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Дописна школа за дизајн ентеријера „Амбијент“ 
основана је 1988. године са циљем да дизајнерима 
ентеријера и декоратерима омогући свеобухватни, 
дубоки, схватљиви и модерни метод учења, којим ће се 
ослободити таленат ученика, максимално искористити 
стечено знање и инспирисати и други да открију, 
препознају и заволе – ЛЕПОТУ. Школу је основала арх. 
Радмила Милосављевић, чији су рад, професионално 
искуство, ентузијазам и пословна иницијатива у старту 
били гаранција да је програм школе планиран са 

1максимумом професионалне одговорности.  У процесу 
оснивања, велику подршку ауторка је добила од Удру-
жења ликовних уметника примењених уметности и 

2дизајнера Србије (УЛУПУДС)  и од југословенске ревије 
за лепоту, културу и уметност становања „Наш дом“ из 
Марибора (Словенија), а касније, ову медијску подршку 
је преузео београдски часопис „Кућа стил“. 

Од оснивања до данас, поставља се питање: да ли 
је могуће успешно савладати област дизајна ентеријера 
путем дописне школе? Одговор је ДА, а базира се на 
чињеници што се у највећем броју земаља развијеног 
света, заинтересовани за ову област успешно обучавају 
баш путем дописних школа. Привлачност оваквог 
начина рада је у томе што не постоје никаква ограничења 
у погледу година, занимања, пола, образовања или места 

становања. Није потребно никакво предзнање или 
пракса, потребно је само да постоје жеља и таленат, мож-
да скривен, који чека да буде откривен! Обука обухвата 
велики број предмета: планирање простора, избор 
намештаја, боје, осветљење, подове, зидове, декоративне 
предмете, слике, цвеће, дизајн...

Такође, предност учења путем дописне школе је 
и то што се може радити код куће, у свако доба дана – 
ујутру, увече, ноћу или недељом. Не зависи се од других 
ученика, времена одржавања наставе и уклапања 
термина са другим обавезама. Дописна школа може да 
буде занимљив, привлачан хоби, али исто тако и шанса 
свакоме да се озбиљније позабави овим послом у оквиру 
своје професије. Од свога оснивања, Дописна школа за 
дизајн ентеријера „Амбијент“ ради под следећим 
слоганима: „ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА – ВАША НОВА 
КАРИЈЕРА!“ и „ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ 
ИМПЕРАТИВ НАШЕГ ВРЕМЕНА!“. Програм школе се 
састоји од „Основног курса за уређење стана“ и два 
пратећа програма – „АБЦ цртања“ и „Бизнис курс“; 
програми су организовани, систематизовани по лекци-

3јама са тестовима и вежбама.  
Ко су ученици Дописне школе за дизајн енте-

ријера „Амбијент“? На прву информацију о Дописној 
школи за дизајн ентеријера „Амбијент“, која је у виду 
огласа објављена у ревији за лепоту, културу и уметност 
становања „Наш дом“ на целој страници, априла 1988. 
године, реаговало је око 4000 читалаца, из преко 250 
градова и села широм Југославије, који су од атељеа 

1Као аутор Дописне школе за дизајн ентеријера „Амбијент“, арх. Радмила 
Милосављевић је 1998. године добила награду за животно дело УЛУПУДС-а.
2Ауторска права Дописне школе за дизајн ентеријера „Амбијент“ заштићена су у 
Југословенској ауторској агенцији. Дописна школа за дизајн ентеријера 
„Амбијент“ заведена је у УЛУПУДС-у под бројем 242/2/87, и у ауторској агенцији 
под бројем Lp-20/88. За протеклих 20 година рада (1988–2008), Дописну школу за 
дизајн ентеријера „Амбијент“ завршило је око 1600 ученика из око 400 градова и 
места широм Југославије.
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3О детаљима програма видети у: Р. Милосављевић, АМБИЈЕНТ – дописна школа за 
дизајн ентеријера, Суботица 2007.



„Амбијент“ тражили детаљна обавештења и услове за 
упис у школу. То је био доказ, за све запослене у школи, 
колико је ова тема интересантна људима широм 
Југославије, од Марибора до Ђевђелије, од Дубровника до 
Суботице, од Ријеке до Неготина, Ниша, Пирота, Скопља, 
од Загреба до Цетиња. Писма су стизала из великих 
градова, али и са удаљених острва, из планинских насеља, 
и свих оних знаних и мање знаних места, где човек гради 
дом за себе или за друге. Није ни чудо, јер је у то време, 
часопис „Наш дом“ био једини часопис за уређење стана 
на целој територији Југославије, што значи намењен 
тржишту од 20 милиона читалаца, и стизао је до 
најудаљенијег киоска и сваког села у земљи. У том часу, 
број оних који су желели да се упишу одмах, далеко је 
превазилазио капацитете школе, па су многи морали да 
сачекају следећи уписни рок. Школа није постављала 
никаква ограничења ни у погледу узраста (најмлађи 
ученик имао је 16, најстарија ученица преко 60 година), 
ни у погледу нивоа образовања (ученици су били ђаци, 
студенти, домаћице, радници, службеници, професори, 
архитекте, дизајнери, продавци, техничари, занатлије...); 
имали смо једног крупијеа у казину, поштара, 
машиновођу, младу девојку која је била професионални 
возач тешког камиона (!), младића непокретног и везаног 
за инвалидска колица, младе мајке, жену коју муж 
злоставља зато што хоће да ради нешто ван куће, војника, 
пензионера, једног јеромонаха, једног затвореника, врло 
много младих који маштају о професији дизајнера, у 
просеку више жена него мушкараца.

Нису постојале никакве баријере, ни језичке ни 
генерацијске, а сва њихова писма са описом мотиви-
саности, школа и данас чува као драгоцени документ у 
својој архиви. Тако смо ми, запослени у Дописној школи 
за дизајн ентеријера „Амбијент“, доживели да се потврди 
наша претпоставка – интересовања људи, када се ради о 
једном, свима тако блиском животном проблему као што 
је стамбени простор и његово уређење, већа су него што се 
мисли, а разлике међу ученицима су мање него што 
предрасуде тврде. Ова делатност блиска је свакоме, а да 
ли ће се интересовање ограничити само на сопствени дом 
или ће се знање искористити као допуна професио-
налном ангажману у струци, зависи од тога чиме се људи 

4баве.

Године 1990. било је време за свођење првих 
утисака, за прву јавну промоцију изузетних резултата 
школе. Марта месеца те године, у УЛУПУДС-овој 
галерији „Сингидунум“ у Београду одржана је званична 
промоција Дописне школе за дизајн eнтеријера 
„Амбијент“. Били су изложени сви дотадашњи програми 
школе као и радови прве генерације ученика. Списак 
градова и места, из којих су били ученици прве 
генерације, био је више него импресиван и изложен је уз 
мапу Југославије са шематским приказом и дијаграмима 
који су осликавали подручја заинтересованости за дизајн 
ентеријера. На промоцији је било ученика из свих крајева 
тадашње Југославије: из Словеније и Македоније, 
Хрватске и Црне Горе, Босне и Херцеговине. Био је то 
истински, несвакидашњи културно-уметнички догађај, 
који су широко пропратили штампа, радио и телевизија. 
По мишљењу стручне јавности добили смо највише 
оцене. 

Дописна школа за дизајн ентеријера „Амбијент“ 
била је пре двадесет година пионирски подухват – једина 
школа те врсте на подручју читаве Југославије. Отуда и 
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Радмила Милосављевић

4Касније су научно истраживање о феномену „учења на даљину“ обавили 
апсолвенти на Филозофском факултету у Београду – Одсек Андрагогија – који су 
снимили и један видео-запис о Дописној школи за дизајн ентеријера „Амбијент“.

1.

1.

 Дописна школа за дизајн ентеријера „Амбијент”,
    насловна страна школског програма, 1988–2008.

 Correspondence school for interior design
    «Ambijent», front page of the sylabus, 1988–2008
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њен велики успех и оправданост идеје. Нажалост, 
околности у којима смо се сви нашли 90-их година ХХ 
века, у првом реду распад велике земље, учиниле су да се 
број ученика драстично смањи и ограничи само на 
Србију. Ипак, како је време одмицало, а општа друштвена 
ситуација се поправљала, вратило се интересовање за овај 
вид учења, било да је реч о професионалном усавршавању 
или о личним афинитетима појединаца.

Дописна школа за дизајн ентеријера „Амбијент“ 
потврдила је тезу да је „школовање на даљину“ један од 
омиљених начина стицања одређених знања за све оне 
којима су други видови образовања, из ових или оних 
разлога, отежани или чак онемогућени. Основана у време 

када је класичан начин „дописивања” био најпристу-
пачнији и најједноставнији метод комуникације, ова 
школа и данас, у измењеним условима „експлозије 
информација и екстазе комуникација“ спремна је да се 

5прилагоди новим методама путем интернета.  Дописна 
школа за дизајн ентеријера „Амбијент“ перманентно је 
радила на усавршавању и допуни својих програма и 
садржаја. Тако су у периоду од 1992–1996. године објав-
љене две ауторске видео-касете: „Дизајн мога дома“ и 
„Лексикон ентеријера у 30 слова“, а у последњој децени-
ји покренут је и нови курс „Стилови у ентеријеру“ за који 
су, такође, припремљени видео материјали на две касете – 

6„Приче о намештају“ и „Ентеријер 20. века.“

5За обележавање двадесет година рада Дописне школе за дизајн ентеријера 
„Амбијент“, издата је мини монографија школе у којој су забележени најважнији 
догађаји и најинтересантнија искуства из рада школе. Илустрована је радовима 
ученика и садржи њихове утиске и коментаре. Обимну преписку са радовима 
ученика, школа данас чува у својој архиви као драгоценени документ и 
илустрацију једног времена.

6Видео-касета „Дизајн мога дома” има исти садржај као и „Основни курс за 
уређење стана” и прати овај курс по темама – уз сваку од 16 лекција иде текст 
подвучен музиком , са прилозима у боји. Укупно трајање је 64 минута. „Лексикон 
ентеријера у 30 слова” је видео-касета која представља изванредан филм о дизајну 
ентеријера по темама (Амбијент, Антиквитети, Боје, Цвеће...Кућа, Мода,...Слика, 
Параван,...Распоред,...Теписи...Завесе...Жена...). Укупно трајање jе 133 минута.
Видео-касете: „Приче о намештају“ са 4 поглавља – столица, сто, кревет и ормар, у 
трајању од 30 минута, и „Ентеријер 20. века“ (обрађен по декадама, укупно 10 
декада) у трајању од 60 минута.
Главни сарадник и коаутор свих видео касета је Маријана Милосављевић, дипл. 
историчар уметности.
Све видео касете обрађене су и у форми DVD-а.
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