
Студијски програм/студијски програми: ФТВМ, ФР, ПУМ, ТВР 

Врста и ниво студија: основне академске 

Назив предмета: ТЕХНОЛОГИЈА ЗВУКА НА ФИЛМУ И ТЕЛЕВИЗИЈИ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Драгићевић Небојша 

Статус предмета: обавезни/изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 
Циљ предмета 
Стицање знања о продукцији и постпродукцији звука. 

Исход предмета  
Оформљен однос према звуку, правилно разумевање звука и његове примене на филму и телевизији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Продукција звука 

Технологија снимања звука на локацији; улога сниматеља звука и микромана; снимање дијалога, звучних 

ефеката и атмосфера на локацији; уређаји за снимање звука на локацији; специфичности снимања звука за 

играни филм, документарни филм, директне ТВ преносе и забавно-музичке емисије. 

Пост-продукција звука 

Лабораторијски трансфер снимљеног звука  на одговарајући филмски медиј (филмска трака, дигитални 

носачи); поступци и технике синхронизације звука на слику; књига снимања и њен значај при синхронизацији; 

“Spotting“-одређивање места и времена звучних елемената; “Spotting notes“-књига монтаже звука;  монтажа и 

чишћење дијалога - технике и поступци; нах/пост-синхронизација (АДР) - значај, поступци и технике; АДР-

“главни”  и жаморанти; монтажа атмосфера и ефеката (са локације или са звучних библиотека); снимање и 

монтажа синхроних шумова (Foley) - значај, поступци и технике; монтажа музике; ”Temp. Dub” /привремени 

mix-значај и употреба; Припрема и испорука звучних елемената за монтажера звука (QuickTime, OMF); 

”Stems”- принцип окружујућег звука; улога и значај финалног микса; “принт-мастер” и доставни формати; 

“Foreign M&E” - микс без дијалога, употреба.  

Практична настава:Вежбе 
На вежбама се практично увежбавају горе наведени садржаји у директном контакту са рачунарима, 

софтвером и осталим уређајима за снимање, репродукцију и едитовање звука на филму и ТВ. 

Литература:  

1. Yewdall, D. L. (2003) Practical Art of Motion Picture Sound. Focal Press. Boston. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Теоријски блокови. Рад студената уз менторство око дефинисања циља, избора облика и метода 

рада, селектовања илустрација и упућивања на изворе. Групно жирирање самосталне 

(индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације . 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит 30 

активност на вежбама 15   

колоквијум-и  ..........  

практични  радови 30   

 


