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Иван Рашковић, в. проф.

Пратећи методологију истраживања кроз пројекат "Оpticon: селестијална динамика", циљ 
семинара је покретање кључних питања, проблематизација и тематизација архитектонских  
дизајн интерпретација задатог програма. Одабране тематске јединице контекстуализују 
архитектонски програм усмеравајући студентска истраживања ка релевантним научним 
умрежавањима дисциплине архитектуре и других научних поља, опредељујући 
архитектонска решења и иновације.  
На овај начин, студенти развијају способност критичког мишљења и разумевања ширег 
друштвено-научног контекста архитектонске дизајн теорије и праксе, и стичу способност 
самосталног истраживачког рада широм проблематизацијом архитектонских тема.

OPTICON

др Драгана Васиљевић Томић, в. проф.

draganavt@arh.bg.ac.rs

предавања; дискусије; презентације, прегледи и интерпретације литературе (текст, видео, дијалози)

N. Leach (Ed.). AD Space Architecture: The New Frontier for Design Research, London: Wiley,2014 
G. L. Legendre (Ed.). AD Mathematics of Space, London: John Wiley & Sons Ltd., 2011. 
R. Oxman and R. Oxman (Eds.). AD The New Structuralism, London: John Wiley & Sons Ltd., 2010. 
R. Buckminster Fuller. Operating Manual for Spaceship Earth, Basel:Lars Muller Publications, 1969. 
V. Guallard. Geologics: Geography, Information, Architecture. Barcelona: Actar, 2009 
M. McQuade and S. Allen.Landformbuilding:Architecture's New Terrain.New York: Princeton,2011 
K. Williams (Ed.). Nexus Network Journal: Architecture, Mathematics, and Astronomy. 2009. 
G. Magli. Mysteries and Discoveres of Archaeoastronomy: From Giza to Easter Island, 2009 
М. Миланковић. http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Zbirka_knjiga_Milutina_Milankovica

240

др Драгана Ћирић, ас.

Mаријана Милановић, м.и.а. 
Неда Марковски, м.и.а. 
Ивана Миликић, м.и.а.

Теоријски део наставе у оквиру семинара обезбеђује неопходну научну базу за компетентно 
дизајн понашање приликом интерпретације пројектног задатка, односно критичко 
вредновање и процену сопствених и професионалних архитектонских приступа и 
методологија, упознајући студенте са ширим контекстом постављеног проблема који 
најчешће припада различитим дисциплинарним сферама.  
 
Представљена низом предавања и дискусија, настава је организована у неколико тематских 
целина умрежавајући различите области наука и уметности - архитектуру, географију и 
геофизику, астрономију и астрофизику, археологију, математику, оптику и историју 
репрезентације, историју науке и технологије, инжењерских и техничких наука, и уметност 
као активног агента научних истраживања - са циљем да обезбеди релевантну базу знања у 
решавању сложеног архитектонског програма опсерваторије чија разрада ће се спроводити 
у оквиру Студија, допринесе разумевању елемената којима студенти оперишу током дизајн 
процеса, и подстакне креативност обезбеђујући основне изворе за стицање вештина којима 
се она у оквиру архитектонске продукције може исказати. 



РАзуМЕВАњЕ АРхитЕктонСкЕ ПРофЕСијЕ и улогЕ АРхитЕктЕ у дРуштВу, ПоСЕБно у ПРиПРЕМи 
ПРојЕкАтА који узиМАју у оБзиР СоЦијАлнЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.

6

РАзуМЕВАњЕ МЕтодА иСтРАжиВАњА и ПРиПРЕМЕ ПРојЕктних зАдАтАкА зА АРхитЕктонСки 
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
2. потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 

клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.

7

РАзуМЕВАњЕ конСтРуктиВних СиСтЕМА, гРАђЕВинСкЕ и конСтРуктоРкСЕ ПРоБлЕМАтикЕ 
РЕлЕВАнтнЕ зА АРхитЕктонСко ПРојЕктоВАњЕ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 

грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлука на животну средину.

8

АдЕкВАтно знАњЕ о физичкиМ ПРоБлЕМиМА, тЕхнологијАМА и функЦији оБјЕктА у Циљу 
оБЕзБЕђЕњА унутРАшњЕг коМфоРА и зАштићЕноСти. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.

9

РАзуМЕВАњЕ одноСА изМЕђу чоВЕкА и оБјЕкАтА и изМЕђу оБјЕкАтА и њихоВог окРужЕњА, и 
ПотРЕБЕ дА СЕ оБјЕкАт и ПРоСтоРи изМЕђу одноСЕ ПРЕМА људСкиМ ПотРЕБАМА и МЕРи. 
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.

5

АдЕкВАтно знАњЕ о уРБАниСтичкоМ ПРојЕктоВАњу, ПлАниРАњу и ВЕштинАМА укључЕниМ у 
ПлАнСки ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.

4

знАњЕ о ликоВниМ уМЕтноСтиМА кАо утиЦАјниМ зА кВАлитЕт АРхитЕктонСког ПРојЕктА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.

3

СПоСоБноСт изРАдЕ АРхитЕктонСких ПРојЕкАтА који зАдоВољАВАју ЕСтЕтСкЕ и тЕхничкЕ 
зАхтЕВЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АдЕкВАтно знАњЕ иСтоРијЕ и тЕоРијЕ АРхитЕктуРЕ и СРодних уМЕтноСти, тЕхнологијА и 
дРуштВЕних нАукА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 

приступ.
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унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит

АдЕкВАтно знАњЕ о ПРоизВодњи, оРгАнизАЦији, РЕгулАтиВи и ПРоЦЕдуРАМА којиМА СЕ 
ПРојЕкАт СПРоВоди у изгРАђЕни оБјЕкАт или ПлАн интЕгРишЕ у ЦЕлокуПни ПлАнСки СиСтЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, 
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.

11

остали исходи

нЕоПходнЕ ПРојЕктАнтСкЕ ВЕштинЕ кАко Би СЕ иСПунили зАхтЕВи коРиСникА у окВиРиМА 
финАнСкијСких огРАничЕњА и гРАђЕВинСких ПРоПиСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
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Рад током семестра                                  

Колоквијум 1                                                

Колоквијум 2                                                

Концепт

Интерпретација и разрада

Презентација

25.09.2017.

02.10.2017.

09.10.2017.

16.10.2017.

23.10.2017.

30.10.2017.

06.11.2017.

13.11.2017.

20.11.2017.

27.11.2017.

04.12.2017.

11.12.2017.

18.12.2017.

25.12.2017.

09.01.2018.

Уводно предавање: програм и тематски оквир

"High Peak": Највише тачке Београда - привилегија позиције  
Опсерваторија Звездара, Опсерваторија Калемегдан: обилазак и предавање  

"High Peak": Највише тачке Београда - привилегија позиције  
Кошутњак,  Авала: обилазак и предавање Комуникациони торњеви (др Д. Васиљевић Томић)

Гео-логике: Геофизички параметри  
                           Математички и астрономски параметри (гостујуће предавање: др Д. Јовић)

Гео-логике: Методе архитектонског пројектовања - Географски пројект архитектуре / Геоархитектонски 
дизајн метод:структурални и геометријски принципи (др Д. Ћирић)

Оптика: законитости и технологија. Опсервационе архитектонске форме (др Д. Васиљевић Томић)    
Програмирање: Научне парадигме (мат/физ/опт) и развој типологија опсерваторија (др Д. Ћирић)

Колоквијум 1: Ситуациони транскрипти: Мапирање 
                               Геологичке методе: геометрија архитектонике и програмске структуре опсерваторије

Архео-астрономија 
Соларне културе: Историја и савремене концепције

Теорија комплексност: Космички програми и архитектонска теорија и пракса - Футуристичке визије и 
пројекти (Студије будућности)     (др Д.Ћирић)

Савремени друштвени контекст 
"The Post-Anthropocene", Benjamin Bratton, видео предавање и дискусија

Јавни простори и репрезентација: проширени програм опсерваторије (др Д. Васиљевић Томић) 
простори излагања, савремени простори истраживања и едукације, отворени јавни простори

Колоквијум 2: Тематска и програмска дијаграмирања кроз пројекат

Савремене технологије: опсервациони инструментариј и архитектонске иновације   (радионица)

Материјали: Аеро-индустрија и архитектура

Репрезентационе технике: Резултати истраживања (History of Technology and History of Images) 
Benjamin Bratton. Remarks on the Hole of Representation in Computer 'Vision'   (видео материјал)




