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1. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
''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. 

 
Наставник (име и презиме, број кабинета) :  
Доц. др Александра Ђукић 
Каб. 253 
 
Сарадници у настави :  
Асс. Милена Вукмировић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
12 

 
Назив радионице:  
Мапирање потенцијалних локација за изградњу објекта Гете института у Београду 
 
Задатак:  
На територији Града Беорада идентификовати потенцијалне локације на којима би могао да 
се изгради објекат Гете института у Београду. Институт би био привремено смештем у том 
објекту, током трајања реконструкције њиховог објекта у Кнез Михајловој улици. Након 
наведеног периода, објекат би био предат културним институцијама Града Београда на 
коришћење. 
Конкретан задатак се односи на издвајање и детаљан опис локације са тежиштем на 
утврђивању предности и потенцијала локације за иградњу објекта чија ће доминантна 
намена бити садржаји културе. 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљрадионице је формирање мреже простора (локација) на територији Града Београда на 
којима може бити изградђен објекат у коме доминирају садржаји културе.  
Метод рада: Теренска истраживања; Вредновање локација на основу утврђених 
критеријума; Каталошки преглед локација; Предлог трансфомације једне од иѕдвојених 
локација. 
 
Резултати радионице:  
Основни резултат рада у оквиру радионице биће прегледна мапа са локацијама и њихов 
каталошки приказ. Сваки студент треба да понуди детаљан приказ једне од издвојених локација са 
скицом потенцијалне трансформације и ефектима које би се произвели смештањем саджаја 
културе на тој локацији. 


