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Назив предмета: Модул 23.2 - летња радионица 
 
Година студија: 6. семестар основних академских студија, 2009/10. 
 
Број кредита: 2 ЕСПБ (56 сати) 
 
Термини одржавања радионице: мај – септембар 2010. 
 
 
 
Назив предмета: 

ОБЛИКОВАЊЕ ЈАВНИХ ПРОСТОРА И СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА – ПОДГРАЂЕ ТВРЂАВЕ БАЧ 
 

Наставник: 
доц. Зоран Ђукановић, асис. Татјана Мрђеновић                                   

Сарадник у настави:  
Јелица Јовановић, диа, Драгана Петровић, диа; КМА 

Број кабинета: 011 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): биће накнадно утврђен 

 

Телефон: 3345603, 3218765                                                                                Е-маил: duke@arh.bg.ac.rs 

                                                                                                                                              tmrdjenovic@arh.bg.ac.rs 

                                                                                                                                              klubmladiharhitekata@gmail.com 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
  
Циљ наставе је да студенти усвоје знања и вештине о колаборативном урбаном дизајну на друштвено одговоран начин кроз 
теоријску наставу и практичну примену  у раду са локалном заједницом на конкретној урбаној теми ревитализације урбане 
целине подграђа тврђаве Бач. Савремени трендови урбаног дизајна укључују активан и двосмерни релацијски однос стручњака 
(архитеката) и локалне заједнице у дизајнирању различитих димензија простора и њихову интеграцију. Активно укључивање 
локалне заједнице са једне стране доприноси квалитативном унапређењу „читањa” простора од стране урбаних дизајнера, а са 
друге подстиче креативност локалне заједнице и њихово учешће у квалитативним променама обликовања простора у којем 
живе. Студенти ће стећи основна знања о методолошком, процесно и партиципативно орјентисаном приступу урбаном дизајну и 
усвојити основне вештине колаборације, у функцији скалпања укупног мозаика и слике о простору у којем дејствују.  
 
Студенти ће усвојена знања моћи  да примене у свом будућем образовном процесу у сродним областима, као и у свом наредном 
стручном раду кроз примену стечених знања и вештина у пракси. Допринос усвојених знања и вештина у укупном корпусу знања 
студената је у проширивању сазнања о процесу урбаног дизајна, и овладавању вештинама вођења процеса на колаборативан 
начин. 
 
Радионица је организована на иницијативу Клуба младих архитеката у оквиру пројекта Легатио (Летња школа архитектуре у 
Бачу). 
 
 
Садржај наставе: 
 
Тематске области  покривају приступ  урбаном дизајну који се односи на укључивање локалне заједнице у просес креирања 
просторно-функционалних и значењских решења. Садржај наставе се одвија у оквиру три  тематске  целине: 
 
01 Колаборативан приступ урбаном дизајну – процес 
 
02 Учесници у колаборативном процесу – различити погледи на елементе урбаног простора 
 
03 Методе и технике колаборативног приступа урбаном дизајну 
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Метод извођења наставе:
Због специфичности теме настава ће бити термински усклађена са активностима локалне заједнице у Бачу у оквиру пројекта 
КМА Легатио – Летња школа архитектуре у Бачу.  Настава ће се одвијати у три блока: 
 
01 Теоретска настава екс катедра – у оквиру које ће се претентовати  и на интерактиван начин савладати савремени 

концептуални и теоријски приступи урбаном дизајну. Студенти ће у овом блоку усвојити основне принципе колаборативног 
урбаног дизајна, факторе који на њега утичу, учеснике у процесу и начине вођења процеса, 

 
02 Пактични рад студената – На основу претходно усвојених теоријских знања студенти ће практично применити принципе 

колаборативног урбаног дизајна кроз припрему материјала за радионицу у Бачу и кроз активно учешће у радионици, 
 
03  Презентовање резултата радионице у форми публикације  - студенти ће након колаборативног процеса преобликовања  

простора са локалном заједницом радити у изради публикације о оствареним резултатима. 
 
 

 

Обавезна литература: 
Moughtin, C; Cuesta, R; Sarris, C; Signoretta, P (2003), Urban design: Methods and Techniques, Architectural Press, библиотека АФ 
Препоручена литература:
Day, C (2003), Consensus Design: Socially inclusive process, Architectural Press, Oxford, библиотека АФ 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):
Публиковање резултата радионице 
 
Критеријуми оцењивања:
Критеријуми оцењивања одражавају садржај и метод наставе: 

1. Ниво усвојеног знања о концепту колаборативног приступа урбаном дизајну, 
2. Ниво усвојених вештина и техника колаборативног приступа са аспекта учешћа у тимском раду, комуникационих 

вештина, вештина припреме материјала за колаборативан поступак, 

3. Ниво усвојених вештина у графичком презентовању резултата колаборативног процеса. 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету учествује ниво стечених знања и вештина (на основу претходно дефинисаних 
критеријума) у оквиру предиспитних обавеза и завршног испита. 
 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току радионице 
(припрема) 

30 радионица у Бачу 40 

  публиковање резултата 30 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


