
 
 
 
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 2,  2 ЕСПБ (56 сати)   
2 семестар дипломских академских студија-мастер, 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. 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) : Иван Куцина 
 
 
Сарадници у настави : Ana Lalic, arhitekta i web dizajner, Vankuver   
 
Број студената:  10 
 
 
Назив радионице: City Coop web platforma 
 
 
Задатак: Razvijanje koncepta i interfejsa za web portal na kome će se razmenjivati  istraživanja, projekti, 
tekstovi i predlozi o razvoju Savamale   
 
 
Циљеви и метод рада:  
This workshop will focus on designing a website that will build a social network of citizens, experts, 
developers and institutions to support urban transformations in Savamala.  
Together we will review some of the existing social network websites focused on urban transformation in 
various cities world-wide, along with online tools and public social network platforms that could be 
leveraged or integrated into the Savamala website. 
The following are some of the main activities that will be done collaboratively by workshop participants: 
Defining the purpose of the Savamala website and its desired impact  
Identifying target audience, profiling, user scenarios 
Designing content and functionality flow, user interaction, navigation 
Creating hand-sketched wireframe storyboards for the website 
We will also discuss the governance model for the website, including ownership, moderation, funding, 
implementation, growth, and creating awareness in the general public. 
Резултати радионице: 
At the end of the 5-day workshop the group will have produced wireframe storyboards that will serve as a 
draft plan for creating the website. The goal is to build an online niche social network that enables 
members to exchange ideas and opinions related to the urban transformation of Savamala. 
 


