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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 (име и презиме, број кабинета) : проф. мр. Рајко Корица 
Сарадници у настави : асис. мр Урош Радосављевић, ас. Данило Фурунџић, сарадник Славољуб Љубић 
Број студената (маx 16, мин 8): 
 

 
Назив радионице:  Живот је река / ревитализација приобаља код Београдског сајма 
 
Задатак: 

 
Циљ радионице је да се истраже различити аспекати живота на реци, и препознају односи залеђа обале, 
обалоутврде и воде. Радионица треба студенте да обучи да је и преко микро интервенција (експеруимент) 
могуће остварити одређени степен ревитализације, уређења и активирања садржаја живота на реци. 
Ужа тема истраживања је урбани феномен  “urban stop-а” као места окупљања, где долази до директног додира 
корисника обале са реком (у виду сплавова, чамаца, понтона, марина, насипа, видиковаца и сл.). 
Задатак радионице је да се израде различити предлози грађених форми које омогућују интерактивни однос реке 
и њеног залеђа, односно да се дају предлози успешног речног  “urban stop-а”.  
 
Метод рада:  
 

Задатак се реализује кроз креативну радионицу на терену.  
Први део радионице је у облику отворене дискусије са темом изолованости Београдске обале привредом и 
саобраћајем.  
Други део радионице је у облику предавања, са историјским приказом развоја обале и представљања Новог Беча 
као успешног примера ревитализације обале индустријске зоне.  
Након радионице студенти ће формирати групе које ће у међусобној сарадњи реализовати мини пројекте. 
 
Резултати радионице: 

Резултат радионице биче презентован у виду групне  публикације. 
 
 
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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Početak rada radionice - 29. Maj 2009 u 10:00 na brodu Povetarac 
 

 


