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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) :         

                                          доц. Весна Цагић Милошевић 
кабинет 252 

Сарадници у настави :                    
                                                                                                 асс. Верица Међо 

Невена Митровић, МАрх 
Број студената : 16 - 20 
 
Назив радионице:                                                                                                                              

БИНА 10  
БЕОГРАДСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НЕДЕЉА АРХИТЕКТУРЕ 

Шта има ново? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Задатак  
Архитектонске замисли и концепције, идеје и покрети у свакодневном животу непрестано су 
предмет преиспитивања и дебатовања. Тема радионице подразумева активно укључење 
студената мастер студија у савремену архитектонску сцену, ван оквира Универзитета. На тај начин 
студент заузима критички став према актуелним токовима и дешавањима у области архитектуре и 
културе. 
Полигон за рад представља Пета београдска интернационална недеља архитектуре – бина 10. 
Овогодишња тема манифестације је стамбена архитектура код нас и у свету.  
„Да је стамбена архитектура и данас претеча свеукупне архитектуре као евидентан пример 
међузависности и интеракције са друштвено културолошким и тржишним миљеом одређене 
средине и њеног простор/времена, једна је од основних порука које емитује овогодишња БИНА.  
Дихотомна природа архитектуре, распета између ефемерног и утилитарног са једне и 
уметничког у себи, са друге стране, посебно садржана и наглашена у архитектури становања, 
рефлектује се и на овогодишњој манифестацији, с тим што се запажа да артистичка 
димензија у концепту и пројекту кућа преузима примат.“ 
Задатак подразумева активну посету студената изложбама и предавањима и заузимање критичког 
става у односу на приказане теме.  



Задатак подразумева следеће манифестације: 
 БИНА ПРЕ БИНЕ – (изложбу „Модели становања, експерименти и свакодневница“)  
 БИНА 10 - 7-15. maj 2010. - Шта има ново... у становању? 
 БЕОГРАДСКИ ДАНИ ОРИСА, 14. мај. 2010. (Партнер суорганизатор је МИКСЕР, а домаћин 

БИНА.) 
http://www.bina.rs/, http://www.oris.hr/dogadanja.php?t=4&ID=18  
 
Циљеви и метод рада: 
Активно учешче у јавним дебатама и стручним дешавањима, као начин континуалног усавршавања 
студената и пројектаната, и након завршених студија.  
Пројектантска интервенција је увек промишљен аргументовани поступак нераскидиво повезан са 
савременим тренутком и савременим ставовима и размишљањима, а познавање савременог 
тренутка и тенденција је предуслов за такво деловање.  
Задатак подразумева посету предавањима и изложбама. Студенти се преко сајта Бине и Ориса 
(http://www.bina.rs/, http://www.oris.hr/dogadanja.php?t=4&ID=18) могу информисати о програму и 
садржају манифестација. Након анализе концепта самих манифестација студенти ће направити 
избор појединачних догађаја које ће посетити и којима ће се бавити (најмање три изложбе и два 
предавања).  
Као резултат студенти предају рад који презентује њихов став према актуелним дешавањима. 
Форма рада је слободна, у односу на каратер рада студент може самостално изабрати облик и 
обим презентације. Уз задатак студент предаје и текстуално образложење рада на једном листу 
формата А4. 
Резултати радионице: 
Унапређење знања, вештина и  техника анализе актуелних архитектонских манифестација.  
 
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати админстратру веб-сајт АФ na arh.webmaster@gmail.com  
 

 

 

Руководилац Већа 

доц. Ђорђе Стојановић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продекан за наставу  
в.проф. Владимир Лојаница 


