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NOTRANJA OPREMA IN KULTURA BIVANJA 
 

Mentor/ica: Barbara Železnik Bizjak, univ. dipl. ing. arh., diplomirala na Fakulteti za arhitekturo s 
področja notranje opreme. Njeno delovno področje sega od industrijskega do grafičnega 
oblikovanja in urbanizma, v zadnjih letih pa se posveča predvsem oblikovanju notranje 
opreme in prenovi stanovanj ter raziskavam na področju bivalnega okolja za starejše. 

Kdaj in kje: ČETRTEK, 14:15 do 15:45  

Univerza za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6, dvorana 

Prvo srečanje: četrtek, 3. oktober 2019 
 

OKVIRNA VSEBINA 
 
Predstavitev programa in kratek povzetek dela iz preteklega študijskega leta. 
Pristopi k snovanju notranjega prostora, notranja arhitektura, zlata pravila pristopov. 
Kompozicija v prostoru. 
Občutljivost za prostor in oblikovanje. 
Vse o barvah v prostoru in njihovem vplivu na človeka.  
Svetloba v notranji arhitekturi in opremljanju. 
Urbani prostor in stanovanjska kultura. 
Problemi bivanja starejših v neprilagojeni arhitekturi in v urbanem okolju. 
Mansarda kot bivalni prostor - da ali ne. 
Druge teme iz notranje arhitekture in kulture bivanja.  
Obisk razstave Zgodovina Ljubljane v Mestnem muzeju in/ali drugih razstav ali delov mesta. 
Če določenih tem ne bomo uspeli obravnavati, jih bomo prenesli v naslednje študijsko leto. 
 
CILJI 
 
Pridobiti znanje na področju notranje arhitekture in bivalne kultura doma in na tujem, v zgodovini in danes. 
Prepoznati dobro oblikovanje, notranjo arhitekturo in opremo. 
Razviti lasten estetski okus, kritičnost, analitičnost in odnos do grajenega okolja in dediščine. 
Prepoznati lastne potrebe v bivalnem okolju in možnosti prostorskih rešitev. 
 
METODE DELA 
 
Predavanja s slikovno projekcijo (besedilo s slikami, projekcija na platno), diskusija, ogled razstav, dogodkov, 
delov mesta, raziskovanje določenih tem na željo članov skupine. 
 
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Hill: Designs and their consequences. 
Sully, A.: Interior design, Theory and process. 
Smith, L.: History of furniture. 
Psihologija barv, oblik, dojemanja oblik (razni viri). 
Sparke, P.: An introduction to Design & Culture in the 20. century. 
Pretty, R.: The ultimate interior designer. 
Vodnik po varnem stanovanju za starejše. 
Mandič: Stanovanje in država. 

 


