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ЗАДАНИЕ 
 
 
Идея на изложбата. 
 
Изложбата е продължение на усилията на 
сдружение „Архитекти за София” да 
колекционира и промотира идеи за бъдещето на 
столицата, както и да предизвиква публичен 
дебат около тях. Началото на тази инициатива бе 
през 2009 година, когато направихме първата 
изложба пред НДК, съчетана със сайта 
www.sofia2020.bg Представянето на идеи 
разширява кръгозора на управляващите и е 
елемент на публичната и професионална 
култура. „Идеи – лидери” биха могли да 
акумулират широк кръг интереси и това да 
доведе до тяхното „случване”. 
 
Фокус на предстоящата изложба е 
пространстовто на НДК и бул. „Витоша”. 
Темата е като продължение на проведената 
Работилница и поредиците дискусии в периода 
25-29 юни в рамките на „Стратегия за 
обществените пространства на София”. 
 
Изложбата не цели да представя проекти, а 
„визии”. Понятието „вижънинг” е подготвителен 
процес на оформянето на една идея. Силата на 
автора (архитект, скулптор, худиожник) в този 
процес е неговата скица. Имено скицата може да 
съдържа в себе си недоизказаност, но и 
прозорливост. Известни са практиките в други 
държави, когато скици и текст, описващи дадена 
идея, са подложени на обществен дебат много 
преди стартирането на конкурси.  
 
Изложбата ще се проведе в периода 16 юли - 6 
август, 2011 на открито в пространство до НДК. 
Ще бъдат представени скици, съпроводени с 
текст и кратко представяне от авторите. 
 
 
Задание. 
 
Участникът трябва да представи СКИЦА И 
ТЕКСТ, описващи представата му за редизайн в 
пространството на НДК и бул. „Витоша”. Тази 
промяна трябва да следва принципите на 
устойчивост и интегрираност на средата. Тази 
промяна трябва да бъде възможна, реалистична 
и практична. Реализацията на тази идея трябва 
да предполага подобряване на икономическата, 
културна и социална обстановка на мястото.  
 

 
 
Изискуеми материали: 
 
Наименование на идеята. Подзаглавие на 
идеята. 
Изображение, представляващо сканирана ръчна 
скица.  
Скицата трябва да бъде с резолюция 2835/2008 
пиксела (120/80 см. при 60 dpi) CMYК. 
Не се допускат компютърно генерирани 
изображения!  
Допуска се оцветяване на ръчните скици с 
помощта на компютър. 
Пояснителен текст за идеята - до 1000 символа 
Снимка на автора (или авторите), 600Х400 dpi 
Кратка информация за авторите до 500 знака. 
Линк към сайт на автора / авторите. 
 
 
Къде да бъдат изпратени материалите: 
 
Изпратете материалите в общ архив на имейл: 
info@sofia2020.bg. Ще получите обратен имейл с 
потвърждение. 
 
 
Срок: 
 
Краен срок за изпращане на материалите:  
10 ЮЛИ 2011 година! 
 
 
Последствия: 
 
Идеите от изложбата ще бъдат разпечатани в 
брошура, която ще бъде предложена на 
вниманието на столичен общински съвет и кмета 
на града. Идеите ще бъдат внесени за 
официално становище към кмета и главния 
архитект на столицата.  
Тези идеи са третата поред селекция, която 
сдружение "Архитекти за София" прави 
ежегодно. До момента са селектирани 20 идеи, 
които са публикувани на сайта www.sofia2020.bg 
. 
Общо идеите досега са събрали над 10 000 
подписа и са били дискутирани мнгократно с 
градската управа. 
 
С тази инициатива ще продължим да настояваме 
процесът "Вижънинг" да бъде приет като 
административен метод в изготвянето на 
интегрирани планове и други проекти и конкурси 
в общественото пространство. 
 


