"АТРИУМ"

"ATRIUM"

ОБЕКТ : АТРИУМ
МЯСТО :

Вътрешният двор към Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“,
гр. Варна

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

проф.арх.Росица Никифорова

ФАЗА :

Предварителни проучвания за събиране на идеи за ИДЕЯ и ДИЗАЙН

ЧАСТ:

Архитектура

ЦЕЛ:

Езкизен идеен проект със задание за оформянето на Атриума- вътрешен двор към
Архитектурния факултет.

ОСНОВНА ИДЕЯ:

Общо пространство за архитектурни изложби с използване на естествения амфитеатър на
терена в двора чрез частично покриване на двора.

ИЗХОДНИ ДАННИ: /приложени/
1. Копие от Google-map

Уважаеми дами и господа.
Ще ви разкажа една осемгодишна история.
Първоначално имаше желание.
Създаде се архитектурна задача и...
и така нататък.
...
Тогава се роди Идея.

Dear Ladies and gentlemen.
I will tell you an eight-year story.
Initially, there was a desire.
An architectural assignment has been created and...
and so on.
...
Then, Idea was born.

OBJECT: ATRIUM
PLACE:

The interior courtyard of the Architectural Faculty of VFU "Chernorizets
Hrabar"-Varna

CONTRACTING AUTHORITY:

Prof. Dr. Rossitsa Nikiforova

PHASE:

Preliminary studies to collect ideas for IDEA and DESIGN

PART:

Architecture

OBJECTIVE:

Essential conceptual design with assignment for shaping Atrium - inner courtyard to
Faculty of Architecture.

BASIC IDEA:

Total space for architectural exhibitions using natural Amphitheater of the terrain in
the yard by partially covering the yard.

OUTDOOR DATA : / attached /
1. A copy of Google-map

2. Геодезическа снимка, която не е ориентирана по световните посоки

2. A geodetic photograph that is not oriented in the world directions

3. Схеми на етажите- избен, 1, 2, 3, 4.

3. Schematics of the floors - selected, 1, 2, 3, 4.

4. Фото-снимки в: <http://picasaweb.google.com/AtelieAtrium/VFUAtrium?authkey=Gv1sRgCIGgwKyBofGWwQE>#

4. Photographs at: <http://picasaweb.google.com/AtelieAtrium/VFUAtrium?authkey=Gv1sRgCIGgwKyBofGWwQE> #

5. Чертежи от конструктивния проект на сградите и стълбата в двора

5. Drawings from the building design and the ladder in the yard

6. Чертежи от ВиК и др.инфраструктура в двора

6. Drawings from plumbing and other infrastructure in the yard
ANALYSIS OF EXISTING ATRIUM

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩИЯ АТРИУМ
1. Етажност

1. Storey

отворено пространство през 4-5 етажа: избен, 1, 2, 3, 4.

open space in 4-5 floors: open, 1, 2, 3, 4.
2. Enclosing walls

2. Ограждащи стени
- НЕНОСЕЩИ. Наличие на КОНСТРУКТИВНИ ФУГИ на места,
- Ориентация- северната стена на Атриума гледа на юг и помещенията й имат естествена вентилация и осветление.
Останалите стени от изток, юг и запад са на коридори,
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Подход към Архитектурния факултет
Approach to the Faculty of Architecture

- NONE. Presence of CONSTRUCTION FUJITS in places,
- Orientation - the north face of Atrium looks south and its rooms have natural ventilation and lighting. The remaining
walls from the east, south and west are on corridors,

- Няма помещения, съответно прозорци в избения етаж на западната и северната страни,

- There are no rooms, respectively windows on the basement floor of the western and northern sides,

3. Функционалност- особености:

3. Functionality - peculiarities:

- Атриум за естествена светлина и проветряване на етажите,

- Atrium for natural light and ventilation of floors,

- Съществуващи дървета и растения на наклонен терен

- Existing trees and plants on inclined terrain

- Стълбище с тераса на 2-ри етаж с допълнителен вход-изход за Руския център. Открити са. Подпряни са на

- Staircase with balcony on the 2nd floor with an additional entrance-exit for the Russian Center. They are found. They are

колони - големи и масивни,

propped on columns - large and massive,

- Външен вход през стълбището и двора към залата в североизточната част,

- External entrance through the staircase and yard to the hall in the northeast,

- ВиК шахта,
- Английските дворове от 3-те страни осъществяват дистанция между стените и терена. Източната и южната
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страни са на коридори с прозорците за осветяване над англ.дворове. Северната и западната са само основи.
4. Комуникационни връзки:

- Plumbing shaft,

Ами това е входът към Архитектурния факултет
Well this is the entrance to the Faculty of Architecture

- English courtyards from the 3 countries make a difference between the walls and the terrain. Eastern and Southern
countries are on corridors with windows to illuminate over English courtyards. The north and the west are just foundations.
4. Communication links:

- стълбище с асансьор в югоизточната част през 5-те етажа и връзка с другия корпус,

- a staircase with a lift in the south-east through the 5 floors and a connection to the other hull,

- стълбище през 5-те етажа в северозападната част и връзка с главния корпус,

- a staircase across the 5 floors in the northwest and a connection to the main hull,

- вита стълба с фоайе в средната част на източния коридор през избен, 1-ви и 2-ри етажи,

- spiral staircase with foyer in the middle part of the eastern corridor through the 1st, 2nd and 2nd floors,

- вход основен на „Архитектурния факултет“ на 1-ви етаж, североизток

- entrance to the Faculty of Architecture on the 1st floor, northeast

5. Материали:

5. Materials:

мазилка и дограма:

plaster and joinery:

- съществ.дървена дограма на коридорите

- Extensive joinery of the corridors

- съществ.метална дограма на залите от 1-ви етаж,

- Existing metal joinery of the 1st floor halls,

- новосменена алуминиева дограма на Руския център на 2-ри етаж и източния коридор на 1-ви етаж

- newly-changed aluminum joinery of the Russian Center on the 2nd floor and the eastern corridor on the 1st floor
REQUIREMENTS FOR ATRIUM REFLECTION:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕУСТРОЙСТВОТО НА АТРИУМА:
Основни изисквания:

Essential Requirements:

- запазване на естествената вентилация и осветление на северните помещения с южни прозорци и балкони по

- preservation of natural ventilation and lighting of the northern premises with south windows and balconies on floors,

етажите,

- preserve the maximum number of trees

- запазване на максимален брой дървета

- Keeping the maximum number of training sessions

- запазване на максимален брой съществ.зали за обучение

- optimal construction for an economical solution

- оптимално строителство за икономично решение

Additional requirements that are desirable to solve:

Допълнителни изисквания, които е желателно да се решат:

- the new space has a spatial priority connection with the entrance of the Faculty of Architecture and Engineering the foyer

- новото пространство да има приоритетна пространствена връзка с входа на Архитектурния факултет и фоайето

with the spiral staircase from the east,

с витата стълба от изток,

- Connection to the northwest staircase.

- връзка към стълбището в северозападната част.

Required requirement: ARCHITECTURAL VICTOR - CHARACTER of the decision inherent to the good professional

Задължително изискване: АРХИТЕКТУРЕН ВИЦ – ХАРАКТЕР на решението, присъщ на добрата професионална

practice and the profession of Architect.

практика и професията Архитект.
Compiled by: arch. Rositsa Peeva

Съставил: арх. Росица Пеева
06.11.2010

06.11.2010
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Малкият съседен двор е малко бижу
The small neighboring yard is a little jewel

GSPublisherVersion 0.13.100.100

4

От картата на Google
From the Google map
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Самата Идея
The Idea itself

