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МОДУЛ М2 – Историја и теорија архитектуре,  3 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2011/12. 
 
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 на архитектури, а 
специфична проблематика се сагледава из више области, односа архитектуре и студија културе и уметности, 
естетских теорија, историјског контекста, заштите градитељског наслеђа и савремене изградње у заштићеним 
просторима. Провера знања се одвија кроз писане радове и испит. 
 
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. 
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник са једним сарадником, а у њему учествују три наставника и два сарадника, по 
тематским блоковима. 
План рада на предмету одређује наставник. 
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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Назив предмета:  
 
МОДУЛ М2 – Опште наставне области – Уметност 
Историја и теорија архитектуре 
Година студија:  
2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12. 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Четвртак од 12.15 до 14 сати у амфитеатру АФ 
Термин одржавања испита: 
Према распореду 
Термини одржавања колоквијума: 
8. и 15. недеља наставе 
 
 
Назив предмета: 

Историја и теорија архитектуре 

Наставник: 

Руководилац предмета: 
др Мирјана Ротер-Благојевић, ванредни професор 
 
Учесници у настави: 
др Александар Игњатовић, ванредни професор 
др Гордана Милошевић Јевтић, доцент  
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор 
 
Сарадници у настави: 

мр Рената Јадрешин Милић, асистент 
мр Марко Николић, асистент    
                      
Број кабинета: 231, 232, 233 

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

Kонсултације са наставницима према терминима објављеним на огласној табли испред кабинета 

Телефони:    011 3218 731 / 3218 732  / 3218 733 

 

 

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 
архитектуре, која треба да допринесу развијању њихових креативних способности и компетентности за теоријско 
изучавање и критичко процењивање архитектонског старалаштва у прошлости и садашњости.  
 
Садржај наставе: 
Настава је организована кроз предавања групе предавача у посебним тематским областима са заједничким 
фокусом на савремену архитектуру: 
− архитектура и студије културе и уметности (др А. Игњатовић) 
− савремена архитектура у историјском контексту  (др Г. Милошевић Јевтић, мр Р.Јадрешин Милић) 
− савремени концепти и приступ традицији у новијој архитектури Србије  ( др М. Ротер Благојевић) 
-     савремени однос према културном наслеђу (мр М.Николић) 
Метод извођења наставе: 
Настава се одвија кроз предавања групе предавача ex-cathedra, израду колоквијума (писаних радова), 
индивидуалне консултације наставника и сарадника са студентима и завршни испит у виду писаног рада. 
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нед Наслови тематских јединица                                           Наставник предавач 

01 Основна обавештења о предмету, тематским јединицама, наставницима, 
обавезама студената, литератури и сл. 

М. Ротер Благојевић 

02 Архитектура као текст културе – семиотичке интерпретације архитектуре А. Игњатовић 
 

03 Архитектура, култура и политика 
 

А. Игњатовић 

04 Архитектура и  конструкција идентитета  
 

А. Игњатовић 

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

Г. Милошевић 

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

Г. Милошевић 

07 Примена теоријских ставова у реконструкцији античке архитектура Г. Милошевић 

08 1. колоквијум  

09 Класични принципи и форме и њихова артикулација у савременој 
архитектури  

Р. Јадрешин Милић 

10 Стилске трансформације и обликовање јавних грађевина у Србији током 
19. и почетком 20. века  

М. Ротер Благојевић 

11 Трансформација обликовања сакралних грађевина у Србији током 19. и 
почетком 20. века  

М. Ротер Благојевић 

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

М. Ротер Благојевић 
 

13 Савремени однос према градитељском наслеђу  у складу са принципима 
интегративне заштите и одрживог развоја 

М. Николић 

14 Припреме и консултације за полагање испита сви учесници у настави 

15 2. Колоквијум  

 

Обавезна литература: 
− припремљени избор текстова доступан у скриптарници АФ 
 

Препоручена литература: 

• Adams, Nicholas; Nussdorfer, Laurie, The Italian City, 1400 – 1600, In: Italian Renaissance Architecture from 
Bruneleschi to Michelangelo (ed. H. Millon). Thames and Hudson, 1994, pp. 205 – 232. 

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

• Гилберт Еверет Катарина; Кун Хелмут. Историја естетике: ревидирана и проширена. Београд: Дерета, 
2004. 

• Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga, 2000. 
• Ignjatović, Aleksandar. Arhitektonski počeci Dragiše Brašovana. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2004. 
• Ignjatović, Aleksandar. Jugoslovenstvo u arhitekturi, 1904-1941. Beograd: GRađevinska knjiga, 2007. 
• Кадијевић, Александар. Један век тражења националног стила у српској архитектури. Београд: 

Грађевинска књига, 1997. 
• Кадијевић, Александар. Естетика архитектуре академизма (XIX - XX век), (Београд: Грађевинска 

књига, 2005). 
• Kostof, Spiro. Arhitekta profesija kroz istoriju. Beograd, Građevinska knjiga, 2007. 
• Kruft, Hanno Walter. A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present. Zwemmer Princeton 

Architectural Press, 1994. 
• Кулетин Ћулафић, Ирена. Естетичка теорија архитектуре Марка-Антоана Ложијеа. Београд: 

Архитектонски факултет, 2011. 
• Несторовић, Богдан. Архитектура Србије у XIX веку. (Београд: Арт прес, 2008). 
• Перовић, Р. Милош. Историја модерне архитектуре: антологија текстова. Књиге 1, 2/A, 2/B, 3. 

Београд: Архитектонски факултет,1997, 1999, 2000, 2005. 
• Ротер-Благојевић, Мирјана. Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20. века. Београд: 

Архитектонски факултет и Орион Арт, 2006. 
• Hays, Michael К. (еd) Architecture Theory since 1968. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998. 
• Џенкс, Чарлс, Нова парадигма у архитектури,  Београд: Орион Арт, 2007. 
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Начин полагања испита: 
Испит се полаже кроз израду два  колоквијума – писана рада (везана за једну од  од тема које су излагане на 
предавањима и обавезну литературу – писани рад има максимално 1000 речи) и писмени испит (писани рад 
везан за једну од наставних јединица излаганих на предавањима и обавезну литературу  – на писменом испиту 
студент бира једну од три понуђене теме ).  
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 два  колоквијума  и кроз коначно 
бодовање писаног рада са завршног испита.  

 
Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету, предиспитне обавезе учествују са 50 поена (по 25 поена на 
сваком колоквијуму), а завршни испит са 50 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита 
студент може стећи највише 100 поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

    
колоквијуми 2x25=50 поена завршни испит 50 поена 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 


