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Студијски
програм(и):

Урбана структура и реконструкција

Предмет
Шифра предмета

АРХИТЕКТУРА

Семестар

Број ЕСПБ бодова

Фонд часова

Статус предмета

VIII

5

1+4

изборни

Наставник
Условљеност другим предметима:
за похађање наставе

доц. др Малина Чворо

за полагање завршног испита
Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са феноменом града, који се посматра морфогенетски односно у склопу историјског
континуитета његовог настанка, развоја и промјена кроз вријеме. Циљ предмета је да се путем урбанистичког
истраживања и урбанистичког пројектовања омогући поновно оживљавање и обликовање изграђеног простора, а за
дати простор то је могуће постићи реконструкцијом, ремоделацијом, конзервацијом или рестаурацијом, као и потпуно
новом изградњом нових цјелина или појединачних објеката.
Исходи учења (стечена знања, вјештине и компетенције):
Развијање вјештине урбанистичког пројектовања сложених цјелина на задатој локацији у изграђеном специфичном
окружењу од урбанистичке анализе затеченог стања, преко концепта до идејног рјешења. Изучавање културног
идентитета у функцији разумјевања начина кориштења простора града.
Садржај предмета:
Основне одреднице урбане структуре. Положај градских структура и дистрибуција њихових елемената. Величина у
функцији димензионисања простора града. Облик градских простора. Функција градских простора.
Однос функције и физичке структуре града. Методологија урбане реконструкције. Културни идентитет.
Трансформација урбане структуре. Очување историјских цјелина и реконструкција у заштићеним цјелинама.
Урбана реконструкција и проблеми континуитета. Студије конкретног случаја.
Метод наставе и савладавања градива:
Настава се одвија у форми студио-пројекта са индивидуалним и групним консултацијама те отвореним дискусијама о
Литература:
Обавезна литература:
1. В.Ђокић: Град и градски трг, урбана морфологија, Архитектонски факултет у Београду, 2004. год.
2. Кевин Линч: Слика једног града, Грађевинска књига 1974 год.
3. Б.Максимовић: Урбанизам, основи пројектовања градова, Грађевинска књига , Београд 1957
4. Е.В.Лазаревић Обнова градова у новом миленијуму, Ц.М. Студио, Београд 2003. год
5.Prominski, Martin / Stokman, Antje / Stimberg, Daniel / Voermanek, Hinnerk / Zeller, Susanne: River.Space.Design
Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers, BIRKHÄUSER 2012
6. Y Gausa, Manuel. Housing: New Alternatives: New Systems. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser; Barcelona: Actar, 2002.
Препоручена литература:
1.
DETAIL
Edition знања:
Облици
провјере
Активност на настави
Пројектни елаборат
Колоквијуми и завршни испит (усмена одбрана елабората)

10 бодова
40 бодова
40 бодова и 10 бодова

Посебна назнака за предмет:
Неопходна координација са студијским подручјем урбанистичког и архитектонског пројектовања
Име и презиме наставника који је припремио податке:
доц. др Малина Чворо

