
Студијски програм: УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: СНИМАЊЕ И ОБРАДА ЗВУКА У ДОКУМЕНТАРНИМ  ФОРМАМА 

Наставник (Презиме, средње слово, име): мр Шурлан Д. Борис, Поповић В. Александар 

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Основни циљ овог предмета је да се студенти упознају са снимањем, репродуковање и обраду звука 

аналогним уређајима. Поаред тога, циљ предмета је образовање студента за коришћење микрофона, 

као и упознавање са путевима аудио-сигнала кроз аналогни режијски сто. Значајни циљ је и 

упознавање са техником вишеканалне синхронизације уз коришћење вишеканалног аналогног 

магнетофона.   

Исход предмета  
Студенти ће савладавањем овог предмета имати могућност да се упознају са аналогном  техником за 

снимање, репродуковање и обраду звука. Биће упознати са  микрофонима и микрофонском техником 

аналогних уређаја за обраду звука.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Механичко, оптичко и магнетно снимање: поступци у аналогном снимању; врсте студија и простора 

за снимање, њихове особине, време реверберације и други битни параметри; микрофонске технике: 

подела по начину рада и усмерености, избор микрофона према врсти снимања: снимање говорних 

садржаја тзв. „причајуча глава“ у документарном филму, за филм и тв, AB, MS I XY…стерео-

технике.Уређаји за снимање: монтажа звука у поступку снимања , врста режијских столова, основе 

вишеканалног снимања и „mix“ – а, обрада звука и уређаји за обраду звука (лимитери, компресори, 

филтери, еквилајзери... нови формати и технике за снимање и обраду звука. 

Практична настава: 

Студенти се на вежбама упознају са техником и уређајима у директном контакту са микрофонима , 

аналогним режијским столом и осталим уређајима за аналогно снимање и репродукцију звука . 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

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 

или групне презентације. 

 

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

Присуство настави 25 усмени испит 30 

активност у току предавања 15   

писани радови 15   

Практични радови – снимци  15   

 


