
 
МОДУЛ 23.2 - Стручна екскурзија или летња радионица  
6. семестар ОАС 2010/11. 
2 ЕСПБ (56 сати) 
 
Тип наставе: 
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: Проф. Др Горан Радовић, дипл.инж.арх. 
 
 
Сарадници у настави – Демонстратори:  Јана Недељковић и Нина Уљаревић 
 
 
Број студената: 20 
 
 
Назив радионице:  Дурмиторска кућа 
 
 
Задатак: 

Задатак се заснива на четвородневном студијском путовању одржаном од 10 - 13. марта 2011. 
године на Жабљаку, у Црној Гори са студентима треће године Основних академских студија, а као 
резултат потребе да се обиђе локација за Студио пројекат 4 – синтеза.  

Поред саме локације, на месту постојећег хотела „Дурмитор“, екскурзија је обухватила и обилазак 
Црног језера, скијалишта и насеља Жабљак, као основних и препознатљивих елемената планине 
Дурмитор. 

Задатак радионице је истражити шта је то Дурмиторска кућа. Доживљено у поменутој архитектури 
Жабљака представити различитим техникама графике (фотографија, цртеж, скица, колаж) и исто 
пропратити текстуалним објашњењем. Шта је Дурмиторка кућа била некада, а шта данас; који 
материјали су коришћени и зашто; припадност Дурмитору и неодвојивост од места на коме је 
настала; утицај спољашњих фактора на обликовање и архитектуру... 

Радионица је намењена студентима који су похађали студијско путовање. 



Циљеви и метод рада: 

 
Студијско путовање на Жабљак и обилазак локације и делова града значајних за тему радионице. 
По повратку предвиђен је индивидуални рад на обради прикупљених података. Циљ рада је 
провера разумевања, вредновања и меморије виђеног и доживљеног, односно развијања 
способности ефектне интерпретације доживљеног у кратком времену и по задатим правилима. 
 
Резултати радионице:  
 
Сваки студент има задатак да текстуални прилог са пратећим графичким елементима преда у 
штампаној форми, фонт Arial 11pt (3-5 страница). Рад се обавезно предаје и у дигиталној форми. 
 
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ na 
arh.webmaster@gmail.com 

mailto:arh.webmaster@gmail.com

