
СТУДИЈСКО ПОДРУЧЈЕ: 
ПРОУЧАВАЊЕ И ОБНОВА
ГРАДИТЕЉСКОГ
НАСЛЕЂА

КУРС:
ИНТЕГРАТИВНА ЗАШТИТА
ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

ЦИЉ НАСТАВЕ:

Упознавање са циљевима, 
принципима, методама и
савременим примерима
интегративне обнове
градитељског наслеђа у свету и
код нас ради стицања основних
знања из области очувања
културне баштине, заштите и
ревитализације градитељског
наслеђа и архитектонског
обликовања у заштићеним
просторима.

Реконструкција Краљевског замка у Данској



ТЕМЕ ПРЕДАВАЊА

Циљеви и значај очувања културне
баштине и интегративне обнове
градитељског наслеђа
Однос према културним добрима и
очувању градитељског наслеђа кроз
историју
Међународне повеље и препоруке о
очувању културних добара. Закон о
културним добрима.
Споменичка својства и вредности
појединачних споменика и просторних
целина
Поступак вредновања споменика културе
и њихова класификација у односу на
вредности.
Основни принципи заштите
градитељског наслеђа
Могућности заштите појединих врста
градитељског наслеђа
Методи техничке заштите градитељског
наслеђа

Класицистички дворац у Мађарској

Реконструкција класицистичког дворца у Мађарској



ТЕМЕ ПРЕДАВАЊА

Ревитализација споменика културе -
циљеви и начела
Могућности ревитализације
градитељског наслеђа. Интегративна
заштита и ревитализација
историјских урбаних целина
Методологија заштите и
ревитализација историјских урбаних
целина
Примери заштите и обнове
историјских урбаних целина
Проблеми савремене изградње у
историјским урбаним целинама са
аспекта заштите
Проблеми савремене изградње у
историјским урбаним целинама са
аспекта заштите

Ревитализација зграде у Копенхагену 1

Ревитализација зграде у Копенхагену 2
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Обнова старих градова у Немачкој



НАЧИН ПОЛАГАЊА:

Студенти пишу један
семинарски рад из одабране
теме везане за материју са
курсева Историја
архитектуре и насељавања
у Србији и Црној Гори и
Интегративна заштита
градитељског наслеђа,
чиме добијају оцену из
студијског подручја
Проучавање и обнова
градитељског наслеђа (3 
ЕЦТС). Кроз одбрану
семинарског рада се
проверава у којој мери је
студент овладао материјом
оба курса. Поред
семинарског рада кроз
завршну оцену из модула
вреднује се и редовно
посећивање предавања и
урађени тестови. 

Воденица поточара, Равно Бучје

Златиборска брвнара, Сирогојно


