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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 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 
 

 
 
 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) :  
проф. арх. Михаило Тимотијевић 
доц.  др Гордана Јефтић Милошевић 
асс. мр Рената Јадрешин- Милић 
 
Сарадници у настави :  
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
 
Назив радионице: 
 Два сата боравка - свакодневица Сењског рудника  
 
Задатак:  
Задатак радионице је да се кроз анализу природног окружења, урбаног наслеђа и артефаката 
архитектуре, посетиоцима дочара сва сложеност рударског живота. Радионица кроз форму и 
замишљене линије кретања ''пројектује утиске'' будућих посетилаца. 
 
 
 
 
 
 



Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је да се подстакну нови креативни приступи  у излагању и презентацији у оквиру 
парка индустријског наслеђа Сењски рудник. Студенти архитектуре радиће заједно са студентима 
антропологије и археологије што ће допринети слојевитости у приступу. Контакти са мештанима 
током радионице допринеће разумевању и подстаћи идеје да и они у будућности буду активни 
учесници  ''сцене живота рудника''. 
 
Резултати радионице:  
Визуелни приказ  - филм, који интегрише различите аспекте сагледавања, архитектоничности 
сагледавања, просторне слике Сењског рудника. 

 
 


