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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) : 
 Наставник Архитектонског факултета БУ 

проф. др Миодраг Несторовић 
 
Сарадници у настави :  
Наставник Архитектонског факултета БУ 

Sci. mr. Ђорђе Стојановић 
Асистент Архитектонског факултета БУ 
 Братислав Илић 
 Милена Делевић 
 
Сарадници истраживачке станице Петница 

Никола Божић 
Вигор Мајић 
 

Број студената (маx 16, мин 8):  
  
Радионица са темом: 
 
Истраживање пројектантских стандарда применљивих у свемиру 

____________________________________________________________________________________ 
 
Задатак:  

- документација (анализа постојећих стандарда у пројектовању) 
- формирање пројектног задатка (хипотеза научно истраживачки рад) 
- развијање могућих сценарија (интерпретација учесника) 

 
У свемиру који нам је сваким даном све ближи и који је неминовност будућности потребно је 

препознати стандарде који би се надаље примењивали. Са овом идејом је покренута и радионица 
којом би се истражили пројектантски захтеви применљиви у свемиру (ванземаљском окружењу). 
 
Циљеви и метод рада:  
 
Укључивање архитектонске струке, односно архитектонских знања у пројектовању простора са 
специфичним захтевима где се до сада машинска струка поставља као једина релевантна 
 
Резултати радионице: 
 
Формирање фонда знања у писаној форми  који би био основа за укључивање у један од програма 
пројеката европске свемирске агенције кроз мултидисциплинарни приступ 


