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Изборни предмет  је део је секундарног теоријског модула наставе на Mастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 
План рада 

Назив предмета:  
ПРИВАТНО И ЈАВНО У СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ АНТИКЕ И СРЕДЊЕГ ВЕКА  
Година студија:  
1. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2013/14 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
 

Наставник: 

доц. др Гордана Милошевић-Јевтић’ 

Сарадници у настави:   

 др Рената Јадрешан-Милић 

Број кабинета: 232 

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

Телефон:                                                                                                         Е-маил:  

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  
 
 

Циљеви и приступ настави: 
Хеленизација у уметности и архитектури, започета у другом веку пре наше ере, постаје основни оквир приватног и 
јавног живота у Римском царству. У стамбеној архитектури овакав став и начин живота  доводи до стварања 
интернационалне римске куће која суверено влада својим изгледом и организацијом на читавом простору Римске 
империје. Током позне антике долази до трансформације односа јавно и приватно, а виле и палате постају место 
које више личи на приватизовани форум. Основни циљ изборног предмета је упознавање студената са 
најрепрезентативнијим грађевинама резиденцијалне архитектуре позне антике, као и тумачење трансформације 
домуса и вила у центре моћи, уметности и јавног живота. Стечена специфична знања била би од непосредне 
користи за разумевање потоњег развоја средњовековног и ренесансног града и успостављања црквене хијејрхије 
на једној и племстав на другој страни. Грађанин -домаћин и  трансформација приватног и јавног у контексту 
ранохришћанског двора. Епископски двор као нови центар моћи.  
 
Садржај наставе: 
Овом тематском целином предвиђено је упознавање студената са дефинисањем појмова стамбене архитектуре у 
античком периоду и средњем веку. Издвајање типова градске и сеоске куће. Посебан тип сеоских зграда виле рустика 
као средишта великих сеоских економија и градских кућа-домуса. Почетак дивинизације императора и однос јавно и 
приватно у граду и на приватном имању. Стил, форма, примењена конструкција и техника градње и систематизација 
грађа о типовима конструкције, заступљености градива и градитељског материјала у касној антици  и средњем веку у 
региону, са посебним акцентом на монолитни и скелетни начин градње и примењене типове конструкционих склопова. 
Средњовековна кућа и успостављање концепта грађанина..  



 

. 
 

Метод извођења наставе:  
Упознавање студената кроз предавања са савременом методологијом проучавања античког наслеђа на 
простору римског Царства, посебно са освртом на Источно римско царство, са посебним акцентом на 
компаративној анализи историјских извора, писане и археолошке грађе. 
Консултације везане за израду семинарског рада. 
 

нед Наслови тематских јединица 
01  Дефинисање просторног и историјског оквира настанка античког 

стамбеног градитељства 
02  Дефинисање просторног и историјског оквира настанка античког 

стамбеног градитељства 
03 1 вежба  
04  Типологија објеката стамбеног карактера у раном царству и позној 

антици царства 
05  Приватни јавни простор у стамбеној архитектури позне антике. Дворска 

архитектура 
06 2 вежба:  
07  Приватни јавни простор у стамбеној архитектури позне антике. Гостујуће 

предавање. 
08  Приватни јавни простор у стамбеној архитектури позне антике-Стил, 

форма и свакодневни жовот 
 
 

09 3 вежба  
10  ГРАЂАНИН – ДОМАЋИН. Формирање стамбене архитектуре у Византији 

и у западној Европи  
 

  11  Приватни јавни простор у стамбеној архитектури средњег века -Стил, 
форма и свакодневни жовот 
 12 4 вежба  

13  Елементи приватног и јавног у савременој породичној кући  

14 : Дефинисање теме за завршни рад 
 

Обавезна литература:  
Milić, B. Razvoj grada kroz stoleća, prapovjest Antika, Zagreb 1990.  
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Breje, L. Vizantijska civilizacija, Beograd 1976. 
Оксфордска историја римског света, Clio 1999. 
Оксфордска историја грчке и хеленистичког света, Београд Clio1999. 
Г. Милошевић, Становање у средњовековној Србији, Београд 1977. 
Д. Бартелеми и др., Од феудалне Европе до ренесансе, У: Историја приватног живота 2 (ед. Ф. Аријес, Ж. Диби), 
Београд Clio 2001. 
J. C. Anderson, Roman Architecture and Society, The Johns Hopkins University Press Baltimore  and London, 1977. 
М. Поповић, М. Тимотијевић, М. Ристовић, Историја приватног жувота у Срба, Београд Clio 2011. 
Milošević G., Domus and villae urbanae in Serbia, DOMUS – Das Haus in den Städten der römischen Donauprovinzen, 
Akten des 3. Internationalen Symposium über römische städte in Noricum und Pannonien (Hrs. Peter Scherre), 
Östrrreichisches Archäologisches Institut, Sonderschriften band 44, Wien 2008, 367 – 385. 
Препоручена литература: 
Милошевић Г., Свакодневни живот и погребни ритуал, или о гозби у античко доба, Зборник радова Традиционална 
естетска култура: Свакодневље и празник, (ед. Драган Жунић), Ниш 2007, (Центар за научна истраживања 
САНУ и Универзитета у Нишу), 39 – 48. IСBN 978 – 86- 7025-447-3 
Милошевић Г.,Историјски развој куће у Понишављу – Облици и начин градње, у: Зборник радова Традиционална 
естетска култура: Естетска димензија куће, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, Ниш 
2006, 99 – 117 (ISBN 86-7025 - 424 – 7)  
Милошевић Г., Становање у граду и на селу, у: Приватни живот у српским земљама средњег века (ед. А. Фотић), 
Clio Београд 2005, 142 – 172. (IСBN 86–7102-219-6). 
Поповић М., Милошевић Г., Живот на селу, у: Приватни живот у српским земљама средњег века (ед. С. 
Марјановић-Душанић, Д. Поповић), Clio Београд 2004, 64 – 80. 



 

Острогорски, Г. Византијски градови у раном средњем веку, у: Из византијске историје, историографије и 
проспорографије, Београд, 62 – 89, (Reprint: Byzantine Cites in the Early Middle Ages, Dumbarton Oaks Papers 13, 
1959, 4 – 66.) 
Srejović, D. Cermanović-Kuzmanović, A. Rečnik grčke i rimske mitologije, Beograd 1979, 143 – 144.  
Thomas, E. Römische Villen von Panonien, 1964. 
Франсис и Џозеф Џајс,  Живот у средњовековном селу, Београд 2006.  
Франсис и Џозеф Џајс , Живот у средњовековном граду. Франсис и Џозеф Џајс, Београд 2004.  
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 

Критеријуми оцењивања: 
Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

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 100поена. 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 Семинарски рад 40 
колоквијуми 40 усмена одбрана рада 10 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


