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МОДУЛ М2 – Историја и теорија архитектуре,  3 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
 
 
УПУТСТВО 
 
Садржај наставе 

Настава је организована као низ предавања групе предавача са циљем да се студентима омогући шири увид у 
кључна питања у области историје и теорије архитектуре. Заједнички фокус наставе је савремена архитектура, а 
специфична проблематика се сагледава из више тематских области: естетика, студије културе, однос савремене 
архитектуре и историјског контекста, заштита савремена архитектуре и теоријски дискурси савремене архитектуре. 
Провера знања се одвија кроз семинар из једне од наведених тематских области, а по избору студената. 
 
Термински план наставе 

Обавезни предмет одржава се једном недељно два часа. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит. 
За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће). 
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
Испит  је 20. радне недеље у петак. 
 
Студијска правила 

Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
 
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија 20. децембра 2008) 

 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М2 – Опште наставне области – Уметност 
Историја и теорија архитектуре 
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

среда, 16-18h 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 

04. јули  2008. у 12 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 

12. март 2008. 
23. април 2008. 
 

 
 

Назив предмета: 

Историја и теорија архитектуре 

Наставник: 

Руководилац предмета: 
др Љиљана Благојевић, ванредни професор  
Учесници у настави: 
др Владимир Мако, редовни професор 
др Миодраг Шуваковић, редовни професор 
др Мирјана Ротер-Благојевић, доцент 
др Александар Игњатовић, доцент 
др Гордана Милошевић, гостујући професор 

Сарадник у настави: 

мр Рената Јадрешин-Милић, асистент (1/3) 
Драгана Ћоровић, асистент прправник (1/3) 
Марко Николић, асистент приправник (1/3)                                   

Број кабинета: 231, 232, 233 и 234 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата):  

термини за консултације са наставницима према изабраној тематској области биће објављени на вратима 

кабинета наставника 

Телефони:    011 3218 731 (Мако, Игњатовић, Шуваковић) / 011 3218 732 (Милошевић) / 011 3218 733 (Ротер-

Благојевић) / 011 3218 734 (Благојевић) / 

Е-маил: dragonco@arh.bg.ac.yu  /  markoni@arh.bg.ac.yu  /  renata@arh.bg.ac.yu  

 

mailto:dragonco@arh.bg.ac.yu
mailto:markoni@arh.bg.ac.yu
mailto:renata@arh.bg.ac.yu
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Циљеви и приступ настави: 
  
Стицање сазнања из историјских и теоријских области значајних за будуће архитекте, као што су студије културе, историјски 
контекст савремене архитектуре, проучавање и обнова градитељског наслеђа, теоријски дискурс савремене архитектуре и 
естетике, која треба да допринесу развијању њихових креативних способности и компетентности за теоријско изучавање и 
критичко процењивање савременог архитектонског старалаштва.  
 

Садржај наставе: 

Настава је организована кроз предавања групе предавача у пет тематских области са заједничким фокусом на савремену 
архитектуру: 

 савремена архитектура и студије културе и уметности (проф. др М. Шуваковић и доц. др А. Игњатовић) 

 савремена архитектура у историјском контексту (др Г. Милошевић) 

 савремени приступи проблематици заштите и ревитализације (доц. др М. Ротер-Благојевић) 

 теоријски дискурс савремене архитектуре (проф. др Љ. Благојевић) 

 естетика савремене архитектуре (проф. др В. Мако) 
 

Метод извођења наставе: 

Настава се одвија кроз предавања групе предавача ex-cathedra, групне и индивидулане консултације предавача са студентима, 
и израду семинарског рада који обухвата самостално истраживање студента у једној од предаваних тематских области по избору 
и опредељењу студента. Методи заступљени у семинарском раду обухватају студије случаја, анализе теоријских референци, 
компаративне анализе и сл., а према специфичности тематске области која се обрађује у семинарском раду 

 

 

нед Наслови тематских јединица                                           Наставник предавач 

01 Увод о предмету  
 
Архитектура као текст културе – семиотичке интерпретације архитектуре 

Љ. Благојевић (15 мин) 
 
А. Игњатовић 

02 Архитектура, култура и политика 
Архитектура и  конструкција идентитета 

А. Игњатовић 

03 Трајно и пролазно у архитектури – појам тумачења времена у културно-
цивилизацијским слојевима 

Г. Милошевић 

04 "Миграције" идеја и физичке структуре кроз различите степене 
трансформације – континуитет и дисконтинуитет 

Г. Милошевић 

05 1. колоквијум тест / 15 поена 

06 Савремени однос према градитељском наслеђу у свету и његов третман у 
складу са принципима интегративне заштите и одрживог развоја  

М. Ротер 

07 Трансформација традиционалног  концепта становања у савремени током 
19. и почетком 20. века у Србији 

М. Ротер 

08 Теоријски дискурс савремене архитектуре Љ. Благојевић 

09 Савремене дебате о глобализацији, урбаној географији, критичка 
архитектура и пост-критички дискурс  

Љ. Благојевић 

10 Дискурзивна анализа архитектуре 
 

М. Шуваковић  
 

11 2. Колоквијум: тест / 15 поена 

12 Увод у естетику В. Мако 
 

13 Естетика у архитектури и уметности                                                                                         
 

В.Мако 
 

14 Резиме: пријављивање тема семинарског рада и упутства за израду  сви наставници 

 

Обавезна литература: 

 Kenet Frempton, Moderna arhitektura: kritička istorija. Beograd: Orion, 2004 (библиотека АФ) 

 Michael К. Hays, еd. Architecture Theory since 1968. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998 (библиотека АФ) 

 Vladimir Mako, Estetika - arhitektura: sedam tematskih rasprava. Beograd: Arhitektonski fakultet, Orion Art, 2005. 

 J. Saton, Zapadna arhitektura, Beograd, 2004  

 Evropske konvencije i preporuke u oblasti kulturnog nasledja. Kotor: EXPEDITIO, 2005. 

 Јука Јукилето. "Аспект аутентичности", у: Гласник Друштва конзерватора, бр. 26 (2002), Београд, 11-16. (моћи ће да се купи 
у књижари АФ) 

 Јука Јукилето. "Планирање насеља и конзервација", у: Гласник Друштва конзерватора, бр. 26 (2002), Београд, 21-27. (моћи 
ће да се купи у књижари АФ) 

 Јука Јукилето. "Конзервација између праксе и теорије", у: Гласник Друштва конзерватора, бр. 27 (2003), Београд, 9-14. 
(моћи ће да се купи у књижари АФ) 
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 Херб Стовел, "Културни пејзаж: нови приступ очувању културног наслеђа", у: Гласник Друштва конзерватора, бр. 27 (2003), 
Београд, 14-18. (моћи ће да се купи у књижари АФ) 

 

Препоручена литература: 

 Aleksandar Ignjatović, Jugoslovenstvo u arhitekturi, Gradjevinska knjiga, Beograd 2007. 

 Miško Šuvaković, Diskurzivna analiza, Univerzitet umetnosti, Beograd 2007. 

 Vladimir Mako, Estetika arhitektonskih oblika kroz istoriju. Skripta, Beograd: Arhitektonski fakultet, 1999. 

 Dž. Samerson, Klasični jezik arhitekture, Beograd 2004.  

 S. Kostof, Arhitekta – profesija kroz istoriju, Beograd 2007. 

 V. Miler, G.Vogel, Atlas arhitekture I – II, Beograd 2005. 

 Светислав Вученовић. Урбана и архитектонска конзервација, том 1, Свет-Европа. Београд: Друштво конзерватора Србије, 
2004. (библиотека АФ) 

 Мирјана Ротер-Благојевић. Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20. века. Београд: Архитектонски факултет и 
Орион Арт, 2006. (библиотека АФ) 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже израдом семинарског рада из једне од пет тематских области које су представљене на предавањима у току 

семестра, по избору студента. Семинарски рад садржи писани део / текст са напоменама (заједно максимум 2500 речи) и 

неопходне документационе, графичке, табеларне и др. прилоге. Литературу из изабране тематске области ће студенти добити од 

наставника код којег раде семинарски рад. Сваки од наставника одржаваће предиспитне консултације из тематске области у којој 

студенти раде семинарски рад. 

 

 
Критеријуми оцењивања: 

Обавезе студента се састоје у редовном похађању свих сегмената наставе и активном учешћу у свим видовима наставе. Рад 
студента се вреднује континуално током семестра кроз бодовање колоквијума којим се проверава редовно праћење наставе и 
кроз коначно бодовање семинарског рада на завршном испиту. Основни критеријуми за бодовање семинарског рада су:  

1. Инвентивност и оригиналност теме 
2. Садржајност и систематичност рада 
3. Аналитички квалитети рада 
4. Општи квалитет презентације рада 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету, предиспитне обавезе учествују са 30 поена, наиме 15 поена на првом и 15 поена 
на другом колоквијуму који се одржавају у току семестра у виду теста којим се проверава редовно праћење наставе у току 
семестра, а завршни семинарски рад учествује са 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент 
може стећи највише 100 поена. 

 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  усмени испит или писмени елаборат  

колоквијуми 2x15= 30 поена семинарски рад 70 поена 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из Статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из Статута АФ 

 

 

 


