
 

МОДУЛ М 17.2 – Изборни предмет 2,  3 ЕСПБ 
6. семестар Основних академских студија, шк. 2012/13. год. 
 
План рада 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М 17.2 – Изборни предмет 2 
 
ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ - ИСТРАЖИВАЊЕ И ВАЛОРИЗАЦИЈА  
 
Година студија:  
6. семестар треће године Основних академских студија - мастер, шк. 2012/13. год. 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за пролећни семестар шк. 2012/13. год. 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за пролећни семестар шк. 2012/13. год. 
Термини одржавања колоквијума: 
 8. и 15. недеља наставе 
 
Наставници: 

Проф. др Мирјана Ротер Благојевић  
 

Сарадници у настави:   

Асс. мр Марко Николић   

Број кабинета:  

 233 

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

Према термину објављеном на вратима кабинета 233 

Телефони:      

 011 - 3218 733                                                                                      
Е-маил:  

marko@arh.bg.ac.rs  

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Предвиђено је да предмет похађа до 25 студената. Уколико се пријави већи број, биће рангирани на основу оцена 
из предмета Историја модерне архитектуре и урбанизма; Историја уметности 1 и 2; Историја архитектуре и 
насељавања 1 и 2. 
 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ предмета је да студенти кроз предавања и самостална истраживања обогате своја теоријска и практична 
знања везана за проучавање и валоризацију градитељског наслеђа, односно да се даље развијају теме чије су 
основе добили током претходне наставе из области историје архитектуре и интегративне заштите градитељског 
наслеђа.  
Кроз самостално истраживање, прикупљање података и анализу примера, студенти ће примењивати своја 
теоријска знања и стицати способности за критичко вредновање и доношење властитих судова о значају и 
својствима појединих врста културне и градитељске баштине. 
У проучавању историјских амбијената и грађевина студенти ће бити упућивани у методологију самосталног 
истраживања на терену и у архивама, коришћења извора из литературе, као и на анализе и синтезе прикупљених 
информација ради доношења самосталних закључака.  

mailto:marko@arh.bg.ac.rs


 

Садржај наставе: 

Кроз предавања студенти ће се упознaти са основном методологијом истраживања градитељског наслеђа; 
проблемима и специфичностима валоризације појединих врста културног и градитељског наслеђа, дефинисањем 
критеријума за утврђивање споменичких својстава и вредности наслеђа; категоријама културних добара у односу 
на њихове вредности и сл.  
Метод извођења наставе:  

Предвиђена су предавања еx-катедра, колоквијуми као провере остварених резултата у појединим сегментима 
наставе и консултације са студентима везане за израду семестралног рада (избор теме и предмета рада, 
литературе, дефинисање структуре рада и садржаја).  
 
 

нед Наставници и наслови тематских јединица                                           

01 М. Ротер-Благојевић Упознавање са предметом, основном темом, начином рада и задатком 

02 М. Ротер-Благојевић Теоријски принципи и методе истраживања  културног и градитељског наслеђа 

03 М. Ротер-Благојевић Дефинисање критеријума валорзације историјских амбијената и грађевина 

04 М. Ротер-Благојевић Дефинисање споменичких својстава и категорија културних добара у односу на 
вредности 

05 М. Ротер-Благојевић Проблеми валоризације појединих врста културног и градитељског наслеђа 

06 М. Ротер-Благојевић Проблеми и критеријуми валоризације градитељског наслеђа 20. века 

07 М. Ротер-Благојевић Проблеми и критеријуми валоризације народне архитектуре и нематеријалног 
културног наслеђа 

08 1. колоквијум – предаја писаног рада везаног за теме излагане на предавањима 
Упознавање са садржајем рада и подручјем везаним за теренска истраживања 

09 Прикупљање података на терену. 
 

10 Рад на прикупљању података из литературе, архива и институција. 

11  
Систематизација и анализа прикупљених података. 
Дефинисање критеријума валоризације и анализа вредности изабраног подручја и грађевина. 
Дефинисање вредности и израда прилога. 

12 

13 

14 

15 2. колоквијум – презентација резултата анализа 

 

Обавезна литература: 
 
Припремљени избор текстова који ће моћи да се набави у књижари АФ 

 
Препоручена литература:. 
 
Вученовић, С.: Урбана и архитектонска конзервација, Друштво конзерватора Србије, Београд, 2004. 
Ненадовић, С.: Заштита градитељског наслеђа, Архитектонски факултет, Београд, 1980. 
Нешковић, Ј.: Ревитализација споменика културе, Архитектонски факултет, Београд, 1986. 
Нешковић, Ј.: Стара чаршија у новом Пазару – заштита и ревитализација, Београд – Краљево, 1988. 
-, Закон о културним добрима, Службени гласник РС, од 22.12.1994. 
 
часописи:  
- Гласник Друштва конзерватора Србије, ДКС. 
- Наслеђе, Завод за заштиту споменика културе града Београда                 
- Грађа за проучавање споменика културе Војводине, Покрајински завод за заштиту  споменика културе Војводине 
 

 

Начин полагања испита (садржај семинарског рада): 
 
Семестрални рад чини самостално истраживање, анализа, валоризација и графички прикази одређеног историјског 
подручја, амбијента, уличног потеза и грађевина.  
Рад садржи текстуално образложење, валоризационе листове, графичке прилоге и илустрације (планови преузети 
из литературе или из архива, старе фотографије, као и савремене фотографије и цртеже аутора рада), који ће бити 
презентирани у форми у складу са добијеним програмом и упутством на почетку семестра. 
 



 

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 присуствовања предавањима и кроз 
израду два колоквијума којима се проверава редовно праћење наставе.  
Завршни испит је семестрални рад код кога ће се вредновати: садржајност и систематичност у раду, истраживачки 
и аналитички квалитети рада, самосталност у изради, као и општи квалитет презентације 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 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

Присуство предавањима   10 Семинарски рад 50 
2 колоквијума  30 Одбрана рада 10 
 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


