70 години специалност ” Ландшафтна архитектура“
в Лeсотехническия университет

Обща снимка на Академичното ръководство на ЛТУ с преподаватели в катедра „Ландшафтна архитектура“, студенти и гости
на тържеството ознаменува почетния юбилей

Празнува професията, съчетала в
себе си наука, изкуство и практика

Н

а 31 май в Аулата на Лесотехническия университет
се проведе тържественото честване на 70-годишнината
от създаването на специалността
„Ландшафтна архитектура“ (несъстояло се през есента на 2021 г.
заради пандемията от COVID-19).
Официални гости на събитието бяха инж. Валентин Чамбов
– зам.-министър на земеделието, Борислав Сандов – министър
на околната среда и водите, инж.
Димитър Баталов – главен секретар на ИАГ, доц. д-р ланд. арх.
Веляна Найденова – председател
УС на Съюза на ландшафтните
архитекти в България, ланд. арх.
Димитър Данчев – директор на
дирекция „Зелена система“ към
Община София, Негово Високопреосвещенство Неврокопският
митрополит Серафим, д-р Красимир Косев – директор на Университетските ботанически градини
на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“.
Тържеството бе открито от чл.кор. проф. д.н. арх. Атанас Ковачев
– доайенът на градоустройственото развитие и „Зелената система“
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в градска среда, заемал поста на
ръководител на катедра „Ландшафтна архитектура“ и декан на
факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ в Лесотехническия университет.
В словото си проф. д-р Емил
Галев – ръководител на катедра
„Ландшафтна архитектура“ в ЛТУ,
проследи развитието на специалността от създаването ú до днес.
С поздравителни слова към
присъстващите се обърна ректорът на ЛТУ чл.-кор. проф. д.н.
Иван Илиев, инж. Валентин Чамбов, инж. Димитър Баталов и други официални лица.
Министър Сандов акцентира
на съвременните предизвикателствата, които стоят пред специалистите в областта, и подчерта,
че проектите в сферата на биоразнообразието, които МОСВ ще
започне, ще бъдат управлявани от
утвърдени експерти и практикуващи специалисти по ландшафтна архитектура, възпитаници на
Университета.
С Почетния знак на Лесотехническия университет бе удостоена проф. д-р Елена Щилиянова

– възпитаник на първия випуск
на специа лността „Ландшафтна архитектура“ и дългогодишен
преподавател, за забележителния
ú принос в развитието на специалността и по случай нейния 90-годишен юбилей. Отличието бе получено от дъщеря ú – ланд. арх.
Росица Щилиянова.
Предстои издаването на юбилеен алманах „70 години специалност „Ландшафтна архитектура“
(1951 – 2021 г.)“.
По случай годишнината бяха
получени поздравителни адреси,
а краят на церемонията беше увенчан със залесяване на гълъбово
дърво (Davidia involucrata Baill.) в
двора на Университета и поставяне на паметна табела.
ГОДИНИ НА СЪЗИДАНИЕ
„Ландшафтна архитектура“ е
приемник на специалност, която
е преименувана няколко пъти от
средата на ХХ век.
С Указ № 511 от 08.10.1951 г. на
Президиума на Народното събрание към тогавашния Лесотехнически факултет на Селскостопанската академия „Георги Димитров“
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Участници в тържественото
честване

(ССА) е създаден отдел „Зелено
градско строителство“, който започва да подготвя кадри за благоустройството на градовете и тяхното озеленяване.
Заслуга за откриването на специалността имат редица ръководни органи и институции у нас
– тогавашните Министерство на
комуналното стопанство и благоустройство, Държавен комитет
по строителство и архитектура и
Комитет за наука, изкуство и култура, в чието ведомство е висшето
образование в България. От работещите в системата на комуналното стопанство референтите по
озеленяване инженер-лесовъди
Йордан Трифонов и Емил Прокопиев с ръководител Петър Банков
е обоснована необходимостта от
подготовка на кадри с висше образование по градинско и парково
строителство. Принос за откриване на специалността има и самият министър на комуналното стопанство и благоустройство Петър
Каменов. Значимо е съдействието
и на тогавашния началник-отдел
„Зелени площи“ към Столичния
народен съвет – инж. лесовъд Георги Василев, който по-късно е ръководител на отдел „Озеленяване“
в Министерството на архитектурата и благоустройството.
Заслуга има и началникът на
Управлението за висше образование проф. Иван Ненов и проф. Атанас Ганчев от Лесотехническия
факултет, който по това време е
съветник в Управлението.
На заседание на Съвета на
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Лесотехническия фак ултет на
ССА, състояло се на 17.04.1952 г.,
е взето решение наименованието
„Зелено градско строителство“
да се промени на „Градско зелено строителство“. По онова време
решенията на Факултетния съвет
(ФС) е трябвало да бъдат одобрени
от Комитета за наука, изкуство и
култура, за да влязат в сила. Това
преименуване най-вероятно не се
е осъществило, защото в по-късни протоколи от заседания на ФС
отново фигурира текстът „Зелено
градско строителство“.
От 12 януари 1953 г. специалността се премества в новосъздадения Висш лесотехнически
институт, където приема името
„Озеленяване на населените места“, а образователната квалификация вече е „инженер по озеленяване на населените места“.
През 1954 г. името ú се променя на „Градинско и парково строителство“, а дипломираните студенти от първия випуск през юли
1956 г. и тези до осми придобиват
образователната квалификация
„инженер по градинско и парково
строителство“. През първите две
години след основаването на катедра „Градинско и парково строителство“ за ръководител е избиран
член от ръководството на ВЛТИ
или някой от ръководителите на
другите катедри – преподавали на
студентите в специалност „Горско
стопанство“. През 1956 г. за ръководител на катедрата за пръв път
е избран архитект – доц. Любен
Стойчев.

През 1962 г. специа лността
приема името „Озеленяване“, а
образователната квалификация
става „инженер по озеленяване“.
С решение на Академичния
съвет на ЛТУ от 14.09.1994 г. заедно с основаването на Факултет
„Екология и ландшафтна архитектура“ специалността приема
международно утвърденото наименование „Ландшафтна архитектура“ (Landscape architecture),
а учебният ú план съответства на
изискванията на Международната федерация на ландшафтните
архитекти (IFLA Europe) за обучение.
През 2001 г. по случай 50-годишния юбилей на специалността
катедрата е наградена с Почетния
знак на Лесотехническия университет. През 2005 г. тя се разделя на
две отделни катедри – „Парково и
ландшафтно проектиране“ и „Парково и ландшафтно строителство“.
През 2019 г. двете катедри отново са обединени под името „Ландшафтна архитектура“ и за ръководител е избран доц. д-р Пламен
Александров.
В катедрата са преподавали
проф. Живко Чолаков, проф. Васил Стоилов, проф. д-р Щерю
Щерев, проф. д-р Любен Стойчев,
проф. д-р Иван Иванчев, проф.
Делчо Сугарев, ст. н.с. I ст. Иван
Глухаров, проф. д-р Елена Щилиянова, проф. д-р Йордан Кулелиев,
проф. Йордан Марков, проф. д.н.
Илия Вакарелов, чл.-кор. проф.
д.н. арх. Атанас Ковачев, доц. д-р
Рашко Робев, доц. Първолета Колева, доц. д-р Христо Димов, доц.
д-р Лидия Фомина, ст. н.с. д-р
Анастасия Шевкенова, доц. д-р Геновева Цолова, гл. ас. д-р Теодор
Карамочев, доц. д-р ланд. арх. Владимир Щилиянов, доц. д-р ланд.
арх. Пламен Александров.
Всички специалисти, придобили висше образование в изброените по-горе специалности до 1997 г.,
са със степени, еквивалентни на
ОКС „магистър – ландшафтен архитект“.
Д-р инж. Павел ПАВЛОВ
Снимки: Йордан ДАМЯНОВ
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