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УПУСТВО 
 
Садржај наставе 

Изборни предмет 2 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ 
наставе је стицање првенствено теоријских знања.  
Студент може да бира као изборни предмет и понуђене семинаре из 2. семестра ако они нису 
семинари из студија у коме студент похађа наставу (уз додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ). 
 
Термински план наставе 

Изборни 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 јсу 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код 
куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са изборним предметом.  
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
Испит  је 21. радне недеље. 
 
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. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 

Наставник који води студио предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија  испуњену 
пријаву изборног предмета у четвртак 20. децембра 2008.  у 12 сати  
Пријављивање студената је у уторак и среду 5. и 6. фебруара. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са понуђеним семинараима 
Изборни предмет прима најмање10 студената, док највећи број студената није одређен. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 9. фебруара 2009.   
.   
 
*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 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М8 – Изборни предмет 2 
 
ТРАДИЦИЈА И РЕВОЛУЦИЈА – МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ 
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09. шк. год. 
 
Број кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

Према распореду 
 

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

Према распореду испита 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

Колоквијум - Предлог теме семинарског рада (500-700 речи) у 11. недељи предавања 
 

 
 

Назив предмета:  

ТРАДИЦИЈА И РЕВОЛУЦИЈА – МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА СРЕДЊЕ ЕВРОПЕ 

Наставник: 

Доц. др Мирјана Ротер-Благојевић и др Тања Дамљановић 

Сарадник у настави:   

Асс.  Марко Николић                             

Број кабинета:  

233 

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

према термину објављеном на вратима кабинета 

Телефон: 

3218733                                                                                                                                    

Е-mail: tanja.conley@earthlink.net 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Студенти треба да су положили испите из предмета Историја уметности 1 и 2; Историја 
архитектуре и насељавања 1 и 2 и Историја архитектуре и насељавања у Србији са мин. оценом 
8. Предвиђено је да се на предмет прими максимално 32 студената. Уколико се пријави више 
студената биће рангирани на основу оцена из наведених предмета. 

 

mailto:tanja.conley@earthlink.net
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Циљеви и приступ настави: 

 

Средњовропска урбанистичка-архитектонска теорија и пракса 19. и 20. века оставила је видан 
траг не само на развој идеја у осталим развијеним регионима Европе и Америке, већ је, што је за 
нашу средину још значаније, битно утицала на формирање архитектонске доктрине при 
трансформацији Србије од саставног дела Отоманске империје у модерну европску државу.  Циљ 
предмета је да препозна кључне идеје, покрете и индувидуе који су обележили тековине 
средњоевропске сцене 19. и 20. века и отвори могућност сагледавања њихових утицаја на српску 
средину.  
 

Садржај наставе: 

 

Студенти ће имати прилику да се упознају, како са теоријским концептима који су снажно 
обележили регион Средње Европе, тако и са утицајним урбанистичким и архитектонским 
пројектима.  Временски оквир који ће бити обухваћен кретаће се од утемељења идеја модерности 
(као последице Француске буржоаске револуције, која је битно утицала на формирање модерне 
политичке и културне климе средњоевропског региона) до данашњег времена.  После приказа 
опште слике културног и политичког лика Средње Европе, следиће предстаљање пресудних 
момената у историји урбанистичког и архитектонскиг стваралаштва овог региона. 
 

Метод извођења наставе: 

Наставу ће сачињавати предавања и дискусије на тему одржаног предавања(која ће бити 
завршни сегмент сваког предавања), као и прочитаног материјала (који ће пратити представљену 
тему сваке недеље).   
Студенти су дужни да сваке недеље (почев од пете па до крајње, четрнаесте) предају кратак 
приказ (250-500 речи) штива које је предвиђено за читање и дискусију.  
 
 

 

Нед Наставници и наслови тематских јединица                                           

01 М. Ротер-Благојевић Због чега нам је значајна Средња Европа – утицаји на стварање српске 
архитектонске климе 19. и почетка 20. века. 

02 А. Столић   Шта је Средња Европа – културно историјски контекст.  

03 В. Мако Естетичка традиција Средње Европе 19. и почетка 20. века. 

04 С. Вујовић Урбана социологија и мисао о граду Средње Европе 19. и почетка 20. 
века. 

05 Т. Дамљановић Империјално и модерно  - стварање престоничких идентитета (Берлин и 
Беч).  

06 Т. Дамљановић Од империјалног до националног – стварање престоничких идентитета 
(Будимпешта, Праг и Загреб). 

07 Т. Дамљановић „У ком стилу треба да градимо?“ – питање стила и трагања за 
националним изразом тероретичара архитектуре Средње Европе 19. 
века. Шинкел и Семпер – теорија и пракса. 

08 Т. Дамљановић „Очеви и синови“ – обрачун са историзмом и кристалисање идеје 
модерне архитектуре. 

09 Т. Дамљановић Од Веркбунда до Баухаусa. 

10 T. Дамљановић Вајсенхоф и институционализација Модерног покрета у архитектури 

11 Т. Дамљановић „Синови са периферије“ - стварање идеје модерне архитектуре и 
националног израза у Мађарској, Чешкој, Словачкој, Хрватској и 
Словенији. 

12 Т. Дамљановић Од авангарде до тоталитаризма: архитектура 1930-тих.  

13 Т. Дамљановић Промишљање модерног 1945-1989. 

14 Т. Дамљановић Пад Берлинског зида и Нови милениум - стремљења у средњоевропској 
архитектури после 1989. 
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Обавезна литература: 

Избор обавезних текстова (на српском и енглеском језику) који се морају читати и спремити за 
дискусију пред свако предавање (који ће моћи да се набави у књижари АФ). 
 

Препоручена литература:. 

1. Alofsin, Anthony. When Buildings Speak: Architecture as Language in thе Habsburg Empire and 
Its Aftermath, 1867-1933. (Chicago: The University of Chicago Press, 2006.) 
2. Kadijević, Aleksandar. Estetika arhitekture akademizma (XIX - XX vek). (Beograd: Građevinska 
knjiga, 2005.) 
3. Moravánszky, Ákos. Competing Visions: Aesthetic Invention and Social Imagination in Central 
European Architecture, 1867-1918. (Cambridge, MA: MIT Press, 1998.) 
4. Wiebenson, Dora – Sisa, Jozsef. (ed) The Architecture of Historic Hungary. (Cambridge, MA: MIT 
Press, 1998.) 
5. Šorske, K. E. “ "Fin-de-siecle"” u Beču, politika i kultura. (Beograd: Geopolitika, 1998.) 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад чини текст  од 4500-6000 речи, плус илустрације (цртежи и фотографије аутора 
рада или старе фотографије и планови преузете из литературе или из архива).  
 

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 
присуствовања предавањима, учешћу у дискусијама и припреми кратких приказа обавезних 
тектова. Завршни испит биће семинарски рад код кога ће се вредновати: избор и објашњење теме, 
садржајност и систематичност у раду, истраживачки и аналитички квалитети рада, критички однос 
студента према теми и досадашњим истраживањима теме, самосталност у изради теме, као и 
општи квалитет презентације рада. 
 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања 
испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

Присуство предавањима   10 Колоквијум - Предлог теме 
семинарског рада 

20 

Кратки прикази обавезних 
текстова и учешће у дискусији  

30 Семинарски рад 40 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=%C3%81kos%20Morav%C3%A1nszky

