
Студијски програм: УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ ЗА ДОКУМЕНТАРНЕ ФОРМЕ 
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Статус предмета: Обавезан предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Упознавање студената са основним начелима и главним теоријским и нарочито практичним 

принципима креативног писања литарарних садржаја за документарне форме – телевизијске и 

филмске. 

Исход предмета  
Оспособљавање кандидата за самостално писање у области документарних форми. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Упознавање студената са основним принципима писања за документарне форме – одабир теме 

која има драмски потенцијал, овладавање освновним начелима драмске конструкције у оквиру 

литерарног предлошка, упознавање са стилом и модалитетима у оквиру којих могу манипулисати 

одређеним драмским механизмом и транспоновати га кроз жељени медиј. Две фазе писања 

документарног сценариjа: сценарио пре снимања и сценарио после снимања и монтаже. Пут од 

тритмента до сценарија за документарне форме. 

 

Практична настава: 

Уочавање и одабир теме која  има уметнички и драмски потенцијал и актуелност, драматуршка 

припрема за одабрани медиј – филмско или тв дело. Рад на предлошку, финализација синопсиса за 

одабрану документарну форму.. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

45 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:  

15 

Методе извођења наставе 
Теоријски блокови, вежбе, писани радови, креативне радионице.  

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

Присуство настави 25 усмени испит 30 

активност у току предавања 20   

писани радови 15   

Семинар-и 10   

 


