др Дубравка Ђукановић, ванредни професор
Архитекта-конзерватор,

научни

сарадник

Института

за

архитектуру

и

урбанизам Србије.На Архитектонском факултету у Београду стекла звање
дипл.инж. арх. (1990) магистра (2005) и доктора техничких наука (2013).
1990.награђена из Фонда арх. Даница Којић. Од 1991. до 2001. запослена у
новосадском општинском, а касније Покрајинском заводу за заштиту споменика културе.Стекла
звање конзерватора (1992) и одговорног пројектанта (1993), а од оснивања ИКС (2003) носилац
лиценце 300-0056-03.Од 2001-05. као помоћник директора за пројектовање води пројектни биро
ПРО-ИНГ из Новог Сада. Добитник Повеље Капетан Миша Анастасијевић (2004). Референце
стицала из области пројектовања (више од 100 реализација), обнове и заштите културних добара
(од места студент-сарадник у тиму за обнову града Котора 1984, до позиције SeniorExpertArchitect у
тиму за техничку подршку реализацији EU пројекатаHTCPE–EUROTRENDS 2014.) и управљању
пројектима. Од 2005. води сопствени биро STUDIO D’АRT, који је носилац велике лиценце
Министарства грађевинарства за израду пројеката за национална и културна добра са листе
светске културне баштине (UNЕSCO). Ауторске реализације у више наврата представљане у
домаћим стручним часописима, публикацијама, на изложбама и ТВ емисијama. Паралелно са
професионалним радом била ангажована на Департману за архитектуру и урбанизам, ФТН, УНС
као стручни сарадник и асистент (1999-2013). За реализацију студентског конкурса награђена
Повељом Салона архитектуре у Новом Саду (2010). Гостујући предавач на Miklos Ybl Faculty of
Architecture, SIU, Budapest (2010), Летњој школи архитектуре Векови Бача (2011),Стручној пракси
Новија архитектура Београда Филозофског факултета у Београду (2014) и мастер студијама
архитектуре на АФ у Београду (МАСА-12020-02: Савремени принципи очувања градитељског
наслеђа, 2016). Аутор бројних текстова обајвљених у домаћој и страној стручној и научној
литератури и стручни консултант и рецензент већег броја научних радова и књига. Учесник низа
међународних пројеката и научних скупова. Аутор монографије Српске православне цркве XVIII и
XIX века у Бачкој, за коју је награђена Наградом Ранко Радовић (2010) и књиге Архитектура
римокатоличких цркава Војводине од 1699. до 1939. године (2015). Члан ЖАД, ДАНС, ИКС, ДКС и
ICOMOS.

