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''Пројектантске радионице представљају брзе, садржајне и временски ограничене креативне вежбе из области 
архитектуре или других техника и уметности усмерених ка архитектури. Ови пројекти одвијају се у 15. недељи 
семестра и представљају манифестацију којој је посвећена цела школа. Могуће је ѕвати и гостујуће руководиоце 
радионица, чиме би се у школу унела додатна свежина идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне 
коректуре и косултације и имају јавну презентацију резултата. 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латерарлног односа према пројектанском процесу. Искуство 
концентрисаних пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију способност брзог и ефикасног 
доношња пројектантских одлука. Програм радионица доприноси стицању додатних знања о ''лепим'' и 
''примењеним'' уметностима у мери у којој оне врше утицај на квалитет архитектонског дела.'' 
 
Из Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и 
дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског 
факултета: Статут од 09. 10. 2006. 

 

ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) : проф. мр. Рајко Корица, каб. 241 
 
Сарадници у настави : ас. пр. мр Урош Радосављевић, диа Милена Делевић, диа Славољуб Љубић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 

 
Назив радионице:  
 
ЕВОЛУЦИЈА ЗЕМУНСКОГ ПРИОБАЉА  

____________________________________________________________________________________ 
 
Задатак:  
 
Задатак је усмерен ка конципирању уређења и обликовања јавних градских простора у дефинисаном 
простору у непознатом контексту - приобаље Земуна. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Циљеви и метод рада:  
 

Испитавање могућности примене стечених теоретских и апликативних знања и вештина 
урбанистичког пројектовања на ефикасан и временски ограничен начин. Циљ је да на основу задатог 
планског и просторног оквира и метода истраживања на локацији (просторне анализе, анкетирања 
корисника, иницијалне реакције на дух места,... ) студенти искажу способност брзог и ефикасног 
доношења пројектантских одлука кроз интерактивни тимски рад. 
________________________________________________________________________________ 
 
Резултати радионице: 
 

 Тимски део – Еволуција ведуте старог Земуна са реке 
 Интерактивни део -  Концепт уређења и обликовања одабраног отвореног јавног простора 

приобаља Земуна 
 Кроки публикација 

______________________________________________________________________________________ 
 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа прве године дипломских академских студија доценту др 
Александри Ступар средом од 12 до 14 часова у кабинету 305 до 2о. маја 2008. 

 
 

 


