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 15.1 Историја архитектуре и насељавања у Србији, 2 ЕСПБ
5. семестар основних академских студија, шк. 2015/16. год.
УПУСТВО
Садржај наставе
Циљ је да се студенти упознају са општим токовима и одликама развоја насеља и градитељства на простору
Србије кроз историју, као и са основним просторним, конструктивним и обликовним карактеристикама историјске
сакралне, профане и стамбене архитектуре, ради стицања сазнања о властитој градитељској традицији и
унапређења креативних способности.
Термински план наставе
Обавезни предмет одржава се једном недељно два часа.
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит.
За овај курс предвиђена су 2,5 радних сати недељно (2 сата рада у школи и 0,5 сати рада код куће).
3 радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (22,5 сата).
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.

План рада
Назив предмета:
МОДУЛ 15 - Kурс 15.1 Историја архитектуре и насељавања у Србији
Oпшта наставна област- Проучавање и обнова градитељског наслеђа
Година студија:
5. семестар основних академских студија, шк. 2015/16. год.
Број кредита:
2 ЕСПБ
Термини одржавања наставе:
Четвртак од 13.15 до 15 сати (амфитеатар АФ)
Термин одржавања испита:
Према распореду испита из Студентске службе АФ
Термини одржавања колоквијума:
6. недеља наставе: 05.11.2015.
10. недеља наставе: 03.12.2015.

Назив предмета:
Историја архитектуре и насељавања у Србији
Наставник:
Проф. др Мирјана Ротер-Благојевић
Сарадник у настави:
Асс. др Марко Николић
Број кабинета:
233
Време за консултације са студенатима:
Четвртак од 12 до 13 сати
Телефон: +381 11 3218 733

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

Циљеви и приступ настави:
Циљ је да се студенти упознају са општим токовима и одликама развоја насеља и градитељства на простору
Србије кроз историју, као и са основним просторним, конструктивним и обликовним карактеристикама историјске
сакралне, профане и стамбене архитектуре, ради стицања сазнања о властитој градитељској традицији и
унапређења креативних способности.
Садржај наставе:
Развој архитектуре и насељавања у Србији од праисторије до почетка 19. века. Друштвени и културни услови,
врсте и типови грађевина, конструктивне карактеристике и материјализација, спољашње и унутрашње
обликовање сакралне, профане и стамбене архитектуре. Развој насеља, средњовековних градова-тврђава и
манастирских целина, те архитектонске карактеристике грађевина у њима. Развој сеоског и градског концепта
становања у Србији, од најједноставнијих облика грађења до кућа са почетка 19. века.
Метод извођења наставе:
Настава се одвија у виду предавања еx-катедра.

Бр. тем. јед

Наслови тематских јединица

01

Упознавање са садржајем предмета и методологијом извођења наставе. Значај
изучавања архитектуре прошлости на тлу Србије за савремено доба. Праисторијско
и античко градитељство на тлу Србије.
Прероманска архитектура и Рашка стилска група (основни типови просторних
решења, конструкције и материјали, стилски облици).
Византијска стилска група (основни типови просторних решења, конструкције и
материјали, стилски облици).
Моравска стилска група (основни типови просторних решења, конструкције и
материјали, стилски облици).
Архитектура манастира Хиландар.
Манастирске целине (просторни концепт и архитектура грађевина).
1. Колоквијум

02
03
04
05
06

05.11.2015.

07

Архитектура цркава и манастира у доба турске власти

08

10

Развој, врсте и карактеристике насеља у средњовековној Србији. Типови насеља.
Средњовековни градови тврђаве, просторне и архитектонске карактеристике.
Опште карактеристике традиционалне стамбене архитектуре на тлу Србије.
Једноставни облици становања.
Просторни развој стамбених облика у сеоским насељима на тлу Србије.

11

Основни типови и архитектура сеоских кућа брвнара и бондручара.

12

Основни типови и архитектура сеоских кућа од набоја и камена.

13

Просторни развој стамбених облика у градским насељима на тлу Србије.

14

Основни типови и архитектура градских кућа оријенталног типа.
Основни типови и архитектура градских кућа средњоевропског типа.

09

15

03.12.2015.

2. Колоквијум

Обавезна литература:
Изводи са сваког предавања који су доступни у оквиру студентског портала сајта АФ (http://portal.arh.bg.ac.rs/).
Дероко, А.: Средњовековни градови у Србији, Македонији и Црној Гори, Београд, 1950.
Дероко, А.: Фолклорна архитектура у Југославији, Београд, 1964.
Ненадовић, С.М.: Архитектура у Југославији од IX до XVIII века, Београд, 1980.
Препоручена литература:
Дероко, А.: Народно неимарство, I и II, Споменик САНУ, CXVIII, Одељење друштвених наука, нова серија, 20,
Београд, 1968.
Дероко, А. : Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд, 1985.
Којић, Б.: Стара градска и сеоска архитектура у Србији, Београд, 1949.
Којић, Б.: Стари балкански градови, вароши и варошице, Београд, 1976.
Ненадовић, С.М.: Илустровани речник израза у народној архитектури, Просвета, Београд, 2002.
Ненадовић, С.М.: Грађевинска техника у средњовековној Србији, Просвета, Београд, 2003.
Финдрик, Р.: Народно неимарство - становање, Сирогојно, 1994.
Начин полагања испита:
Писмени испит (тест)
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 колоквијумима 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
(2 колоквијума)
Oпшти критеријуми:

2 x 15 = 30 поена

Писмени испит (тест)

70 поена

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.

Услови предаје после заказаног рока:
из статута АФ

Статутарне одговорности и права студената:
из статута АФ

