
 

Курс 17.1. Изборни предмет 1–   3 ЕСПБ 
5. семестар основних академских студија, 2010/11 
 
 
 
 
План рада 
Назив предмета:  
 
Курс 17.1. Изборни предмет 1:  
 
Уметност у јавним градским просторима – Public Art and Public Space  
БОГДАН БОГДАНОВИЋ – ГРАДОСЛОВАР 
 
Година студија:  
5. семестар основних академских студија - мастер, 2010/11 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Биће накнадно одређен према могућностима распореда за јесењи семестар 2010/11 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Биће накнадно одређен према могућностима терминског плана за јесењи семестар 2010/11 
Термини одржавања колоквијума: 
Биће накнадно одређен према могућностима терминског плана за јесењи семестар 2010/11 
 
 
Наставник: 
Доц. Зоран Ђукановић, Др Владимир Вуковић 

Консултанти:   
Доц мр Јелена Живковић, Проф. Др Дарко Радовић 

Сарадници у настави:   
Александар Бобић 

Број кабинета:  
011 

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

Телефон:  
011/3345603                                                                            Е-маил: duke@arh.bg.ac.rs; v.vukovic@eduhi.at 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  
 
Просечна оцена из претходних студија и знање енглеског језика, пожељно знање немачког језика. 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Укратко објаснити основни циљ наставе, релације задатка са осталим сродним наставним дисциплинама, основна знања која ће 
студент стећи радом на предмету и допринос  тих знања укупној компетенцији студента.  
 
Програм УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА, Public Art Public Space се бави 
оспособљавањем студената за планирање, пројектовање и реализацију пројеката унапређења јавних 
градских простора њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих уметничких форми и 
средстава. 



 

 
Општи циљ програма је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације 
уметничких пројеката у јавним просторима који се остварује интердисциплинарним деловањем 
уметника, архитеката, планера и дизајнера као и различитим облицима учешћа јавности и локалне 
заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације. 
 
Посебан циљ овогодишњег курса је развити дискусију, размену информација, и истраживачки рад кроз 
које би студенти постигли критички осврт на дело Богдана Богдановића. Посебно ће се обрађивати 
текстови аутора Професора Богдана Богдановића. 
 
 
 
Садржај наставе: 
Објаснити и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата предмет, као и структуру 
тематских целина које ће се у оквиру предмета изучавати. 
 
Настава на предмету је усмерена на истраживање квалитета јавних градских простора као и могућности 
њиховог унапређења реализацијом различитих уметничких форми. 
 
Тема задатка у зимском семестру 2009/2010 је " Богдан Богдановић – ГРАДОСЛОВАР " 
 
Од студената се очекује самостални истраживачки рад на реализованим делима и задатој литератури, 
као и осталом документацијом везаном за рад и дело Богдана Богдановића. Посебно ће се обрађивати 
текстови аутора Професора Богдана Богдановића. 
 
Богдан Богдановић је био један од најпознатијих архитеката на просторима бивше Југославије. 
Његова споменичка архитектура као и његово књижевно дело уживају данас интернационално 
признање. Познавање његовог дела доприноси познавању наше културне баштине у времену дужем 
од пола века. Грађевинско дело Богдана Богдановића обухвата 18 споменика на подручју некадашње 
Југославије. Његово књижевно дело обухвата 18 књига и преко 500 осталих боблиографских наслова 
од којих су многи преведени на више светских језика. Најчешћа тема његових теоретских радова су 
град и урбанизам. Богдановић је од 1964. до 1987. године био професор Архитектонског факултета 
у Београду и оснивач „Школе за филозофију архитектуре“ у Малом Поповићу. Од 1982. до 1986. био је 
градоначелник Београда. Од 1993. је живео у Бечу где је и умро 2010. године. 
   
Метод извођења наставе:  
Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, 
есеји, семинарски радови итд. 
 
Кроз предавања на Факултету студенти добијају основне информације о животу и раду Богдана Богдановића, 
околностима у којима је радио, друштвено-политичкој ситуацији, породичној ситуацији итд. Ова уводна упознавања 
са његовим делима се одвија кроз документацију предавача (фотографије грађевинских дела, цртежи, пројекти, 
библиографија).  
 
Потом се студентима дају предлози тема за индивидуално истраживање на тему дела Богдана Богдановића, која 
се могу поделити у неколико већих области: Споменичка архитектура, књиге о урбанизму и теорија града, 
Богдановић као професор архитектуре, цртежи итд. Посебно ће се обрађивати текстови аутора Професора 
Богдана Богдановића. 
 
За време рада предвиђене су консултације и презентације постигнутих сазнања пред целом групом курса. На крају 
курса је предвиђена завршна презентација резултата истраживања. Радови студената би били објављени у виду 
заједничке публикације, која би била публикована и на интернету.  
 
У оквиру курса су предвиђене екскурзије на којима би се посетили неки од споменика Богдана Богдановића: 
Београд, Крушевац, Сремска Митровица итд. Ако време и финансијска средства допуштају, организовала би се 
екскурзија и до споменика у Јасеновцу, као и посета најобимнијем архиву Богдановићевог дела која је смештена у 
Бечу.  
  
 



 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  теоретска настава – Public Art and Public Space 

02  теоретска настава  – О Богдану Богдановићу 

03  теоретска настава  – О Богдану Богдановићу 

04  теренски рад или екскурзија 

05  теоретска настава + пракричан рад 

06  практичан рад 

07 1. Колоквијум: презентација рада 

08  теоретска настава + пракричан рад 

09  теоретска настава + пракричан рад 

10  практичан рад 

11  практичан рад 

12  практичан рад 

13 2. Колоквијум: презентација рада 

14  финализација рада 

 

Обавезна литература:  
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 
 
Зоран Ђукановић Јелена Живковић: 
• ЈАВНА УМЕТНОСТ И КРЕИРАЊЕ МЕСТА: студија случаја Београд-градска општина Стари град, , 

Архитектонски факулет Универзитета у Београду; Београд; 2008. 
 
Владимир Вуковић: 
• BOGDAN BOGDANOVIC; ISBN-10: 3-7025-0612-8  ISBN-13: 978-3-7025-0612-4  
 
Богдан Богдановић: 
• Mali urbanizam, Narodna prosvjeta, Sarajevo, 1958  
• Zaludna mistrija, Nolit, Beograd, 1963  
• Urbanističke mitologeme, Vuk Karadžić, Beograd, 1966  
• Urbs & Logos, Gradina, Niš, 1976  
• Povratak grifona, Slovo, Kraljevo, 1978  
• Rogata ptica, Sinteza, Kruševac, 1979  
• Gradoslovar, Vuk Karadžić, Beograd, 1982  
• Povratak grifona/ The Return of the Griffon, Jugoart, Beograd, 1983  
• Zaludna mistrija, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1984  
• Eeji: Epistolarni eseji, Prosveta, Beograd, 1986  
• Krug na četiri ćoška, Nolit, Beograd, 1986  
• Mrtvouzice – Mentalne zamke staljinizma, August Cesarec - Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1998  
• Knjiga kapitela, Svjetlost, Sarajevo, 1990  
• Die Stadt und der Tod – Essays, Wieser Verlag, Klagenfurt-Salzburg, 1993  
• Grad kenotaf, Durieux, Zagreb, 1993  
• Architektur der Erinnerung, Wieser Verlag, Klagenfurt-Salzburg, 1994  
• Grad i smrt, Beogradski krug (Belgrader Kreis), Beograd, 1994  
• Mesto in smrt, Založba Wieser, Celovec-Salzburg, 1995  
• Die Stadt und die Zukunft, Wieser Verlag, Klagenfurt-Salzburg, 1997  
• Der verdammte Baumeister - Erinnerungen, Paul Zsolnay Verlag, Wien, 1997  
• Die Rückkehr des Greifs, Wieser Verlag, Zagreb, 1998  
• Der verdammte Baumeister - Erinnerungen, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2000  
• Glib i krv, (priredila Latinka Perović), Helsinški odbor u Srbiji, Beograd, 2001  
• Grad i budućnost, Naklada Mlinarec & Plavić, Zagreb, 2001  
• Ukleti neimar, Feral Tribune, Split, 2001  
• Vom Glück in den Städten, Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2002  



 

• Mesto a démoni, Bratislava, 2002  
• Sprievodca labyrintom mesta, Bratislava, 2005  
• Die grüne Schachtel – Buch der Träume, Paul Zsolnay Verlag, Wien, 2007  
• sreći u gradovima, Prosveta, Beograd, 2007  
• Zelena kutija – Knjiga snova, Mediterran Publishing, Novi Sad, 2009  
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 

Семинарски рад, одбрана рада. 
Критеријуми оцењивања: 
Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 
 
• Интердисциплинарност у приступу изучавања задате проблематике 
• Аналитичност , систематичност, креативност, оригиналност у обради теме 
• Активност у настави 
 
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 семинарски рад 40 
колоквијуми 20+20 усмена одбрана семинарског рада 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 
 
 
Програм УМЕТНОСТ У ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПРОСТОРИМА, Public Art Public Space се бави 
оспособљавањем студената за планирање, пројектовање и реализацију пројеката унапређења јавних 
градских простора њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих уметничких форми и 
средстава. 
 
Од студената се очекује самостални истраживачки рад на реализованим делима и задатој литератури, 
као и осталом документацијом везаном за рад и дело Богдана Богдановића. Посебно ће се обрађивати 
текстови аутора Професора Богдана Богдановића. 
 
 
наслов - тема: 
 
Уметност у јавним градским просторима – Public Art and Public Space  
БОГДАН БОГДАНОВИЋ – ГРАДОСЛОВАР 
 

СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 
 
JPG формат, 800x600 dpi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формулар за оцене 



 

 
МОДУЛ М8.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Назив предмета:  
 
 
 
Наставник:  
 
 
 
  Презиме и име студента  Број индекса  Пред‐ 

испитне 
обавезе 

Испит  Укупно 
поена 

Закључна 
оцена 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
 
 
 
 
 
 
Датум 
 
 
 
 
Потпис наставника  
 
 
 
 


