
 

МОДУЛ М8.2 – Изборни предмет 2,  3 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 10.  јануара 2011 године.   

 
Студенти се пријављују за изборне предмете од 31. јануара до 4. фебруара. 
Изборни предмет  је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 

План рада 
Назив предмета:  

РЕЛИГИЈА КУЛТУРА АРХИТЕКТУРА 
Година студија:  

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

3 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:  
8 и 14 недеља 
 

 
 

Наставник: 

ДОЦ. ДР ГОРДАНА МИЛОШЕВИЋ 

Сарадници у настави:   

АСИСТ. МР РЕНАТА ЈАДРЕШИН-МИЛИЋ 

Број кабинета:  232 

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

Телефон Кабинет 3218732               Е-маил: heritage@arh.bg.ac.yu                                                                                                                                

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просек на досадашњем току студирања.  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

У току рада на предмету РЕЛИГИЈА КУЛТУРА АРХИТЕКТУРА биће посебно посвећена пажња 

формирању три велике религије хришћанаства, јудеизма и ислама и њиховим међусобним релацијама, 
у појединачним и збирним елементима архитектуре. Пажња студената биће усмерена и ка тумачењу 
утицаја ових религија у стврању културног миљеа и појединих историјских прекретница. Посебно ће се 
студенти упознати и са компаративним истраживањума и анализама које се односе на установљавање 
облика и типова архитектуре. У интерактивном раду са студентима требало би да се отворе питања 
везана за порекло архитектуре ове три велике конфесије, као и њихов међусобни утицај на издвајање 
заједничких елемената према функцији,и према примењеној конструкцији. Стечена специфична знања 

била би од непосредне користи и за разумевање стварања потоњег средњовековног и ренесансног односа  
градитеља и клијената према сакралној архитектури на једној старни и стварања успостављања јаких црквених 
институција и црквеног племстав на другој страни.  

 

Садржај наставе: 

I – III недеља – Уводно предавање о идеји за покретање изборног предмета под називом РЕЛИГИЈА КУЛТУРА 
АРХИТЕКТУРА и упознавање студената са методологијом рада на предмету. Дефинисање просторног и 
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историјског оквира. Свете књиге Тора, Библија и Куран.  

II – III недеља – Дефинисање просторног и историјског оквира настанка јудеизма. Однос културног окружења и 

анализа организације и типологије сакралне архитектуре. Архитектура у расејању.  

IV – VII недеља – Дефинисање просторног и историјског оквира настанка хришћанства. Соларне и митраистичке 
идеје као саставни део пренетих веровања из паганских религија у хришћанство. Расколи у учењима и њихови 
утицаји на одвајање и формирање две велике хришћанске цркве у средњем веку. Устпостављање и 
установљавање типа. Симболика крста и круга. Трансформација идеје и појава нових облика архитектуре у 

савременом приступу пројектовања.  

VIII – X недеља – Дефинисање просторног и историјског оквира настанка ислама. Паралелни свет архитектуре и 
културе током раног средњег века. Обликовање архитектуре. Савремени правци у архитектури ислама.  

XII -XIV недеља – Упознавање са идеолошким ставовима религија јудеизма, хришћанства и ислама у односу на 

савремено друштво и принципе пројектовања. Однос цркве верника и клијената. Гостовање предавача  

 

Метод извођења наставе:  

Упознавање студената кроз предавања са савременом методологијом проучавања компаративног тумачења 
сакралних објеката у односу на културне прилике и идеолошки став , са посебним акцентом на анализи историјских 
извора, и архитектонске грађе. 
Консултације везане за израду семинарског рада. 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Уводно предавање 

02  Јудеизам -Дефинисање просторног и историјског оквира настанка јудеизма. 

03  Јудеизам -Однос културног окружења и анализа организације и типологије 

сакралне архитектуре 

04  Хришћанство -Дефинисање просторног и историјског оквира настанка 

хришћанства 

05  Хришћанство Соларне и митраистичке идеје као сасатвни део пренетих 

веровања из паганских религија 

06  Хришћанство -Расколи у учењима и њихови утицаји на одвајање и 

формирање две велике хришћанске цркве у средњем веку. 

07  Хришћанство – Устпостављање типа и облика сакралне архитектуре и њихова 

трансформација у савременом приступу пројектовања 

08 1. Колоквијум:  

09  Ислам -Дефинисање просторног и историјског оквира настанка ислама 

10  Ислам -Паралелни свет архитектуре и културе током раног средњег века. 

Обликовање архитектуре. 

11  Гостовање предавача 

12  Гостовање предавача 

13  Гостовање предавача 

14 2. Колоквијум:  

 

Обавезна литература:  

Krautheimer,R., 1975, Early Christian and Byzantine Architecture, Baltimore, Penguin Books,  
Hoag,J.D.,1979, Islamic Architecture, History of World Architecture, H.Abrams,  



 

Fletcher,sir B.: A History of Architecture on the Comparative Method, Charles Schribner s Sons, New York, разна издања 

 

Препоручена литература: 

Rajner M., Sinagoge sa kupolom, Zbornik Jevrejskog istorijskog muzeja 5, Beograd 1987, 218-226  
Macdonald,W. 1962, Early Christian and Byzantine Architecture, Studio Vista, London,  
Židovi na tlu Jogoslavije (ed. Slavko Goldstein), Muzejsk prostor Zagreb 1988.  

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):  

СЕМИНАРСКИ РАД СА ОДБРАНОМ – РАД ТРЕБА ДА САДРЖИ МАКСИМАЛНО ОКО 25 000 СЛОВНИХ МЕСТА ТЕКСТА ПЛУС ИЛУСТРАЦИЈЕ 

Критеријуми оцењивања: 

СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА КРОЗ СЕМИНАРСКИ РАД ПОКАЖУ ДА СУ УПОЗНАТИ СА ОПШТОМ И ПОСЕБНОМ ЛИТЕРАТУРОМ ВЕЗАНОМ ЗА ТЕМУ 

СЕМИНАРСКОГ РАДА, ДА ДАЈУ СВОЈ ЛИЧНИ ДОПРИНОС КРОЗ КРИТИЧКУ АНАЛИЗУ И ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧАКА О ПОСЕБНИМ 

ПРОБЛЕМИМА ВЕЗАНИМ ЗА ИЗАБРАНУ ТЕМУ, ДА ПОКАЖУ ДА СУ САМОСТАЛНО ИЗРАДИЛИ РАД И ДА ВЛАДАЈУ МЕТОДОЛОГИЈОМ 

ПИСАЊА СЕМИНАРСКОГ 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 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 40 

колоквијуми 20 + 20 усмена одбрана пројекта 10 

семинари  писмени елаборат  

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


