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Без празен лист 

 Линеен модел  

 Tabula rasa 

 

 Кръгов модел 

 Tabula plena 

Архитектури на повторната употреба 



Задание на проекта 

Да се проучи, реконстроира и адаптира 
съществуваща сграда, на която скоро е 
издадено решение да се събори, и да се 
превърне във висококачествена сграда, 
изработена от : 

• устойчиви,  
• иновативни,  
• повторно използвани  

строителни компоненти и материали. 

 

Биографичният подход към сградата 
изисква стратегия за повторно 
използване, за отпадъците, информация 
за нововъведени строителни 
компоненти и системи и свързаните с 
тях културни и материални пейзажи.  

 

Какво трябва да се случи със 
сградата в края на нейния живот и 
позволява ли дизайнът това бъдеще 
и повторно използване? 
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Съвременно развитие на местността 

Групова работа с Анис Су, 

Еджем Гидержи, Ko Ногучи и 
Джема Джамин 





Групова работа с Анис Су 

Проучване на местните видове и особености на техния хабитат 

Екология 

Каталог на видовете 

Взаимоотношения 
между видовете в разрез 



Съществуващата библиотека 

Историята й от Кирклистън до Рато през 1998 

Историята на сградата 
Съществуващата 

библиотека в Рато 

Кърклистън 

Рато 



Сърцето на селото 

Дейности и ползватели 

Image credits Ecem Gidergi 



Групова работа с Анис Су, 

Еджем Гидержи, Ko Ногучи и 
Джема Джамин 

Проучване на съществуващата сграда 

ПЛАН 

РАЗРЕЗ 

Идентифициране на проблеми и потенциали 



(Контра-)аргументи за разрушаване на библиотеката 

 ,,Временна’’ 
 ,,Грозн’’ 
 Непринадлежи на 

историческия център 

 Не са подадени 
възражения срещу 
решението 

 

Сградата е 
недостойна да 
бъде запазена (?) 
 

 
Групова работа с Анис Су 



Идентифициране на възможности за повторна употреба  
Каталог на съществуващите компоненти и материали 

Групова работа с Анис Су, 

Еджем Гидержи, Ko Ногучи и 
Джема Джамин 



Стратегия за повторна употреба 

Стъпка-по-стъпка процеса на разширение и адаптация на съществуващата структура 



Избор на материали 

Местни,  
Многократноизползваеми,  

Устойчиви 



Новият Културен Център в Рато 

Гъвкаво социално пространство 

Library Interior 

Интериор - библиотека 

Интериор - кафене План 



Перспективен разрез, 1:25 



Нов облик за старата библиотека 



Екологична стратегия 

Пасивни системи 



Обитаема стена 

Проектиране за местните животински видове 



Затваряне на цикъла 

DISASSEMBLE 

REUSE 

Стратегия за продължителен живот и край на живота на сградата 





Благодаря за вниманието! 







NORTH-WEST ELEVATION 

SOUTH-EAST ELEVATION 





Характеристика на историческия център на Рато 

Групова работа с Анис Су, 

Еджем Гидержи, Ko Ногучи и 
Джема Джамин 



Слама?  

90% 
от материалите 
използвани за 
изолация са синтетични 
продукти, чиито 
производствени 
процеси изискват 
високи количества 
ресурсу и генерират 
множество парникови 
газове. емисии 

Embodied CO2 in common insulation materials. (Source: B, John. “The W oodlouse: How The First 

Little Pig Could Have Beaten The Wolf and Helped Tackle Climate Change.” The Woodlouse (blog).) 


