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1.    Прототипите   е   традиционното  проектиране 

1.1. В традиционното проектиране най-важна роля играят   прототипите.   Каквато  и  проектна  задача да 
разгледаме — от проектирането на неголяма битова вещ до такива мащабни проектни задачи като проек 
тирането на генерален план на град или район — навсякъде без особен труд ще намерим един или друг про 
тотип, който лежи в основата на проектното решение и в значителна степен го определя. 

В професионалната проектна традиция понятията за обектите на проектирането по правило се отнасят до 
прототипа и само в това отношение имат смисъл: казвайки "жилищен дом", "цех", "град", "микро-район" и т.н., 
проектантите имат пред вид не конкретните обекти, а определени универсални прототипи. Прототипите се усвояват от 
проектанта както в процеса на обучението, така и в практическата работа. В самото понятие за професионализъм в 
проектирането се влага степента на владеене на прототипите. 

1.2. На   всекидневното   съзнание   прототипът   се представя преди всичко като образ, изображение или 
модел на проектируемия обект. Несъмнено е, че всеки прототип може да се разглежда по този начин, защото (в 
частност) фиксира строежа, външния вид, пространствените, а понякога и художествените черти на обекта на 
проектирането. Прототипът обхваща проектирането от много страни. Ето защо мисленето на проектанта, което се е 
ориентирало към прототипа, по правило е предметно и конкретно, цялостно по отношение на обекта на проектирането. 

Но нито конкретността, нито многоаспектността не изчерпват и не определят самото понятие прототип, както и 
факта, че в прототипа се моделира или изобразява обектът на проектирането. 

Основанието, поради което се отказваме да считаме отделното изображение, схемата или модела на обекта за негов 
прототип, се състои в това, че сами по себе си изображенията, схемите и моделите на обекта не позволяват да се 
осъществи проектирането. За да се осигури процесът на проектиране е необходимо да имаме една взаимосвързана 
съвкупност, система от различни средства и представи за обекта, които фиксират неговия строеж, конструкция, 
функции. Необходимо е да имаме методите и начините за изчисляване на отделните части на съоръженията, знания за 
технологията на строителството и много други. Съвкупността от знания и средства от такъв род наричаме прототип само 
тогава, когато тя позволява на проектанта с неговите способности и навици да извършва проектиране. 

Казаното позволява да се отдели онзи особен аспект, който характеризира прототипа като специфичен предмет. В 
тази аспект прототипът се разглежда като особена система от средства на проектната дейност. Разглеждайки прототипа 
като система от средства, ние обединихме в това понятие представата за обекта, към който се отнася прототипът, 
представата за насочената към него дейност. Другояче казано, ние започнахме да разглеждаме прототипа като особен 
род единство на обект и дейност. 

По-нататъшният анализ на прототипите в тази насока показва, че в традиционното проектиране именно 
прототипите позволяват да се извършва проектиране, което отговаря нз изискванията на социалното функциониране на 
обекта и на способите на неговото производство (в частност строителство) в дадена историческа ситуация. 

Ключ към анализа и разбирането на прототипите ние виждаме не в изолираното изучаване на различните форми 
(както материални, така и знакови), на тяхното проявяване и съществуване, а в анализа на дейността, която обединява 
всички тези форми, и, придавайки им цялостен смисъл, формира прототипа. По този начин дейността, от една страна, 
обединява фрагментите на прототипа, придавайки им цялостен смисъл, а от друга, прототипът влиза в традиционната 
проектна дейност като неин органичен момент и необ ходимо условие. 

В най-общ вид многобройните видове дейност, обвързвани и организирани с помощта на прототипа, могат да се 
отнесат към три области: областта на социалното функциониране на обекта на проектирането, областта на 
производството (строителството) на обекта на проектирането, и накрая, областта на самото проектиране. Всяка от тези 
области на свой ред може да бъде представена като съвкупност или сложна система от мнообройни специални видове 
дейност. Прототипът организира самото проектиране и осигурява неговата взаимовръзка с дейностите, принадлежащи 
към другите две посочени области. 

1.3. Най-простият вид прототипи са образците на самите изделия на производството — вещите и съоръженията.  Ще 
отбележим, че образецът не се свежда до единичния екземпляр на дадена вещ или изделие. Екземплярът от подобен 
род се проявява в качеството си на образец само благодарение на това, че занаятчията, майсторът умее да произвежда 
аналогични изделия, използувайки образеца като средство на производството. Ето защо, строго казано, за образец не 
може да се счита единичната вещ като такава. Тя може да се разглежда като образец само в съвкупност с онези знания 
и навици, с помощта на които занаятчията я включва в производствената дейност. 

Вещта, образецът, по правило се използуват в занаятчийското производство, от което проектирането вее още не се 
е отделило като особена страна и момент на производствената дейност (44) . 

Но когато производството на обектите е станало сложно, вътрешно разчленено, изисквало е участието на различни 
специалисти, тогава е възникнало проектирането като особен вид дейност, организираща това сложно разчленено 
производство и свързваща го с потреблението. 

Разделението на труда, което е необходимо в строителството на сложни мащабни обекти (храмове, градове, 
крепости и др. п.), е довело до това, че трудът на отделните занаятчии е започнал да се отнася към различните детайли 
на съоръженията или към определени операции. Съоръжението като цяло излиза извън компетенциите на занаятчията. 
Появата на проектирането като особена страна или звено на производствения процес по всяка вероятност е била 
свързана с необходимостта от организиране на специфичния труд на много майстори за достигането на крайната цел — 



издигане на съоръжението. Бидейки функционално свързано с организацията на строителните работи и отговорно за 
крайния резултат на строителството, проектирането трябвало да бъде осигурено със съответни професионални средства. 
Такива средства са се появили под формата на чертежи, схеми, норми, методики на изчисление, знания и др. Мястото на 
"образците" се заема от сложните системи от знакови средства, знания, принципи, които се предават както писмено, така 
и устно. Тези средства, обединени от типа на обекта и традиционните форми на проектантската, организационната и 
строителната дейност, са формирали прототипите на "конкретните" обекти на проектирането. 

От най-древни времена професионалните ръководства на архитектите и строителите са включвали освен правилата 
и предписанията и специални знания за подредените по особен начин (организирани "типологически") прототипи на 
обектите, необходими за осъществяването на проектната и строителната дейност. И макар че различните типове знания 
и професионални средства с времето са започнали да се представят доста независимо от описанията на самите образци, 
фактически те са могли да бъдат използувани само във връзка с един или друг образец, т.е. в рамките на 
конкретен прототип. 

Класически образец на таково ръководство е най-древният от дошлите до нас трактати по архитектура, 
принадлежащ на римския архитект Марк Витрувий (10), в който е изложена развита "типологията обектите на 
проектирането. 

Типологическият принцип на организацията на професионалните средства и знания в много отношения се е 
съхранил и днес. И сега се пишат учебници и справочни пособия за проектирането на отделни типове съоръжения 
(промишлени здания, училища, болници, жилищни здания и т.н.). Работата на много проектантски и изследователски 
институти е построена на основата на типологическия принцип, въпреки че развитието на изследванията и на самото 
проектиране вече отдавна влиза в противоречие с такава форма на организация на проектното дело. 

1.4. Конкретните    прототипи    на    обектите   на проектирането се изменят с течение на времето. Ако в 
историята на материалната култура, историята на архитектурата и градоустройството се описват измененията на 
самите обекти на проектирането, то от гледна точка на историята на проектирането като особен 
вид дейност трябва да се опишат и измененията на прототипите. Механизмите на изменение на конкретните прототипи 
могат да бъдат както "естествени", така и "изкуствени".(Важните в контекста на настоящата работа категории 
"естествено" и "изкуствено" се описват в редица  методологически изследвания  -20, 49). При естественото изменение 
новите прототипи се формират в резултат на множество частични отклонения от традицията, на постепенното изменение 
на нормите на проектирането под натиска на най-различни обстоятелства: смесване на традициите, влияние на 
особените местни условия на проектиране и строителство, натрупване на грешки и накрая, в резултат на осъзнати 
творчески нововъведения и отделни елементи на традицията. 

При изкуственото изменение новият прототип се изобретява. И макар че неговите части могат да се заимствуват от 
традицията, като цяло той представлява нова конструкция, отговаряща на едни или други изисквания. Ако новото 
съоръжение като реализация на новаторския проект е било одобрено както от професионалното, така и от 
потребителското съзнание (социалния поръчител), то по правило става прототип на нова традиция. 

Ако в историята на архитектурата в числото на конкретните прототипи са попадали главно осъществени проекти и 
съоръжения, влезли в практиката на строителството и функционирането, то днес съществува възможността да се 
формират нови прототипи в материала на проектите. Тази възможност се обуславя от единството на професионалната 
традиция на проектирането и строителството в различните страни и от изчерпателния характер на проектното опи-
сание както на обектите на проектирането, така и на технологията на проектирането, строителствотр и експлоатацията 
на тези обекти. 

1.5. Създаденият    образец   или   "изобретенилт" проект може да стане нов конкретен прототип само 
при изпълнението на много условия, той трябва да отговаря на социалните изисквания, на технологически 
те и икономическите условия на производството, на формите и начините на организация на самото проек 
тиране  Проекти, които не отговарят на тези условия, обикновено   остават   като   уникални   продукти   на 
творчеството  ("утопии")  или изобщо се изтриват от професионалната памет. Реално погледнато прототипи са ставали 
далеч не всички изобретени архитектур ни и технически предложения 

Тук е мястото да се отбележи, че съвременните утопични   проекти   и   фантазии   ("дизайн-мечтите") могат да бъдат 
извънредно интересни и плодотворни за  развитието на проектната  култура, без да бъдат прототипи. Днес културните 
функции на проектите са достатъчно самостоятелни и оценката им не може да се ограничава от условията и 
възможността за тяхната реализация. Но тези проекти могат да окажат несравнимо по-голямо въздействие в случай, че 
изпълняват всички функции на прототипите, задавайки нови норми на социалното функциониране, строителството и 
проектирането. 

Прототипите задават основите и осигуряват връзката между социалното функциониране на обектите, изискванията, които се 
предявяват от страна на потребителите и социалните поръчители, производството и самото проектиране. Те, от една страна, 
осигуряват своеобразния "контрол" на обществото върху проектирането, а от друга — комуникацията, взаиморазби-рането и 
взаимодействието на проектантите, изследователите, строителите и поръчителите (клиентите). Прототипите осигуряват 
културната и социалната ин-тегрираност на обществото с проектирането и в същото време гарантират реализуемостта на 
проектите, ефективността на проектната дейност. 

Не по-малко важни са функциите на прототипите в рамките на самата сфера на проектирането. Тук с тяхна помощ се 
осъществява кооперацията на различните проектантски служби и подразделения. 

Накрая прототипите осигуряват връзката на различните средства, операции, начини на проектното мислене, осигуряват 
неговата целенасоченост и непрекъснатост. Съотнасянето на различния културен материал с прототипите позволява на проектанта 
да анализира културните норми и образци, да индивидуализира проекта и да изменя самите прототипи. 

1.7. В теорията и методологията на проектирането понятието прототип има друг смисъл и съдържание в сравнение с онова, 
което има в самото проектиране. Разглеждайки проектирането като система на дейността, методологията на проектирането 
вижда в прототипа особен вид организираност на материала на проектната дейност. Проектирането, което се опира на 
прототипи, би трябвало да се нарече "проектиране на прототипи". 

Ето защо прототипът като форма и начин на съществуване на проектирането трябва да се различава от едни или други 
конкретни прототипи на обектите на проектирането. 

Описвайки конкретния прототип, ние преди всичко подчертаваме неговия обектен смисъл и същност. Но започвайки да 
разглеждаме съставните части и строежа на прототипа изобщо, скоро се убеждаваме, че той включва почти всичко, което може да 
бъде отнесено към проектирането като цяло, разглеждано като дейност — всичко, освен процеса на проектирането, който 
обикновено се мисли независимо от прототипа. 

2.    Новото проектиране и проблемите, предизвикани от отсъствието на прототипи 

2.1. Прототипът функционира в структурата на дейността и трябва да се разглежда като средство на нейната организация, 



като особена форма и тип проектиране. Този факт може да остане незабелязан дотогава, докогато конкретните прототипи, 
принадлежащи на професионалната проектантска традиция, успешно изпълняват своите функции, т.е. напълно съответствуват на 
многообразните видове дейност в областта на социалното функциониране на обектите на проектирането и тяхното производство. 

Нещата значително се изменят когато проектирането се сблъсква с отсъствието на прототипи, необходими за решаването на 
една или друга проектна задача. Ние говорим не за частния случай, когато отсъствието на прототипа може да се обясни с 
недостатъците в професионалната подготовка на проектанта. Имаме пред вид случая, когато търсеният прототип липсва в 
професионалната традиция. 

В качеството на примери могат да се приведат проблемите, свързани с проектирането на системи за обществено обслужване 
в големите градове и градски агломерации; с проектирането на планировъчни и функционални структури в съвременните 
свръхагломерации, броят на жителите на които се измерва с няколко десетки милиона човека; с проектирането на системи 
за информационно осигуряване в различни области на науката и техниката; с проектирането  на  автоматизирани  системи   
за  проектиране. 

Новите задачи в съвременните условия не само се изправят пред проектирането, но в известна степен се и пораждат от него. 
Самото проектиране става мощен вътрешен двигател за развитието на производството, формите на общественото обслужване, 
урбанизацията. Продуктите на частичното проектиране и изобретателство, "изкуствени" по своята природа, водят до 
възникването на "естествени" диспропорции в различни области на жизнедейността. Възниква задачата за съгласуването на 
различните нейни области, задачата за цялостна организация на различните дейности. Връщайки се в проектирането, тези 
задачи, наред с останалите задачи, възникващи в хода на техническия и социалния прогрес, пораждат проблеми. Диалектиката на 
проектирането следователно се състои в това, че оставайки частична, самата проектна дейност, като решава едни задачи и 
проблеми, води до поставянето на нови задачи и проблеми, стимулиращи развитието на нови форми на проектирането. 

Тъй като прототипите свързват проектирането с производството и потреблението, потребността от нови конкретни 
прототипи възниква всеки път във връзка със съществените изменения макар и в една от тези области на дейността. Отново 
става дума не за случайните отклонения от културните норми, а за измененията на самите норми и условия за осъще-
ствяването на дейността. Само в такава ситуация проблемът за новите конкретни прототипи придобива важно социално 
значение, изразявайки факта на културното и социално изменение, на развитието на културните норми. 

Колкото по-устойчива е културата на обществената система, колкото по-мощна е силата на традицията в обществото, 
толкова по-устойчиви са прототипите на проектирането. И обратно, в условията на социална динамика, на високи темпове на 
развитие на науката и техниката животът на прототипите трябва да бъде кратък. 

Социалната динамика в наши дни, бурното и понякога независимо и неравномерно развитие на различните области на 
производството, науката и техниката пораждат диспропорции в дейността и водят до поставянето на задачи, за решаването на 
които няма прототипи в съвременного проектиране. Проектирането в новите условия може да се представи чрез методологически 
модели на циклите на социалното възпроизводство (13). 

В методологическия модел се противопоставят два различни механизма на общественото възпроизводство, които 
условно са наречени "социум с култура" и  "социум с проектиране",   (рис.  1.2). 

Възпроизводството на "социума с култура" се осигурява от това, че в "културата" се съхраняват еталони, образци на предметите на 
производството и потреблението. В механизма "социум с проектиране" образците на производството се изработват в проек-
тирането. Ако възпроизводството с "култура" предполага социална статика, възпроизводството с проектиране,обратно, е 
ориентирано към динамичен тип общество. 

Предложените методологически модели служат за определянето на смисловото противопоставяне на 
"проектирането" и "културата". Съвместяването на тези механизми на общественото възпроизводство в развиващите 
се социални системи се схематизира от конфигураторна схема, в която "проектирането" и "културата" си 
взаимодействуват (рис. 3). Връзката "а" на схемата обозначава обогатяването на "културата" с нови "проекти", а 
връзката "в" обозначава използуването на културните норми и образците на традицията в проектирането. 

Схемата на взаимовръзката на проектирането и културата позволява да се предположи, че конкретните прототипи 
на обектите на проектирането са особена форма на представяне на културните норми в проектирането. 

Ето защо ако някъде се фиксира неадекватност на прототипите по отношение задачите на проектирането, това 
свидетелствува за реално социално изменение, произтекло в обществото и пораждащо необходимостта от проектна 
намеса при създаването на недостигащите в културата норми и образци, на средства за социална организация. 
Създаването на такива норми и форми на социалната организация става дело на проектирането. 

2.3. За изясняване спецификата на съвременното състояние на проектната дейност е необходимо да се вземе под 
внимание мащабът и дълбочината на проектните проблеми, свързани със създаването на нови конкретни прототипи. 

В традиционното проектиране"изобретяването" на нов конкретен прототип обикновено е засягало само 
измененията на някои негови частни характеристики. Всяка стъпка в хода на това изменение е съхранявала 
цялостната структура на конкретния прототип като вариант, въвеждайки новите черти в отделните детайли (технически, 
художествени, технологически и т.п.). Съхраняването на цялостната структура на прототипа е осигурявало транслация на 
традицията, културна интсгрираност на обществената система, а частичното изменение на прототипите в хода на техния 
"естествен отбор" — трансформацията и еволюцията на културните традиции. 

Спецификата на съвременната ситуация се състои в това, че проектирането стои пред необходимостта от съвършено 
нови проектни решения, които изобщо нямат прототип; ог цялостно структурно преобразуване на наличните конкретни 
прототипи на проектирането, което да създава възможността за едновременна трансформация на областта на 
производството, потреблението и на самото проектиране. 

Тези изисквания и възможности рязко отличават съвременното проектиране от традиционното, във връзка с което 
е напълно оправдано противопоставянето на традиционното и "новото" проектиране (48. 48а). 

И така, пред съвременното проектиране стоят проблеми, свързани със създаването на принципно нови проектни 
решения, за които няма конкретни прототипи в професионалната култура и традициите на проектирането и които биха 
могли да обвържат в едно новите норми и форми на социалното функциониране,   производството   и   самата   проектна  
дейност. 
2.4. В съвременните условия, когато проектирането, подобно на производството, стана масов вид дейност, включи в 
себе си множество различни производствени системи, системи за техническо обслужване, научно-информационно 
осигуряване и т,н., простото отказване от традиционните конкретни прото типи е невъзможно, тъй като то би 
означавало разрушаване на цялата сложна и тромава "мзшина" на проектно-производствената дейност. За да се намери 
изход от проблемната ситуация, който да удовлетворява изискванията на вече формираното проектиране, се налага да се 
търсят нови решения, съответствуващи на условията и задачите на времето, да се създават нови конкретни прототипи на 
обекта. Но "изобретяването" на нови конкретни прототипи днес става изключително сложна задача 

Ясно е, че такъв проблем по самата си постановка е новаторски и няма гогови средства и методи за разрешаване. 
Очевидно решението изисква значително повече усилия и време в сравнение с времето за решаване на текущите проектни 
задачи, опиращо се на конкретните прототипи и традиционните средства на проектирането. Изхождайки от това 



предположение, ние можем условно да отделим два споя в съвременното проектиране: слой на решаването на традицион-
ни, стереотипни задачи, опиращо се на конкретните прототипи и слой на разработката на принципно нови решения, на 
формирането на нови конкретни прототипи. 

Такова условно разделяне на проектната дейност ни позволява да поставим редица въпроси, в частност въпроса за 
методите и средствата за създаването на нови конкретни прототипи. Възможно ли е в такъв род работа да се използува 
методът на "пробите и грешките"? В каква степен формирането на нови прототипи трябва да има "изкуствен" характер на 
рационална и целенасочена дейност? В каква степен разработването на новите прототипи може да се разглежда като 
"проектиране", "наука", "изкуство" или пък за такъв род работа се изискват нови понятия и категории? 

Друг кръг въпроси е свързан с начина на взаимовръзка между дейността по създаването на новите прототипи и 
традиционното проектиране по прототипи.В частност, в' каква степен внедряването на нови прототипи трябва да 
"разчупва", да трансформира структурата на традиционното проектиране?. 

Накрая, немаловажен е въпросът за организ?ии онната мощност на слоя на формирането на нови прототипи, за 
количеството и състава на необход1 мите специалисти и т.н. 

Практиката на съвременното проектиране показва, че съществуващото деление на текущо проектиране и 
"експериментални разработки", включващи значителен обем научни изследвания, е относително слабо ефективно. В него, 
даже от пръв поглед, си личат трудности от двояк характер. Първо, днес внедряването на нови предложения в 
проектната и производствената практика е извънредно скъпо и трудоемко, тъй като изисква преодоляване на инерцията 
на вече формираното масово проектиране и производство. От друга страна, експерименталните и научно-изследова-
телските разработки, подчинени в известна степен на текущата проектна практика и ограничени откъм средства и 
време, не могат да предложат достатъчно радикални и ефективни решения по реорганизацията на цялата система на 
проектирането и производството, тъй като подобни предложения изискват несравнимо  по-големи   загуби  и   
изследователски  усилия. 

Масовостта на проектирането и сложността на неговата реорганизация обуславят "инертността" на проектната 
дейност и откъсването от експерименталните и перспективните научни разработки в проектирането. В реалната практика 
често се приемат остарели решения, въпреки че вече са достатъчно добре известни техните недостатъци (8. 9- 26. 33) . 



2.5. Но временния отказ от нововъведенията не може да бъде норма на новото проектиране. Социалната динамика, 
научно-техническият прогрес поставят пред проектирането реални задачи, които е невъзможно да игнорираме. Ето защо 
както в самото проектиране, така и извън него се извършват активни търсения на нови решения, огказ от старите и 
изобретяване на нови конкретни прототипи, изследване на възможностите за радикална трансформация на организа-
ционните форми на проектна дейност. 

Малката ефективност на експерименталните и научно-изследователските работи в проектирането е достатъчно добре 
известна. Значително по-сложен е въпросът за причините за неефективността на тези работи и начините за тяхното 
отстраняване. 

Ясно е, че простото увеличаване на инвестициите за експериментални и начуно-изследователски разработки в 
проектирането не може да осигури решаването на проблемите. Работата не е само в материалното осигуряване на слоя на 
разработването на нови конкретни прототипи. Вероятно е необходим щателен анализ на неудачите и пропуските в това 
ниво на дейността, анализ на нейните средства, методи, форми на организация в тяхното историческо възникване и из-
менение. 

3.     В търсене на загубените прототипи 

3 1. Интересен емпиричен материал, който позволява да се илюстрират колизиите на проектното' мислене и дейност, 
предизвикани от загубата на прототипите, дава историята на съвременното градоустройствено проектиране. Тук ние се 
срещаме с проектиране на сложни социално-морфологичня системи, характерни за нового проектиране и с целия кръг 
съпътствуващи го проблеми* 

3.2. 8 кран на 19 з. стана ясно, че традиционните академични начини и образци на планиране на градовете не 
съответствуват на новите условия на градския живот, породени от промишлената революция и урбанизацията (1, 29, 41, 
57, 96, 101). Задачите на градоустройственото проектиране в крупните промишлени градове (масовото жилищно 
строителство, запазването на територии за развиващата се индустрия, развитието на транспортните и инженерните 
комуникации и т.н.) не можаха да бъдат решени с помощта на традиционните конкретни прототипи и образци на гра-
доустройственото изкуство (88. 101) . Но независимо от повече от полувековните търсения на нови решения, 
независимо от огромния напредък в развитието 

Тук и по-долу употребяваме термина "социално-морфологична система", имайки пред вид сложните съвкупности 
(компликати) от системи дейности, живеещи в единни материални и пространствени условия. Социално-морфологичните 
системи вкпючват различните производствени, управленчески и рекреационни системи. Тях трябва да различаваме както 
от системите дейност (з георети-ко-дейкостиия смисъл на думата), така и от социалните или социотехническите системи 
(в социологическия смисъл на думата , които влизат в съдържанието на социално-морфологичните системи. 
Проектирането на социално-морфологичните системи се стреми към организация на различните системи дейности, 
използувайки, в частност, организацията на съответните структури на предметната среда, т.е. на вещната и простран-
ствената организация на дейността  
- на строителната техника, архитектурата и градоустройството по същото време, изброените проблеми на "големите 
градове" в същност не бяха решени и до днес остават толкова актуални, колкото и на границата на 19 и 20 век (7, 8, 
33, 34, 41, 68, 75, 88, 95). 

3.3. Критиката на градските условия на живот (1,57,  96)   и   на традиционните академични начини на 
проектиране предизвика серия от проектни предложения, насочени към решаването на известните проблеми на големите 
градове. 

Тези проекти съставляват съдържанието на първия етап в търсенето на загубените прототипи. Авторите на по-
голямата част от тях излязоха далеч извън рамките на традиционните арихтектурни и градоустройствени задачи, 
издигайки схеми за радикално изменение на градския бит, а понякога и създавайки проекти за радикално преустройство 
на социалната структура като цяло (105). Те се стремяха към изо-бретяването на своего рода социална "панацея", пред-
лагайки терапевтични и хирургични средства за социално оздравяване. Но колкото и привлекателни да са изглеждали 
тези проекти в момента на своята поява, и колкото и важни да изглеждат отделни техни страни от съвременна гледна 
точка, може да се счита за безспорно, че те са се оказали съвършено нереали-зуеми   "градоустройствени   утопии"    (41,   
43,  48а). 

Тъй като в тези проекти са се предлагали по правило универсални начини и принципи за решаване на 
градоустройствените проблеми, приложими във всички условия, ние имаме правото да ги разглеждаме не просто 
като частни проектни решения, а като нови конкретни прототипи на градоустройственото проектиране. Прието е да се 
счита, че пръв такъв проект е проектът за "град-градина", предложен от англичанина Хауърд през 1898 г. (87). 

Частично тези предложения са се опирали на традиционните архитектурни и градоустройствени начини за 
"изобретяване" на нови конкретни прототипи, които в една или друга степен са скъсали с традицията (57). 

Разглеждайки тези предложения като нови конкретни прототипи, тяхната несъстоятелност може да се обясни 
именно с това, че съдържащите се в тях предложения не са съответствували на условията и изискванията на областите 
дейност, които прототипът обвързва. 

И действително, ако в плана на самото проектиране (планировъчните и архитектурните способи) новите предложения 
или са съответствували на традицията (87) или са формулирали нови норми на проектирането (в проектите на 
архитектите от "Баухаус", Льо Корбюзие и др.), то от гледна точка на социалното функциониране на обектите на 
проектирането те са влизали в противоречие с формиралите се вече процеси на разселване и социално функциониране на 
населените места. Към тях се отнасят вариантите на "селищните концепции", разработваните в Холандия, Германия, 
Франция, Англия и Русия "урбанистични концепции" (29), концепциите на "дезурбанистите" (84, 105), проектите на 
динамични градове (33, 36, 81) и т.н. 

3.4. Авторите  на   "градоустройствените  утопии" от първата половина на 20 в.  (44), извършили радикална 
трансформация в архитектурните методи и създали редица епохални в художествено и конструктивно отношение 
съоръжения, не успяха напълно да си представят сложността на социално-икономическите реформи, предлагани в 
техните концепции. В някои градоустройствени предложения, например в дезурбанистичните концепции, тези реформи 
носят толкова радикален характер, че съпоставени с предлаганите средства и пътища за тяхната реализация правят впе-
чатление даже не на утопии, а на социални памфлети (82, 84, 105). Запазвайки професионалните форми на мислене и 
архитектурно-планировъчните ("морфологичните") форми на представяне на самите проектни концепции, авторите на 
новите проекти не можаха да осъзнаят тяхното реално социално-плани-ровъчно съдържание и да го съотнесат както с 
естествено създадените форми и механизми на социално функциониране на градовете, така и със средствата и 



възможностите за реална трансформация на тези механизми. Ясно критическо осъзнаване на социално-проектировъчната 
страна на тези концепции се появи едва в края на 40-те и началото на 50-те години (83). 

3.5. Вторият етап в търсенията на решение за проблемите на градоустройственото проектиране започва 
с вълната от социологическа критика срещу градоустройствените   концепции   през   първата   половина  на 
20 в. Тази критика, изхождаща предимно от областта на урбан-социологията и икономиката, показваше 
несъответствието на предлаганите форми на разселване  и  структурата   на   градската  икономика,  типа 
общуване и традиционните ценности на градския начин на живот   (88), показваше необосноваността на 
критериите, използувани при търсенето на "оптимална величина" на градските поселения  (8. 86), показ 
ваше утопичността на идеалните представи за микро-районни общини (92) и т.н. 

Резултатите от социологическата критика бяха осмислени като фиксация на разрива между "изкуствения" характер 
на проектировъчното мислене и естествените процеси на развитие на градовете и урбанизацията. 

Въпросът за механизмите на реформите на градските условия на живот бе изместен от необходимостта от научно 
изследване на градовете като предпоставка и основание за проектирането. В качеството на антитеза на "изкуствения" 
характер на проектното творчество се появи естествено-научното мислене, способно да отрази динамиката на социалния 
обект във   вид  на  естествени   закономерности  и   процеси. 

3.6. Архитектите  и  градостроителите приеха социологическата   критика   като   заслужена,   и   нещо 
повече, сами започнаха да виждат в научните изследвания единствения ключ към решаването на проектните проблеми, 
тъй като утопичността и относителната  безплодност  на  чисто  проектните  концепции от 
началото на 20 в. към средата на века вече не предизвикваха съмнение (104). 

Всеобщото обръщане към науката, към рационални емпирични и математически методи, на практика означаваше 
обръщане към онази съвкупност от научни дисциплини, предметът на които по един или друг начин е бил свързан с 
областта на градоустройственото проектиране. Въпросът за съответствието на този набор научни дисциплини и 
проектната проблематика (пълнотата, структурната организация и т.н.) изобщо не се е поставял в началото. Фактически 
това съответствие се е предполагало неявно. 

От края на 40-те години започнаха да се развиват различни емпирични изследвания в областта на градоустройството и 
архитектурата, лежащи в сферата на такива научни дисциплини като социологията, икономическата география, 
психологията (12, 68, 54, 77,86, 104) и т.н. 
Днес, след повече от двадесетгодишен опит в такива изследвания, надеждата да се намерят в тях средства за 
решаването на проблемите на градоустройственото проектиране значително отслабна. Изяс ни се, че ако с помощта на 
научни знания почти винаги можем да осъществим критичен анализ на едни или други предложения и концепции и да 
обосновем тяхната незадоволителност, то обратна, продуктивна сила в проектирането тези научни изследвания сами по 
себе си нямат (80, 86, с. 10-12). 

3.7. От позицията, отчитаща принципите на организация на проектирането и функциите на прототипа в проектната 
дейност,, този извод не предизвиква удивление. 

В рамките на естествено-научното изследване е невъзможно да се намерят загубените прототипи, защото в резултат 
на научното изследване може да се получат само знания за обекта на изследването. Но както показва анализът, 
обектите на естествено-научното изследване никога не са едновременно с това и самите обекти на проектирането, 
нито пък (още повече) прототипите на проектирането. 

Има смисъл да се покажат поне три типа несъответствие или "разриви" между проектирането и изследването, които 
станаха очевидни днес в резултат на методологическата работа по повод неуспехите на научното изследване в сферата 
на градоустройственото проектиране: 

1) знанията, които се получават в естествено-научните изследвания, по правило се отнасят не до обектите на 
проектирането, а до онези условия, които предизвикват поставянето на проектните задачи и в които трябва да 
функционира обектът на проектирането. 
По такъв начин тези знания могат да послужат само като основание за предявяването на различни изисквания към 
бъдещия обект на проектирането. За разлика от това в прототипа винаги съществува органичен "синтез" на знанията, 
отнасящи се към външната среда и към самия обект на проектирането, към неговото устройство,конструкция , начин 
на експлоатация и т.н., което именно позволява да се осъществява традиционното проектиране; 

2) знанията от такъв тип лежат в различни научни   предмети,  които съответствуват на различните, 
привличани в проектирането научни дисциплини. Ето защо, разглеждайки съвкупността от такива знания, 
ние сме принудени да поставим въпроса за тяхното системно  обединяване,  конфигуриране   (42).  Но  в 
самите  естествено-научни  предмети средства  за такова конфигуриране няма и не може да има (31). В 
прототипите пък знанията са системно обединени от самата конструктивна схема на прототипа; 

3) нещо повече, работата не се състои в простото конфигуриране на различните предметни знания;   в 
проектирането се изисква такова тяхно обединяване, което би съответствувало на спецификата и средства 
та на всички системи дейност, свързани с обекта на проектирането, т.е. самото проектиране, производст 
вото и социалното функциониране на обекта. Но да отговорят на въпроса по какъв начин трябва да бъдат 
организирани тези знания от гледна точка на връзката между различните дейности, естествено-научните дис 
циплини не могат. Този въпрос лежи извън тяхната предметна компетенция и трябва да се решава вероят 
но в съвършено друга сфера на изследване, предмет на която ще бъде проектната дейност като такава. 
Прототипът по самата си природа осигурява практическото решаване на тези въпроси. 

Ето защо описанието на условията за функциониране на бъдещия обект на проектирането, получено в естествено-
научните изследвания, не е достатъчно за организацията на проектирането и производството, не компенсира 
функциите на загубения прототип и не му е тъждествено по структура. 

Може да се добави и това, че реалното прилагане на научните знания в проектирането се е осъществявало до днес 
само по един начин - по пътя на коригиране на проектните решения, опиращо се на един или друг конкретен прототип. 
Естествено, че ефектът от коригирането не може да бъде голям, ако самият конкретен прототип е неадекватен на 
условията и задачите на проектирането. Противоречивостта на ситуацията се състои в това, че желанието на всяка цена 
да се намери практическо приложение на резултатите от научните изследвания довежда до закрепването на едни или 
други конкретни прототипи, тъй като незабавното "внедряване" на науката в практиката на проектирането е 
внедряване в проектната практика "по прототипи". Излиза, че вместо трансформация на традиционните конкретни 
прототипи научните изследвания довеждат до тяхното консервиране. 

3.8. Относителната ограниченост на научните из следвания  в градоустройственото проектиране не е 
останала незабелязана. Но нейното осъзнаване е тръгнало не по пътя на анализа на връзката между проектирането и 
научното изследване, а по пътя на критиката на научните изследвания "от позициите на идеалите на фундаменталната 
естествено-научна теория (85,68). 



Неудовлетворителността и практическата неефективност на научните изследвания в проектирането някои 
обясняваха с повърхностно-емпиричния, дескриптивен характер на тези изследвания, отсъствието на здрав теоретичен 
скелет в науките за града. В съответствие с афоризма "няма нищо по-практично от добрата теория", бе издигнат лозунгът 
за теоретично осмисляне на емпиричните знания. При това се имаше пред вид не теорията на проектната дейност, а 
теорията на обекта на проектирането, в частност теорията на града или урбанизацията (4. 68. 54. 94). По този начин 
стана известно обръщане на проблематиката. Проектантите предполагаха, че ще могат да се възползуват от научните 
изследвания, а резултатът беше, че учените получиха възможност да използуват проектните субсидии за чисто 
академични изследвания. 

Отсъствието на теоретични модели в градоустройствените изследвания не може да се оспорва. Важното е да се 
отбележи друго. От това още не следва нито самата възможност за съществуването на такава теория, нито приписваната 
й способност да преодолее практическите трудности на проектирането. 

Нека се спрем накратко на някои проблемни моменти на тази теоретична установка. 
3.9. Първо, в самите социални науки, които се занимаваха с емпиричен анализ на процесите на разсел 

ване и урбанизация, до днес няма теоретични модели на обектите на изследване, които да са релевантни на 
обектите на проектирането (54, 55, 68, 85). 

Второ, даже и да допуснем, че такива теоретични модели могат да бъдат построени, то няма да избегнем тяхната 
предметна множественост и отнесеност не към обекта на проектирането, а само към условията на неговото 
функциониране, за което ние говорихме в п. 3.7. 

Трето, остава неясен типът търсена теория на обекта на проектирането. Пита се дали това ще бъде "естествена" 
теория на обекта, разглеждаща неговото развитие независимо от проектирането или тя ще включва в себе си 
проектирането като един от вътрешните механизми на развитие на обекта. Ако се допусне възможността за построяване 
на естествена теория на обекта на градоустройственото проектиране, на основата на която може да се получават досто- 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 4.      Структура на прототипа 



 

 

 

 

 

 

Разпадане на прототипа и възникване на научни  изследвания в проектирането 

 
верни и конкретни прогнози за развитието на градовете, то са'мото проектиране ще се окаже до голяма степен 
излишно. Като специфичен тип дейност, то може да бъде изместено от науката (43, 48), 

В същност този въпрос е свързан с анализа на пътищата и механизмите за развитие на обществените системи. 
Според нас самият принцип за целенасочено обществено развитие и управление предполага планирането и 
проектирането като съществени механизми на социалната динамика. Планирането и проектирането се опират на 
различни научни изследвания и различни научни теории, но от тоаа не следва , че самото проектиране или планиране 
могат да бъдат сведени до тях. С развитието на обществото значимостта на организационната дейност, в това число на 
ппанирането  и   проектирането,  несъмнено ще се повишава, 

3.10. Ориентирането към множеството научни и технически дисциплини, в които се описват едни или 
други страни на условията за съществуване на обекта   на  изследванията  в   проектирането,   а  от  друга, 
актуализират системната и методологическата проблематика (4, 18, 43, 44, 69, 70, 76, 83, 100). 

3.11. Безусловно позитивен резултат от научните изследвания  в градоустройственото проектиране 
е   разширяването и  задълбочаването  на проектната проблематика.  Целесъобразно е тук да отбележим 
следните моменти: 

а. в   хода  ка  социалните изследвания бе ясно съзната динамичната природа на града и системите 
на разселване и бе показана тясната взаимовръзка на инамиката на града с развитието на икономиката, 

' културата, техниката, политическите институти и т.н. Проектирането реагира на този факт със създаване на 
"динамични" проекти на градовете, "открити" за пространствено развитие (8, 9, 33, 34, 80, 81}; 

б. измени се категориалната представа за обекта на  проектирането.  Стана  очевидно, че обектите на 
проектирането, надарени с възможности за развитие и усъвършенствуване, трябва да се разглеждат не ка 
то "вещи", а като социотехнически или социално-морфологически системи, т.е. такива социални системи, 
в които са "вплетени" различните "вещи", техническите  устройства,  архитектурни  и  природни обекти 
(3, 19,21,44,46,77,69,99);  

в. сравнително   неотдавнашните   дискусии   по повод   развитието   на   формите   на   разселване   (95, 
102) още веднъж показаха, че проектирането се определя не само с решаването на функционални задачи, 
но и с ценностите, идеалите на общественото развитие. Възможността за създаването на различни варианти на 
проектните решения, които съответстват на фиксирани в научните изследвания процеси, означава, 
че изборът на някои от тях се опира на едни или други   идеали.   Този   момент   позволява   да се  открои 

фактът,че приемането на едни или други проектни решения не е безразлично по отношение траекториите на по-
нататъшното развитие на социалната система. Ето защо съвременното системно, социално-морфологично проектиране 
трябва да се разглежда в контекста на общите политически програми и стратегии като съществен момент на 
социалното управление Резюмирайки, разпадането на прототипите и внедряването на научните изследвания в 
проектирането можем да представим чрез схеми (рис. 4, 5). На рис. 4 прототипът условно е представен чрез един 
кръг, трите сектора на който (символизиращи взаимосвързаните области на дейността — проектирането, производството 
и потреблението) се намират в органично единство, осигуряващо съвкупната практическа дейност. Разпадането на 
прототипа, символично изобразен на рис. 5 като разрив на изходния кръг, и центробежното взаимно отдалечаване на 
неговите сек-"тори, предизвиква възникването на специфични проектни проблеми в пунктовете на предишното "до-
пиране", във взаимовръзката на тези области на дейността (проектиране — производство, производство — потребление и 
потребление — проектиране). Тези проблеми стават предмет на разширяващи се научни изследвания, които обаче сами по 
себе си не могат да възродят единството и органичната взаимовръзка на разкъсаните области на практическа дейност. 

 
 4.    Проблеми на организацията и реорганизацията на проектирането. Отказване от прототипите, 
 
4.1. В същото време, когато научно-теоретичните изследвания в проектирането все повече се затваряха в кръга на 

собствените си проблеми, откъсвайки се едновременно с това от проектната практика, растеше  
 популярността на принципно друг подход към проектирането, същността на който се състоеше в научната 



организация на самия процес на проектиране. Възникването на този подход е свързано с развитието на "науките за 
управлението", на организационните ("менаджерските") изследвания, на изследванията на операциите, инженерната 
психология и т.н. 16, 32, 22, 58, 67, 76, 83, 90). Тук се отчитаха от една страна задачите по оптимална организация на 
проект-тирането, което вече стана масова професия, а от друга — възможностите за технологическа модернизация на 
средствата на проектната дейност, и по-специално — внедряването на ЕИМ в проектирането (70, 72, 83, 90). 

4.2. В този подход на преден план изпъкна друга страна на прототипите, отнасяща се вече не толкова 
до обектите  на  проектирането,  колкото до самата проектна дейност. Ако в научно-теоретичните изследвания 
проблемите се организираха около моделира нето на обектите на проектирането, то при организационния подход се 
разглеждаха и се преустройваше организационната страна на проектирането, взета независимо от характера на 
обекта на проектирането. Процесите, процедурите, етапите и средствата на проектирането се разглеждаха независимо 
от типа обекти и задачи на проектирането (71, 72- 73). Не малка роля в това изменение на подхода към проблемите 
на проектантската дейност изигра фактът, че проектирането се превърна от индивидуална творческа дейност на 
отделни инженери и архитекти в тежък и развит професионален институт, дейността на който започна да се оценява 
чрез категориите на ефективността, подобно на всеки производствен процес. 

4.3. При това обектът на проектирането не само отиде на втори  план, но и започна да се  мисли по 
принципно различен начин. Ако в традиционното проектиране обектът, представен във вид на конкретна 
типологическа единица, изпъкваше в качеството на нещо, което е безусловно съществено и извън което  
изобщо   не  съществуваше   представата   за   проектно мислене изобщо, то сега се появи възможността да 
се обсъждат проблемите нз проектната дейност, изнасяйки "пред скоби" конкретния прототип на обекта. 

Централна онтологическа действителност при дадения подход станаха онези представи за процеса на проектиране, 
които се опираха на кибернетиката, изследването на операциите, евристиката. Привържениците на новия подход 
изхождаха от предпоставката, че правилната организация на процеса на проектиране ще позволи да се решат всички 
проектни задачи и проблеми, независимо сл характера на обектите на проектирането и независимо от това дали 
съществуват или не съществуват в професионалната култура съответни проектни прототипи за тяхното решаване 
(72). 

Нещо повече, редица автори (69, 70, 76) декларираха принципиалния си отказ от работа въз основа на 
"типологическия метод", опиращ се на конкретните прототипи, предлагайки съвършено нови методи на "синтез на 
формите", опиращи се на аналитичните методи и използуването на ЕИМ. 

В това отношение най-известна е концепцията на американския архитект Кристофър Александър. В книгата си 
"Бележки върху синтеза на формата" (70) той разглежда използуването на конкретни прототипи и образци в 
проектирането като форма на проектантската дейност в условията на социална статика. Разглеждайки съвременното 
динамично общество, той достига до извода за необходимостта от съвършено нова организация на проектиране, която 
вече да не се опира върху образци и прототипи. Но анализът на концепцията на К.Александър показва, че той не е 
успял да реализира последователно своя план — в конкретните стъпки на неговия проектантски метод традиционните 
образци на "формата" (елементи на конкретните прототипи) играят съществена конструктивна роля(21а).  Това се 
потвърждава и от факта, че в своите по-късни работи «.Александър отделя голямо внимание на разработването на 
"образците" (94а). 

От друга страна, предложените от него методи за оптимизация на формиралите се стереотипи на потребление с 
помощта на проектирането противоречат на неговата собствена декларация за социалната динамика и произтичащите 
оттук задачи на проектирането (15, 21а, 79). 

Концепцията на К.Александър бе критикувана от две страни. Критикуваха я както "отвътре" - прин-ципиалните 
привърженици на неговия метод, така и "отвън" - противниците на този метод (вж. и 21а). Критиката "отвътре" 
показваше, че трудоемкостта на метода не се оправдава от резултатите (76), а критиката "отвън" подложи на съмнение 
не само ефективността, но също така и социалната и етическата оправданост на подобен подход (79). 

4.4. В хода на критиката на концепциите на К.Александър се измести и проблематиката от "синтеза нз формата" 
към "форми на синтеза" (100), но при това се съхрани основната предпоставка на новия подход: целта по 
реорганизирането на проектантската дейност продължаваше да се разглежда като създаване на такива форми и 
средства на проектиране, с помощта на които би станало възможно решаването на нетрадиционните задачи не 
проектиране то и управлението в динамично изменящите се социални условия. 

Ако в концепцията на К.Александър процесът на прожектирането все още се представяше като "краен" (завършващ се 
със строителството на проектираното съоръжение! , то в концепцията на Р.Сгадър, издигнал тезиса за търсене НЙ "форми 
на синтеза", забелязваме излизане  извън   рамките  на  крайното проектиране. 

Р.Стадър поставя проблема за постоянното изследване нз "обратните връзки" между проектирането и неговия обекг, 
за анализа на резултатите от въздействието на реализирания обект върху социалните процеси. Съгласно Стадър 
изводите от подобни изследвания трябва да се отчитат на следващите етапи на проектирането. По този начин Стадър 
предлага да се организира единен и непрекъснат процес "проекти-рзне-изследвания" (99, 100}, в хода на който трябва дз 
се осъществява "еволюцията" на средата, т.е. нейната адаптация към серията възприети нововъведения. Самото 
проектиране в рамките на тази концепция не само преобразува средата, но и непрекъснато се "обучава", 
усъвършенствува собствените си средства. В същност тук проектирането се разглежда като момент и средство на 
социалното управление. 

Противопоставяйки теоретичния подход към проектирането и традиционните научни изследвания, трябва да се 
отбележи, че в новия подход разбирането на задачите на проектирането се обогати с резултатите на научните изследвания. 
Обектът на проектирането започна да се разглежда като социално-морфологична система, включваща сложна съвкупност 
от характеристики, различни "предметни проекции" и знания за обекта. В проектирането започнаха да се отчитат раз-
лични, а понякога и противоречиви ценности и идеапи, свързани с развитието на обекта  (вж. напр. 99). 
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Съкратен превод на статията на А.Г. Раппапорт в "Разработка и внедрение автоматизированньых систем в 
проектировании /теория и методология". М., Стройиздат. А.Г.Раппапорт в съветски период е кандидат на архитектурата, 
старши научен сътрудник в "Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры”. През 1986 година 
емигрира първоначално в Англия, а след това в САЩ  

 


