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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 позвати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу унела додатна свежина 
идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне коректуре и консултације и имају јавну 
презентацију резултата. 
 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. 
Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију 
способност брзог и ефикасног доношења 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: Студијски 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 Зоран Ђукановић 
 
Сарадници у настави : 
Rossella Vercelli (за италијански језик)  
Владимир Парежанин (за графичку и визуелну презентацију) 
 
Број студената: 
максимум 12 студената  / полазници Курса Италијанског језика на АФу/ 
 
Назив радионице: 
Италија кроз пoјмове 
 
Задатак: 
Појмовна и графичка презентација урбаних феномена градова Италије 
 
Циљеви и метод рада: 
Циљ рада јесте дефинисање и презентација урбаних феномена градова Италије. 
Полазник Рарионице треба да одабере специфичан урбани феномен, карактеристичан за 
неки од италијанских градова (град, део града, специфичан урбани амбијент, значајно 
архитектонско дело, архитекту, аутора и сл...) и да га представи у кратком, илустрованом, 
писаном облику. О важним појмовима и формулацијама би током радионице требало 
дискутовати и пронаћи адекватне преводе на италијански језик.  
Финална презентација биће штампана графичка форма [50x50 цм] са графичким и 
текстуалним прилозима. 
Задатак ове радионице јесте показати значај терминологије и важност одговарајућег 
превода кључних термина и појмова који представљају важне одреднице урбаних 
феномена градова Италије. 
 
Резултати радионице:  
Резултати радионице ће терминолошки објединити значајне теме везане за урбанистичко и 
архитектонско стваралаштво и понудити вредна и значајна контекстуална разумевања 



урбанистичко-архитектонских појмова. Завршни радови радионице ће бити излагани и о 
њима је могуће дискутовати.  
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ na 
arh.webmaster@gmail.com  
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