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нищо на света не е завършено 

само по себе си, а е просто част 

от по-голямо цяло.

всичко е свързано.

всяко явление е резултат на друго 

предходно, и е причина за всички 

последвали явления.

светът е паяжина, в която всяка светът е паяжина, в която всяка 

малка вибрация кара цялата 

структура да трепти,

в хармония.

завинаги.
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какво е EASA

EASA (European Architecture Students 

Assembly) е платформа, която обединява 

студенти по архитектура от всички 

европейски страни и света. Тя се заражда 

в Ливърпул през 1981 г., когато нашумял 

проблем в градската среда провокира 

група студенти да потърсят съдействие от 

европейските си колеги. Всяко лято от европейските си колеги. Всяко лято от 

тогава до днес около 500 студенти по 

архитектура /по равен брой от всички 

страни/ се събират на различно място в 

континента за да споделят знания и опит,  

изследват развитието на архитектурните 

тенденции и търсят отговори на 

въпросите, които съвременното общество въпросите, които съвременното общество 

задава на архитектурата.
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EASA в България

През 2012 г. екип от български студенти 

изготви проект и кандидатства за 

домакинство на асамблеята през 2014 г. 

Кандидатурата на Сдружение с 

нестопанска цел „ЕАСА България” бе 

формално представена на среща на 

националните координатори на EASA 

във Виена през ноември 2012 г. и се във Виена през ноември 2012 г. и се 

съревновава с екипа на Португалия. 

Присъстващите над 100 представители 

от 44 държави с консенсус решиха, че 

България за първи път ще бъде домакин 

на EASA.
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Велико Търново

Асамблеята ще се проведе във Велико 

Търново от 20 юли до 3 август 2014 г. 

Община Велико Търново заяви готовност 

да домакинства събитието, като 

безвъзмездно осигурява настаняването на 

всички 500 студенти в хуманитарна 

гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, зали 

и сгради за провеждане  на работилници, и сгради за провеждане  на работилници, 

лекции и изложби. Общината осигурява и 

пълна свобода за намеси в градските 

пространства. 
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Symбиоза

Темата на EASA2014 е „Симбиоза” и включва следните връзки:

Симбиоза на архитектура и природа - ясно изразена в Търново;

Симбиоза на културите - как различни култури  могат да 

съществуват заедно, да се преплитат и обогатяват, като всяка 

запазва своята идентичност; 

Симбиоза на историческите слоеве – как сграСимбиоза на историческите слоеве – как сгради и паметници 

на културата от различни епохи могат да съществуват заедно в 

хармония;

Симбиоза в градската среда и архитектура, която еднакво 

добре обслужва различните поколения и спомага връзката 

между младите и възрастни хора;

Симбиоза на различните изкуства – как архитСимбиоза на различните изкуства – как архитектурата може да 

взаимодейства с живописта, театъра, музиката, местните 

занаяти и традиции;
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работилници

Основен  елемент в работата на 

асамблеята са работилниците. Ще 

бъдат реализирани над 30 

работилници от различно естество - 

конструктивни, теоретични и смесени. 

Това включва изграждане на 

павилиони, архитектурни инсталации, 

градска мебел, детски площадки за градска мебел, детски площадки за 

игра, пейки и беседки, интерактивни 

инсталации, театрални постановки, 

музикални изпълнения, аудио-визуални 

експерименти, теоретични разработки 

и др. Темите и формите ще бъдат 

избрани с международен конкурс, 

който официално ще бъде обявен на който официално ще бъде обявен на 

13 декември 2013.
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лекции

Паралелно в програмата са предвидени 

около 10 лекции на видни творци от 

страната и чужбина в различни сфери. 

Лекциите ще бъдат отворени за всички 

граждани на старата столица. В рамките 

на събитието ще бъдат организирани и 

множество изложби, които ще разискват 

темата. темата. 
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цел на EASA

Целта на EASA е да засили трайно връзката 

между гражданите - гражданското общество 

и бъдещите архитекти. Това би довело до 

създаването на разпознаваема, разбираема 

симбиотична архитектура. За целта EASA 

дава практическа възможност на утрешните 

архитекти да намерят реални проблеми в 

градската среда, да предложат свои градската среда, да предложат свои 

решения и да ги реализират – възможност, 

която университетите не могат да 

предложат. Наученият в мултикултурна 

среда опит оказва трайно влияние върху 

професионално развитие на младите 

архитекти и едновременно повишава 

заинтересоваността и съпричастността на заинтересоваността и съпричастността на 

гражданите към архитектурата в техния град.
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Проекта EASA2014 Велико Търново смело подкрепят:

Община Велико Търново

Велико Търново - кандидат за столица на културата 2019

Камара на архитектите в България

Съюз на архитектите в България

Университет по архитектура, строителство и геодезия

ВСУ „Любен Каравелов“ВСУ „Любен Каравелов“

Национална художествена академия

Нов български университет

Sofia Architecture Week

Makita ЕООД индустриални инструменти

партньори
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EASA2014 и всички предварителни 

събития и новини се отразяват в 

нашите медийни партньори.

над 150 публикации за EASA2014 в 29 медии до сега

медия
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главни организатори:

Добрин Петков    +359 882 78 25 09

Димитър Рахов    +359 889 21 87 96

Николай Митов    +359 888 42 42 95

e-mail:

easa.bulgaria@gmail.com

facebook:facebook:       

www.facebook.com/EASA.Bulgaria

easa е независима платформа на студенти по архитектура,

които самостоятелно организират събития за културен и творчески обмен

контакти


