STRUKTURA ZALOŽNIŠKE DEJAVNOSTI UL FA

Svet za založništvo UL FA: Petra Čeferin (predsednica), Ilka Čerpes, Vid De Gleria, Nika Grabar, Mina
Hiršman, Ana Kosi, Uroš Rustja, Špela Verovšek, Anja Vidic, Maruša Zorec
Izvršna urednica založniške dejavnosti UL FA: Nika Grabar
Urednici spletne strani založniške dejavnosti UL FA: Ana Kosi in Anja Vidic

I. SEKCIJA KNJIGE

V to sekcijo sodijo knjige, ki jih izdaja FA, vključno s ponatisi – razen tistih, ki sodijo v sekciji študijski
proces ter raziskovalno in študijsko gradivo. Knjige lahko izidejo v posamezni zbirki ali neodvisno od
zbirk.

I.1. Zbirka PREMISLEKI / REFLECTIONS
Zbirka je namenjena objavam izvirnih znanstvenih in strokovnih besedil s področij arhitekture in
urbanizma, ki sistematično in poglobljeno obravnavajo probleme, odprta vprašanja ali dela, ki so
teoretično in/ali praktično relevantna za navedena področja. Namen zbirke je spodbujanje in
razvijanje znanstvene, strokovne in tudi širše družbene razprave o arhitekturi, urbanizmu in
načrtovanju prostora, prav tako tudi poglabljanju razumevanja vloge in pomena arhitekture v širši
javnosti.
1. Kaj sodi v zbirko?
Znanstvene in strokovne monografije, ki pokrivajo problematiko področij arhitekture in urbanizma v
katerih se sistematično, izčrpno in vseobsegajoče obravnava nek problem, vprašanje ali predmet, oseba
ali dogodek.
2. Uredništvo: Petra Čeferin (predsednica), Ilka Čerpes, Rado Riha, Špela Verovšek, Maruša Zorec

I.2. Zbirka DIALOGI / DIALOGUES
Zbirka Dialogi je namenjena krajšim študijam in zapisom o arhitekturi, urbanizmu kot tudi umetnosti,
kolikor se ta dotika vprašanj prostora in prebivanja. Namen zbirke je sprožanje premisleka in
odpiranje dialoga o odprtih problemih sodobne arhitekture in urbanizma.
1. Kaj sodi v zbirko?
Vključuje različne vrste krajših besedil, od zapisov predavanj, intervjujev do avtorskih in kritičnih esejev.
Vsaka knjiga vsebuje spremno besedo urednika/urednice, v kateri je predstavljena problematika knjige.
2. Uredništvo: Vid De Gleria, Aljoša Dekleva, Nika Grabar (predsednica), Ana Kosi, Maruša Zorec

II. SEKCIJA ŠTUDIJSKI PROCES
V to sekcijo sodijo publikacije, v katerih so objavljeni rezultati študijskega procesa in/ali služijo
promociji študijskih rezultatov na UL FA. Publikacije (knjižice, knjige, brošure) lahko izidejo v okviru
posamezne zbirke ali neodvisno od zbirk.
Neodvisno od zbirk izhajajo publikacije študentskih delavnic, vodniki, ki jih izdelajo študentje za
ekskurzije, in drug drobni tisk. Oblikovanje in prelom sta v primeru tovrstnih publikacij le okvirno
opredeljena.
1. Urednik sekcije: Vid de Gleria

II.1. Zbirka (FA) INTRO
1. Kaj sodi v zbirko?
Vsakoletna publikacija, ki predstavlja delo študentk in študentov ter izobraževalni proces na UL FA v
preteklem letu.
2. Uredništvo: Mina Hiršman, Ana Kosi, Uroš Rustja, Anja Vidic

III. SEKCIJA RAZISKOVALNO IN ŠTUDIJSKO GRADIVO
V to sekcijo sodijo različne oblike študijskega gradiva, ki ga uporabljajo študentke in študenti pri
študiju na UL FA (vključno s ponatisi). V to sekcijo sodijo tudi priročniki, slovarji, enciklopedije in
podobno.
Študijsko gradivo (učbeniki + zbirke vaj + berila) izhaja v zbirki Gradiva, ostale publikacije pa
neodvisno od zbirke.

III.1. Zbirka GRADIVA / MATERIALS
Zbirka je namenjena objavam, ki so po svoji vsebini, metodologiji in uporabnosti strokovna učna
gradiva na področjih arhitekture in urbanizma. Zbirka združuje univerzitetne učbenike, zbirke vaj in
berila, ki študentke in študente celovito in sistematično uvajajo v ključna področja naštetih strok in
njunih metodologij. Namen zbirke je prenos strokovnega znanja v študijski proces.
1. Kaj sodi v zbirko?
Publikacije, ki so namenjene študentom kot predpisano učno gradivo za določeno študijsko vejo ali
predmet.
2. Uredništvo: Ilka Čerpes (predsednica), Nika Grabar, Luka Skansi, Špela Verovšek

IV. SEKCIJA REVIJE
Igra ustvarjalnosti
AR – Arhitekturne raziskave

