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 Kaliopa Dimitrovska Krisper:

 Predstavitev podiplomskega
 studija urbanističnega
 oblikovanja na Joint Centre
 for Urban Design, Oxford
 Polytechnic
 Podiplomski študij urbanističnega oblikovanja na Joint Centre for
 Urban Design, Oxford Polytechnic , je organiziran kot redni 15 mesečni
 študij , ki je razdeljen v dve stopnji : 9-mesečni specialistični in 75-
 mesečni za pridobitev magistrskega naziva .

 Študij vsebuje tri komplekse obveznos-
 ti: predavanja, seminarje in projekte. Pro-
 gram in metoda dela so precej drugačni
 od oblike podiplomskega študija při nas.

 Predavanja:
 (1) Urbanistično-oblikovalske ideologije

 Oblikovanje okolja v odvisnosti od
 sprememb v produkcijskih odnosih in
 socialnega pomena prostora oziroma
 pregled pomembnejših gibanj v stroki
 sami od uporniških 60. let, ko se
 pojavita prva perceptualista Kevin
 Lynch in Gordon Cullen do današnjih,
 urbano morfoloških pristopov
 racionalistov Krierja, Ungersa in Ros-
 sija.

 (2) Metode in tehniķe urbanističnega
 oblikovanja Pregled pomembnih
 kategorij procesa urbanističnega
 oblikovanja, pristop k delu in utemel-
 jitev osnovnega koncepta preko:
 preveritevupravičenostipredvidenih
 programov(računalniškopodprt pristop
 izračuna investicij), - osnovne projek-
 tantske značilnosti/zahtevnosti
 posameznih tipov objektov (javne
 zgradbe, stanovanja.),

 - osnovne projektantske značilnosti
 prometa in infrastrukture oblikovanje
 składno z mikroklimatskimi pogoji
 (simulacije na modelih planiranih
 zazidav),- značilnosti oblikovanja
 odprtih mestnih prostorov (oprema,
 hortikultume ureditve.)

 (3) Zgodovina urbanih form
 Pregled razvoja mest in osnovne

 značilnosti fizičnih struktur:

 srednjeveško mesto, mesto v baroku in
 renesansi, georgijansko mesto, kolonial-

 no mesto, vrtno mesto, nova mesta in
 evropski modernizem (fiinkcionalno
 mesto).
 Seminarji:

 (1)Odzivajoče se okolje (responsive en-
 vironment) ali kvalitete urbanega
 okolja,

 (2) Oblikovanje v pogojih hitre ur-
 banizacije,

 (3) Urbana prenova,

 (4) Oblikovanje stanovanjskih območij
 Vsak študent je lahko izbral dva izmed
 zgoraj omenjenih seminaijev.

 Projekti:

 ( 1 ) Zasno va zazidave območja ob želez-
 niški postaji v Oxfordu
 (območje,velikoca6 ha; program:
 železniškapostaja, garažno-parkirni
 prostori, trgovina, poslovni prostori,
 stanovanjski prostori)

 (2) Projekti 1-6
 Analiza posameznih kvalitet urbanega

 okolja - pojavnost, pomen in razvoj.

 Šola urbanističnega oblikovanja na
 Oxford Polytechnic zelo povdarja prak-
 tično delo. Delo na projektih je potěkalo
 individualno (projekt 1) in skupinsko
 (projekt 2). Skupinski projekti so imeli
 vselej predstavitev z individuálními
 prispevki posameznikov, individuální
 projekt, na katerem srno dělali paralelno,
 pa žiriranje.

 Lahko bi řekli, daje študij organiziran
 tako, da praktično delo predstavlja nepos-
 redno aplikacijo teoretičnih spoznanj
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 tako imenovanega "razvojnega pristopa"
 uťbanističnega oblikovanja, ki opredel-
 juje kot osnovne kategorije kvalitete ur-
 banega okolja: prehodnost/dostopnost,
 različnost, čitljivost, prilagodljivost,
 vizualno razpoznavnost, pestrost
 ("bogastvo" urbane forme) in per-
 sonalizacijo (udeležbo uporabnikov).
 Zastopanost teh kategorij in njihovo
 ťtiedsebojno ravnovesje je predpogoj za
 oblikovanje "odzivajočega se" okolja
 oziroma okolja, ki bo razpoznavno in bo
 omogočalo enostavno gibanje, varnost in
 obenem spodbujalo domišljijo uporab-
 nikov.

 Razvojni pristop, ki ga razvija sola ur-
 banističnega oblikovanja na Oxford
 Polytechnic, zajema vseobsežno analizo
 urbanega okolja, njegovih estetskih,
 socialnih in ekonomskih vrednot in ima

 veliko uporabnost: (1) pri opredeljevanju
 konkretnih urbanistično-oblikovalskih

 poitegov, ki bodo zagotavljali razpoznav-
 no, prijetno in ustvarjalno urbano okolje,
 in (2) pri vrednotenju variantnih rešitev
 zazidalnih zasnov.

 Ta pristop srno uporabili pri delu na
 natečajnem projektu Anima za območje
 Novih Poljan v Ljubljani (3. nagrada, av-
 torja: K.Dimitrovska in V.Koželj; glej AB
 99/100, 1989). Pri oblikovanju natečajne
 zasnove so bile upoštevane osnovne
 kategorije kvalitete urbanega okolja, kot
 so dostopnost, raznovrsnost, pestrost,
 čitljivost in vizualna razpoznavnost na
 lokalnem nivoju in na nivoju mesta.

 Uporaba razvojnega pristopa in tudi
 drugih pristopov (metod in tehnik) ur-
 banističnega oblikovanja pri vrednotenju
 zazidalnih preizkusov/variantnih rešitev
 bi vnesla več doslednosti in strokovnosti

 pri dostikrat preveč subjektivističnem
 določanju "splošnih načel in kriterijev"
 oblikovanja mestnih predelov, na kar se
 tudi nanašajo zadnje, vse bolj glasne
 kritike ob izidu rezultatov urbanistično-

 arhitektonskih natečajev ali ob
 sprejemanju posameznih zazidalnih
 načrtov
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