
Студијски програм: УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: МОНТАЖА И ПОСТПРОДУКЦИЈА ЗА ДОКУМЕНТАРНЕ ФОРМЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Поповић В. Александар 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да оспособи студенте за разумевање основа технолошког процеса филмске и 

телевизијске монтаже у документарној форми.  Студенти ће стећи знања о стварању слике, линеарном 

и нелинеарном процесу, дигитализације слике и звука. 

Предмет се бави питањима и тражењем одговора шта значи документарна форма монтаже у 

уметничкој пракси, како је осмислити, написати и остварити на нов и иновативан начин.  

Исход предмета  
Оспособљавање кандидата за самостално примену знања о техничко-технолошким карактеристикама 

филмске ТВ монтаже. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Стварање ТВ слике. Историјски развој слике и телевизије. Увод у дигиталну слику. Увод у дигиталну 

нелинеарну монтажу, Разлике између линеарног и нелинеарног монтажног поступка. Дигитализација 

слике и звука. Временски код Филмска слика, Филмска трака, Филмски формати, Монтажа у 

производњи документарног филма. Пројекција немонтираног материјала. Избор дублова. Груба 

монтажа, Контролнa  пројекција.  

Практична настава: 
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уметности  

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе: 

Анализа делова стручне литературе. Радиоице и расправе о појединим елементима 

технологије филмске и ТВ монтаже. 

 

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

Присуство настави  усмени испит 70 

активност у току предавања 15   

писани радови 15   

Семинар-и    

 


