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Упознавање са специфичностима и комплексностима развоја гада кроз историјски дискурс.
Историја поимања, дефинисања и значења града. Однос душтва, културе и градске грађене
средине у дискурсу ширег историјског контекста.
Оспособљавање студената за разумевање комплексности узрока и процеса настанка и
развоја градских насеља. Поседовање знања о развојним фазама, разлозима и условима
који су узроковали промену структуре и значења града у ширем културном контексту
друштва које их гради. Критичко разумевање специфичних историјски импута на развој
града.
Настава се организује у три целине:
1) Човек и град - поимање, значење и читање града града кроз историју
2) Историја гада - Рађање града у пред цивилизацијско време; Стари век; Антички град;
Средњи век; Ренесанса и Барок; Индустријски град; Град Модерне
3) Критика савременог града и перспективе развоја града у сагледивој будућности
предавања, дебате
Mumford L. (1968) Grad u historiji; Naprijed; Zagreb
Bogdanović B. (1976); Urbs & Logos; Gradina; Niš
Lazarević Bajec N. (1988) Grad između empirije i utopije; ICSSOS; Beograd; 1988.
Ђукановић З., Андрић М.; уредници (2009) Београдска Тврђава – Сановник континуитета
Белог Града; Ј.П. Београдска Тврђава; Београд;
Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука.
Студент ће имати знање о:

културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за
пројектовање објеката;

утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;

примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и
критички приступ.
Адекватно знање о урбанистичком пројектовању, планирању и вештинама укљученим у плански процес.
Студент ће имати знање о:

теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;

утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену
средину;

актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне,
економске и аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.
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квалитет интерпретације одабраног предавања, квалитет истраживачког поступка, избор релевантне
литературе, адекватност цитирања релевантих извора, квалитет финалних резултата.
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