
НОВИ ДИЈАЛОЗИ:  
ПРОГРАМА НА ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ  
НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 
 
 
На 19.10.2017 година на Архитектонскиот факултет во Скопје се одржа првиот 
од серијата планирани јавни настани (со различен формат: предавања, 
излагања, разговори, работилници...), кои се инспирирани и водени од идејата 
за воспоставување на нова образовна траекторија која би се реализирала 
паралелно на формалниот академски курикулум и која би претставувала негово 
логично надополнување.  
 
Основна цел на овие јавни настани, именувани како „НОВИ ДИЈАЛОЗИ“, е 
поголемо отворање на факултетскиот / академскиот простор за различни идеи, 
мислења, ставови, погледи и толкувања на општите и специфичните проблеми 
на архитектурата и архитектонската професија, како во локални, така и во 
глобални рамки. Покрај генерирањето на свежо стручно знаење, платформата 
„НОВИ ДИЈАЛОЗИ“ во поширока перспектива има за цел одново 
преиспитување на местото и улогата на Факултетот, во контекст на заложбата 
тој да претставува форум на критичката јавна свест. 
 
Предвидените програми на воннаставни активности се тематизирани на начин 
што допираат различни аспекти од учењето, практикувањето и толкувањето на 
архитектурата и нејзините специфики како креативна професија, со идеја, на 
долг рок, да придонесат кон анимирање на поширок круг на културна публика 
и учесници на настаните. Во моментот се предвидува реализација на 8 
различни воннаставни програми, кои во иднина би можеле да бидат и 
надополнети. 
 
Програмата (1) насловена како „360“ е наменета за излагања на гости од 
странство, членови на академската заедница или практичари на архитектурата, 
чија што истражувачка работа и творештво се генерира во културни контексти 
кои се различни од домашните и како последица на различни методологии / 
педагогии, што придонесува за критичко преиспитување на сопствените 
ставови, знаења и искуства.  
 
Програмата (2) насловена како „ПРАКТИСКОП“ е наменета за излагања на 
архитекти од практиката, со фокус на претставувањето и промоцијата на 
работата на домашните архитектонски бироа, што ќе обезбеди појасен увид во 
особеностите на локалната архитектонсска сцена и домашниот пазар на трудот.   
 
Програмата (3) насловена како „КАДАР“ е наменета за претставување на 
истражувачката, проектанската, апликативната, педагошката... работа и 
искуство на активните и пензионираните наставници и соработниците на 
Архитектонскиот факултет во Скопје, што ќе придонесе за продлабочување на 
знаењата на студентите, за нивна можна професионална соработка со 
наставниците и соработниците, како и за унапредување на заемната 
комуникација.  
 
Програмата (4) насловена како „ТАЛЕНТ“ е наменета за јавни излагања на 
актуелните студенти на Архитектонскиот факултет во Скопје, односно 



студентите кои го продолжиле своето образование во други образовни средини, 
кои се стекнале со одредено вредно или специфично искуство и кои се 
подготвени тоа искуство да го споделат со своите сегашни или поранешни 
колеги.  
 
Програмата (5) насловена како „ФАКТОТУМ“ е наменета за излагање на 
алумни на Архитектонскиот факултет во Скопје, кои се активни на други 
полиња на креативното изразување и професионална работа и во домени кои се 
или гранични или далечни на полето на архитектурата.   
 
Програмата (6) насловена како „АРТиТЕКТУРА“ е наменета за излагања и 
промоција на творештвото на авори од други полиња на уметничкото делување, 
во чие што средиште на творечкиот процес, исто како и во доменот на 
архитектурата, се наоѓаат предизвиците на креативната работа и методологии.  
 
Програмата (7) насловена како „ПАРТНЕР“ е наменета за излагања на 
стручни партнери од стопанската и апликативна дејност преку пренесување на 
нивното практично искуство на студентите, со цел нивна подобра подготовка и 
профилирање на променливиот пазар на трудот.  
 
Програмата (8) насловена како „ВЕБИНАР“ е замислена да ги користи 
придобивките на современите комуникациски алатки, со цел да овозможи 
реализација на програма која е подготвена во други образовни средини, а која 
виртуелно би била пренесена до локалниот аудиториум. 
 
Покрај споменатите програми, во текот на зимскиот семестар од учебната 
2017/18 година активна ќе биде и програмата на воннаставни активности 
именувана како „ВОНРЕДНИ СЕСИИ“, која претставува кураторски проект 
на архитектите Мила Димитровска и Владо Данаилов, алумни на 
Архитектонскиот факултет во Скопје. Програмата „ВОНРЕДНИ СЕСИИ“, која 
ќе се реализира во форма на неколку последователни тематски семинари на 
различни теми, претставува надополнување на нивниот постоен ангажман на 
Архитектонскиот факултет во Скопје, преку проектот за неформалниот 
факултетски весник – Архи.Тек. 
 
Сите планирани јавни настани од платформата „НОВИ ДИЈАЛОЗИ“ и 
„ВОНРЕДНИ СЕСИИ“ ќе се реализираат во просторот на Архитектонскиот 
факултет во Скопје. Настаните за кои постои зголемен интерес кај студентите и 
јавноста, како и досега, ќе се одржуваат во Амфитеатарот на Архитектонскиот 
факултет. За одржување на настаните кои имаат камерен карактер или за кои е 
потребен помалку формален карактер, се предвидува приспособување на 
просторот на јужниот хол на вториот кат од факултетската зграда, кој ќе биде 
пренаменуван во зависност од потребите. Заради потребата од полесно 
идентификување на овој простор во понатамошните објави тој ќе биде 
именуван како – „СКВЕР“. 
 


