
 

МОДУЛ М5.2 – Семинар (1,2,3,4)  2 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 14.  јануара 2011 године.   
 
Одлуком Наставно-научног већа, у студијском програму мастер академских студија Архитектонског факултета у Београду, 
извршена је промена начина вредновања Семинара, тако што се успех студената у савлађивању Семинара 2ЕСПБ утврђује 
посебном оценом, независно од оцене којом се утврђује рад у Студију.  
Студенти се пријављују за семинар од 14. До 18. Фебруара. 
Студенти на усмерењу Архитектура и Архитектонске технологије обавезно похађају 2 семинара (2х2ЕСПБ). 
Студенти на усмерењу Урбанизам похађају 4 семинара (4х2ЕСПБ) према студијском програму, 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање првенствено теоријских 
знања.  

 

План рада 
 

Назив семинара: 

MУЗЕЈИ  

Година студија:  

2. семестар мастер академских студија  2010/11 
Број кредита: 

2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2010/11 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2010/11 

Термини одржавања колоквијума: 

према терминском плану извођења наставе 

 

Наставник: 

проф. Василије Милуновић 

Сарадници у настави:   

асс. Верица Међо, демонстратор Невена Митровић 

Број кабинета: 252 

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

по договору, у зависности од осталих факултетских обавеза студената   

Телефон:           011 32 18 752      

Е-маил:              milunovic.studio@gmail.com 

 

Критеријуми за пријем студената: 

Просек на досадашњем току студирања.  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Настава на семинару има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, студије случаја и гостујућа предавања, упозна са 
основним принципима пројектовања савремених музејских објеката, на начин који би студентима омогућио да стекну увид у 
функционалну и технолшку комплексност ове врсте објеката. Такође, циљ наставе је да студенти кроз практичан рад на изради 
семинарског рада стекну знање о сложеним аспектима пројектовања  простора за излагање,  чување, конзервацију и 
рестаурацију музејских експоната.  
 

Садржај наставе: 

Концепција семинара има за циљ упознавање студената са историјатом и развојем проблематике пројектовања музејских 
објеката. Тежиште семинара је анализа различитих тенденција у конципирању пројектантских решења. Кроз историјски приказ 
карактеристичних пројеката истражује се однос према теми да се музеји пројектују тако да је омогућена њихова једноставна 
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трансформација, третман изложбених и складиштених простора тако да је омогућен раст колекције. Кроз презентацију 
савремених концепција музејских простора приказују се нови начини формирања музејских простора кроз трансформације 
индустријских објеката у музејске, кроз реконструкцију и доградњу, као и феномен формирања музејских дистрикта у 
савременим градовима. 
 

Метод извођења наставе:  

Настава на семинару се спроводи кроз теоријску наставу, анализе студије случаја и интерактивну наставу и дискусије. 
Предавања су конципирана тако да се студенти упознају са архитектуром савремених музеја, основама формирања 
организационе структуре објекта, функционалном систематизацијом и организацијом допунских садржаја у савременим 
музејским просторима. Рад на семинарском раду  (упоредна анализа два музеја) спроводи се кроз консултације са студентима. 
 

 

Термински план извођења наставе* 

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Пројектовање музеја Појам и дефиниција музеја, типологија музејских објеката, 4 основне функције музеја 

02 Пројектовање музеја 
Историјски развој музеја,  генеза различитих пројектантских решења, са акцентом на 
модернистичким концепцијама 

03 Гостујуће предавање арх. Владимир Лојаница, конкурсно решење Народног музеја у Београду 

04 Пројектовање музеја Елементи пројектовања музејских простора, садржаји и функција 

05 Студија случаја - Лондон Приказ музеја: The British Museum, Tate Modern, Tate Britain  

06 
Студија случаја – музеји у 
Немачкој  

Приказ музеја: Museum fur Kunsthandwerk, Museum Abteiberg,  Kunstmuseum Bonn... 

07 1. Колоквијум: Филм и дискусија (Daniel Libeskind, Jewish museum, Berlin) 

08 Гостујуће предавање 
арх. Јован Митровић и арх. Дејан Миљковић – Конкурс за научно-истраживачки 
центар у Блоку 39, Изложбени простор – Кула Небојша 

09 Пројектовање музеја 
Принципи осветљења у музејским просторима, уопштено о осветљењу, типологија 
светиљки (гост предавач - инж. Ирфан Хасановић, експерт за расвету) 

10 Студија случаја – Штутгарт Приказ музеја: National Gallery, New Stuttgart Art Museum 

11 Гостујуће предавање 
арх. Јелена Ивановић-Војводић, БИНА 2011. 
арх. Даница Јововић-Продановић, Музеј града Београда  

12 Студија случаја - Стокхолм Приказ музеја: Museum of Modern Art, Vasa Museum 

13 2. Колоквијум: Филм и дискусија (Renzo Piano, California Academy of Sciences) 

14 
Студија случаја – Сан 
Франциско 

Приказ музеја: California Academy of Sciences, de Young Museum 

* могуће су измене у распореду терминских наставних јединица гостујућих предавача  

 

Обавезна литература:  

Josep Maria Montaner, 2003, Museums for the 21
st
 Century, Barselona 

Paul von Naredi – Reiner; 2004, A design manual, Museum buildings; Birkhauser; Basel. 
Mimi Zeigar; 2005, New Museum architecture; Thames &Hudson, London. 
Миодраг Јовановић, Музеологија и заштита споменика културе, Београд, Плато, 1994. 
А +U, 466; 451 
The Architectural Review, 1304, 1334, 1302 
Bauwelt 23.08, 29.09, 34.08, 43.07 
 

Препоручена литература: 

У складу са изабраном темом за рад на семинарском раду 
 

 

 



 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже кроз израду семинарског рада. Тема семинарског рада дефинише се у договору са наставником и подразумева 
упоредну анализу два музеја према дефинисаним критеријумима. Рад треба да поседује назив и структуру садржајa. Обим рада 
је до 12 листова А4 формата (текстуални део-око 4000 карактера; до 6 фотографија; графички прилози. Oбавезно навести 
коришћену литературу). У прилогу обавезан CD са дигиталним записом семинарског рада. 

 

Критеријуми оцењивања: 

Рад студената ће бити вреднован на основу учествовања у настави (присуство на предавањима и на консултацијама, активно 
учествовање у дискусијама) и рада оствареног на практичном делу -– израда семинарског рада.  Критеријуми за вредновање  
семинарског рада биће: изброр теме и аспекта истраживања, развојни процес, квалитет критичког приступа, показана 
способност да се кроз избор примера, структуру и поступак анализе прикаже разумевање сложености пројектовања објеката 
музеја. 
 

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 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 семинарски рад 

колоквијуми 2*10 усмена одбрана рада 10 

избор теме семинарског рада 5 писмени елаборат 50 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


