анализи с новите тенденции.  

Методичното прилагане на знанията, опита и изследваната в дисертационния труд, 

пряко съотнесено към образователните програма на специалността дизайн, в 

Националната художествена академия, предлага възможността студентите да изучават, да 

интерпретират творчески, да осъществяват своята практико - приложна адаптация и 

социализацията на своите знания и умения в реалната обществена и културна среда. 

 Подходящото адаптиране на теорията, към практическо приложение на 

дизайнерско проектиране в процеса на обучение на студенти по дизайн за първи път 

отваря пътя към анализа на параметрите на големите, т. нар. „случайни“ структури. 

 Основата на формообразуването при дизайна се занимава с основните структурни 

връзки на формите, тяхното сравнение и класифициране, както и развитието на 

логическите зависимости между тях. Формата, нейното изграждане, техтониката и 

цветовите аспекти са всъщност основните изразни средства на композицията. Познаването 

и умението да се прилагат тези принципи и закони, дават възможност на студентите да 

придобият системни знания в областта на формообразуването и строежа му. 

 Определяне на учебните задания. 

 В учебните занятия по дизайн се прилага основните принципи за изграждане на 

обемно-пространствени структури, необходимо позание и практически опит в процеса на 

проектиране. Затова задачите, които се задават на студентите са подчинени на тази 

потребност.  

Обучението по дисциплината, би следвало да обогатява конструктивното мислене, 

да възпитава навици за анализиране и проектиране на естетически обекти от сферата на 

промишления дизайн, инериорни и екстериорни решения, като част от визуалните 

изкуства. За да добият нужните умения и знания на студентите се дават теоретични и 

практически задачи. Основната цел на обучението е насочена към изграждането на 
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няколко основни, формиращи комбинативно мислене и интелекта, задачи: 

	

1. Развитие на обемно-пространственото мислене; 

2. Развитие на комбинаторното мислене; 

3. Разшираване на естетическите възприятия и прилагането им в конкретните 

задачи; 

4. Обогатяване на практичните знания и умения; 

5. Усъвършенстване на на творческата индивидуалност; 

 

 Примери от преподавателската работа. Студентски задачи и решения. 

 В тази част са представени някои от студентските работи, онагледяващи работния 

им процес и практичните умения прилагайки натрупаните познания от областта на 

структурната комбинаторика.   

	 Приложената методология и формулиране на задачите е: 

 1. Демонстрация на правилни и преобразувани мрежи и тяхното приложение в 

процеса на проектиране. 

 2. Практическа работа – пространствено преобразуване на правилни структури от 

хартия. 

 3. Приложение на постигнатите резултати в конкретни учебни задачи по дизайн. 

 

	 ИЗВОДИ КЪМ ГЛАВА IV: 

	 1. Всички изследвания и анализи в тази глава на дисертационния труд са 

систематизирани, изведени и поднесени, с идеята да бъдат теоритично осмислени,  

практически приложими и полезни при работа със студентите; 

 2. Динамично развиващата  и променсяща се, постмодерна социо-културна среда, 

налага адекватна реакция към образователния процес като цялост, но и в детайли по 

отношение на: 

 - запазване на традиции и ценности; 

 - утвърждаване на световни, европейски примери в практически занятия по  дизайн 

във висшите художествени училища; 

 - съхраняване на основополагащите принципи в изкуството на дизайна и 

 приложението му в бита; 

 3. Усвояването на знания, практическото усъвършенстване на дизайнерския 
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процес, естетическите критерии, като мислене и поведение на студентите, са приоритетни 

в учебната стратегия и приложим творческия подход в работата с тях; 

 4. Изучаването и практическото приложение на ценностните критерии по 

отношение на интериорния и екстериорен дизайн, дава необходимата устойчива 

образователна основа. Тя от своя страна дава добри условия, възможности и отправни 

насоки за по-нататъшно развитие на младите творци и подпомага самочувствието им на 

професионалисти; 

 5.  Методологията в практическата работа със студенти, е изведена на базата на 

знания и взаимодействия с други науки, изкуства, професии, но акцентира и се адаптира 

спрямо информационно–културния обмен на естетически критерии, както и достижения 

от непреходен характер. Също така развива специфики на съвременните очаквания. 

 

 ОБЩИ ИЗВОДИ: 

1. Математиката и в частност комбинаториката е основен дизайнерски подход за 

структуриране, базирано на  видовете двуизмерно или триизмерно пространство, на 

геометрията като точно математическо, но и абстрактно мислене, което е от 

изключителна важност за дизайна като феномен и естетически критерий.  

2. Структурните комбинаторни мрежи не са ограничени само в полето на зрителното 

възприятие. Комбинативността като подход на мислене е научен метод за 

практически решения и професионален ключ, и почерк за неповторимост, 

приложимост и социална значимост. 

3. Образуването на форми в природата, научния им анализ и прилагането им в 

съвременния дизайн, е необятно богатство от възможности за изява на дизайнери и 

архитекти. В съвремеността, собственото развитие и усъвършенстване на 

дизайнера като индвидуална, но и социална, колективна личност, обогатява и 

ежедневно развиващите се, променящи се технологии и материали за производство.  

4. В епохата и средата на динамично развитие на технолотии, възможности за 

изразяване, на заявяване на дизайнерските решения, се създава нова реалност. Тя 

променя визия, очаквания, рефлексии, сетивност, поглед, естетически възгледи, 

разграничава, но и синтезира, обогатява, надгражда и променя среда, култура, 

ценности, действителност. Променя самите нас. 

5. Интериорните и екстериорни структурно–комбинаторни рещения имат своята 

естествена връзка в контекста на настоящия труд и осмислят естетически широкото 
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приложение на бурно развиващите се технологии. Затова често в практиката, една и 

съща вариабилна структура може много бързо, ефективно и адекватно да се впише 

в минималистично пространстмвено решение, когато дизайнерското решение 

налага подобен подход. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Естетическите критерии са отправният хоризонт, основополагащият периметьр и 

значимия фактор в настоящия труд. Изследването събира и анализира синхронично мулти 

дисцилинарния характер на задачите, които си поставя, както и представя по достъпен 

начин примери от нашата цивилизация. Ясно се дефинира професионалната роля на 

дизайнера и архитекта в процеса на изграждане на модулни конструкции за интериорни и 

екстериорни решения.  

       От една страна, информацията и познанията, с които разполага науката и 

практиката по темата, е културното наследство. От друга, е естетическия ракурс, 

динамично развиваща се система от правила, методи, решения и не на последно място – 

начин на възприятия и творческо мислене. Интериорната и екстериорната среди са две 

различно детерминирани и обусловени една от друга страни, които имат своя общ 

хоризонт, който преминава през основополагащия въпрос за „вътре и вън”, както и 

симбиотичната им връзка. Той се визуализира чрез термина „критерий”.  

 Изкуството във всичките му измерения отразява историята, човешкото развитие и 

познание. Този процес се осъществява в хода на историческото развитие първо чрез най-

древните форми на проявление на изкуството и в наши дни в частност на дизайна. 

Културното и естетическото развитие на  дизайна имат обща противоречива и 

относителна същност. Тя се изразява  като обективна действителност и  субективен вкус. 

А той, от своя страна е естествена част от критериите, които наследяваме, които 

изграждаме и надграждаме. Критериите, професионални или не, често са зависими от 

субективната природа на човека, като нагласи и естетически вкус, историческа и 

национална принадлежност, ниво  на грамотност, степен на информираност.  

Потребителят или създателят  на дизайнерски формули и решения, може за бъде в 

даден момент в ролята на единия, в друг момент, в ролята на другия, поставени в различни 

ролеви професионални и обществени функции. Освен, че създават високи естетически 

критерии, дизайнерите създават и проектират нашата ежедневна среда, защото 

наблюдавайки живота в различни аспекти, можем смело да обобщим, че дизайна е във 
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всичко и навсякъде. Но ключът към цивилизационното развитие е именно в критериите за 

оценка и самооценка. 

Художниците - дизайнери, в процеса на творчество, отразяват действителността. 

Но в същото време, те създават и основни тенденции,  проектират среда от ценности, 

които си взаимодействат и интегрират в нова, различна реалност.  Тези взаимовръзки, 

зависимости, смисли и проявления ги прави променливи. Дори в динамиката на 

промените, истинските стойности и ценности, преминали през много изпитания на 

времето, цивилизацията, политиката и образованието, потвърждават устойчивата природа 

и значение на културното наследство. 

 Контактът и общуването с изкуството на дизайна, изисква познания, 

образователно ниво, обща култура, специфични интереси и потребности. 

Сред  обществените нагласи съществува идеята, че изкуството на дизайна не е въпрос 

само на харесване или разбиране, а на реалистична, адекватна на времето реализация, в 

полза на потребностите на съвременния човек и неговите критерии. 

         Съществена разлика в изграждането на модулните структури в екстериорната и 

интериорна среда е в това, че първата, в много по-голяма степен разчита на колективното 

мислене и реакции, а втората поражда повече индивидуализъм. Дизайнерските решения и 

проекти са и начин за комуникация – личностна и обществена. Дизайнът като културен 

феномен в съвременносттта, е една от най-съществените страни в мозайката на 

културното развитие и на формирането на визуални, емоционални и естетически 

критерии. Естетическите критерии са в основата на духовната и материална страни на 

изграждането на съвременна, устойчива, полезна, красива и комфортна дизайнерска среда. 

Съвременният човек дори не осъзнава, че всичко в живота ни е форма на дизайн – от 

природата, през мисловната култура, до комуникациите и ритъма на ежедневните 

възприятия. 

 

            ПРИНОСИ, резултативност на изследователсаката работа. 

1. НАУЧНИ ПРИНОСИ : 

- Изследват се за първи път, цялостно и систематично, естетическите и 

функционални връзки между теорията и практиката на дизайна, между 

традиционните закономерности и съвременните естетически тенденции в 

създаването и научното разрешаване на дизайнерски проблеми и решения в областа 

на модулните системи. 

- Анализираните взаимовръзки между математика и естетика дават добра базистна 
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основа, като специфична област на познание, практически умения и опитности за 

обучение във висши учебни институции, в средни и висши училища по 

изобразителни, приложни изкуства, кадето се преподава по специализирани 

програми за изучаване на дизайн.   

- За първи път са представени примери, чрез които нагледно се конструират 

конкретните връзки между математика, геометрия и комбинаторика, приложими в 

проектите на дизайнери и архитекти, с високи естетически критерии. 

 

2. НАУЧНО – ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 

- Допринася за нова нучна и практическа опитност в прилагането и използването на 

математически и геометрични принципи в образователния и творчески процес, 

особено при обучение на студенти по дизайн и архитектура.  

-  Същностните резултати и примери, дават солидна база от знания и опитности на 

професионални дизайнери, която им е нужна при проектирането и реализацията на 

творческите проекти. 

- Изследват се нови научни примери, които надграждат досегашните разработки. 

Разкрива се цялостна система за усвояване на професионален опит, за развитие на 

новаторски идеи и креативност, структурират се резултати от практиката с нов 

прочит и анализ.  

- Последователно и систематично се изследва основополагащата и реалистична  роля 

на структурната комбинаторика. А тя, от своя страна, има за цел да обедини, 

естетиката и аксиоматичните свойства на структурираните комбинаторни 

конфигурации чрез научен подход. 

- За първи път научно и методично се фокусира и акцентира върху естетическата 

страна като основен и решаващ фактор за оценъчност. 

 

3. ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ: 

- Систематично се интерпретират и прилагат генериращите функции, като 

аналитични обекти, т.е. в дизайнерският процес е видно прилагането на принципи 

и закони на графови схеми и мрежи. Техните особености играят ключова роля при 

извличането на коефициентите на функциите в аксиоматична форма и 

изключително точни оценки за определане на естетически норми. Тази система е 

приложима за голям брой проблеми на дискретната математика, особено по 

отношение на указания за изграждане на графови мрежи, пермутации, графи и др. 
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- Приложените графи, илюстрации и чертежи, онагледяват изследването и приноса 

му в работния процес, при обучението на студентите по дизайн. Умението да се 

прилагат тези принципи и закони, дават възможност на студентите да придобият 

системни знания в областа на формообразуването и строежа на формата. Това 

красноречиво е онагледено от създадените от студентите тектонични обекти с 

естетически стойности, базирани на познанията им по комбинаторика т.е. овладяно 

знание за правилни, полуправилни мрежи, пермутации, графи и др.   

- Комплексният подход и методологията на работа, допринасят за неформално 

теоретично и практическо третиране на основните проблематики и практики в 

науката и изуството на дизайна.  

-  Структурира се солидна теоретична база, която е в синхрон с реалните съвременни 

практики, без които днешните и бъдещи професионални дизайнери от 

академичната общност  няма да могат да разширяват и развиват своите познания и 

култура.  

- Изследването се базира и функционира във всички ролеви аспекти и постижения от 

Европа и света, като ги надгражда с оглед на културни традиции, различия, 

естетически възгледи и образователни методи.  

- Систематизира научно и онагледява практически, прилагането на математико-

геометричната комбинаторика в процеса на обучение, нейното естетическо 

проявление, методологическата ефективност в творческия процес на студентите. 

- Подбраният теоретичен и практически материал е усъвършенстван в посока на 

научното и естетическо познание,  на практическа полезност и ефективност. 

Предоставените примери, цялостния илюстративния материал, цитираната 

специализирана литература, дават възможност за обогатяване на учебния процес, 

подпомагат студентските упражнения и дигитализационните визуализации, 

свързани с анализираната проблематика. 

- Разработения хабилитационен труд създава методическа база за бъдещо 

надграждане и развитие. 
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