
 

МОДУЛ М6.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар Мастер академских студија, 2013/14 
 
 
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
 
 
План рада 
Назив семинара :  
Хумана екологија – простор и здравље 
од амнезије до синестезије 
Година студија:  
3. семестар мастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2013/14 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
Термини одржавања колоквијума: 
Биће накнадно најављени 
 
 
Наставник: 

др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор 

Сарадници у настави:  - 

Број кабинета: 249 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): заказати е-mail-ом 

Телефон:  +381 11 3218749                                                               email: ruzicabozovic@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

- Знање енглеског језика (потребно за коришћење литературе, разумевање терминологије и презентације).  
- Приступ интернету и познавање компјутерских програма за процесирање и обраду података, визуелних  
материјала у дигиталној форми као и програма за презентацију и комуникацију. 
- Заинтересованост за неформалне облике наставе.  
- Склоност ка критичком мишљењу и истраживању.  
 
Циљеви и приступ настави: 
Кроз семинар се бавимо интеракцијама људи и сложеног контекста у коме егзистирају кao и разумевањем 
простора и његовог утицаја на здравље и општу добробит (wellness).  Циљ семинара је разумевање и стицање 
знања о архитектури здравих простора, као и способност бављења питањима кључним за ту област:  
Како да разумемо улогу архитектуре у концепту хумане екологије? 
Како да архитектуром превазиђемо стање амнезије људског духа и преведемо га из анестезије у стање 
синестезије кроз координацију чулних доживљаја?  
Како изграђени простор прераста у здраво и добро место?  
Како да направимо транзицију од деструктивног ка конструктивном утицајуј простора на људски дух?  
Како да бављење патогеним просторима заменимо креирањем салутогених места? 
Како да научено /схваћено применимо у пројектовању? 



 

 
Општи критеријуми: 
 
ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Студент ће научити како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат. 
 
ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката 
који узимају у обзир социјалне факторе. Студент ће развити способност разумевања природе 
професионализма, као и обавеза и одговорности архитеката према клијентима, корисницима објеката, извођачима 
грађевинских радова, професионалним сарадницима као и ширем друштву. 
 
Садржај наставе: 

Основне тематске области,  тачније нивои на којима се однос простора и здравља разматра су: 
Концепт здравих простора- нови теоретски приступи, правци и нове идеје, креативна решења. 
Урбани феномени – град као здрав простор и стимулишуће место. 
Хумана екологија кроз историју и пројекције за будућност.  
Нови погледи на основне физичке, функционалне и контекстуалне карактеристике простора које утичу на 
здравље:  форма, функција и стил, материјали, боја, оријентација у простору, окружење и одрживост. 
Друштвени, културни и контекстуални аспекти простора – од простора за лечење ка простору који лечи. 
Простор као полигон за критичко и креативно преиспитивање и унапређење. 
 
Метод извођења наставе:  

Настава се одвија кроз предавања, интерактивне облике наставе-дискусије и дебате, анализе случајева, 
индивидуална истраживања, консултације и презентације. 
 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Тематска група 1  
ХУМАНА ЕКОЛОГИЈА–
ПРОШЛОСТ, 
САДАШЊОСТ И 
БУДУЋНОСТ 

 
Простор и здравље – увод  

02  Простор и здравље кроз историју 

03  Град као здраво место 

04  Савремени простори и здравље - будући трендови 

05 Tematska grupa 2  
PROSTOR I ZDRAVLJE – 
FORMA, FUNKCIJA I 
KONTEKST 

Функција и дизајн 

06   Дизајн и чула 

07 1. Колоквијум:  Проширени апстракт истраживачког пројекта 1000 речи 
 (тема, хипотеза, метод, очекивани резултат) 

08  Окружење и здравље – природа, фрактали 

09  Контекст и здравље – култура, друштво, клима 

10 ФОРМУЛАЦИЈА  И 
РАЗРАДА  
ИНДИВИДУАЛНИХ ТЕМА : 

Рад на терену; аудио-визуелни материјал 
Интервјуи, прикупљање документације 

11  Истраживање  

12 2. Колоквијум: Синтеза 

13  Рад на презентацији 

14 3. Завршни рад  Презентација целокупног рада  

   

 



 

 

.- 
Препоручена литература: 

Pallasmaa, Juhani - аутор 
The eyes of the skin : architecture and the senses 
Chichester : Wiley-Academy, 2005 
COBISS.SR-ID............ : 512051345 
Leach, Neil – author 
The anaesthetics of architecture 
London, Cambridge, Mass. : The MIT Press,1999 
COBISS.SR-ID............ : 874628 
 
Leach, Neil - editor 
Rethinking architecture : a reader in cultural theory  
London, New York : Routledge, 2005 
COBISS.SR-ID............ : 512061585 
  
Препоручује се web претрага /кључнe речи:  

Health, healing, ageing, evidence based design, salutogenesis,  phenomenology, hapticity, sensorial, green design… 

 
 

Readings IDENTITY, INTIMACY AND DOMICILE Notes on the phenomenology of home JUHANI PALLASMAA  
http://www.uiah.fi/opintoasiat/history2/e_ident.htm 

PSYCHOSOCIALLY SUPPORTIVE DESIGN- ALAN DILANI 
http://www.asianhhm.com/knowledge_bank/articles/supportive_design.htm 
Green is good for you 
http://www.apa.org/monitor/apr01/greengood.aspx 
International Academy for Design and Health  
http://www.designandhealth.com/Research/International-Research.aspx 
International Academy for Design and Health  
http://www.designandhealth.com/ 
Health Care Facilities  
http://www.wbdg.org/design/health_care.php 
arts for health  
http://www.artsforhealth.org/ 
Inadequate housing and health: an overview  
http://www.euro.who.int/document/e90676.pdf 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта): 

Елаборат садржи три плаката А3 формата /графички уверљиво дизајнирани прикази резултата сваке од три 

појединачне фазе рада на задатку (1. Проблем, 2. Акција, 3. Реакција) 

1. Колоквијум Проблем:  
Изабрати МЕСТО, део јавног градског простора Београда које за сада не задовољава критеријуме здравог места и 
не омогућава физиолошко, психолошко и социјално благостање корисника.  
МЕСТО  може да буде: 
- тачка / ћошак, улаз, степениште, део улице, парка, фасаде, тротоара, итд. 
- линија / део улице, визура, вертикала...,  
-нешто друго 
KОРИСНИЦИ 
Kорисно је, мада не и обавезно, изабрати специфичну групу корисника (деца, старији, млади, бескућници, итд.)  
AНАЛИЗА САДАШЊЕГ СТАЊА 
Посматрањем утврдити који аспекти изабраног места одговарају (или не ) дефиницији здравља.   
Претпоставити шта недостаје и које би теорије и хипотезе могле да буду основа за побољшање постојећег стања.  
Oно што је запажено проверити прикладном методом (мерење, интервју, анкета, опажање кроз време, нешто 
друго...) 
Прикупити и приказати доказе о аналитичком поступку и резилтатима.  
Графички представити изабрано место, анализу и кључне речи тако да на најбољи начин осликају проблем.  

2 Колоквијум,  Акција:  
Синтеза резултата аналитичке фазе истраживачког дела пројекта. Графичка „дискусија“ о резултатима, 
приоритетима и могућностима за деловање и унапређење простора и дешавања у простору. Приказати кроз 



 

кључне речи које најбоље одражавају проблеме изабраног места и предлоге одговарајућих стратегија за 
унапређење.   

3 Завршни рад, Реакција:  . 
Предлог решења које, на бази анализе и синтезе приказује завршну слику унапређеног простора као пре и после . 
Допунити приказ кључним речима које дефинишу здраво место после ваше интервенције.    
 
Критеријуми оцењивања: 

Вреднује се: заинтересованост и активно учешће у настави (присутност на свим предавањима), систематичност и 
инвентивност у истраживачком поступку, као и креативност у фази синтезе и обраде завршног рада. 
Оцењивање: 
 
Предиспитне обавезе                           поена 

 
 укупно 

активност у току предавања 10 
Колоквијум  1 30 
Колоквијум  2    30 

 

Завршни рад 30  

 
100 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 


