
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Назив предмета:    
 
МОДУЛ 17.1   – Изборни предмет 
 
 
Година студија:  5. семестар основних академских студија школске 2012/13 године 
 
 
Број кредита:  3 ЕСПБ 
 
 
Термини одржавања наставе:  Понедељак  14:00 – 16:00 
 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана рада):  Према испитном распореду 
 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
Први колоквијум - 12. новембар 2012 
Други колоквијум - 17. децембар 2012 
 
 
 
Назив предмета:  У р б а н е   м и н и ј а т у р е  
 
 
Наставник:  
 
Мр Душан М. Станисављевић, ванредни професор  (E-mail: abcd@arh.bg.ac.rs) 
 
 
Сарадник у настави: 
   
Мр Ивана Лукић, асистент  (E-mail: sandil@eunet.rs) 
 
 
Број кабинета: 341 
 
 
Време за консултације са студентима:  Пoнедељак 11:00-12:00 / Четвртак 14:00-15:00 
  
 
Телефон (кабинет): 3218.718        Е-mаil (кабинет): Visual341@arh.bg.ac.rs 
                                                                                                                                                                                         
 



 

 

 
Посебни критеријуми за пријем студената: 
 
Максимални број полазника курса је 12  
Пријем је загарантован бившим полазницима изборног курса 3Д Визуелне комуникације – Архитектонска графика 
 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ наставе је изучавање методологије прикупљања, архивирања, селектовања, ажурирања и компарације 
фактографских података уз коришћење доступних начина графичке и моделарске презентације изабраних 
визуелних елемената непосредног урбаног окружења.  
Анализом опсервираних урбаних минијатура, студенти ће развијати сопствену визуелну суптилност и унапређивати 
однос према детаљу, фрагменту и целини, док ће избором адекватног начина графичке и моделарске 
презентације, на афирмативан начин, приказати овладани ниво сопствених способности у области визуелних 
комуниција. 
 
 
Садржај наставе: 
 
1. Прикупљање фактографских података из непосредног урбаног окружења 
2. Фокусирање на изабрану урбану минијатуру кроз детаљну анализу појавних облика, генезе и компарације 
3. Графичка и моделарска презентација опсервиране форме, прикупљених података и аналитичког процеса   
 
 
Метод извођења наставе: 
 
- Предавање: 
Минијатура као квантитативна одредница / Квалитативни атрибути минијатуре (суптилност, интерактивност, 
духовитост, перфекција реализације) / Урбане минијатуре / Контекст / Минијатура као фрагмент, фрагмент 
минијатуре, минијатура као део опуса / Значај минијатура у визуелном балансирању целине / Урбане минијатуре 
као просторни репери, акценти и декоративни елементи. 
- Рад на терену: 
Потрага за атрактивним минијатурним формама непосредног урбаног окружења уз преузимање фактографских 
података кроз скицу, фотографију, опис, отисак, интервју, итд...  
- Истраживање:  
Потрага за информацијама  публикованим у монографијама, књигама, часописима, интернет презентацијама, или 
сачуваним у архивама, сећањима, итд . . . Током истраживачког процеса  тежити ка што рационалнијем коришћењу 
расположивог времена, кроз што краће и директније везе мећу информацијама, њиховом брзом обрадом и 
адекватним архивирањем. 
- Анализа: 
Анализом опсервираних примера урбаних минијатура са аспекта форме, употребљених материјала и извођачке 
вештине, формирати параметре за њихову валоризацију.  
- Компарација: 
Међусобним поређењем студентских радова развијати здрав такмичарски дух и објективни увид у сопствене 
креативне могућности. 
- Тимски рад: 
Консолидација колективног стваралачког духа окупљеног око истог циља и поштовање усвојених принципа рада.  
- Индивидуални рад: 
Стваралачка слобода остварена кроз ауторски концепт, избор начина решавања проблема, организације 
расположивог времена и коришћења свих доступних графичких и моделарских техника и технологија. 
- Графичка и моделарска презентација: 
Материјализација изабраног идејног презентационог концепта коришћењем стечених знања и вештина, искуства и 
талента, уз неограничену примену савремених графичких техника и технологија. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Термински план извођења наставе 
  
 
Нед 
 

 
Датум 

 
Опис тематских јединица                                           

01 24. септембар 2012 
Упознавање 

Верификација полазника курса / Међусобно упознавање / Информације о садржају курса, 
начину извођења наставе, задацима, критеријумима валоризације и начину формирања 
завршне оцене / Питања, дискусија, разговор... 

02 01. октобар 2012 
Истраживање 
 

Предавање: Квантитативни и квалитативни атрибути минијатуре  
Вежба: Откривање и прикупљање атрактивних визуелних минијатура у непосредном окружењу   
Домаћи задатак: Персонализовано представљање кроз графичку минијатуру 

03 08. октобар 2012 
Фактографија 

Презентација, анализа и валоризација реализованог домаћег задатка 
Предавање: Начини прикупљања и архивирања фактографских података  
Домаћи задатак: Групни рад на терену - Откривање и прикупљање визуелних мотива 

04 15. октобар 2012 
Архивирање 

Презентација, анализа и валоризација реализованог домаћег задатка 
Предавање: Избор, слобода избора и суочавање са последицама 
Домаћи задатак: Коначан избор визуелног мотива уз кратко текстуално образложење  

05 22. октобар 2012 
Фокусирање 

Презентација изабраних тема, анализа, дискусија и верификација 
Предавање: Међусобни односи елемента, фрагмента и целине 
Домаћи задатак: Индивидуални рад на терену – Прикупљање варијетета изабраног мотива 

06 29. октобар 2012 
Анализа 

Презентација прикупљених фактографских података (Варијетети) 
Предавање: Графички и аналитички концепт изабраног мотива урбане минијатуре  
Домаћи задатак: Наставак рада и реализација студије у форми брошуре формата 20х20цм. 

07 05. новембар 2012 
Концепт 
 

Припреме за 1. Колоквијум 
Групне консултације, разговор и дискусија о изабраном аналитичком и графичком концепту, 
али и начинима решавања конкретних техничких проблема и дилема... итд... 

08 12. новембар 2012 
1. КОЛОКВИЈУМ  

Предаја радова у штампаном и електронском облику 
Видео презентација уз анализу постигнутих резултата, коментаре и дискусију 
  

09 19. новембар 2010 
Валоризација 

Резултати 1.Колоквијума – индивидуалне оцене 
Анализа постигнутих резултата / Изложба / Дискусија  
Домаћи задатак: Обогаћивање фундуса примерима и информацијама из домаће литературе 

10 26. новембар 2012 
Ажурирање 

Презентација, анализа и валоризација реализованог домаћег задатка 
Предавање: Организација прикупљених и информација, претрага и ажурирање 
Домаћи задатак: Обогаћивање фундуса примерима и информацијама из стране литературе 

11 03. децембар 2012 
Компарација 

Презентација, анализа и валоризација реализованог домаћег задатка 
Предавање и разговор: Значај компарације и формирања вредносних критеријума 
Домаћи задатак: Наставак рада и реализација студије у форми брошуре формата 20х20цм. 

12 10. децембар 2012 
Инспирација 

Припреме за 2. Колоквијум 
Групне консултације, разговор и дискусија о изабраном аналитичком и графичком концепту, 
али и начинима решавања конкретних техничких проблема и дилема... итд... 

13 17. децембар 2012 
2. КОЛОКВИЈУМ 
 

Предаја радова у штампаном и електронском облику 
Видео презентација уз анализу постигнутих резултата, коментаре и дискусију 
 

14 24. децембар 2012 
Презентација 
 

Резултати 2.Колоквијума – индивидуалне оцене 
Анализа постигнутих резултата / Изложба / Дискусија 
Разговор о завршном раду – Урбане минијатуре (изложбени пано) 
Договор о функционисању наставе у предиспитном периоду 

 
Обавезна литература:  
Препоручена литература: 
 

 
Начин полагања испита (садржај елабората): 
 
Испит је организован као групна изложба радова полазника Курса. Завршни рад се презентује кроз:  
- Пано димензија 100х70cm. (визуелна целина формирана од диптиха димензија 50х70cm.) са интегрисаним  
- просторним моделом реализованим у плитком рељефу. 
- Штампану умањену варијанту (без модела) димензија 42х29,7cm.  
- DVD у типској амбалажи са подацима о целокупним семестарним активностима 
- Усмено образложење и одбрану визуелног и извођачког концепта 
 
 
Критеријуми оцењивања: 

Креативни концепт - општи визуелни утисак / Ниво занатског умећа и атрактивност графичке и моделарске 
реализације / Међусобни однос делова и целине (типографија, цртеж, фотографија, декоративни детаљи) / 
Склоност ка визуелном истраживању и графичком експерименту / Посвећеност 
 



 

 
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 са 50 поена. 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 
 
 
Предиспитне обавезе 
 

 
поена 
 

 
Завршни испит  

 
 

активност у току наставе 10 изложбени пано и одбрана концепта 50 
колоквијуми 40 (20+20)   
    

 

 
Услови предаје после заказаног рока: 
- У случају неоправданог изостанка (уз писмено наведене разлоге изостанка) – Предаја у Кабинету 341 у термину 
предвиђеном за пријем студената. (Неоправдани изостанци утичу на формирање коначне оцене).  
- У случају болести (уз лекарску потврду) – Предаја се одлаже за онолико дана колико је у потврди назначено а рад 
се предаје у Кабинету 341 у термину предвиђеном за пријем студената. (У случају болести студент има право на 
менторску помоћ наставника у савладавању пропуштеног градива). 
- У случају службеног одсуства (уз службену документацију, потврду Продекана за наставу или Студента продекана) 
предаја се одлаже за онолико дана колико је у потврди назначено а рад се предаје у Кабинету 341 у термину 
предвиђеном за пријем студената. 
  
Напомена: Током семестра студент има право на један унапред најављени изостанак (без навођења разлога), а 
радове предвиђене за предају тог дана доставља у термину наставе на унапред договорени начин.  
 
Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
 
 
 


