
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Дипломске академске студије историје уметности - мастер 

Назив предмета: Средњовековна црква: образовање архитектонског простора светости 

Наставник/наставници: др Иван Стевовић, редовни професор 

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета.  

Циљ предмета 

Стицање подробних знања о механизмима конструисања средњовековног архитектонског дела као 

освећеног простора. У новијој историографији, са постепеним укидањем традиционалне 

демаркационе линије између појмова и садржаја термина "уметност" и "архитектура", здање 

средњовековне цркве посматра се као јединствена и недељива целина свих примерених компоненти, 

од простора, преко конструкције и садржаја амбијента, до разнородних начина чулног опажања и 

деловања присутних на радње које се збивају у ентеријеру богослужбеног простора. У том 

комплексном организму, елементима визуелног придаје се посебна пажња. Међутим, узета као 

категорија, слика одговараућа освећеном простору није појединачни и изоловани артефакт, већ 

чинилац сложеног система који обухвата све сакралне компоненте здања, односно њену целину. И 

сам појам архитектуре стога се посматра у складу са оновременим начином, који се може 

реконструисати путем писаних извора или остварених визулених решења. Коначно, одговарајућа 

пажња посвећује се и начинима конструисања светости у хришћанству, спрам истоветног поступка у 

оквирима Јудаизма и Ислама у средњем веку.  

 

Исход предмета  

Способност тумачења средњовековног, а тиме и свих каснијих сакралних простора у складу са 

савременим начином њиховог поимања и проучавања. Осим здања хришћанског храма у ужем 

смислу, дисеминација светости односно њено визуелно артикулисање, протеже се и на различите 

врсте богоизабраних амбијената у природном окружењу, којима се такође посвећује одговарајућа 

пажња. Самостално сагледавање начина "функционисања" визуелног садржаја, и препознавање 

различитих модела који се у том духовном захвату примењују на географско-историјским половима 

средњовековног хришћанског света, Виозантије и Западне Европе. Упоредо с наведениом, способност 

разумевања, дефинисања и разликовања хришћанског сакралног простора у односу на култна места 

других аврамитских религија (Јудаизам, Ислам). 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава подразумева објашњење и продубљеније разматрање свих релевантних чинилаца 

који учествују у образовању средњовековног хришћанског сакралног простора. Посебно се презентују 

и тумаче категорије простора, које средњи век преузима из појединих токова античке филозофске 

мисли, слике и свих околности које су пратиле афирмацију њене светости као истинитог израза 

божанског присуства, племенитих материјала, мириса, светла, црквеног појања, богослужбене 

одежде, ритуалног кретања свештенства, владара и верника и, коначно, поистовећивања естетских 

критеријума лепоте као инхерентних категорији светости. 

 

Практична настава  

На основу разматрања тематских целина теоријске наставе, наведене и додатне литературе, 

предвиђено је да студенти самостално приступе анализи и властитој презентацији различитих 

феномена или појединачних споменика одговарајућих садржају предмета. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2x15 Практична настава: 2x15 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе током ? семестра мастер студија 

 

 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт  40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 50   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


