МОДУЛ 15 – Проучавање и обнова градитељског наслеђа, 3 ЕСПБ
Циљ наставе на модулу
Стицање унапређеног знања о општим историјским токовима развоја и главним карактеристикама архитектуре и
грађене средине у Србији у прошлости, те о основним циљевима, принципима и приступима савремене
интегративне обнове градитељског наслеђа, код нас и у свету.
Потребна предзнања:
Одслушана настава и позитивно оцењен: модул 1. и модул 7.
Курс 15.2 Интегративна заштита градитељског наслеђа, 1 ЕСПБ
5. семестар Основних академских студија, шк. 2013/14. год.
УПУСТВО
Садржај наставе
Упознавање са циљевима, принципима, методама и савременим примерима интегративне обнове градитељског
наслеђа у свету и код нас ради стицања основних знања из области очувања културне баштине, заштите и
ревитализације градитељског наслеђа и архитектонског обликовања у заштићеним просторима.
Термински план наставе
Обавезни предмет одржава се једном недељно један час.
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит.
За овај курс предвиђена су 1,3 радних сати недељно (1 сат рада у школи и 0,3 сати рада код куће).
1 радни дан предвиђен је за рад код куће и испит (10 сати).
Испит - писмени испит (тест) – Према распореду испита из Студентске службе АФ
Студијска правила
Предмет води један наставник и један сарадник.
План рада на предмету одређује наставник.
Најмање 30 поена, а највише 70 поена предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује 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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План рада
Назив предмета:

МОДУЛ 15 - Курс 15.2 Интегративна заштита градитељског наслеђа
Oпшта наставна област- Проучавање и обнова градитељског наслеђа
Година студија:

5. семестар Основних академских студија, шк. 2013/14. год.
Број кредита:

1 ЕСПБ
Термини одржавања наставе:
Четвртак од 15.15 до 16. 00 сати
Термин одржавања испита:
Према распореду испита из Студентске службе АФ
Термин одржавања колоквијума:
14. недеља наставе: 26.12.2013.

Назив предмета:
Интегративна заштита градитељског наслеђа
Наставник:
Проф. др Мирјана Ротер-Благојевић
Сарадник у настави:
Асист. мр Марко Николић
Број кабинета:
233
Време за консултације са студенатима:
Биће накнадно објављено
Телефон: +381 11 3218 733

e - mail: marko@arh.bg.ac.rs

Циљеви и приступ настави:
Упознавање са основним циљевима, принципима, методама и савременим примерима интегративне заштите,
обнове и ревитализације градитељског наслеђа у свету и код нас ради стицања базичних знања из области
очувања културне баштине и архитектонског обликовања у заштићеним просторима. Познавање основних
елемената закона о културним добрима и међународних препорука и повеља.
Oпшти критеријуми:
ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука.
Студент ће имати знање о:
ОК2.1 Културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за
пројектовање објеката;
ОК2.2 Утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре.
ОК2.3 Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и
критички приступ.
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Садржај наставе:
Историјски развој заштите градитељског наслеђа код нас и у свету, савремене норме, препоруке и повеље.
Валоризација и споменичка својства. Принципи и методе техничке заштите градитељског наслеђа. Циљеви и
принципи ревитализације градитељског наслеђа. Могућности ревитализације и савремени приступи обнови
историјских грађевина и простора.
Метод извођења наставе:
Настава се одвија у виду предавања ех-катедра

Бр.тем.јед.

Наслови тематских јединица
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Циљеви и значај очувања културне баштине и интегративне обнове
градитељског наслеђа код нас и у свету.
Однос према градитељском наслеђу, културним добрима и очувању
градитељског наслеђа кроз историју.
Међународне повеље и препоруке о очувању културног и градитељског
наслеђа. Закон о културним добрима.
Споменичка својства и вредности појединачних споменика и просторних
целина.
Поступак вредновања градитељског наслеђа и класификација у односу на
вредности.
Основни циљеви и принципи заштите градитељског наслеђа.

02
03
04
05
06
07

Могућности и проблеми заштите појединих врста градитељског наслеђа.
Правна заштита споменика културе.
Методе техничке заштите градитељског наслеђа – привремена заштита,
заштитне конструкције и конзервација.
Методе техничке заштите градитељског наслеђа – анастилоза и рестаурација.

08
09
10
11
12
13
14

26.12.2013.

Ревитализација споменика културе - циљеви и начела.
Могућности и проблеми ревитализације појединих врста градитељског наслеђа.
Примери.
Могућности и проблеми ревитализације историјских урбаних целина.
Примери.
Савремени приступ и методологија ревитализацијe историјских урбаних
целина. Примери.
Проблеми и приступи савременој изградњи у историјским урбаним целинама са
аспекта очувања идентитета, културних вредности и градитељског наслеђа.
Колоквијум

Обавезна литература:

Ненадовић, С.: Заштита градитељског наслеђа, Архитектонски факултет, Београд, 1980.
Нешковић, Ј.: Ревитализација споменика културе, Архитектонски факултет, Београд, 1986.
За -, Закон о културним добрима, Службени гласник РС, од 22.12.1994.
Препоручена литература:

Вученовић, С.: Урбана и архитектонска конзервација, Друштво конзерватора Србије, Београд, 2004.
Јовановић, М.: Музеологија и заштита споменика културе, Филозофски факултет, Београд.
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:
Писмени испит (тест)
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Критеријуми оцењивања:
Активно и редовно праћење наставе на предавањима, обнављање градива и читање литературе код куће, успешно
савладавање и усвајање пређеног градива и позитивни одговори на питања на колоквијуму и завршном испиту.
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 30 поена.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена.
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања
(1 колоквијум)

30 поена

Писмени испит (тест)

70 поена

Услови предаје после заказаног рока:
из статута АФ

Статутарне одговорности и права студената:
из статута АФ
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