
Студијски програм/студијски програми: Г, Д, ФТВК, ФР, Ф, ДЗМП, ТВР 

Врста и ниво студија: основне академске 

Назив предмета: УВОД У МЕДИЈЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Безданов Гостимир С. Светлана 

Статус предмета: обавезан/изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: предност имају студенти који су апсолвирали Увод у комуникације 

Циљ предмета 
Рафиновање естетског приступа медијској продукцији. 

Исход предмета  
Стечена знања о медијима; оформљен селективно-критички приступ различитим областима 

медијског изражавања; разумевање уметничке комуникације у простору масовне културе; 

оформљени критеријуми за вредновање уметности у медијима; припремљеност за креативни 

приступ и естетску стилизацију у медијској продукцији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Штампани медији: Књига. Новине и часописи. Фотографија. Стрип.  

Филм: Појава и развој. Језик изражавања. Родови и врсте.  

Радио: Природа таласа. Језик изражавања. Врсте и форме радијског израза.  

Телевизија: Откуд? Чему? За разлику... Особени израз! Како?  

Дигитални медији: Форме и језик изражавања.    

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Приче са медијске стране: гутенберговске, лимијеровске, форестовске, фарнсвортске и 

мултимедијска. Медијске иконе. 
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Наменска селекција илустрација из press/audio/video/virtual clipping-а (усмерена на рафиновање естетског 

приступа медијској продукцији). 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Теоријски блокови (уживо и on-line). Стилске вежбе. Писани радови и јавни наступи у креативним 

радионицама: самостални (индивидуални и/или групни) 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 (уз 

аргументовање критеријума за вредновање селекције) уметничког изражавања у медијима. 

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

Присуство настави 10 усмени испит 30 

активност у току предавања 10   

писани радови 20   

креативне радионице 30   

 


