
   

 

Задатак:  

На основу виђеног и прикупљеног материјала са предавања поводом изложбе „Наука и техника у 
криминалистици“ направити селекцију, обраду и креативну интерпретацију прикупљених информација у форми 
есеј са темом „Архитектура и форензика“. Тему есеја обрадити према сопственом афинитету и критеријумима 
избора. Проникнути у, на први поглед, невидљиве сфере концептуалних и контекстуалних ослонаца између ове 
две дисциплине.  

Циљеви:  

Посматрање, уочавање, издвајање и проницање у суштинске узрочно-последичне релације пројектног процеса. 
Дубље разумевање и вредновање архитектонских остварења у односу на програмски задатак и специфичности 
које он са собом носи. Заузимање личног критичког става и креативна селекција перципираних информација.  

Метод:  

Прикупљање, селекција и обрада материјала уз креативну интерпретацију на основу искуства и информација 
стечених на предавању поводом изложбе „Наука и техника у криминалистици“ али и личним истраживањем 
кроз рад на пројекту центра за форензичка истраживања. 
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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) : В. проф. Владимир Лојаница  

Број студената (маx 18, мин 8) 

Назив радионице:  

 АРХИТЕКТУРА И ФОРЕНЗИКА 

Српска академија наука и уметности организује сет предавања поводом изложбе  „Наука и техника у 
криминалистици“ у периоду од 08.12.2010.-26.01.2011. године. На предавањима ће бити речи о развоју 
криминалистичке технике и методологије и њеним додирним тачкама са разним научним дисциплинама кроз 
теме криминалистичке фотографије, криминалистичке балистике, форензичке хемије, токсикологије, вештачења 
биолошких трагова. Предаванја ће водити наши еминентни стручњаци за поменуте области током који ће бити 
презенована достигнућ у развоју криминалистике у земљи и свету. 

 
 

Слободна, креативна парафраза посебно издвојених и декодираних целина или елемената везе 
архитектуре и форензике у форми есеја. Есеј написати на масимум две странице А4 формата са текстом 
обима око 500-600 речи. 
 

Резултат радионице:  


