
МОДУЛ М9 - Пројектантска Радионица 3  
3. семестар дипломских академских студија-мастер, 2010/11 
2 ЕСПБ (56 сати)  
 
Конференција „Право деце на културу“ и „Тржница идеја-култура за школе“ 
Културни центар Београда 
 
четвртак, 8. децембар од 13.00 до 17.00 часова 
петак,       9. децембар од 10.00 до 17.00 часова 
 
''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: 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  
Наставник :  
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор 
кабинет 240  

Сарадници у настави :  
Татјана Карабеговић, асистент  

Број студената :  
16 студената  

 
http://www.swedenabroad.com/CalendarView____10113.aspx?slaveid=133437&showperiod=2011-12-28 

___________________________________________________________________________________  
Задатак:  
Тема је дефинисана програмом конференције „Право деце на културу“ и пилот пројекта „Тржница идеја – 
култура за школе“ у оквиру ње, која ће бити одржана 8. и 9. децембра у Културном центру Београда.  
 
Предмет конференције је представљање примера који показују начине на који едукативни програми у 
музејима и институцијама културе могу да допринесу процесима учења у образовним институцијама, и приказ 
искустава реализације едукативних програма који су повезани са наставним програмом и циљевима 
образовања, значај заснованости ових програма на Конвенцији УН о правима детета, посебно праву на 
културу и активну партиципацију деце. Циљ пројекта „Тржница идеја – култура за школе“ јесте понуда 
едукативних програма музеја, културних институција и организација институцијама образовања, и њихова 
даља сарадња. 
 
Студенти ће моћи активно да учествују на предавањима конференције, са циљем да у односу на 
презентовани програм конференције дају (израде) критички приказ својих пројектантских (опредељења) 
решења и израде концепт повремене поставке Дечијих музеја, који су у фази разраде у оквиру теме Музеји на 
Мастер пројекту Архитектонског факултета  Универзитета у Београду.   
_____________________________________________________________________________________________ 
Циљеви и метод рада:  
Циљ рада на радионици је да се студенти оспособе да кроз литерарни и пројектантски приступ развијају и 
приказују критичко мишљење у односу на проблеме везане за тему „Музеј-културна тржница идеја“.  
_______________________________________________________________________________  
Резултати радионице:  
Рад у форми есеја (од 3000 до 3500 речи), која ће бити додатак тези на Масер пројекту. 
Кратки пројекат (предлог поставке) – цртежи, фотографије.  
 
 

-  предаја 14.децембра.2012.у 12. часова. каб.240. 


