International Business School
Sofia, Bulgarije
Het gebouw voor de
International Business School
is gelegen in het zuidelijke deel
van Sofia, de wijk Lozenets,
dichtbij Vitosha Mountain.
Lozenets is een gebied dat
sterk in ontwikkeling is. Door
de komst van de nieuwe metro
is het gebied goed bereikbaar
geworden.
Het onderwijsgebouw bestaat
twee hoofdfuncties; de
International Business School
en het Trainingscentrum voor
Toerisme. Elk bouwdeel kent
ieder vier bouwlagen.
Op de begane grond bevinden
zich een auditorium aan de
westzijde en studentenbalie en
de bibliotheek aan de oostzijde.
Het auditorium biedt plaats aan
200 personen.
Het auditorium is tevens te
splitsen in 3 zelfstandige
onderwijszalen elk met een
capaciteit van 80 plaatsen.
De ruimte is uitgerust met
akoestische en audiovisuele/
multimedia voorzieningen.
De twee bouwdelen zijn
verbonden door een groot
atrium, het hart van het
gebouw. De hoofdentree is
direct aan het atrium gelegen.
Bij binnenkomst opent het
gebouw zich en wordt het
toegankelijke karakter duidelijk
voelbaar. In het atrium bevinden
zich de receptie en een café.
Dit zorgt voor een levendige
sfeer bij binnenkomst.
Het gebouw is ontworpen om
zo veel mogelijk transparantie
en openheid te creëren ter
bevordering van de sociale
interactie tussen de gebruikers.
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Het trainingcentrum voor
toerisme (hotel) is gelegen aan
de westzijde van het gebouw
en wordt door het dakterras
gescheiden van de school.
De langgerekte gevel van het
gebouw verbindt beide functies.
Door het gebruik van kleur op
de lamellen in de gevel zijn
de verschillende onderdelen
afleesbaar.
Op de verdiepingen bevinden
zich rondom het atrium diverse
leslokalen; computerlokalen,
project-ruimten. Alle ruimtes
hebben aan de zijde van
het atrium allen een volledig
transparante pui. Hierdoor blijft
het open karakter gewaarborgd
en is de interactie optimaal.
Op de verdiepingen aan
de Oostzijde bevinden zich
de ruimten voor docenten,
staf, decanaat en directie.

Het dakterras, dat tevens
dienst doet als groenten/
kruidentuin voor het restaurant.
Het scheidt als het ware de
twee gebouwdelen.interactie
optimaal.
Het gebouw is uitgeroepen tot
Building of the Year; Education
Bulgaria 2017

