
 

МОДУЛ М6.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
 
 
План рада 
Назив семинара:  
КУЛТУРА И ЗАШТИТА – РЕНЕСАНСА И ИНТЕГРАЦИЈА НАСЛЕЂА У УСЛОВИМА САВРЕМЕНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА  

 
Година студија:  
3. семестар мастер академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 

6 и 11. недеља 
 
 

Наставник:  
др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент  

 

Сарадници у настави:   
мр Рената Jадрешин-Милић, асистент  

Број кабинета: 232 

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

Телефон:                                                                                                         Е-маил:  

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.  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 

 Упознавање развоја комплекса Београдске тврђаве и Савског приобаља. Успостављање националног идентитета и 
спољњи утицаји на културни и економски развој оовог дела града. Пројектовање у и заштићеним срединама  и 
мултидисциплинарни приступ рехабилитацији појединачних објеката и градских блокова.  
. 

 
Садржај наставе: 

Предавања представљају спој анализа и тема које се односе на проблеме пројектовања у заштићеним срединама и то 
кроз изведене примере и пројекте у реализацији. У уводним предавањима (до коловијума) биће презентна грађа о 
Београдској тврђави и Савском приобаљу и историјском контексту. Предвиђена су и групна или самостална теренска 
истраживања наведеног потез а, а  која имају за циљ израду два задатка – колоквијума у оквиру семинара. Предавања су 
усаглашена са семинаром Landscape, структура и инфраструктура (др ДраганаВвасиљевић Томић, в. п и др Ана Никезић, 
доцент) . 

 
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. 

 

 

Термински план извођења наставе 
нед Наслови јединица Опис  тематских јединица 
01  Уводно предавање. Заштита и култура – културна политика, модели 

пројеката у култури, маркетинг у култури, стратегија међународне културне 
сарадње 
Др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент  
 
 

02  Историјски развој комплекса Београдске тврђаве и Савског приобаља 
др Гордана Милошевић, доцент  

03  Промена идентитета у време стварања нације  
Др Александар Игњатовић, ванредни професор 

04 Теренска 
истраживања 

Обилазак Савског приобаља и прикупљање података (фотографисање, 
описивање појединачних објеката и амбијенталних целина). 

05  Историјске, културне, амбијенталне и архитектонске вредности потеза 
Савског пристаништа и Карађорђеве улице 
Др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор 

06 1. задатак Валоризација изабраног објекта или амбијенталне целине - 1.задатак 
 07  Повезивање Београдске тврђаве и приобаља – конкурси и пројектна 
решења.  
Бранислав Митровић, професор  
 08   Небојша кула – пројекат ревитализације и реконструкције.  
Студија случаја Југословенско драмско позориште. Теразијска тераса. Бетон 
хала 
Дејан Миљковић, ванредни професор  
Гордана Симић, арх, Републички завод за заштиту споменика културе Београд 

09  Народни музеј у Београду – центар уређења наслеђене градске структуре  
Формулација концепта у условима конкретног контекста. 
Владимир Лојаница, ванредни професор  
 10  Тврђава у Бања луци – компаративна анализа  
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор 

11 2. Колоквијум Изграђени и неизграђени простор – концепт и предлог решења – 2 задатак 
12  Проблеми у пројектовању у заштићеним срединама. Употреба градитељског 

наслеђа у архитектур 
Боривоје Петровић, ванредни професор 
Иван Рашковић, доцент 
 13  Однос градитеља према историјској архитектури  
мр Рената јадрешин-Милић, асистент 
Студија случаја Feliх Romuliana - Менаџмент културне баштине.  
Брана Стојковић Павелка, арх, Републички завод за заштиту споменика културе 
Београд 
 14  Завршно предавање и разговор о концепту завршног задатка  
Др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент 

 

 

Обавезна литература:  
Dragićević Šešić,M., Stojković, B., Kultura. Menadžment, animacija, marketing, Beograd 2011. 
Вученовић, С.: Урбана и архитектонска конзервација, Друштво конзерватора Србије, Београд, 2004 
Нешковић, Ј.: Ревитализација споменика културе, Архитектонски факултет, Београд, 1986. 
. 

 
Пrепоrучена литеrатуrа: 

Roter-Blagojević, M., Stambena arhitektura Beograda, u 19.и почетком 20. века, Beograd , 2006. 
Косанчићев венац, Завод за заштиту споменика култуrе гrада Беогrада, Беогrад 1979. 
Павловић-Лончаrски в., Мали пијац на Сави кrаjем XIX и почетком XX века, Наслеђе, 6 (2005), Беогrад, 107 – 118. 
Ђуrић- Замоло,Д., Беогrад као оrијентална ваrош под Тиrцима, Беогrад 1977. 



 

 
Остала литеrатуrа биће пrиложена уз  тематске јединице 

 
 
 

Начин полагања испита (садrжај пrојекта и семинаrског rада): 
Колоквијуми – задатак 1 и 2 пrедстављају саставни део завrшног семинаrа који у виду елабоrата тrеба да пrикаже споменичке 
вrедности и пrедлог интервенција, као изrаз савремених потреба града и културне политике у рехабилитацији појединачног 
објекта или амбијенталне целине. 
Кrитеrијуми оцењивања: 
Предавања, колоквијуми и теренска истrаживања су обавезна и биће rеализована пrема куrикулуму који је достављен.  

Оцењивање: 
 
У стrуктуrи укупне оцене студента на пrедмету пrедиспитне обавезе (сви облици rада који се оцењују пrе полагања испита и који 
се као такви једино и могу rеализовати у овом пеrиоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем пrедиспитних 
обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Пrедиспитне обавезе поена 
 

Завrшни испит  поена 

активност у току пrедавања 10 пrојекат  
колоквијуми 20 + 20 усмена одбrана пrојекта  
семинаrи 50 писмени елабоrат  
 

Услови пrедаје после заказаног rока: 
из статута АФ 

Статутаrне одговоrности и пrава студената: 
из статута АФ 

 


