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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 

 
Наставник  : доц.арх.  Борислав Петровић, 239  

 
Сарадници у настави : асс.арх. Душан Стојановић, арх. Срђан Дерајић, апс.арх. Ален Спахић 

 
Број студената (маx 16, мин 8): 12 
 

 
Назив радионице:   

ЕМОЦИОНАЛНО МАПИРАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ 
Пословни апартмани у складу са брендом компаније 
 

 
Задатак: 

Циљ задатка је употреба емоционалне реакције у коначном суду и њена операционализација у организацији 
архитектонског простора, овог пута у конкретном задатку - смештајној јединици. Апартманско становање треба 
прилагодити посебним захтевима изабраног бренда и њиховим специјалним захтевима, и тако добити очекивани 
обрт у коме ће функционална организација добити нову димензију.   
Конкретније, потребно је на креативан начин дати решење система апартманског смештаја, различите структуре, 
као засебне целине, или у одговарајућој зони раније пројектованог објекта. 
 
 
Метод рада:  

После уводних разговора везаних за тему пословних апартмана као посебне врсте колективног становања, 
дефинисаће се обухват пројекта и приступ изради решења кроз консултације и индивидуални рад. У раду ће 
учествовати и гостујући предавач рефрентан за поменуту област 
 
 
Резултати радионице: 

Непосредна искуства, као и конкетни закључци истраживања биће укључени у програм у оквиру студија М5.1 а 
Пројекти ће бити презентовани на паноу већег формата са свим неопходним просторним приказима. 
 

 
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 
 

 
Руководилац Већа Доц. Др Александра Ступар             Продекан за наставу Проф. Др  Драгана Васиљевић Томић 
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