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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 звати 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:  
 
доц. др Мирјана Ротер-Благојевић, каб 233, у сарадњи са  др Тањом Данљановић и мр Мартом Вукотић-
Лазар. 

 
Сарадници у настави : Асист-прип. Марко Николић  
 
Број студената: мах. 16 
 

Назив радионице:  РЕ...  - Ревитализација, Реконструкција, Регенерација, Реинтеграција, Реафирмација... 

 
Задатак: 
 

Припрема паноа или мултимедијалне презентације који одражава властито виђење и доживљај историјског 
развоја, садашње ситуације и могућности будуће РЕвитализација, РЕгенерације, РЕафирмација, 
РЕконструкције... изабраног историјског сегмента или простора на потезу Славија – Теразије – Калемегдан, 
односно Бранкова улица - Савски мост – Старо Сајмиште – СИВ. 
 
Циљеви и метод рада:   
 

Циљ рада на овом задатку је да се код студената развије сензибилитет за исказивање и приказивање властитог 
доживљаја града и његове прошлости, значења и идентитета појединих значајних градских потеза и јавних 
простора, као и критичке валоризације старих и нових идеја које су предлагале, или данас предлажу, њихову 
трансформацију и оживљавање кроз нове савремене грађене форме и садржаје.  
 
Студенти треба да се кроз упознавање са литературом, старим фотографијама, историјским плановима и 
пројектима, као и кроз истраживање на терену и разговор са руководиоцем студија и сарадницима, упознају са 
трансформацијама појединих значајних градских историјских тачака на изабраном најзначајнијем потезу Старог и 
Новог Београда – градској акси Славија – Теразије – Калемегдан, односно Бранкова улица - Савски мост – Старо 
Сајмиште – СИВ. 
 
Резултати радионице:  
 

Припрема илустрованог паноа или мултимедијалног прилога за изложбу која ће се организовати у оквиру БИНА 
09 – Београдска интернационална надеља архитектуре, јун-јул 2009. 
 
 

 
Рад се предаје на крају последње недеље семестра, а коначне оцене радионице се достављају до  
15. јуна 2009.  руководиоцу Већа године на stupar@afrodita.rcub.bg.ac.yu. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
 
*Испуњену пријаву радионице доставити веб-мастеру Архитектонског факултета до 13. маја 2009, а копију 
на email stupar@afrodita.rcub.bg.ac.yu 
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Руководилац Већа Доц. Др Александра Ступар             Продекан за наставу Проф. Др Драгана Васиљевић Томић 


