
Студијски  програм: УМЕТНОСТ ДОКУМЕНТАРНИХ ФОРМИ 

Врста и ниво студија: мастер академске студије 

Назив предмета: УВОД У ДОКУМЕНТАРНЕ ФОРМЕ 

Наставник: Живановић Д. Мирослав, Пешукић С. Иван 

Статус предмета: Обавезан предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Основни циљ је овладавање филмским и телевизијским  језиком и 

граматиком документарних форми, од тв документаристике до ауторског документаног 

филма. Упознавање с најзначајнијим филмским делима, ауторима, правцима, школама, 

периодима у историји светске кинематографије са посебним акцентом на документарну 

форму. 

Исход предмета: Студент поседује знања о свим фазама документарне форме,  од ТВ 

репортаже до ауторског документарног филма, дносно од кратке до дуге документарне 

форме. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Шта је то документарни филм? Симулација стварности слика као 

опредмећени објекат и продужетак чула; Појам документарног; Припадност роду или 

жанру; Наративни модел; Први тв документарац; Актуелне репортаже; Документарне тв 

серије; Тематика документарца; Етика професионалне употребе; Естетичко опредељење 

документарног филма; Драма документарца; Лице које говори у документарној форми; 

Филм и видео, пресликана стварност и удешавање чињеница.Различити приступи 

документарности; Стварност – аутор – гледалац; 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, студијски истраживачки рад 

Радионице, фазе рада кроз све форме документаризма - од идеје до реализације. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе 
Теоријски блокови, пројекције филмова, анализа и дискусија тема и примера, писани радови и 

креативне радионице. 

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

Присуство настави 20 усмени испит 30 

активност у току предавања 10   

писани радови 10   

креативне радионице 30   

 


