НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ
УМЕТНОСТИ
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ТАБЕЛА 5.2

Спецификација предмета
Рб.

Шифра предмета

Назив предмета

1

MLIR1

Аранжираое 1

2

MLIR1

Аранжириое 2

3

MGAR1

Архивски рад

4

MJEK2

Глпбализација и савремени плесни жанрпви

5

MGPS1

Естетика, ппетика и стилистика савремене музике

6

MJEM1

Етнпмузикплпгија: метпд, теприја, приступ

7

MJZR1

Заврщни рад - етнпмузикплпгија/етнпкпреплпгија

8

MGZR1

Заврщни рад - музикплпгија

9

MLZR1

Заврщни рад - музишка педагпгија

10

MHZR1

Заврщни рад - музишка теприја

11

MJEK1

Истприја плеса Западне цивилизације: пд антишке Гршке дп настанка балета

12

MJEK2

Истприја плеса Западних друщтава: XIX и XX век

13

MLIR1

Кпмплементарна метпдика наставе сплфеѐа и клавира

14

MJEM1

Културалне студије музике

15

MHME1

Метпдика наставе етнпмузикплпгије 1

16

MGME2

Метпдика наставе етнпмузикплпгије 2

17

MHME1

Метпдика наставе истприје музике 1

18

MJME1

Метпдика наставе истприје музике 2

19

MGME1

Метпдика наставе музишкп-тепријских предмета 1

20

MLRM2

Метпдика наставе музишкп-тепријских предмета 2

21

MLGM1

Метпдика наставе сплфеѐа

22

MLTM1

Метпдика наставе теприје музике

23

MJME1

Метпдика наставе традиципналнпг певаоа 1

24

MJME1

Метпдика наставе традиципналнпг певаоа 2

25

MLGM1

Метпдика ппщтег музишкпг пбразпваоа

26

MGMN1

Метпдплпгија наушнпг рада

27

MLIR1

Музика и несвеснп

28

MGMU1

Музикплпгија - музика и уметнпст у пбликпваоу еврппскпг културнпг идентитета

29

MJSI1/1

Педагпщки аспекти и савремена истраживаоа у етнпмузикплпгији 1

30

MJSI2/1

Педагпщки аспекти и савремена истраживаоа у етнпмузикплпгији 2

31

MJEK1

Плеспви света

32

MHPM1

Правци и метпде музишке теприје и анализе 1

33

MHPM2

Правци и метпде музишке теприје и анализе 2

34

MLIR1

Правци и метпде педагпщких истраживаоа

35

MHME1

Принципи метпдике наставе музишке културе за средое щкпле

36

MJME1

Принципи метпдике наставе сплфеѐа

37

MLPD1/1

Психплпгија музишке дарпвитпсти

38

MLIR2

Психплпщки аспекти припреме за јавни наступ

39

MNSP1

Струшна пракса

40

MNSIR

Студијски истраживашки рад

41

MHTS1

Тематски семинар - Анализа впкалне музике

42

MHTS1

Тематски семинар - Анализа музишких пблика

43

MHTS1

Тематски семинар - Анализа музишких стилпва

44

MHTS1

Тематски семинар - Кпнтрапункт

45

MHTS1

Тематски семинар - Хармпнија са хармпнскпм анализпм

46

MGTM1

Теприја и пракса музикплпгије у медијима

47

MGUM1

Технике и метпде наушнпистраживашкпг рада

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MAAR1 - Аранжираое 1
Наставници: Бркљашиё К. Иван, ванредни прпфеспр
Сарадници: Симиё М. Станкп, асистент
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Имајуёи у виду крајои циљ кпји студираое на студијскпм прпграму Музишка педагпгија треба да пствари (пре свега будуёи
наставници Музике у пснпвним и средоим щкплама) предмет треба да пмпгуёи студентима пвладаваое щкплским
хпрским ансамблима.
Исхпд предмета:
Псппспбљенпст студента да креативнп аранжира пре свега фплклпрне мелпдије какп за мещпвити хпр (примеоујуёи
разлишите фактуре) такп и за мущки, женски и дешји. Сппспбнпст да преради ппгпдну кпмппзицију намеоену мещпвитпм
хпру за једнпрпдни хпр. Спремнпст за рад у пснпвнпј и средопј щкпли и са аматерским впкалним (и инструменталним)
саставима.
Садржај предмета:
1. Уппзнаваое и аранжираое за мещпвити, мущки, женски и дешји хпр. 2. Прерада кпмппзиција намеоених мещпвитпм
хпру за једнпрпдни. 3. Врсте и састав хпрпва. Карактеристике и ппдела гласпва; Мещпвити хпр. 4. Хпрска фактура,
хпрски аранжман, хпрска "пркестрација". 5. Фплклпрна мелпдија; Разни типпви фактуре у кпмппзицијама за мещпвити
хпр. 6. Шинипци хпрскпг аранжмана; Удвајаое и дељеое хпрских депница. 7. Кплпквијум. 8. Мелпдијскп истицаое
ппјединпг гласа; Кпнтраст гласпвних група. 9. Примена сплп гласа; Ппсебни гласпвни ефекти. 10. Третман текста у
хпрскпм вищегласју; 11, 12, 13, 14. Аранжираое за мещпвити хпр; Мущки хпр; Женски хпр; Дешји хпр; 15. Принципи и
прпблеми прераде хпрске кпмппзиције за другу врсту хпра.
Кплпквијум: Израда аранжмана за трпгласни једнпрпдни хпр.
Испит: Израда аранжмана за шетвпрпгласни мещпвити хпр, са текстпм. Пдгпвпр на тепријскп питаое.
Литература:
1. Дејан Деспиё: Вищегласни аранжмани, УУ, Бепград
2. Дејан Деспиё: Аранжираое за дешји хпр (прирушник), ФМУ, Бепград
3. Слпбпдан Раицки: Збирка фплклпрних мелпдија ппгпдних за рад на предмету Аранжираое, ФМУ, 2006
4. Избпр из хпрске литературе разних стилпва и еппха
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа илустрпвана примерима (нптним, звушним) из пдгпварајуёе литературе, дискусије, анализе, практишнп
музицираое (свираое /и певаое/ примера из литературе и свпјих аранжмана), вежбе, израда аранжмана (у задатпм и
слпбпднпм саставу) и пбавезне прпвере знаоа.
Рад у библиптеци (аналитишкп преслущаваое примера из литературе, кпнсултпваое литературе).
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испит:

Ппена - 60

Две пбавезне прпвере знаоа (пп 15)

30

Усмени

30

Уреднп ппхаѐаое наставе

2

писмени

30

Активан пднпс према настави
(спремнпст за наставу, ппседпваое
прибпра за рад, ушещёе у дискусији и
анализи, практишнп музицираое итд.)

2

Уреднп ппхаѐаое и активнпст на
вежбама

4

У пптпунпсти и на време изврщене и
ппзитивнп пцеоене све предиспитне
пбавезе (бпнус ппени)

2

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MAAR2 - Аранжириое 2
Наставници: Бркљашиё К. Иван, ванредни прпфеспр
Сарадници: Симиё М. Станкп, асистент
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Имајуёи у виду крајои циљ кпји студираое на студијскпм прпграму Музишка педагпгија треба да пствари (пре свега будуёи
наставници Музике у пснпвним и средоим (музишким) щкплама) предмет треба да пмпгуёи студентима пвладаваое
разлишитим фактурама и креативну упптребу инструмената у щкплским инструменталним ансамблима (гудашким, ad hoc,
итд) и најшещёим специфишнп једнпрпдним пркестрима (пркестар мандплина, тамбуращки и
пркестар хармпника).
Исхпд предмета:
Псппспбљенпст студента да сампсталнп и инвентивнп упптребљава најважније мелпдијске инструменте кпје мпже да
сретне у щкплскпј (и другпј) пракси, пднпснп спремнпст да их примени у пквиру гудашких и ad hoc инструменталних
ансамбала. Ппзнаваое најшещёих специфишнп једнпрпдних пркестара (пркестра мандплина, тамбуращкпг и пркестра
хармпника).
Садржај предмета:
1. Врсте и састав пркестара, са тежищтем на гудашкпм и симфпнијскпм. 2. Пдлике и мпгуёнпсти гудашкпг пркестра. 3.
Уппзнаваое разних типпва фактуре у кпмппзицијама за гудашки пркестар. 4. Прпблеми прераде датпг вищегласја
хпрскпг и ппсебнп клавирскпг типа за гудашки пркестар. 5, 6, 7. Аранжираое задатпг вищегласнпг текста разних фактура
за гудашки пркестар 8. Кплпквијум. 9. Специфишни пркестарски састави. Мандплински и тамбуращки пркестар. 10.
Пркестар хармпника – састав и ппдела улпга, кприщёеое ппсебних технишких свпјстава хармпнике (регистри, гптпви
акпрди) у пркестарскпм аранжману. 11, 12. Аранжираое задатпг вищегласнпг текста за пркестар хармпника. 13.
Мпгуёнпсти састава ad hoc инструменталнпг ансамбла и принципи аранжираоа у таквим саставима. 14, 15. Аранжираое
задатпг вищегласнпг текста за најмаое шетири инструмента пп слпбпднпм избпру, с тим да један пд оих буде
хармпнски.
Кплпквијум: Израда аранжмана за гудашки пркестар, на задату клавирску кпмппзицију.
Испит: Израда аранжмана за ad hoc инструментални ансамбл, на задату клавирску кпмппзицију.
Литература:
1. Дејан Деспиё: Вищегласни аранжмани, Универзитет уметнпсти, Бепград, 1975.
2. Дејан Деспиё: Музишки инструменти, Универзитет уметнпсти, Бепград, 1994.
3. Александар Пбрадпвиё: Увпд у пркестрацију, Универзитет уметнпсти, Бепград, 1978.
4. Избпр из литературе разних стилпва и еппха намеоене гудашким пркестрима
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа илустрпвана примерима (нптним, звушним) из пдгпварајуёе литературе, дискусије, анализе, практишнп
музицираое (свираое примера из литературе и свпјих аранжмана), вежбе, израда аранжмана (у задатпм и слпбпднпм
саставу) и пбавезне прпвере знаоа.
Рад у библиптеци (аналитишкп преслущаваое примера из литературе, кпнсултпваое литературе).
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испит:

Ппена - 60

Две пбавезне прпвере знаоа (пп 15)

30

Усмени

30

Уреднп ппхаѐаое наставе

2

писмени

30

Активан пднпс према настави
(спремнпст за наставу, ппседпваое
прибпра за рад, ушещёе у дискусији и
анализи, практишнп музицираое итд.)

2

Уреднп ппхаѐаое и активнпст на
вежбама

4

У пптпунпсти и на време изврщене и
ппзитивнп пцеоене све предиспитне
пбавезе (бпнус ппени)

2

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MGAR1 - Архивски рад
Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр
Сарадници: Маркпвиё Ј. Марина, асистент
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Разумеваое улпге архива и архивске граѐе релевантне за музикплпгију у спцијалнпм, уметнишкпм, истпријскпм и
пплитишкпм кпнтексту. Стицаое практишних знаоа и вещтина у селекцији, класификацији, пбради и архивираоу граѐе.
Стицаое сппспбнпсти анализе, категпризације и интердисциплинарне интеграције резултата архивскпг рада.
Исхпд предмета:
Накпн пдслущане наставе и успещнп пплпженпг испита из предмета Архивски рад студенти ёе бити псппспбљени да
примене и интегрищу стешена знаоа из пве пбласти, да упптребе практишна знаоа и вещтине у пбради архивске граѐе
релевантне за музикплпгију, да анализирају и ппреде архивски материјал, да изврще синтезу ппстпјеёих и нпвих сазнаоа из
пбласти архивистике и музикплпгије.
Садржај предмета:
Увпдни шас; Типпви и карактеристике архива и архивске граѐе; Архив и/или музеј – архив и/или библиптека; Наушна
интерпретација архивске граѐе; Кпнтинуитет и прпмена у архивскпј парадигми; Архиви релевантни за музикплпщка
истраживаоа (ппсета и практишан рад): Архив Србије, Архив Југпславије; Истпријски архив Бепграда; Архив САНУ; Архив
Музикплпщкпг института; Архив РТС-а; Легати и запставщтине; Теприја и пракса у архивскпј класификацији; Архиви у
дигиталнпм пкружеоу.
Практишна настава: архивскп истраживаое.
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива.
Литература:
1. Craven Louise (ed.), What are Archives? Cultural and Theoretical Perspectives: a reader, Burlington, Ashgate, 2008.
2. Duranti Luciana, The Impact of Digital Technology on Archival Science, Archival Science 1/1, 2001, 39-55.
3. Manoff Marlene, Theories of the Archive from Across the Disciplines, Libraries and the Academy, Vol. 4/1, 2004, 9-25.
4. Прпа Бранка, Шпвек у времену: 60 гпдина Истпријскпг архива Бепграда, Бепград, ИАБ, 2005.
5. Ridener John, From Polders to Postmodernism: A Concise History of Archival Theory, Duluth, Litwin, 2009.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, практишни рад, сампсталнп истраживаое
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 70

Практишна настава

30

Активнпст у тпку предаваоа

40

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJGP1 - Глпбализација и савремени плесни жанрпви
Наставници: Милпщ Ращиё, наушни сарадник
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Предмет се бави прпушаваоем савремених фпрми уметнишкпг и друщтвенпг плеса укљушујуёи савремени уметнишки плес,
урбани плес, фламенкп и тангп. Специјални фпкус стављен је на тепријска премищљаоа плеса и теприја глпбализације.
Исхпд предмета:
Пп пкпншаоу предмета студенти ёе стеёи сплиднп знаое п разлишитим плесним и уметнишким жанрпвима у каснпм
двадесетпм и двадесетпрвпм веку кап и п савременим тепријама глпбализације и нпвих плесних фпрми.
Садржај предмета:
1. Увпд: Прилпг прпушаваоу плеса и глпбализације
2. Белгијска плесна сцена – тепријски увпд
3. Белгијска плесна сцена - техника
4. Савремени уметнишки плес (тепријски увпд)
5. Савремени уметнишки плес – техника, прпушаваое видеп записа
6. Урнаби плес: тепријски увпд
7. Урбани плес: впдеёи извпѐаши
8. Дискусија и рефлексија
9. Тангп: Теприја и техника
10. Фламенкп: теприја и техника
11. Савремени плесни жанрпви у Србији
12. Теренски рад
13. Теренски рад
14. Заврщна разматраоа
15. Припрема за испит
Семинар (30%): за припрему семинара пд студената се пшекује да напищу аналитишки приказ теренске ситуације дп 2 стране
а према упутствима кпје дпбијају пд предметнпг прпфеспра. Семинар се пднпси на прпщириваое метпдплпщкпг апарата у
изушаваоу плесних жанрпва. Усмени испит (70%): усмени пдгпвпр на 3 питаоа у дијалпщкпј фпрми.
Литература:
1. Kato, M, From kung-fu to hip hop: Globalization, Revolution and Popular Culture, New York: State University of New York Press,
2007.
2. Чеф Шенг, Не мпже да стане, неёе да стане: истприја хип-хпп генерације, Бепград: Red Box, 2009.
3. Joost Smiers, Уметнпст ппд притискпм: прпмпција културне разнпликпсти у дпба глпбализације, Нпви Сад: Светпви, 2004.
4. Кристин Денистпн, Тангп и оегпв смисап: ппвест п аргентинскпм плесу, Бепград: Прпсвета, 2012.
5. Ткх, Нпве теприје плеса, Шасппис за теприју извпѐашких уметнпсти бр. 4, Ана Вујанпвиё и Мищкп Щувакпвиё (ур.), Ткх центар за теприју и праксу извпѐашких уметнпсти, Бепград, 2002.
6. Ткх, Друщтвена кпрепграфија, Шасппис за теприју извпѐашких уметнпсти бр, 21, Бпјана Цвејиё и Ана Вујанпвиё (ур.), Ткх –
центар за теприју и праксу извпѐашких уметнпсти, Бепград, 2013.
7. Драгпслав Чачевиё, Игра, Нпви Сад: Прпметеј, 2005.
8. Dunja Njaradi, Backstage Economies: Labour and Masculinities in Contemporary European Dance, Chester University Press, 2014.
9. William Washabaugh, Flamenco Music and National Identity in Spain, Burlington: Ashgate, 2012.
10. Marta Savigliano, Tango and the Political Economy of Passion, Boulder: Westview Press, 1995.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа и дискусије
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:
Семинар-и

Ппена - 30

Заврщни испит:

Ппена - 70

30

Писмени испит

70

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MGPS1 - Естетика, ппетика и стилистика савремене музике
Наставници: Ппппвиё-Млаѐенпвиё Б. Тијана, редпвни прпфеспр; Никплиё Д. Санела, дпцент
Сарадници: Петкпвиё Р. Ивана, асистент са дпктпратпм
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема ппсебних предуслпва
Циљ предмета:
Циљ предмета је увпѐеое студената мастер студија у истраживашки рад на анализи, тумашеоу и расправи дисциплинарних
и интердисциплинарних естетишких, ппетишких и стилистишких студија п савременпј музици.
Исхпд предмета:
Студент влада знаоима и метпдама анализе дискурса естетике, ппетике и стилистике савремене музике.
Садржај предмета:
1-2. Аналитика и кпнтекстуалнпст музикплпгије кап елемент естетишких, ппетишких и стилистишких разматраоа савремене
музике и жанрпва музикплпщкпг текста; 3. Пбјективизам у музици; 4. Пнтплпщки плурализам; 5. Фенпменплпгија музике; 6.
Херменеутишка питаоа; 7. Друщтвени шинипци савремене музике; 8-9. Теприја саврменпсти у музици и уметнпстима; 10-11.
Естетика и ппетика кпмппзитпра; 12-13. Естетика и ппетика извпѐаша; 14. Кплпквијум 1, 15. Кплпквијум 2.
Кплпквијум 1: писмени рад на задату тему из пбраѐених тема 1-7.
Кплпквијум 2: тест – прпвера знаоа из градива наставних јединица 8-13.
Испит: усмени пдгпвпр на три питаоа из градива.
Литература:
1. Foht, Ivan: Savremena estetika muzike, Nolit, Beograd, 1980.
2. Jankelevič, Vladimir: Muzika i neizrecivo, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1987.
3. Ingarden, Roman: Ontologija umetnosti, Književna zajednica Novoga Sada, Novi Sad, 1991.
4. Davies, Stephen: Themes in the Philosophy of Music, Oxford University Press, Oxford, 2005.
5. Lippman, Edward: A History of Western Musical Aesthetics, University of Nebraska Press, Lincoln, 1992.
6. Veselinovid (=Veselinovid-Hofman), Mirjana: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Univerzitet umetnosti u Beogradu,
Beograd, 1983.
7. Veselinovid-Hofman, Mirjana: Pred muzičkim delom, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007.
8. Šuvakovid, Miško: Diskurzivna analiza. Prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama
umetnosti i kulture, Univerzitet umetnosti, Beograd, 2006.
9. Šuvakovid, Miško: Pojmovnik savremene umetnosti i teorije, Orion Art, Beograd, 2011.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, анализе музишких дела, тепријска интерпретација дисциплинарних и интердиасциплинарних естетишких,
ппетишких и стилистишких текстпва п музици и уметнпстима.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 30

Кплпквијум-и

20

Активнпст у тпку предаваоа

10

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 70
70

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJET1/1 - Етнпмузикплпгија: метпд, теприја, приступ
Наставници: Нениё С. Ива, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Представљаое пснпвних приступа, прпблема и тема савремене глпбалне етнпмузикплпгије, предпшаваое мпгуёих пбјеката
истраживаоа и механизама оихпве кпнструкције и презентације (традиципнална, пппуларна, алтернативна и ппп музика,
хибридни жанрпви; идентификација музикпм, музицираое и креативнпст, музика кап афективни рад, музика и
артикулација прпстпра, музика кап пблик културнпг капитала... ); аналитишкп пвладаваое студената савременим техникама
и метпдама теренскпг истраживаоа, прпщиреним ппјмпм терена и музишке праксе, прпблематизпваое пднпса измеѐу
истраживаша, фенпмена и субјеката истраживашкпг прпцеса.
Исхпд предмета:
Стицаое сппспбнпсти сампсталне артикулације прпблема истраживаоа и критишке евалуације ппдатака, пвладаваое
вещтинпм сампсталнпг дизајнираоа истраживаоа пдабранпг музишкпг фенпмена/фенпмена у вези са музикпм, пдабира
пдгпварајуёих метпда и базишне расправе ппшетних тепријских ппзиција. Стицаое целпвитпг увида у актуелне истраживашке
метпдплпгије, дпминантна тематска швприщта и тепријске смернице, уз преглед пдабраних најважнијих студија и приступа
кпји данас пбликују ппље етнпмузикплпгије.
Садржај предмета:
У пквиру предмета представљају се и критишки разатрају музишки фенпмени и културе, аспекти друщтвене праксе
музицираоа/ушещёа/уживаоа у музици и специфишни истраживашки прпблеми и теме у вези са музикпм, кап легитимни
пбјекти етнпмузикплпщкпг истраживаоа. Настава предмета пбухвата и предпшаваое разлишитих метпда и техника
истраживаоа (класишнпг и прпщиренпг ппјма терена, рада у архиву, етнпграфије дигиталних и виртуелних пкружеоа/eтерен/), у пквиру разлишитих етнпмузикплпщких пријентација (крпс-културална, урбана, истпријска, ппст-ппстмпдерна и
фплклпристишки пријентисана етнпмузикплпгија, студије пппуларне музике). Ппред предаваоа, у садржај курса укљушене
су мале студије слушаја, у виду презентација впѐене микрпетнпграфије са студентима, слущаое и анализа музишких
примера и исешака дпкументарне прирпде кпји приказују пдабране праксе музицираоа. Представљају се и етишке дилеме у
вези са истраживашким радпм, кап и са етнпмузикплпщким радпм у ппљу културалне прпдукције. Студенти су у мпгуёнпсти
да представе и дискутују неке пд дилема са кпјима се супшавају у иницијалнпј фази истраживаоа за пптребе мастер рада, у
пднпсу на ппнуѐени тематски и прпблемски пквир курса.
Пблици извпѐеоа наставе: Предаваоа, интерактивна настава, дебате, презентације, анализа аудипвизуелних наратива,
критишкп шитаое
Тематске јединице: 1. Предмет савременпг етнпмузикплпщкпг истраживаоа: пракса, кпнструисаое, ушещёе (1); 2. Предмет
савременпг етнпмузикплпщкпг истраживаоа: пракса, кпнструисаое, ушещёе (2); 3. Презентације кљушних кпнцепата
(музишка етнпграфија, щизпфпни мимезис, саундскејп, истпријска етнпмузикплпгија, спципмузишка фпрмација... ); 4.
Теренски рад у етнпмузикплпгији: приступ, техника, метпд (1); 5. Теренски рад у етнпмузикплпгији: приступ, техника, метпд
(2); 6. Етнпмузикплпщки exploratorium: савремени приступи звуку; 7. Етика етнпмузикплпщкпг рада (1); 8. Етика
етнпмузикплпщкпг рада (2); 9. Дебата п текстуалнпм предлпщку; 10. Приступи урбане етнпмузикплпгије; 11. Прикупљаое,
архивираое и пбрада ппдатака у дигиталнпм дпбу; 12. Етнпмузикплпщки еxploratorium: урбани звушни крајплик; 13. Групни
рад: прелиминарна пбрада и тумашеое ппдатака; 14. Рад у култури: тепријски, практишни и етишки аспекти (архивске,
кустпске и представљашке праксе); 15. Припрема за испит
Испит је у усменпј фпрми дијалпга студента са предавашем, и састпји се из три испитна питаоа из литературе и са
предаваоа.
Литература:
1. Seeger, Anthony, Why Suyá Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian People, Urbana, Chicago and Springfield: University of
Illinois Press, 2004. (пдабрана ппглавља);
2. Feld, Steven, Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli expression, Durham and London: Duke University
Press, 2012. (пдабрана ппглавља);
3. Stone, Ruth, Theory for Ethnomusicology, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. (пдабрана ппглавља);
4. Nenid, Iva, "Envisioning ethnomusicological praxis: Theory, action-intervention and situated knowledge". In Liz Mellish, Nick
Green and Mirjana Zakid (eds.), Improvisation, professionalization and interdisciplinarity in ethnomusicology and ethnochoreology,
Fourth Symposium of the ICTM Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe. Belgrade, Faculty of music and ICTM
Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe, 2016, 335-342;
5. Kaufman Shelemay, Kay, "Historical Ethnomusicology": Reconstructing Falasha Liturgical History ", Ethnomusicology 24 (2): 233258, 1980;
6. Закиё, Мирјана, "Дпбривпје Тпдпрпвиё – музишка креативнпст и имагинација", Владп Милпщевиё: етнпмузикплпг,
кпмппзитпр и педагпг. Традиција кап инспирација (тематски збпрник). ур: др Споа Маринкпвиё, др Санда Дпдик. Баоа
Лука: Академија умјетнпсти универзитета у Баопј Луци, Академија наука и умјетнпсти Републике Српске, Музикплпщкп
друщтвп Републике Српске. 2015, 309-322;
7. Barz, Gregory F., "Confronting the field (note) in and out of the field." In Gregory F. Barz and Timothy J. Cooley (eds.), Shadows in
the field: New perspectives for fieldwork in ethnomusicology, New York: Oxford University Press, 1996, 45-62.;
8. Feld, Steven, "Pygmy POP. A Genealogy of Schizophonic Mimesis." Yearbook for Traditional Music 28: 1-35, 1996;
9. Shelemay, Kay Kaufman, et al. Soundscapes: Exploring music in a changing world. New York: WW Norton, 2006. (пдабрана

ппглавља);
10. Turino, Thomas, Music as social life: The politics of participation, Chicago: University of Chicago Press, 2008. (пдабрана
ппглавља);
11. Lysloff, René T. A., "Musical Community on the Internet: An On-Line Ethnography." Cultural Anthropology 18 (2): 233-63, 2003;
12. Stokes, Martin, ed. Ethnicity, identity, and music: The musical construction of place. Oxford: Berg Publishers, 1994. (пдабрана
ппглавља)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама, шиталашке групе, дискусије, радипнице теренскпг типа, писаое есеја
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:
Активнпст у тпку предаваоа

Ппена - 40
40

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJZR1 - Заврщни рад - етнпмузикплпгија/етнпкпреплпгија
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: нема
Циљ предмета:
Пвладаваое сппспбнпщёу псмищљаваоа и реализације етнпмузикплпщкп/етнпкпреплпщкпг рада минималнпг пбима пд
70 страница текста.
Исхпд предмета:
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа наушнпг
етнпмузикплпщкп/етнпкпреплпщкпг текста веёег пбима и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое
метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада.
Садржај предмета:
Теренскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева истраживаоа, примена наушне
метпдплпгије, пбликпваое етнпмузикплпщкпг/етнпкпреплпщкпг текста и оегпва технишка припрема.
Испит се састпји из усмене пдбране заврщнпг рада.
Литература:
1. Фпрмира се у складу са пдабранпм темпм заврщнпг рада.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 0

Практишна настава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа и дебате п изабраним темама. Ментпрски рад. Студијски истраживашки рад.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испит:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MGZR1 - Заврщни рад - музикплпгија
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: нема
Циљ предмета:
Пвладаваое сппспбнпщёу псмищљаваоа и реализације музикплпщкпг рада пквирнпг пбима пд 50 дп 100 страница текста.
Исхпд предмета:
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа музикплпщкпг
текставеёег пбима и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада.
Садржај предмета:
Аналитишкп-истприпграфскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева
истраживаоа, примена наушне метпдплпгије, пбликпваое музикплпщкпг текста и оегпва технишка припрема. Израда
истраживашкпг извещтаја.
Литература:
1. Фпрмира се у складу са пдабранпм темпм заврщнпг рада.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 0

Практишна настава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа и дебате п изабраним темама. Ментпрски рад. Студијски истраживашки рад.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испит:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLZR1 - Заврщни рад - музишка педагпгија
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 14
Услпв: Пплпжени сви испити на МАС музишке педагпгије
Циљ предмета:
Пвладаваое сппспбнпщёу псмищљаваоа и реализације тепријскп-педагпщкпг рада пбима 50-100 страница текста.
Исхпд предмета:
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа тепријскппедагпщкпг текста веёег пбима и јаснпг фпрмулисаоа идеја. Практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг
рада.
Садржај предмета:
Педагпщкп истраживаое у пбласти изабране теме. Фпрмулисаое предмета, метпда и циљева истраживаоа. Примена
наушне метпдплпгије, пбликпваер текста и оегпва технишка припрема. Израда експпзеа.
Литература:
1. Фпрмира се у складу са пдабранпм темпм заврщнпг рада.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 0

Практишна настава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа и дискусије п изабраним темама. Ментпрски рад. Студијски истраживашки рад.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испит:
Пдбрана Заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MHZR1 - Заврщни рад - музишка теприја
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Пвладаваое сппспбнпщёу псмищљаваоа и реализације аналитишкп-тепријскпг рада пквирнпг пбима пд 50 дп 100 страница
текста.
Исхпд предмета:
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа аналитишкптепријскпг текста веёег пбима и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада.
Садржај предмета:
Аналитишкп-тепријскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева истраживаоа,
примена наушне метпдплпгије, пбликпваое текста и оегпва технишка припрема.
Испит Пдбрана заврщнпг рада.
Литература:
1. Фпрмира се у складу са пдабранпм темпм заврщнпг- мастер рада.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 0

Практишна настава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Самппсталан рад уз кпнсултације са ментпрпм.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испит:
Пдбрана заврщнпг рада

Ппена - 100
100

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJIP1/1 - Истприја плеса Западне цивилизације: пд антишке Гршке дп настанка балета
Наставници: Милпщ Ращиё, наушни сарадник
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Етнпкпреплпгија је млада наука кпја се убрзанп развија на англпсакспнскпм гпвпрнпм ппдрушју, те је предмет прпушаваоа
етнпкпреплпга првенственп традиципнална игра щирег (индп) еврппскпг прпстпра. Циљ курса је уппзнаваое студената са
развпјем кпнцепта тела у еврпппцентришним културама ради усппстављаоа неппсредних аналпгија са пблицима
традиципналне игре на нащем прпстпру.
Исхпд предмета:
Пд студената се пшекује разумеваое дијахрпнијске прпмене пднпса према телу: пд првих представа на праистпријским
пеёинским цртежима, прекп пблика и идеја п игри у старпм, средоем веку и ренесанси дп развпја балетске уметнпсти.
Садржај предмета:
1. Увпдни шас (уппзнаваое са планпм рада, захтевима курса, градивпм); 2. Метпдплпгија истприпграфскпг прпушаваоа
плесних култура и плесна икпнпграфија; 3. Плес у старим цивилизацијама (Персија, Месппптамија, Египат); 4. Ппмени
плесаоа у Библији; 5. Плес у антишкпј Гршкпј; 6. Плес у антишкпј Гршкпј; 7. Плес Етрураца и Римљана; 8. Плес у Византији; 9.
Плес у средопвекпвнпј Србији; 10. Плес у средоем веку у Еврппи; 11. Плес у ренесанси; 12. Плес у ренесанси; 13. Плес у
барпку и настанак балета; 14. Игре у првпј пплпвини 20. века; 15. Припрема испита. Практишна настава Уппзнаваое са
пснпвним кпреплпщким пбрасцима преѐених истпријскихеппха.
Кплпквијум: усмени пдгпвпр на три питаоа из градива зимскпг семестра; Писмени испит: писмена анализа видеп снимка
плеспва из разлишитих културних традиција; Усмени испит: пдгпвпр на три питаоа из преѐенпг градива у дијалпщкпј фпрми.
Литература:
1. Ана Малетиё, Коига п плесу, Културнп прпсвијетни сабпр Хрватске, Загреб, 1986.
2. Мага Магазинпвиё, Истприја игре, Прпсвета, 1951.
3. Мага Магазинпвиё Телесна култура кап васпитаое и уметнпст, Графишки завпд "Планета", Бепград, 1932.
4. Милпщ Ђуриё, Истприја хеленске коижевнпсти, Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 1996.
5. The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Еdited by Stanley Sadie, Macimillan Publishers Limited, London, 1980.
6. Dora Stratou, The Greek Dances our Living Link With Antiquity¸Dora Stratou Dance Theatre, Athens, 1992 (1966).
7. Alkis Raftis, The World of Greek Dance¸ Finedawn Publishers, Athens, 1987.
8. Yvonne Hunt, Traditional Dance in Greek Culture, Centre for Asia minor studies, Music Folklore Archive, Athens, 1996.
9. Music of the Aegean, Ministry of Culture, Athens, 1987.
10. Драгпслав Антпнијевиё "Византијскп играшкп наслеѐе", Нарпднп стваралащтвп, гпд. XXV, св. 1-4, Бепград, 1986.
11. Рпксанда Пејпвиё, Представе музишких инструмената у средопвекпвнпј Србији, Пдељеое ликпвне и музишке уметнпсти,
ко. 4, Музикплпщки институт, ппсебна издаоа, ко. DXLIX, САНУ, Бепград, 1984.
12. Рпксанда Пејпвиё, Српска музика пд насељаваоа слпвенских племена дп краја 18. века, Универзитет уметнпсти у
Бепграду, Бепград, 1998.
13. Tilman Seebass, "Iconography and Dance Research", Yearbook for Traditional Music, Vol 23, ICTM, Department of Music,
Columbia University, New York, 1991, 33-53.
14. Станпје Бпјанин, Забаве и светкпвине у средопвекпвнпј Србији, Истпријски инстирут и Службени гласник, ппсебна
издаоа, ко. 19, Бепград, 2005.
15. Barbara Sparti, "Traditional dance in Renaissance and Baroque Italy (1455-1630), Dans Müsik Kültür, ICTM 20thEthnochoreology
Symposium Proceedings, Istanbul, 1998, 171-187.
16. TkH. Nove teorije plesa, Časopis za teoriju izvođadkih umetnosti, br. 4, ur. Ana Vujanovid i Miško Šuvakovid, TkH-Centar za
teoriju i praksu izvođačkih umetnosti, Beograd, 2002.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама. Дискусије у пквиру предаваоа и радипнице
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испит:

Ппена - 60

Кплпквијум-и

20

Усмени испит

40

Активнпст у тпку предаваоа

10

Писмени испит

20

Практишна настава

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJZP1 - Истприја плеса Западних друщтава: XIX и XX век
Наставници: Милпщ Ращиё, наушни сарадник
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Предмет се бави прпушаваоем истприје уметнишкпг плеса западне цивилизације у деветнаестпм и двадесетпм веку. Фпкус
предмета биёе ппдједнакп стављен на развпј плесне технике балета, мпдернпг и пптмпдернпг плеса кап и на друщтвене,
културне и пплитишке кпнтексте неппхпдне за развпј пвих жанрпва.
Исхпд предмета:
Пп пкпншаоу предмета студенти ёе стеёи сплиднп знаое п разлишитим плесним и уметнишким ппкретима у деветнаестпм и
двадесетпм веку са нагласкпм на балет, мпдеран и ппстмпдеран плес у Еврппи и Америци.
Садржај предмета:
1. Истпријскп прпушаваое плеса (прпблеми и изазпви архивскпг прпушаваоа)
2. Балет (тепријски и истпријски увпд)
3. Балет (техника – прпушаваое видеп записа)
4. Настанак мпдернпг плеса (америшки мпдеран плес - увпд)
5. Америшки мпдеран плес (техника – прпушаваое видеп записа)
6. Немашки експресипнистишки мпдеран плес (тепријски увпд)
7. Немашки експресипнистишки мпдеран плес (техника – прпушаваое видеп записа)
8. Дискусија - рефлексија
9. Мпдеран плес у Југпславији (Мага Магазинпвиё)
10. Развпј ппстмпдернпг плеса у Америци (увпд – теприја)
11. Ппстмпдеран плес у Америци (техника – видеп записи)
12. Ппстмпдеран плес у Еврппи: Танцтеатар Пине Баущ (тепријски увпд)
13. Ппстмпдеран плес у Еврппи (техника – видеп записи)
14. Заврщна разматраоа
15. Припрема за испит
Семинар (30%): за припрему семинара пд студената се пшекује да напищу аналитишки приказ теренске ситуације дп 2 стране
а према упутствима кпје дпбијају пд предметнпг прпфеспра. Семинар се пднпси на прпщириваое метпдплпщкпг апарата у
изушаваоу плесних жанрпва. Усмени испит (70%): усмени пдгпвпр на 3 питаоа у дијалпщкпј фпрми.
Литература:
1. Чулија Фплкс, Мпдерна тела: Плес и америшки мпдернизам пд Марте Грејем дп Алвина Ајлија, Бепград: Clio, 2008
2. Милица Јпванпвиё, Балет: пд игре дп сценске уметнпсти, Бепград: Clio, 1999
3. Мага Магазинпвиё, Вежбе и студије из савремене гимнастике, пластике, ритмике и балета: примеоена телесна култура,
Бепград: Планета, 1932
4. Смиљана Мандукиё, Гпвпр тела: искуствп мпдернпг балета, Бепград: Сфаирпс, 1990.
5. Ткх, Нпве теприје плеса, Шасппис за теприју извпѐашких уметнпсти бр. 4, Ана Вујанпвиё и Мищкп Щувакпвиё (ур.), Ткх центар за теприју и праксу извпѐашких уметнпсти, Бепград, 2002.
6. Мага Магазинпвиё, Истприја Игре, Бепград: Прпсвета, 1951.
7. Свенка Савиё, Ппглед у назад: Свенка Савиё п игри и балету, Нпви Сад: Футура Публикације: Женске Студије и
истраживаоа, 2005
8. Dunja Njaradi, Backstage Economies: Labour and Masculinities in Contemporary European Dance, Chester University Press, 2014
9. Селма Чин Кпен (ур.), Плес кап казалищна умјетнпст: шитанка за ппвијест плеса пд 1581 дп данас, Загреб, Цекаде, 1988
10. Ана Малетиё, Коига п плесу, Загреб: културнп-прпсвјетни Сабпр Хрватске, 1986
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа и дискусије
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:
Семинар-и

Ппена - 30

Заврщни испит:

Ппена - 70

30

Писмени испит

70

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLKM1 - Кпмплементарна метпдика наставе сплфеѐа и клавира
Наставници: Крщиё-Секулиё М. Весна, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: уписане МАС
Циљ предмета:
Ппстизаое кпрелације предмета у музишкпј щкпли
Исхпд предмета:
Псппспбљаваое наставника да сампсталнп впде наставу сплфеѐа и клавира
Садржај предмета:
Тепријска настава
Прпблематика индивидуалне наставе; Индивидуализација рада у групнпј и кплективнпј настави; Специфишнпсти рада са
надаренпм децпм; Развпј технике шитаоа с листа; Аудитивна припрема вищегласја - клавирски став; Елементи клавирске
технике; Дпживљај звука и ритма; Унутращои слух кап услпв за ппуздану мемприју; Ритмишка пбрада и хармпнскп
тумашеое украса; Свираое из нпта; Свираое пп слуху; Свираое напамет; Хармпнизација и импрпвизација на клавиру;
Клавирска сарадоа - шитаое сплистишких депница и кпрепетиција; Ппажаое звука клавирскпг става.
Практична настава
Пбрада литературе за наставу клавира у пснпвнпј и средопј щкпли; Пбрада литературе за сплфеѐп - избпр из учбеника;
Свираое, певаое, писмени диктат, импрпвизација на клавиру.
Литература:
1. Весна Крщиё Секулиё; Кпрелација наставе сплфеѐа са инструменталнпм наставпм, изд `` НПТА`` Коажевац 2007.
2. ВКС: Клавир кап наставнп средствп у педагпгији сплфеѐа, ФМУ,Бепград, 2007
3. Јела Крщиё: Шитаое с листа и кпрепетиција, Завпд за учбенике, Бепград2005.
4. Јела Крщиё: Метпдика наставе клавира, НПТА, Коажевац, 2006
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Метпда излагаоа, метпда демпнстрације
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испит:

Ппена - 40

семинари

20

Усмени испит

20

активнпст у тпку
предаваоа

20

Писмени испит

20

практишна настава

20

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJKS1/1 - Културалне студије музике
Наставници: Нениё С. Ива, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Стицаое увида у приступе и сазнаоа п музици из угла антрппплпщки пријентисане етнпмузикплпгије и ппддисциплина
друщтвених наука кпје за свпј пбјекат узимају музику (антрппплпгија музике, спциплпгија музике, студије културе, студије
пппуларне музике, теприја уметнпсти и медија). Уппзнаваое са кљушним мпделима културалне, идеплпщке и музишке
анализе разлишитих музишких фенпмена, традиција, дпминантних култура и ппткултура. Разумеваое кпнцепта музишке
етнпграфије и преглед семиналних студија тпг жанра; уппзнаваое са разлишитим фпрмама етнпмузикплпщкe
репрезентације и текстуалне прпдукције.
Исхпд предмета:
Пвладаваое сппспбнпщёу примене кпнцепата, метпда и техника антрппплпщки пријентисанпг истраживаоа и критишке
анализе медијскпг текста. Стицаое знаоа п пснпвним дпметима, прпблемима и пријентацијама антрппплпгије музике и
српдних дисциплина. Псппспбљаваое студената/киоа да стешена сазнаоа примене у сампсталнпм раду. Развијаое наушне
аутпрефлексивнпсти, сензитивнпсти у пднпсу на субјекте истраживаоа, кап и сппспбнпсти етишкпг планираоа прпцеса
истраживаоа/рада у ппљу културе.
Садржај предмета:
Тепријска настава: У фпкусу предмета су истпријски и савремени приступи музици у култури, у пквиру
интердисциплинарних умрежаваоа етнпмузикплпгије, антрппплпгије музике, студија културе, спциплпгије музике и
српдних наука. Ппред истпријскпг прегледа истпријата идеја и утемељеоа пснпвних ппстулата наведених дисциплина,
нагласак је на анализи најважнијих, парадигматских студија кпје су пдредиле етнпмузикплпщкп, антрппплпщкп и
културплпщкп тумашеое музике, и ппставиле оихпве метпдплпщке, тепријске, практишнп-импликативне и друге смернице.
Пблици извпѐеоа наставе: Предаваоа, интерактивна настава, дебате, писаое есеја, анализа аудипвизуелних наратива,
критишкп шитаое
Тематске јединице: 1. Увпднп предаваое: преглед културплпщких приступа музици; 2. Антрппплпгија музике: структурални
функципнализам, непфункципнализам, структурализам; 3. Антрппплпгија музике: ппстструктурализам и савремени правци;
4. Пгледни шас: анализа и дискусија пдабране студије; 5. Антрппплпщки пријентисана етнпмузикплпгија у ери
ппстдисциплинарнпсти; 6. Пгледни шас: анализа и дискусија пдабране студије; 7. Типпви заједница и других пблика
ппвезиваоа прекп музишких пракси (1) 8. Типпви заједница и других пблика ппвезиваоа прекп музишких пракси (2) 9.
Пгледни шас: анализа и дискусија пдабране студије 10. Студије културе: критишки приступ музици у ппзнпм капитализму (1)
11. Студије културе: критишки приступ музици у ппзнпм капитализму (2) 11. Пгледни шас: анализа групе примера 12. Музика
у свакпдневици (1); 13. Музика у свакпдневици (2) 14. Пгледни шас: анализа и дискусија пдабране студије; 15. Припрема за
испит: синтеза и кпмпарација теза, тепријских ппставки, метпда и приступа представљених тпкпм курса
Испит је у усменпј фпрми дијалпга студента са предавашем, и састпји се из три испитна питаоа из литературе и са
предаваоа.
Литература:
1. Clayton, Martin et al (eds.), The Cultural Study of Music: a critical introduction, New York and London: Routledge, 2003.
(пдабрана ппглавља);
2. Seeger, Anthony, Why Suyá Sing: A Musical Anthropology of an Amazonian People, Urbana, Chicago and Springfield: University of
Illinois Press, 2004. (пдабрана ппглавља);
3. Bohlman, Philip V. and Bruno Nettl (eds.), Comparative Musicology and Anthropology of Music: Essays on the History of
Ethnomusicology, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991. (пдабрана ппглавља);
4. Feld, Steven, Sound and Sentiment: Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli expression, Durham and London: Duke University
Press, 2012. (пдабрана ппглавља);
5. Bleking, Džon, Pojam muzikalnosti, Beograd: Nolit, 1992;
6. Atali, Žak, Buka, Beograd: XX vek, 2007. (пдабрана ппглавља);
7. Stone, Ruth, Theory for Ethnomusicology, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2008. (пдабрана ппглавља);
8. McRobbie, Angela, In the culture society: art, fashion and popular music, London and New York: Routledge, 1999. (пдабрана
ппглавља);
9. Gilroy, Paul, "Sounds Authentic: Black Music, Ethnicity, and the Challenge of a" Changing" Same", Black Music Research Journal,
11 (2): 111-136, 1991;
10. Frith, Simon, "Music and identity". In Hall, Stuart, and Paul Du Gay (eds.), Questions of cultural identity, Vol. 126, London: Sage,
1996, 108-127.;
11. Frit, Sajmon, Sociologija roka, Beograd: IIC i CIDID, 1987; Kovačevid, Ivan i Marija Ristivojevid (ur.), Antropologija muzike,
Beograd: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 2013. (odabrana poglavlja);
12. Nenid, Iva, "'We are not a female band, we are a BAND! ': female performance as a model of gender transgression in Serbian
popular music", Muzikologija 19: 135-156, ed. J. Jovanovid, SASA, Belgrade, 2015;
13. Born, Georgina. "Listening, mediation, event: Anthropological and sociological perspectives." Journal of the Royal Musical
Association 135 (S1): 79-89, 2010.
14. Rice, Timothy, May it fill your soul: Experiencing Bulgarian music. University of Chicago Press, 1994. (пдабрана ппглавља).

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама, шиталашке групе, дискусије, радипнице теренскпг типа, писаое есеја
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:
Активнпст у тпку предаваоа

Ппена - 40
40

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJNM1 - Метпдика наставе етнпмузикплпгије 1, MUJNM1 - Метпдика наставе етнпмузикплпгије 1
Наставници: Закиё С. Мирјана, ванредни прпфеспр; Радинпвиё В. Саоа, ванредни прпфеспр; Маркпвиё Д. Младен, дпцент;
Нениё С. Ива, дпцент; Ранкпвиё Б. Саоа, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ пвпг предмета јесте да студентима мастер студија кпји су заврщили ПАС – етнпмузикплпгије да свпјеврсну
рекапитулацију пнпга щтп се радилп у пквиру курсева из етнпмузикплпгије у пквиру ПАС, а студентима кпји су заврщили
друге пдсеке, неппхпднп знаое из пбласти етнпмузикплпгије, будуёи да ёе мпжда предавати тај предмет у щкпли. Такпѐе,
ту се савлаѐују и пснпвне вещтине држаоа шаса, ппшев пд оегпве припреме дп реализације.
Исхпд предмета:
Пд студента се пшекује да ппхаѐаоем курса стекне целпвита знаоа везана за разне видпве традиципналне нарпдне музике,
али и оихпвп ппреклп, кап и нашин на кпји пни функципнищу (с ппсебним акцентпм на кпнтексту).
Садржај предмета:
1. Да ли је певаое услпвљенп пплнпм припаднпщёу?; 2. Настанак певаоа; 3. Претппставке настанка стиха у певаоу; 4.
Пблици рефрена; 5. Пспбине напева/мелпдије у певаоу; 6. Сазвушне пспбине певаоа; 7. Пднпс функције и фпрме у
нарпднпм певаоу;
8. Пблици импрпвизације у нарпднпм певаоу; 9. Жанрпви у нарпднпм певаоу (пбреднп, лирскп и баладнп певаое); 10.
Епскп певаое; 11. Универзалне пспбине у нарпднпм певаоу и у пблицима нарпднпг музицираоа; 12. Традиципнална
нарпдна музика наципналних маоина (Рпми, Власи и др.); 13. Нпвпкпмппнпвана нарпдна музика; 14. Worldmusic; 15. Пднпс
традиципнална-нпвпкпмппнпвана нарпдна музика
Предиспитне пбавезе: кплпквијум: пбрада студија кпје се баве етнпмузикплпщким темама и оихпва презентација на шасу;
Испитни захтеви: писмени испит: израда есеја на неку пд етнпмузикплпщких тема, усмени испит: презентација написанпг
есеја.
Литература:
1. Д. Гплемпвиё, "Епскп певаое", Гусле (лист Савеза гуслара), бр. 20, Бепград, март 2005, 10-13.
2. В. Двпрникпвиё, Карактерплпгија Југпслпвена, Кпсмпс, Геца Кпн А. Д., Бепград 1939, Прпсвета – Бепград, Прпсвета – Нищ,
1990 (репринт).
3. В. Каракащевиё, "Гусле и гуслари (прилпг уз културнп-истпријску расправу" Музишка уметнпст у Срба") ", Летппис Матице
српске, коига 196, 1898, свеска шетврта, Нпви Сад 1898, 126.
4. Л. Куба, У Црнпј Гпри / путеви предузети са намјерпм сакупљаоа нарпдних пјесама, 1890-1891, ЦИД Ппдгприца, 1996.
5. В. Латкпвиё, "П певашима српскпхрватских нарпдних епских песама дп краја XVIII века", преузетп из: Б. Сувајчиё, Нарпдна
коижевнпст (епске песме у старијим записима), Филплпщки факултет, Бепград, "Нпва светлпст", Крагујевац, 1998, 227.
6. М. Матицки, Језик српскпг песнищтва, Прпметеј, Нпви Сад, Нпви Сад 2003.
7. Р. Меденица, "Друщтвена функција песме", Прилпзи прпушаваоу нарпдне ппезије, Гпд. VI, Св. 1, Бепград, март 1939, 60.
8. В. Недиё, "Прптив лажних нарпдних песама", П усменпм песнищтву, СКЗ, кплп LXIX, коига 462, Бепград 1976, 224.
9. А. А. Пптебоа, "Живптни услпви у кпјима је цветалп нарпднп стваралащтвп", у: С. Кпљевиё, Ка ппетици нарпднпг
песнищтва (страна критика п нащпј нарпднпј ппезији), Библиптека "Коижевни ппгледи", Прпсвета, Бепград 1982, 246.
10. Л. Ранке, "Наципнални нашин мищљеоа и наципнална ппезија", у: С. Кпљевиё, Ка ппетици нарпднпг песнищтва (страна
критика п нащпј нарпднпј ппезији), Библиптека "Коижевни ппгледи", Прпсвета, Бепград 1982, 182).
11. Д. Гплемпвиё, "Рпми кап важан фактпр развпја српске пбредне праксе", Нпви звук, 17, СПКПЈ, МИЦ, Бепград 2001, 39-47
(звушни примери, CD бр. 17)
12. D. Golemovid, Čovek kao muzičko bide, Biblioteka XX vek, Beograd 2006.
13. Д. Гплемпвиё, Пјеваое уз гусле, Етнплпщка библиптека, ко. 36, Српски генеалпщки центар, Шигпја щтампа, Бепград
2008.
14. D. Golemovid, "Pjevanje uz gusle: od tradicionalne do savremene pozornice", Tragom crnogorske muzičke baštine (radovi sa
naučnog skupa održanog u Podgorici 25. marta 2010 godine, u organizaciji Odjeljenja umjetnosti Crnogorske akademije nauka i
umjetnosti), ur. Anka Burid, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Naučni skupovi, knjiga 111, Odjeljenje umjetnosti, knjiga 38,
Ппдгприца 2012, 23-28.
15. Д. Гплемпвиё, "Да ли је нпвпкпмппнпвана нарпдна музика заиста нарпдна?", Гласник ЕИ САНУ, ко. XLIV, ЕИ САНУ,
Бепград 1995, 185-189
16. D. Golemovid, Etnomuzikološki ogledi, Biblioteka XX vek, Čigoja štampa, Beograd 1997.
17. Д. Гплемпвиё, Рефрен у нарпднпм певаоу: пд пбреда дп забаве, Ренпме – Бијељина, Академија уметнпсти – Баоа Лука,
Бепград 2000. (са кпмпакт дискпм)
a. Д. Гплемпвиё, "Нарпдна песма: пд пбреда дп спектакла", Simpozijum "Opera od obreda do umetničke forme", Beograd 2122. јuni 2000, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju, FMU, Beograd 2001, 21-25
b. D. Golemovid, Newly Composed Folk Song as the Keeper of Traditional Composing Principles " (Нпвпкпмппнпвана нарпдна
песма кап шувар традиципналних кпмппзиципних принципа), Research of Dance and Music on the Balkans, International
Symposium Brčko, Decembre 06-09 2007, ed. D. Golemovid, Association for Fostering of the Serb Cultural - Historical Heritage
Baštinar, Brčko, Brčko 2007

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 3

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама; Дискусије у пквиру предаваоа и радипница; Припреме краёих
излагаоа студената у пквиру радипница; Студентске презентације пдреѐених задатих тема
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испит:

Ппена - 40

Презентација задате теме

30

Писмени испит

40

Активнпст у тпку предаваоа

20

Присуствпваое настави

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJNM2 - Метпдика наставе етнпмузикплпгије 2, MUJNM2 - Метпдика наставе етнпмузикплпгије 2
Наставници: Закиё С. Мирјана, ванредни прпфеспр; Радинпвиё В. Саоа, ванредни прпфеспр; Маркпвиё Д. Младен, дпцент;
Нениё С. Ива, дпцент; Ранкпвиё Б. Саоа, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ пвпг предмета јесте да студентима мастер студија кпји су заврщили ПАС – етнпмузикплпгије да свпјеврсну
рекапитулацију пнпга щтп се радилп у пквиру курсева из етнпмузикплпгије у пквиру ПАС, а студентима кпји су заврщили
друге пдсеке, неппхпднп знаое из пбласти етнпмузикплпгије, будуёи да ёе мпжда предавати тај предмет у щкпли. Ппсебан
акценат биёе стављен на пблике анализе текста и музике у певаоу, пднпснп музике у инструменталнпм извпѐеоу. Такпѐе,
ту се савлаѐују и пснпвне вещтине држаоа шаса, ппшев пд оегпве припреме дп реализације.
Исхпд предмета:
Пд студента се пшекује да ппхаѐаоем курса стекне целпвита знаоа везана за разне видпве традиципналне нарпдне музике,
али и оихпвп ппреклп, кап и нашин на кпји пни функципнищу (с ппсебним акцентпм на кпнтексту).
Садржај предмета:
1. Нарпдна терминплпгија; 2. Анализа мелпппетских пблика: текст/стих/рефрен; 3. Анализа мелпппетских пблика: мелпдија;
4. Анализа мелпппетских пблика: каденца; 5. Анализа мелпппетских пблика: ритам; 6. Пблици вищегласја у нащем
нарпднпм певаоу; 7. Улпга впдеёег и пратеёег гласа у певаоу; 8. Старије сепскп двпгласнп певаое: хетерпфпнија; 9. Старије
сепскп двпгласнп певаое: хетерпфпнија-бпрдун и бпрдун; 10. Нпвије сепскп двпгласнп певаое: хпмпфпнија; 11. Музишка
кпнтаминација на плану нарпднпг певаоа; 12. Нарпдна музишки инструменти: идипфпни и мамбранпфпни13. Нарпдни
музишки инструменти: кпрдпфпни; 14. Нарпдни музишки инструменти: аерпфпни; 15. Нарпдни инструментални ансамбли.
Предиспитне пбавезе: кплпквијум: пбрада студија кпје се баве етнпмузикплпщким темама и оихпва презентација на шасу ,
Испитни захтеви: писмени испит: израда есеја на неку пд етнпмузикплпщких тема, усмени испит: презентација написанпг
есеја.
Литература:
1. Д. Гплемпвиё, "Српскп двпгласнп певаое (пблици – ппреклп – развпј) I", Нпви звук, бр. 8, СПКПЈ, Бепград 1996, 11-22.
2. Д. Гплемпвиё, "Српскп двпгласнп певаое (пблици – ппреклп – развпј) II", Нпви звук, бр. 9, СПКПЈ, Бепград 1997, 21-37.
3. D. Golemovid, Etnomuzikološki ogledi, Biblioteka XX vek, Čigoja štampa, Beograd 1997.
4. D. Golemovid, Čovek kao muzičko bide, Biblioteka XX vek, Beograd 2006.
5. Д. Гплемпвиё, Пјеваое уз гусле, Етнплпщка библиптека, ко. 36, Српски генеалпщки центар, Шигпја щтампа, Бепград 2008.
6. D. Golemovid, "Pjevanje uz gusle: od tradicionalne do savremene pozornice", Tragom crnogorske muzičke baštine (radovi sa
naučnog skupa održanog u Podgorici 25. marta 2010 godine, u organizaciji Odjeljenja umjetnosti Crnogorske akademije nauka i
umjetnosti), ur. Anka Burid, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Naučni skupovi, knjiga 111, Odjeljenje umjetnosti, knjiga 38,
Ппдгприца 2012, 23-28.
7. Д. Гплемпвиё, Рефрен у нарпднпм певаоу: пд пбреда дп забаве, Ренпме – Бијељина, Академија уметнпсти – Баоа Лука,
Бепград 2000. (са кпмпакт дискпм)
8. Д. Гплемпвиё, "Истп тп, самп малп друкшије (размищљаоа п принципима ствараоа у впкалнпј музици и наушнпј
неппхпднпсти усппстављаоа једне универзалне музишке анализе)", "Шпвек и музика", меѐунарпдни симппзијум, Бепград
20-23. Јун 2001, уредник: Д. Гплемпвиё, Ведес - Бепград, Бепград 2003, 289-299 (звушни примери на кпмпакт диску)
9. Д. Гплемпвиё, "Именпваое кап нашин пзнашаваоа нарпдних песама у српскпм нарпднпм певаоу", Дани Владе С.
Милпщевиёа, наушни скуп (збпрник радпва), Академија умјетнпсти Баоа Лука, Баоа Лука 2006, 5-16.
10. D. Golemovid, "Brass Bands in Serbia: from Urban to Rural and back to Urban Musical Practice" (Блех пркестри у Србији: пд
градске прекп сепске и натраг дп градске музишке праксе), Urban Music in the Balkans, international symposium, Tirana
September 28 - October 01, 2006, ed. Sokol Shupo, ASMUS, Tirana 2006, 359-368
11. D. Golemovid, "Kako se oblikovao refren (na primeru pčelskih pesama)", 5. međunarodni simpozij "Muzika u društvu", Sarajevo,
26-28. Oktobar/listopad 2006, dr Ivan Čavlovid, Muzikološko društvo FBiH, Muzička akademija u Sarajevu, Sarajevo 2007, ISBN 9789958-9591-8-9, 135-147 (objavljeno 2008)
12. Сепскп певаое у западнпј Србији (прилпг прпушаваоу музишких дијалеката у Србији), Србија: музишки и играшки
дијалекти, ур. Димитрије П. Гплемпвиё, Факултет музишке уметнпсти, Бепград, Бепград 2011, стр. 7-60, ISBN 978-86-8861902-8

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 3

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама; Дискусије у пквиру предаваоа и радипница; Припреме краёих
излагаоа студената у пквиру радипница; Студентске презентације пдреѐених задатих тема
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испит:

Ппена - 40

Презентација задате теме

30

Писмени испит

40

Активнпст у тпку предаваоа

20

Присуствпваое настави

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MGMI1/1 - Метпдика наставе истприје музике 1
Наставници: Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр
Сарадници: Цветкпвиё А. Стефан, асистент
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема ппсебних предуслпва
Циљ предмета:
Циљ предмета је уппзнаваое метпдских прпблема предаваоа истприје музике на разлишитим нивпима средопщкплскпг
пбразпваоа (струшне щкпле, гимназија, настава истприје музике у музишким и балетским щкплама).
Исхпд предмета:
Ппзнаваое метпдских прпблема наставе истприје музике, развијаое педагпщких сппспбнпсти и псппспбљаваое за
педагпщки рад.
Садржај предмета:
Курс метпдике наставе истприје музике 1 пбухвата предаваоа и дебате п прпблемима наставе истприје музике: питаоа
перипдизације и систематизације градива; прпблеме приступа ппјединим раздпбљима и темама из наставнпг плана и
прпграма; практишнп рещаваое задатака припреме и држаоа шаспва.
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива.
Литература:
1. Маринкпвиё, Споа, Истприја музике за средое музишке щкпле за 2. и 3. разред, Бепград, Завпд за издаваое учбеника и
наставна средства 2003.
2. Маринкпвиё, Споа, Истприја музике за средое музишке щкпле за 3. и 4. разред, Бепград, Завпд за издаваое учбеника и
наставна средства, 2003.
3. Маринкпвиё, Споа, Истприја српске музике, Бепград, Завпд за издаваое учбеника и наставна средства, 2008.
4. Маринкпвиё, Споа, Музишка култура за гимназије друщтвенп-језишкпг смера, Бепград, Завпд за издаваое учбеника и
наставна средства, 2014.
5. Маринкпвиё, Споа, Музишка култура за гимназије прирпднп-математишкпг смера и ппщте гимназије, Бепград, Завпд за
издаваое учбеника и наставна средства, 2014.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 3

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа. Дискусије у пквиру групе. Излагаоа на задату тему.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 70

Израда припрема за шас

30

Активнпст у тпку наставе

10

Држаое шаса

30

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MGMI2/1 - Метпдика наставе истприје музике 2
Наставници: Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр
Сарадници: Цветкпвиё А. Стефан, асистент
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема ппсебних предуслпва
Циљ предмета:
Циљ предмета је уппзнаваое метпдских прпблема предаваоа истприје музике на разлишитим нивпима средопщкплскпг
пбразпваоа (струшне щкпле, гимназија, настава истприје музике у музишким и балетским щкплама).
Исхпд предмета:
Ппзнаваое метпдских прпблема наставе истприје музике, развијаое педагпщких сппспбнпсти и псппспбљаваое за
педагпщки рад.
Садржај предмета:
Анализа наставних планпва и прпграма, израда гпдищоег, месешнпг плана рада и припрема шаспва.
Припреме за држаое шаса и држаое шаса у средопј музишкпј щкпли или гимназији
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива.
Литература:
1. Маринкпвиё, Споа, Истприја музике за средое музишке щкпле за 2. и 3. разред, Бепград, Завпд за издаваое учбеника и
наставна средства 2003.
2. Маринкпвиё, Споа, Истприја музике за средое музишке щкпле за 3. и 4. разред, Бепград, Завпд за издаваое учбеника и
наставна средства, 2003.
3. Маринкпвиё, Споа, Истприја српске музике, Бепград, Завпд за издаваое учбеника и наставна средства, 2008.
4. Маринкпвиё, Споа, Музишка култура за гимназије друщтвенп-језишкпг смера, Бепград, Завпд за издаваое учбеника и
наставна средства, 2014.
5. Маринкпвиё, Споа, Музишка култура за гимназије прирпднп-математишкпг смера и ппщте гимназије, Бепград, Завпд за
издаваое учбеника и наставна средства, 2014.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 3

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа. Дискусије у пквиру групе. Излагаоа на задату тему.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 70

Израда припрема за шас

30

Активнпст у тпку наставе

10

Држаое шаса

30

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MHMT1/1 - Метпдика наставе музишкп-тепријских предмета 1, MUHMT1 - Метпдика наставе музишкптепријских предмета 1
Наставници: Илиё Р. Ивана, дпцент; Алексиё Р. Маркп, наставник струшнпг предмета; Јеленкпвиё С. Јелена, наставник
струшнпг предмета; Павлишиё Б. Филип, наставник струшнпг предмета
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое наставних прпграма и сагледаваое прпблематике наставе тепријских предмета (Теприја музике, Хармпнија) у
средопј музишкпј щкпли; ствараое активнпг пднпса и ппдстицаое креативнпг приступа према материји из наставнпг плана
и прпграма; развијаое интереспваоа за педагпщки рад; практишнп псппспбљаваое за држаое наставе.
Исхпд предмета:
Пп заврщетку ппхаѐаоа наставе пд студента се пшекује да: стекне темељан увид у наставне планпве и прпграме тепријских
дисциплина и да развије критишки и аналитишки пднпс према оима, развије знаоа у метпдплпгији наставе тепретских
предмета, пвлада вещтинама пренпщеоа знаоа, буде практишнп псппспбљен за држаое наставе, развије креативан и
инерактиван приступ у настави.
Садржај предмета:
1. Уппзнаваое са циљем и садржајем предмета, прпблематикпм наставе тепретских дисциплина у средопј музишкпј щкпли,
предпшаваое пбавеза пкп хпспитпваоа и практишнпг држаоа шаса, план изврщаваоа пбавеза. 2. Предмет Теприја музике:
Уппзнаваое са наставним планпм и прпгрампм, нашелнп уппзнаваое са метпдским упутствима и метпдским прилазима;
Циљеви и задаци предмета Теприја музике; прилаз предмету. 3. Уппзнаваое са ппстпјеёпм дпмаёпм и странпм
учбенишкпм литературпм. 4. Преглед пбласти из предмета Теприја музике; упутства за реализацију метпдских јединица у
пквиру Теприје музике: тпнски систем, разни кљушеви, лествице, мпдуси, тпналитет. 5. Пбрада интервала и акпрада у
пквиру Теприје музике 6. Предмет Хармпнија: Циљеви и задаци предмета Хармпнија; уппзнаваое са наставним планпм и
прпгрампм; прилаз предмету. 7. Уппзнаваое са ппстпјеёпм дпмаёпм и странпм учбенишкпм литературпм. 8. Метпдска
упутства за реализацију најважнијих наставних јединица у Хармпнији 1: елементи рада у пбради квинтакпрада. 9. Пбрада
секстакпрада (главни ступоеви, сппредни ступоеви). 10. Пбрада дпминантнпг септакпрда. 11. Предмет Хармпнија 2:
Пбрада вантпналних дпминанти. 12. Пбрада дијатпнских мпдулација. 13. Пбрада алтерација. 14. Предмет Хармпнија 3:
Пбрада хрпматских мпдулација; пбрада слпженијих алтерација. 15. Пбрада енхармпнских мпдулација; врсте вежби за
свираое хармпније на клавиру.
Литература:
1. Живкпвиё, Мирјана, Метпдика тепријске наставе, скрипта 1979.
2. Анѐелкпвиё, Јасенка, Испитиваое метпдских прилаза музишкп-тепријским дисциплинама у Щкпли за музишкеталенте у
Ћуприји, магистарски рад, 1996.
3. Стпјанпвиё, Слаѐана, Истраживаоа метпда наставе хармпније, магистарски рад, 2006.
4. Пгледни учбеник из Теприје музике (раритет): Danhauser, Henry: Theorie de la Musique, Paris, 1872.
5. Пгледни учбеник из Теприје музике: Вахрпмеев, В, Елементарная теприя музыке, Мпсква, 1947.
6. Пгледни учбеници из Хармпније: Живкпвиё, Мирјана, Учбеник из хармпније за други разред средое музишке щкпле;
Учбеник из хармпније за треёи и шетврти разред средое музишке щкпле, Завпд за наставна средства, Бепград, 2004.
7. Пгледни учбеник из Хармпније: Дубпвский, И, Евсеев, С, Сппспбин, И, Спкплпв, В, Ушебник гармпнии, Мпсква, 1938.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 4

Метпде извпђеоа наставе:
1. Уппзнаваое са циљем и садржајем предмета, прпблематикпм наставе тепретских дисциплина у средопј музишкпј щкпли,
предпшаваое пбавеза пкп хпспитпваоа и практишнпг држаоа шаса, план изврщаваоа пбавеза. 2. Предмет Теприја музике:
Уппзнаваое са наставним планпм и прпгрампм, нашелнп уппзнаваое са метпдским упутствима и метпдским прилазима;
Циљеви и задаци предмета Теприја музике; прилаз предмету. 3. Уппзнаваое са ппстпјеёпм дпмаёпм и странпм
учбенишкпм литературпм. 4. Преглед пбласти из предмета Теприја музике; упутства за реализацију метпдских јединица у
пквиру Теприје музике: тпнски систем, разни кљушеви, лествице, мпдуси, тпналитет. 5. Пбрада интервала и акпрада у
пквиру Теприје музике 6. Предмет Хармпнија: Циљеви и задаци предмета Хармпнија; уппзнаваое са наставним планпм и
прпгрампм; прилаз предмету. 7. Уппзнаваое са ппстпјеёпм дпмаёпм и странпм учбенишкпм литературпм. 8. Метпдска
упутства за реализацију најважнијих наставних јединица у Хармпнији 1: елементи рада у пбради квинтакпрада. 9. Пбрада
секстакпрада (главни ступоеви, сппредни ступоеви). 10. Пбрада дпминантнпг септакпрда. 11. Предмет Хармпнија 2:
Пбрада вантпналних дпминанти. 12. Пбрада дијатпнских мпдулација. 13. Пбрада алтерација. 14. Предмет Хармпнија 3:
Пбрада хрпматских мпдулација; пбрада слпженијих алтерација. 15. Пбрада енхармпнских мпдулација; врсте вежби за
свираое хармпније на клавиру.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испит:

Ппена - 60

Семинарски рад (писмена метпдска
припрема шаса)

20

Усмени испит

30

Активнпст у тпку предаваоа

10

Практишни испит

30

Присуствп на предаваоима

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MHMT2/1 - Метпдика наставе музишкп-тепријских предмета 2, MUHMT2 - Метпдика наставе музишкптепријских предмета 2
Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр; Сабп И. Атила, дпцент; Јеленкпвиё С. Јелена, наставник струшнпг
предмета; Павлишиё Б. Филип, наставник струшнпг предмета
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе за предмет Метпдика наставе музишкп-тепријских предмета 1 (MHMT1)
Циљ предмета:
Уппзнаваое наставних прпграма и сагледаваое прпблематике наставе тепријских предмета (Музишки пблици, Кпнтрапункт)
у средопј музишкпј щкпли; Ствараое активнпг пднпса и ппдстицаое креативнпг приступа према материји из наставнпг
плана и прпграма; Развијаое интереспваоа за педагпщки рад; Практишнп псппспбљаваое за држаое наставе.
Исхпд предмета:
Пп заврщетку ппхаѐаоа наставе пд студента се пшекује да: стекне темељан увид у наставне планпве и прпграме тепријских
дисциплина и да развије критишки и аналитишки пднпс према оима, развије знаоа у метпдплпгији наставе тепретских
предмета, пвлада вещтинама пренпщеоа знаоа, буде практишнп псппспбљен за држаое наставе, развије креативан и
инерактиван приступ у настави.
Садржај предмета:
Наставни прпграм рада у средопј музишкпј щкпли на предмету Кпнтрапункт, пбразпвни циљ предмета и исхпди
пбразпваоа, критишки псврт на пднпс садржаја и упутства за реализацију прпграма. 2. Прганизација наставнпг прпцеса,
фпрме рада на предмету Кпнтрапункт, планираое и припрема наставе, пцена знаоа. 3. Мелпдијске карактеристике
впкалнпг кпнтрапункта (приступ у актуелнпм учбенику и мпгуёнпсти унапреѐеоа наставе). 4. Нашини изушаваоа двпгласнпг
и трпгласнпг впкалнпг кпнтрапункта, прпблематика трпгласне канпнске имитације. 5. Мелпдијске карактеристике
инструменталнпг кпнтрапункта (приступ у актуелнпм учбенику и мпгуёнпсти унапреѐеоа наставе), реализација двпгласнпг
и трпгласнпг инструменталнпг кпнтрапункта. 6. Пбрада имитације и двпструкпг кпнтрапункта, пбразпваое мпдулирајуёих
секвенци. 7. Специфишнпсти кпд израде заврщних радпва.
8. Наставни прпграм рада у средопј музишкпј щкпли на предмету музишки пблици – критишки псврт на пднпс садржаја и
упутства за реализацију прпграма. 9. Пднпс актуелне учбенишке литературе према извпрним принципима науке п музишким
пблицима. 10. Пднпс аутпра - К. Б. Јирак, В. Перишиё–Д. Скпвран, М. Михајлпвиё и Б. Ппппвиё - према музишким пблицима
кап наставнпј дисциплини. 11. Музишка решеница – ппстављаое пвпг фенпмена у музишкпм тпку и принципа реализације.
12. Приступ пбради ппјединашних музишких фпрми. 13. Пбрада класишнпг рпнда – кпраци у тумашеоу карактеристика
фпрме. 14. Пбрада пблика варијација у пквиру наставнпг прпграма за средоу музишку щкплу.
Практишни испит: израда писмене метпдске припреме шаса, практишнп пдражаваое шаса.
Усмени испит: Пдгпвпр на два питаоа из преѐенпг градива.
Литература:
1. Перишиё, Властимир, Впкални кпнтрапункт, Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 1991.
2. Перишиё, Властимир, Впкални кпнтрапункт, скрипта.
3. Живкпвиё, Мирјана, Метпдика тепријске наставе, скрипта, Бепград, 1979.
4. Живкпвиё, Мирјана, Инструментални кпнтрапункт, Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 1991.
5. Milan Mihajlovid, Muzički oblici, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, 1989.
6. Skovran Dušan, Vlastimir Peričid, Nauka o muzičkim oblicima, šesto dopunjeno izdanje, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1986.
7. Sabo Anica, The Concept and Status of the Subject Musical Forms at the Belgrade University-level Institution - History and Certain
Key Methodological Questions, In: Tatjana Markovid & Vesna Mikid (Eds.), Music and Networking, FMU, Belgrad, 293-300, 2007.
8. Sabo, Anica, Analitičke nedoumice u tumačenju forme ronda, u: Mirjana Živkovid, Ana Stefanovid i Miloš Zatkalik (red.), Muzička
teorija i analiza 1, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2004, 91–101.
9. Sabo, Anica, Nastava predmeta muzički oblici u srednjim muzičkim školama, u: Sonja Marinkovid, Sanda Dodik i Ana Petrov (red.),
Tradicija kao inspiracija, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, 2014, 363–376.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 4

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа: аналитишки и кпмпатаритвни приступ литератури, аналитишки приступ планпвима и прпграмима, приказиваое
метпда рада у пквиру свих наведених предмета. Вежбе: метпдска упутства за практишнп пдражаваое шаса, израда писмене
метпдске припреме шаса. Рад у библиптеци – прикупљаое и студираое литературе.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испит:

Ппена - 60

Припрема за шас

20

Усмени испит

30

Активнпст и залагаое на настави

10

Практишни испит

30

Присуствп на предаваоима

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLMS1 - Метпдика наставе сплфеѐа
Наставници: Каран М. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Тпдпрпвиё Д. Драгана, наставник струшнпг предмета
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Псппспбљаваое студената за рад у настави сплфеѐа и теприје музике у средоим музишким щкплама.
Исхпд предмета:
Садржаји рада заснивају се на ппвезиваоу и тумашеоу сазнаоа из разлишитих наушних пбласти какп би се на щтп јаснији
нашин растумашиле све фазе сазнајнпг, пбразпвнпг и васпитнпг аспекта наставе, кап и на уппзнаваоу метпда и пблика рада у
настави.
Садржај предмета:
Тепријска настава
Све релевантне теме кпје впде ка псппспбљаваоу студената за рад у настави сплфеѐа и теприје музике у щкплама за
средое музишкп пбразпваое. Структуираое наставе сплфеѐа и теприје музике. Метпдишки принципи и системи рада на
припреми шаса сплфеѐа.
Практична настава
Реализација писмених припрема шаспва и мултимедијалних садржаја на задате метпдске јединице. Кпмппнпваое и
нптпграфија инструктивних примера за наставу. Хпспитпваое и реализација шаспва сплфеѐа и теприје музике у щкплама за
средое музишкп пбразпваое.
Кплпквијум
Припрема метпдских јединица и оихпва пдбрана.
Заврщни испит. Мултимедијална презентација метпдске јединице, хармпнизација инструктивних примера.
Литература:
1. Васиљевиё, З., М. (2006). Метпдика музишке писменпсти. Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства
2. Дрпбни, И. (2008). Метпдишке пснпве впкалнп-инструменталне наставе, Бепград: Завпд за учбенике
3. Сви актуелни учбеници и прирушници за сплфеѐп и теприју музике за средое музишке щкпле
4. Крщиё Секулиё, В. (1990). Клавир кап наставнп средствп у педагпгији сплфеѐа, ФМУ, Бепград, 1990.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 5

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, Дијалпщка метпда, Демпнстрација, Писмене припреме, Практишан рад.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 60

Кплпквијуми

20

Активнпст у тпку предаваоа

20

Практишна настава

20

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLTM1 - Метпдика наставе теприје музике
Наставници: Хрпка-Вещкпвац А. Ивана, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Псппспбљаваое студената за рад у настави теприје музике у музишким щкплама, са ппсебним акцентпм на разврставаоe
фаза рада и оихпвпм ппвезиваоу у зависнпсти пд нивпа наставе (пд увпда у теприју музике, првих ппставки, дп финалнпг
стадијума у средопј музишкпј щкпли).
Исхпд предмета:
Ревизија знаоа из теприје музике, кпја пбухвата тепретскп, аудитивнп и визуелнп ппзнаваое материје; Стицаое стабилних
пснпва за уппзнаваое и усвајаое свих метпдских ппстулата и принципа релевантних за предмет; развијаое сппспбнпсти за
тумашеое прпграма и систематизацију наставне граѐе, кап и креативнпг приступа у реализацији наставе.
Садржај предмета:
Тепријска настава
Пбраѐиваое свих релевантних тема кпје су у сагласју са исхпдпм предмета. Структурираое наставе са ппсебним
ппвезиваоем елемената теприје музике са музишкпм пракспм. Аутпматизми, аспцијације и развпј мемприје у прпцесу
усвајаоа градива из теприје музике. Прпушаваое метпдских ппступака и тумашеоа рада прпщирен на кпмпатибилна
инпстрана искуства. Разматраое мпгуёнпсти усмерених ка пзвушаваоу теприје музике, кап и прилагпѐаваоу садржаја
према мпгуёнпстима циљне групе.
Практична настава
Активнп укљушиваое студената у прпцес реализације наставнпг прпграма и прганизације шаса, кап и псмищљаваоа
припрема за реализацију шаса.
Кплпквијум
Презентација сампсталнп псмищљених пбрада наставних јединица теприје музике у пснпвнпј и средопј музишкпј щкпли
заснпваних на принципу звук-слика-тумашеое.
Литература:
1. Vasiljevid, Z. M. (2006). Metodika nastave solfeđa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
2. Vasiljevid, Z. M. (1999). Teorija ritma sa gledišta muzičke pismenosti. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu.
3. Деспиё, Д. (2011). Теприја музике. Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства.
4. Инструктивна литература за ЩПМП и средое музишке щкпле.
5. Пдабрани текстпви из пбласти наставе предмета Теприја музике из перипдике и збпрника Педагпщких фпрума сценских
уметнпсти (Бепград: Факултет музишке уметнпсти ).
6. Избпр из актуелне инпстране литературе кпја третира пбласт теприје музике.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, дијалпщка метпда, презентације, писмене припреме
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 60

Заврщни испит:

Ппена - 40

Кплпквијум

40

Усмени испит

20

Активнпст у тпку предаваоа

10

Писмени испит

20

Практишна настава

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJMP1 - Метпдика наставе традиципналнпг певаоа 1
Наставници: Ранкпвиё Б. Саоа, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: За студенте етнпмузикплпгије и музикплпгије (МАС); максималан брпј студената 5;
Циљ предмета:
Традиципналнп певаое је ппсталп деп институципнализпванпг музишкпг щкплпваоа у Србији, на нивпу пснпвне и средое
музишке щкпле, пд 1995. гпдине. Тада је пп први пут уведенп у наставни прпцес крпз птвараое Пдсека за српскп
традиципналнп певаое и свираое у МЩ "Мпкраоац" у Бепграду. Пвај вид музишке едукације касније је ппкренут у јпщ
некпликп музишких щкпла у Србији (Субптица, Краљевп, Лескпвац, Крагујевац, Сремска Митрпвица итд). Ппред тпга,
традиципналнп певаое је пбавезни деп активнпсти прпфесипналнпг ансамбла" Кплп", кап и брпјних КУД-пва и Центара за
културу у Србији. Наведене институције имају пптребу за струшним кадрпм кпји би радип са младим певашима. Циљ
предмета је да псппспби етнпмузикплпге да се уппзнају са метпдама рада на ппдушаваоу традиципналнпм певаоу и
тенденцијама у развпју пве вещтине у претхпднпм перипду, какп у Србији такп и у другим земљама. У пквиру предмета
студенти ёе се псппспбити за извпѐеое наставе традиципналнпг певаоа у пснпвним музишким щкплама.
Исхпд предмета:
Пп пкпншаоу наставе пд студента се пшекује разумеваое и ппзнаваое пснпвних метпда у раду са извпѐашима
традиципналнпг певаоа у пснпвним музишким щкплама, кап и примена стешенпг знаоа у пракси.
Садржај предмета:
Тепријска настава
1. Увпд у метпдику наставе традиципналнпг певаоа (развпј прпфесипнализма у свету и у Србији)
2. Метпдика наставе традиципналнпг певаоа: метпде ппдушаваоа, кпнцепција шаса и писаое припреме
3. Кприщёеое адекватних извпра у ппдушаваоу традиципналнпг певаоа (нптни записи, теренски снимци, неппсреднп
усменп предаое).
4. Практишна примена нптних записа.
5. Пснпвни стилпви у српскпј впкалнпј пракси и оихпвп извпѐеое на сцени.
6. Метпде ушеоа традиципналнпг певаоа у свету (Бугарска, Русија, Ппљска, Маѐарска итд.).
7. Метпде рада на пвладаваоу ппјединим прпблемима при певаоу и ппставци једнпгласних песама.
8. Метпде рада на пвладавоу извпѐеоа једнпставнијих двпгласних напева
9. Узраст певаша и певашки репертпар.
10. Псмищљаваое јавних наступа и кпнцерата традиципналне музике ушеника пснпвне музишке щкпле.
Практична настава
1. Вежбе за распеваваое
2. Рад на писаоу припрема и псмищљаваоу и креираоу наставе традиципналнпг певаоа
3. Извпѐеое технишки једнпставнијих једнпгласних песама (држаое шаса).
4. Рещаваое "прпблематишних" певашких задатака кпји се јављају при ушеоу једнпставних двпгласних напева (држаое шаса
у пснпвнпј музишкпј щкпли).
5. Припрема ушеника за јавни наступ.
Кплпквијум: држаое шаса; Усмени испит: пдгпвпр на 3 теријска питаоа крпз дијалпг.
Литература:
1. Boyes, Georgina. 2010. The imagined village (culture, ideology and the English Folk Revival). Manchester Univesity Press.
2. Bennett, Dawn Elizabeth. 2008. Understanding the Classical Music Profesion: the Past, the Present, and Strategies for the
Future). Burlington (USA): Ashgate Publishing Company
3. Golemovid, Dimitrije. 2005. "Da li postoji narodna muzička pedagogija", IV Međunarodni simpozij "Muzika u društvu" (Sarajevo
28-30 10. 2004.). Muzikološko društvo FbiH, Muzička akademija u Sarajevu. Sarajevo. 183-196.
4. Девиё, Драгпслав. 2005/2008. Нарпдне песме и игре Кпспва и Метпхије. Завпд за учбенике и наставна средства Бепград,
Кариё Фпндација. Бепград
5. Закиё, Мирјана. Ранкпвиё, Саоа. 2014. Прирушник заушеое традиципналнпг певаоа (традиципнална музика Кпспва и
Метпхије), св. 1, Бепград, Центар за истраживаое и пшуваое традиципналних игара Србије.
6. Земцпвский, Изалий. 1989. "Пт нарпднпй песни к нарпднпму хпру: игра слпв или прпблема?", Фпльклпр и фпльклпризм,
Традиципнньій фпльклпр и спвременньіе нарпдньіе хпрьі и ансамбли. Ленинградский гпсударственньій институт театра,
музьіки и кинематпграгии. Ленинград.
7. Калудрпва-Станилпва, Светлана. 2011. Метпдика на пбушениетп пп нарпднп пеене. Плпвдив.
8. Merriam, Alan P. 1964. "Learning", The anthropology of Music. Evaston, Ill: Northwestern University Press, 145-164.
9. Nettl, Bruno. 2005. "How Do You Get to Carnegie Hall? Teaching and learning", The Study of Ethnomusicology: Thirty-one Issues
and Concepts. University of Illinois Press, 388-418.
10. Ракпшевиё, Селена. 2002. Впкална традиција Срба у Дпоем Банату. Завпд за учбенике и наставна средства. Бепград.
11. Ранкпвиё, Саоа. 2008. Пснпвни принципи ушеоа нарпднпг певаоа, Једнпгласнп певаое I. Завпд за учбенике и наставна
средства. Бепград.
12. Raspopova's, Irina. 1996. Method of voice-training in folk styles of Russian polyfony. Parallax. Netherlands.
13. Seeger, Charles. 1949. "Professionalism and amateurism in the study of folk music" The Journal of American Folklore. Vol 62. No
244. Apr. – Jun. pp. 107-113.
14. Tagg. Philip. 1982. Analysing popular music: theory, method and practice, Popular Music, 2, 37-65.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама. Практишне демпнстрације на шасу (певаое и рад на ппставци
једнпгласнпг и двпгласнпг певаоа). Ушеое вежби за распеваваое и технишких вежби.
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница. Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница.
Практишна примена наушенпг крпз држаое шаса: пдабир наставне јединице, израда припреме за шас, припрема нптнпг и
аудип материјала и држаое шаса.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

20

Активнпст у тпку предаваоа

10

Практишна настава

10

Заврщни испит:
Усмени испит (певаое и свираое)

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJMP2 - Метпдика наставе традиципналнпг певаоа 2
Наставници: Ранкпвиё Б. Саоа, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: За студенте етнпмузикплпгије и музикплпгије (МАС); максималан брпј студената 5;
Циљ предмета:
Циљ предмета је да псппспби етнпмузикплпге да се уппзнају са метпдама рада на ппдушаваоу традиципналнпм певаоу
ппсебнп при извпѐеоу слпжених музишких примера једнпгласнпг и двпгласнпг певаоа. Ппред тпга, студенти ёе се уппзнати
са мпгуёнпстима креираоа разлишитих прпграма традиципналне музике.
Исхпд предмета:
Пп пкпншаоу наставе пд студента се пшекује разумеваое и ппзнаваое пснпвних метпда у раду са извпѐашима
традиципналнпг певаоа кпји извпде слпжене једнпгласне и двпгласне напеве. Студенти ёе мпёи да креирају и
псмищљавају музишке прпграме у кпјима дпминира традиципнална музика.
Садржај предмета:
1. Практишна примена нптних и аудип записа слпжених примера једнпгласнпг певаоа.
2. Практишна примена нптних и аудип записа слпжених примера двпгласнпг певаоа.
3. Пснпвни стилпви у српскпј впкалнпј пракси и оихпвп извпѐеое на сцени.
4. Метпде рада на пвладаваоу ппјединим прпблемима при певаоу и ппставци слпжених једнпгласних примера.
5. Метпде рада на пвладаваоу ппјединим прпблемима при певаоу и ппставци слпжених двпгласних примера.
6. Метпде рада на пвладаваоу разлишитим впкалним стилпвима.
7. Припрема шаса – метпдишки приступ пбради ппјединашних наставних јединица.
8. Семинари и струшна усаврщаваоа
9. Извпѐеое слпжених једнпгласних песама.
10. Извпѐеое слпжених примера певаоа "на бас".
11. Извпѐеое слпжених примера певаоа "на глас".
12. Извпѐеое песама разлишитих стилпва.
13. Псмищљаваое музишкпг прпграма традиципналне музике
14. Држаое шаса са адекватнпм припремпм (на нивпу средое музишке щкпле).
15. Држаое шаса са адекватнпм припремпм (на нивпу ПАС-а)
Кплпквијум: држаое шаса; Усмени испит: пдгпвпр на 3 теријска питаоа крпз дијалпг.
Литература:
1. Ранкпвиё, Саоа. 2008. Пснпвни принципи ушеоа нарпднпг певаоа, Једнпгласнп певаое I. Завпд за учбенике и наставна
средства. Бепград.
2. Ранкпвиё, Саоа. 2013. Впкални дијалекти динарских Срба у Впјвпдини (дпктпрска дисертација). ФМУ. Бепград.
3. Гплемпвиё, Димитрије. 1996. "Српскп двпгласнп певаое 1. (ппреклп-пблици-развпј), Нпви звук, бр. 8. СПКПЈ, Бепград. 1122.
4. Гплемпвиё, Димитрије. 1997. "Српскп двпгласнп певаое 2. (нпвије двпгласнп певаое), Нпви звук, бр. 9. СПКПЈ, Бепград.
21-37.
5. Raspopova's, Irina. 1996. Method of voice-training in folk styles of Russian polyfony. Parallax. Netherlands.
6. Девиё, Драгпслав. 1986. Нарпдна музика Драгашева (пблици и развпј). ФМУ Бепград.
7. Девиё, Драгпслав. 2005/2008. Нарпдне песме и игре Кпспва и Метпхије. Завпд за учбенике и наставна средства Бепград,
Кариё Фпндација. Бепград.
8. Јпванпвиё, Јелена. 2010. Впкална традиција Јасенице у светлу етнпгенетских прпцеса (дпктпрска дисертација. ФМУ.
Бепград.
9. Ракпшевиё, Селена. 2002. Впкална традиција Срба у Дпоем Банату. Завпд за учбенике и наставна средства. Бепград.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама.
Практишне демпнстрације на шасу (певаое и рад на ппставци једнпгласнпг и двпгласнпг певаоа).
Ушеое вежби за распеваваое и технишких вежби.
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница.
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница.
Практишна примена наушенпг крпз држаое шаса: пдабир наставне јединице, израда припреме за шас, припрема нптнпг и
аудип материјала и држаое шаса.
Практишна примена наушенпг крпз псмищљаваое прпграма традиципналне музике.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 40

Кплпквијум-и

20

Активнпст у тпку предаваоа

10

Практишна настава

10

Заврщни испит:
Усмени испит (певаое и свираое)

Ппена - 60
60

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLOM1 - Метпдика ппщтег музишкпг пбразпваоа
Наставници: П'Брајан М. Нада, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 12
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Фпрмираое наставнпг кадра за пптребе наставе музике у ппщтепбразпвним устанпвама.
Исхпд предмета:
Усвајаое знаоа и метпда у вези са наставпм музике у ппщтепбразпвним устанпвама са ппсебним акцентпм на развпјну
улпгу музике, естетишки аспект и спцијалну пдгпвпрнпст. Стицаое вещтина у пренпщеоу знаоа п музици, извпѐеоу и
ствараоу музике у пквиру ппщтепбразпвнпг система, кап и извпѐеоу наставнпг плана и прпграма у сарадои са
институцијама културе.
Садржај предмета:
Пбразпвни стандарди, кпмпетенције, исхпди, наставни план и прпграм.
Настава музике у средоем пбразпваоу.
Метпдишки приступ наставним темама у наставнпм прпграму.
Развпјни аспект сваке ппједине пбласти и нашини оегпве артикулације у наставнп - педагпщкпм прпцесу.
Разлишите мпгуёнпсти реализације наставнпг прпграма.
Вреднпваое знаоа.
Инклузија.
Музишкп пбразпваое и спцијална свест.
Увид у разлишите системе музишкпг пбразпваоа и праксе.
Пгледни шас 1 – презентација;
Пгледни шас 1 – реализација у гимназији.
Пгледни шас 2 – презентација;
Пгледни шас 2 – реализација у гимназији.
Семинарски рад
Дубински увид у прпблематику наставне теме и припрема шаса.
Заврщни испит
Писмени испит: прпвера тепријскпг знаоа из пбласти пбразпвних стандарда, кпмпетенција, исхпда ушеоа, метпдишкпг
приступа стилу, истпријским еппхама и духу времена, вреднпваоу знаоа.
Усмени испит: прпвера разумеваоа метпдишкпг приступа градиву у гимназији.
Литература:
1. Gardner, Howard, Art, Mind and Brain, BCA, New York.
2. Hanshumaker, James, The Effects of Arts Education on Intelectual and Social Development, Urbana, Illinois, 1982.
3. Huizinga, Johan, Homo Ludens, London, 1955.
4. Irjo-Koskinen, Tula, Institucije kulture i njihovi obrazovni programi, BalkanKult, Beograd, 2003.
5. Ivanovid, Nada, Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
6. Lind, John, Music and the Small Human Being, Acta Pediatrica Scandinavia, Stockholm, 1980.
7. Paunter, John, Classroom Projects in Creative Music, London, 1970.
8. Read, Herbert, Education through Art, New York, 1985.
9. Strategija procesa inkluzije u obrazovanju, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, 2005.
10. Swanwick, Keith, Music, Mind and Education, London, 1988
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 5

Метпде извпђеоа наставе:
Презентације, дискусије, радипнице
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испит:

Ппена - 50

Семинар-и

10

Усмени испит

25

Активнпст у тпку предаваоа

10

Писмени испит

25

Практишна настава

20

Кплпквијум-и

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MGMN1 - Метпдплпгија наушнпг рада
Наставници: Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр
Сарадници: Цветкпвиё А. Стефан, асистент
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Заврщене ПАС Музикплпгија или Етнпмузикплпгија и етнпкпреплпгија
Циљ предмета:
Ппщти циљ курса је да пплазнике уппзна са метпдплпгијпм наушнпг рада у кпнтексту науке п музици. Ппсебни циљеви курса
су да се пплазници уппзнају са ппјмпм и тепријама п метпдплпгији наушнпг рада, са пснивама метпдплпгије наушнпг
истраживаоа и да се пбуше да примеоују пдгпварајуёу метпдплпгију наушнпг рада.
Исхпд предмета:
Уппзнаваое пснпва метпдплпгије наушнпг рада и практишнп пвладаваое метпдама и техникама наушнпг истраживаоа,
нарпшитп кприщёеое дигиталних извпра. Припрема за приступ изради семинарских радпва на мастер студијама и изради
заврщнпг рада.
Садржај предмета:
Теме предаваоа: (1) Ппјам метпдплпгије наушнпг и тепријскпг рада; (2) Дисциплине музикплпгије; (3) Метпдплпгија наушнпг
рада у филпзпфији и друщтвенп-хуманстишким наукама, (4) Метпдплпщка питаоа истприје музике; (5) Структура наушнпг
истраживаоа; (6) Наушни текст; (7–12) Метпдплпгија истраживаоа у изабранпј пбласти студија (дебате); (13-15) Шитаое
дпмаёих задатака и дискусије п испитнпм раду.
Испит: писмени деп – краёи наушни текст; писмени деп: пдбрана писанпг рада.
Литература:
1. Е. Nejgel, Struktura nauke (problemi logike naučnog objašnjenja) (prev. Aleksandar Kron), Beograd, Nolit, 1974.
2. M. Šuvakovid, Diskurzivna analiza, Beograd, Univerzitet umetnosti, 2006.
3. Twenty Years of the Composers Speaks Section in the New Sound Magazine (Interview as a Method of Musicological Research),
New Sound (40), 2012, 81–97.
4. М. Веселинпвиё-Хпфман, "Кпнтекстуалнпст музикплпгије", у: Мирјана Веселинпвиё-Хпфман (уред.),
Ппстструктуралистишка наука п музици (50 гпдина Катедре за музикплпгију и етнпмузикплпгију Факултета музишке
уметнпсти у Бепграду), СПКПЈ МИЦ–ФМУ, Бепград, 1998, 9–20.
5. С. Маринкпвиё, Метпдплпгија наушнпистраживашкпг рада у музикплпгији, Бепград, Катедра за музикплпгију, Факултет
музишке уметнпсти, Нпви Сад, Матица српска, 2008.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, слущаое пдабраних примера и оихпва анализа и дебате
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испит:

Ппена - 70

Референтна листа

20

Усмени испит

20

Активнпст у тпку наставе

10

Писмени испит

50

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLMN1 - Музика и несвеснп
Наставници: П'Брајан М. Нада, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема услпва
Циљ предмета:
Стицаое знаоа п пснпвама аналитишке психплпгије. Стицаое знаоа п фенпмену музике у пднпсу на људску психу, са
ппсебним фпкуспм на креативни прпцес и улпгу кпју музика има у људскпм развпју.
Стицаое вещтина у пбласти примене знаоа у педагпщкпм прпцесу
Исхпд предмета:
Аналитишка сппспбнпст: упшаваоа дубинских структура психе и музике везе измеѐу динамике психе и музишкпг дела
Сензитивнпст према невербалнпј кпмуникацији и сппспбнпст упшаваоа везе са музикпм
Садржај предмета:
Тепријска настава
Пснпви аналитишке психплпгије
Музика и несвеснп
Анализа музишкпг дела и динамика несвеснпг Примена у педагпщкпм раду.
Семинарски радпви
Семинарски рад 1 - п пснпвама аналитишке психплпгије.
Семинарски рад 2 - п теми из науке п музици крпз призму аналитишке психплпгије.
Кплпквијум
Писмена прпвера знаоа п пснпвама аналитишке психплпгије .
Заврщни испит
Презентација семинарскпг рада 2.
Литература:
1. Jacobi, Mario, Jungian psychology and contemporary infant research, Routledge, London, 1999.
2. O'Brien, Nada, Music and dreams, Symbol paper, C. G. Jung Institute, Switzerland, 2012.
Sacred Sound, Comparative religion paper, 2013.
Fundamentals of music and Jungian psychology, 2013.
3. Skar, Patricia, Sound and Psyche: The Common Rhythm in Mind and Matter, Proceedings of the Fifteenth international Congress
for Analytical Psychology, 2001
4. C. G. Jung, Collected Works, Princeton Press, Princeton, 1978.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Интерактивна настава, радипнице, презентације
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 70

Семинар-и

20

Активнпст у тпку предаваоа

30

Кплпквијум-и

20

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MGMU1 - Музикплпгија - музика и уметнпст у пбликпваоу еврппскпг културнпг идентитета
Наставници: Јеремиё-Мплнар В. Драгана, редпвни прпфеспр; Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр; Перкпвиё Б. Ивана,
редпвни прпфеспр; Ппппвиё-Млаѐенпвиё Б. Тијана, редпвни прпфеспр; Стефанпвиё М. Ана, редпвни прпфеспр; СтпјанпвиёНпвишиё П. Драгана, редпвни прпфеспр; Масникпса В. Марија, ванредни прпфеспр; Лекпвиё М. Биљана, дпцент
Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асистент са дпктпратпм; Митрпвиё Д. Радпщ, асистент са дпктпратпм; Петкпвиё
Р. Ивана, асистент са дпктпратпм; Маркпвиё Ј. Марина, асистент; Цветкпвиё А. Стефан, асистент
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 8
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое студената са разлишитим пбластима савремене, интердисциплинарне, еврппски пријентисане музикплпгије, и
прпдубљиваое оихпвих знаоа стешених на пснпвним студијама.
Исхпд предмета:
Стицаое прпдубљенпг знаоа из пдабраних пбласти музикплпгије, развијаое сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета
истраживаоа и псппспбљаваое студента за примену стешених знаоа у изради заврщнпг рада на мастер студијама.
Садржај предмета:
1) Авангардни идентитети еврппске музике; 2) Музикплпгија и студије културе/медија; 3) Еврппски кпмппзитпри двадесетпг
и двадесет првпг века: кпрелације измеѐу бипграфских мпмената и стратегија кпмппнпваоа; 4) Музишкп писмп и прпстпри
музишкпг текста – знашеое и тумашеое; 5) Примеоена музишка семиптика: трагпви еврппскпг музишкпг ппстмпдернизма у
српскпј ппстмпдернпј музици; 6) Актуелна питаоа истраживаоа у пбласти истприје српске музике; 7) Ппера деветнаестпг
века и ревплуција у еврппскпм кпнтексту; 8) Културни и музишки симбпли: синхрпнијски и дијахрпнијски приступ.
Разлишити пблици прпвере знаоа.
Дпмаёи задатак: усменп излгаое на задату тему.
Студија слушаја: писани рад на задату тему.
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива.
Литература:
1. Burnham, Scott, Beethoven Hero, Princeton, Princeton University Press, 1995.
2. Veselinovid (=Veselinovid-Hofman), Mirjana, Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Beograd, Univerzitet umetnosti,
1983.
3. Ingarden, Roman, Ontologija umetnosti, Novi Sad, 1991.
4. Jeremid-Molnar, Dragana, Rihard Vagner, konstruktor "istinske" realnosti. Projekat regeneracije kroz Bajrojtske svečanosti,
Beograd, Fabrika knjiga, 2007.
5. Kramer, Lawrence & Keith Chapin (еds.), Musical Meaning and Human Values, New York, 2009.
6. Маринкпвиё, Споа, Метпдплпгија наушнпистраживашкпг рада у музикплпгији, Бепград, Факултет музишке уметнпсти у
Бепграду, Нпви Сад, Матица српска, 2008.
7. Masnikosa, Marija, Orfej u repetitivnom društvu. Postminimalizam u srpskoj muzici za gudački orkestar u poslednje dve decenije
20. veka, Beograd, FMU i Signature, 2010.
8. Mikid, Весна, Muzika u tehnokulturi, Beograd, Univerzitet umetnosti, 2004.
9. Perkovid, Ivana, Bitka u balskoj dvorani? Asocijativna značenja u Mocartovoj kontradanci La battaille KV 535, Muzička teorija i
analiza, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 2010, 114–126.
10. 10. Popovid Mlađenovid, Tijana, Muzičko pismo, Beograd, 1996.
11. Радпман, Валентина, "Пплитика идентитета, музика и гпвпр п музици у дпба глпбализације", Музикплпгија, 12, 2012, 63–
78.
12. Robinson, Jenefer (Ed.), Music & Meaning, Ithaca and London, Cornell University Press, 1997.
13. Ross, Alex: The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.
14. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана, Винкп Глпбпкар: музишка пдисеја једнпг емигранта, Бепград, Факултет музишке
уметнпсти, ИП "Сигнатуре", 2013.
15. Horowitz, Joseph: Artists in Exile: How Refugees from Twentieth-Century War and Revolution Transformed the American
Performing Arts. New York: HarperCollins Publishers, 2008.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 3

Практишна настава: 3

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, дискусије, кпнсултације у вези са свим релевантним питаоима музикплпщкпг рада.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 60

Студија слушаја

30

Ппхаѐаое наставе и активнпст на
шаспвима

10

Дпмаёи задатак

20

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJSI1/1 - Педагпщки аспекти и савремена истраживаоа у етнпмузикплпгији 1
Наставници: Закиё С. Мирјана, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Стицаое пснпвних знаоа п савременим етнпмузикплпщким истраживаоима у свету и кпд нас
Исхпд предмета:
Стицаое увида у наушну савремену етнпмузикплпщку делатнпст у свету и кпд нас, пвладаваое интердисциплинарним
наушнп-тепријским апаратпм и најнпвијим метпдплпгијама наушнп-истраживашкпг и примеоенпг рада.
Садржај предмета:
Курс пбухвата предаваоа п следеёим питаоима: Дефиниције етнпмузикплпгије; Етнпмузикплпщка истраживаоа дп 70-их
гпд. 20. века; Етнпмузикплпщка истраживаоа пд 70-их гпд. 20. века; Етнпграфски метпд (кпнцепт релације емскпг и етскпг);
Традиципнални и савремени приступ теренскпм истраживаоу; Меријампв и Рајспв мпдел етнпмузикплпгије 1; Меријампв и
Рајспв мпдел етнпмузикплпгије 2; Америшка щкпла етнпмузикплпгије 1; Америшка щкпла етнпмузикплпгије 2; Руска щкпла
етнпмузикплпгије 1; Руска щкпла етнпмузикплпгије 2; Интертекстуалнпст: ппставке п репрезентативнпм свпјству музике 1;
Интертекстуалнпст: ппставке п репрезентативнпм свпјству музике 2; Мпдел етнпмузикплпгије у ппставци Земцпвскпг 1;
Мпдел етнпмузикплпгије у ппставци Земцпвскпг
Дебате и презентације студената у пквиру предаваоа и радипница.
Практишна настава: мали истраживашки прпјекат у вези са темпм из градива: усменп излагаое; Писмени испит: есеј на тему
из преѐенпг градива.
Литература:
1. Myers, Helen (1992). Ethnomusicology. In Ethnomusicology: An Introduction, ed. H. Myers. New York: W. W. Norton, 3-18.
2. _______ (1992). Recent Directions in Ethnomusicology. In Ethnomusicology: An Introduction, ed. H. Myers. New York: W. W.
Norton, 375-399.
3. Elbourne, R. P. (1976). The Question of Definition, Yearbook of the International Folk Music Council, Vol. 7, IFMC, Ontario.
4. List, George (1979). Ethnomusicology: A Discipline Defined. Ethnomusicology 23 (1): 1 – 4.
5. Merriam, Alan P. (1960). Ethnomusicology: Discussion and Definition of the Field. Ethnomusicology 4 (3): 107–114.
6. ———. (1977). Definitions of "Comparative Musicology" and" Ethnomusicology": An Historical-Theoretical Perspective.
Ethnomusicology 21 (2): 198–204.
7. Nettl, Bruno (1964). Theory and Method in of Ethnomusicology, The Free Press of Glencoe, New York.
8. Nettl, Bruno (1983). The Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana: University of Illinois Press,
Prelude, 1-11.
9. Seeger, Charles (1970). Toward a Unitary Field Theory for Musicology. In Selected Reports in Ethnomusicology, ed. Department
of Ethnomusicology. Los Angeles: Institute of Ethnomusicology, University of California.
10. Hood, Mantle (1960). The Challenge of "Bi-musicology. Ethnomusicology 4: 55–59.
11. Merriam, Alan P. (1964). The Anthropology of Music. Evanston, IL: Northwestern University Press.
12. Merriam, Alan P. (1960). Ethnomusicology: Discussion and Definition of the Field. Ethnomusicology 4 (3): 107–114.
13. ———. (1975). Ethnomusicology Today. Current Musicology 20: 50–66.
14. ———. (1977). Definitions of "Comparative Musicology" and" Ethnomusicology": An Historical-Theoretical Perspective.
Ethnomusicology 21 (2): 198–204.
15. Nettl, Bruno (1983). The Study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts. Urbana: University of Illinois Press,
Chapter 5, 7.
16. Seeger, Charles (1970). Toward a Unitary Field Theory for Musicology. In Selected Reports in Ethnomusicology, ed. Department
of Ethnomusicology. Los Angeles: Institute of Ethnomusicology, University of California.
17. Blacking, John. 1977. Some Problems of Theory and Method in the Study of Musical Change. Yearbook of the International Folk
Music Council 9: 1-26.
18. Blacking, John (1966). Review of The Anthropology of Music. Current Anthropology 7: 218.
19. Hood, Mantle (1963). Music, the Unknown. In Musicology, ed. Mantle Hood. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
20. Kunst, Jaap (1950). Musicologica: a Study of the Nature of Ethno-musicology, its Problems, Methods, and Representative
Personalities. Amsterdam.
21. Seeger, Charles (1970). Toward a Unitary Field Theory for Musicology. In Selected Reports in Ethnomusicology, ed. Department
of Ethnomusicology. Los Angeles: Institute of Ethnomusicology, University of California.
22. Blacking, John. 1977. Some Problems of Theory and Method in the Study of Musical Change. Yearbook of the International Folk
Music Council 9: 1-26.
23. Blacking, John (1966). Review of The Anthropology of Music. Current Anthropology 7: 218.
24. Hood, Mantle (1963). Music, the Unknown. In Musicology, ed. Mantle Hood. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
25. Kunst, Jaap (1950). Musicologica: a Study of the Nature of Ethno-musicology, its Problems, Methods, and Representative
Personalities. Amsterdam.
26. ______ (1959). Ethnomusicology, The Hague, Amsterdam.
27. Рајс, Тимпти. 2009. Време, местп и метафпра у музишкпм искуству и етнпграфији. Музишки талас 38: 28-32.

28. Rice, Timothy (1987). Toward the Remodeling of Ethnomusicology. Ethnomusicology 31 (3): 469-488.
29. Seeger, Charles (1977). Studies in Musicology I 1935-1975. University of California Press, Chapter V.
30. Bohlman, Philip V. (1988). The Study of Folk Music in the Modern World. Bloomington: Indiana University Press.
31. List, George (1979). Ethnomusicology: A Discipline Defined. Ethnomusicology 23 (1): 1–4.
32. Porter, James, "New Perspectives in Ethnomusicology: A Critical Survey".
33. Http: //www. sibetrans. com/trans/trans1/porter. htm
34. Закиё, Мирјана (2009). Пбредне песме зимскпг пплугпѐа. Системи звушних знакпва у традицији југпистпшне Србије, ФМУ
у Бепграду (Етнпмузикплпщке студије – Дисертације, св. 1/2009), Бепград, 93-96.
35. Cooley, T. J. (2005). Bududnost etnomuzikološkog terenskog rada ". IV međunarodni simpozijum" Muzika u društvu", 2004 –
zbornik radova, Sarajevo, Muzikološko društvo FВiH, Muzička akademija, 174-182.
36. Rice, Timothy (1997). Toward a Mediation of Field Methods and Field Experience in Ethnomusicology. In: Shadows in the Field.
New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. G. F. Barz and T. J. Cooley, eds. New York: Oxford University Press, 101-120.
37. Cooley, T. J. And Barz Gregory (2008). Casting Shadows: Fieldwork Is Dead! Long Live Fieldwork. In: Shadows in the Field. New
Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. G. F. Barz and T. J. Cooley, eds. New York: Oxford University Press, 3-24.
38. Titon, Jeff Todd (2008). Knowing Fieldwork. In: Shadows in the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. G. F.
Barz and T. J. Cooley, eds. New York: Oxford University Press, 25-41.
39. Shelemay, Kaz Kaufman (2008). The Ethnomusicologist, Ethnographic Method, and the Transmission of Tradition, In: Shadows in
the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. G. F. Barz and T. J. Cooley, eds. New York: Oxford University Press,
141-156.
40. Zemtsovsky, Isaly I. (1999). Fieldwork and Worhshop A Paradox of Authenticity and Dialogue. Glazba, folklor i kultura (svečani
zbornik za Jerka Bezida) = Music, Folklore and Culture (Essays in Honour of Jerko Bezid), urednice Naila Ceribašid, Grozdana
Maroševid. Zagreb: Institut za etnologiju i Folkloristiku, Hrvatsko muzikološko društvo, 57-62.
41. Ъурпв, В. М. (2005). С рюкзакпм за песнями (Записки спбирателя). Мпсква.
42. SHELEMAY, Kay Kaufman – Anthony Seeger – Ellen Koskoff – Dane L. Harwood – Richard Crawford (1987). Response to Rice,
Ethnomusicology (Los Angeles), Vol XXXI, No. 3, 489-513.
43. Merriam, Alan P. (1964). The Anthropology of Music. Evanston, IL: Northwestern University Press.
44. Merriam, Alan P. (1960). Ethnomusicology: Discussion and Definition of the Field. Ethnomusicology 4 (3): 107–114.
45. Rice, Timothy (2010). Disciplining Ethnomusicology: A Call for a New Approach. Ethnomusicology 54 (2): 318-325.
46. МАЦИЕВСКИЙ, Игпрь (2002). П дифференцирпванпсти мпрфплпгишеских дпминант в традиципннпй музыке, Искусствп
устнпй традиции. Истпришеская мпрфплпгия, Санкт-Петербург, 12-27.
47. МАЦИЕВСКИЙ, Игпрь (1980). Нарпдный музыкальный инструмент и метпдплпгия егп исследпвания, Актуальные
прпблемы спвременнпй фпльклпристики, Ленинград, 143-169.
48. 2009: Климент Васильевиш Квитка и актуальные прпблемы этнпмузикплпгии, Мпсква, 8-39.
49. Zemtsovsky, Izalij (1987). The ethnography of performance: playing – intoning – articulating music, Folklor i njegova umetnička
transpozicija. Referati sa naučnog skupa održanog 29–31. X 1987, ur. D. Devid, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 7–20.
50. _______ (1996). Шелпвек музицируюъий – шелпвек интпнируюъий – шелпвек артикулируюъий, Музыкальная
кпммуникация, Министерствп культуры Рпссийскпй федерации, Рпссийская академия наук, Рпссийски институт истприи
искусств, Санкт-Петербург, 97–104.
51. _______ (1997). An attempt at a Synthetic Paradigm, Ethnomusicology, Champaign 7, 41, 2, Spring/ Summer, 185–205.
52. Zemtsovsky, Izalij (1987). The ethnography of performance: playing – intonig – articulating music, Folklor i njegova umetnička
transpozicija. Referati sa naučnog skupa održanog 29–31. X 1987, ur. D. Devid, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 7–20.
53. НЕНИЋ, Ива. Мищљеое п музици, мищљеое музишкпг: Ка тематизацији културнп-музишке праксе на примеру пвшарске
свирке Муслимана Пещтерскп-Сјенишке висправни (диплпмски рад, пдбраоен на ФМУ у Бепграду), 2004. (у рукппису)
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 3

Метпде извпђеоа наставе:
Дебате и презентације студената у пквиру предаваоа и радипница.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испит:

Ппена - 70

Практишна настава

15

Усмени испит

45

Активнпст у тпку предаваоа

15

Писмени испит

25

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJSI2/1 - Педагпщки аспекти и савремена истраживаоа у етнпмузикплпгији 2
Наставници: Нениё С. Ива, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Пдслущан курс Савремена етнпмузикплпщка истраживаоа у свету и кпд нас 1
Циљ предмета:
Стицаое пснпвних знаоа п савременим етнпмузикплпщким истраживаоима у свету и кпд нас
Исхпд предмета:
Стицаое увида у наушну савремену етнпмузикплпщку делатнпст у свету и кпд нас, пвладаваое интердисциплинарним
наушнп-тепријским апаратпм и најнпвијим метпдплпгијама наушнп-истраживашкпг и примеоенпг рада.
Садржај предмета:
Курс пбухвата предаваоа п следеёим питаоима:
Ппстмпдерне теприје у етнпмузикплпгији 1; Ппстмпдерне теприје у етнпмузикплпгији 2; Примеоена етнпмузикплпгија 1;
Примеоена етнпмузикплпгија 2; Музика и идентитет; Рпднп пријентисана етнпмузикплпщка истраживаоа; Савремена
антрппплпгија музике; Етнпграфија пппуларне музике; Метпде анализе пппуларне музике; Репрпдукција идеплпгије у
музишким праксама; Музика умрежених заједница у дпба технпкултуре; Музика кап медијски текст; Ревивализам
традиципналнe музикe на Балкану; World music у тпкпвима глпбалне музишке културе 1; World music у тпкпвима глпбалне
музишке културе 2.
Дебате и презентације студената у пквиру предаваоа и радипница.
Писмени деп испита шини израда есеја на задату тему (тему мпгу шинити: тепријска теза ппщтег типа, аудип/аудипвизуелни
снимак, пдлпмак из литературе), а усмени деп пбухвата пдгпвпр на два щира прпблемска питаоа ппстављена из литературе
и на пснпву предаваоа.
Литература:
1. Born, Georgina, Hesmondhalgh, David (2000). Introduction: On Difference, Representation and Appropriation in Music. In
Western Music and Its Others. ed. G. Born and D. Hesmondhalgh. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1-58.
2. Rice, Timothy (2010). Theory in Ethnomusicology. Yearbook for Traditional Music 42, 100-134.
3. Truchly, Patricia V. (1999). Thinking Gender: Feminisms, Epistemologies, and Ethnomusicology. Pacific Review of
Ethnomusicology 9 (1): 45-56.
4. Nenid, Iva. (2010). Sviračice kao "loši subjekti". Kultura, rod, građanski status, ur. Daša Duhaček i Katarina Lončarevid, Fakultet
političkih nauka, 143-155.
5. Herndon, Marcia. 2000. The Place of Gender in Complex, Dynamic Musical Systems. In Music and Gender, ed Pirkko Moisala and
Beverley Diamond, 347-359. Chicago: University of Illinois Press.
6. Stokes, Martin (2004). Music and the Global Order. Annual Review of Anthropology 33: 48-72.
7. Tagg, Philip (1982). Analysing popular music: theory, method and practice. Popular music 2: 37-67.
8. Cohen, Sara (1993). Ethnography and Popular Music Studies. Popular Music 12 (2): 123-138.
9. Shepherd, John, Wicke, Peter (1997). Music and popular culture. Oxford: Polity.
10. Fisk, Džon (2001). Popularna kultura. Beograd: Klio.
11. Ober, Loran. (2007). Muzika drugih. Beograd: XX vek.
12. Nenid, Iva (2006). Politika identiteta u srpskom hip-hopu na primeru grupe Beogradski sindikat. TkH 11: 159-166.
13. Rice, Timothy (2007). Reflections on Music and Identity in Ethnomusicology. Muzikologija 7: 17-38.
14. Stokes, Martin. 1994. Introduction: Ethnicity, Identity and Music. In Ethnicity, Identity and Music: the Musical Construction of
Place, ed. M. Stokes, 1-27. Oxford and New York: Berg Publishers.
15. Rice, Timothy (2010). Disciplining Ethnomusicology: A Call for a New Approach. Ethnomusicology 54 (2): 318-325.
16. Tomlinson, Gary (2003). Musicology, Anthropology, History. In The Cultural Study of Music: A Critical Introduction, ed. M.
Clayton, T. Herbert, R. Middleton, 57-68. London: Routledge.
17. Turino, Thomas (2008) Habits of the Self, Identity and Culture. Music as Social Life: the Politics of Participation. 93-120. Chicago
and London: The University of Chicago Press.
18. Avenburg, Karen (2012). "Interpellation and Performance The Construction of Identities through Musical Experience in the
Virgen del Rosario Fiesta in Iruya, Argentina." Latin American Perspectives 39. 2: 134-149.
19. Altiser, Luj (2009). Ideologija i državni ideološki aparati (beleške za istraživanje). Beograd: Karpos.
20. Stokes, Martin (2003). Globalization and the Politics of World Music. In The Cultural Study of Music: A Critical Introduction, ed.
M. Clayton, T. Herbert, R. Middleton, 297-308. London: Routledge.
21. Boyes, Georgina (2010). The Folk and why they were replaced: the background to a cultural transfer. The imagined village:
Culture, ideology and the English Folk Revival, 22-62. Manchester: Manchester University Press.
22. Nenid Iva i Mirjana Zakid (2012). World music u Srbiji: eluzivnost, razvoj, potencijali. U World music u Srbiji: prvih trideset godina
(1982 – 2012), specijalno izdanje povodom trideset godina od začetka world music-a u Srbiji, ur. Oliver Đorđevid, 166-171. Jagodina.
World music asocijacija Srbije.
23. Šuvakovid, Miško (2004). Višak vrednosti: Muzikologija i etnomuzikologija u polju diskursa o World music. Novi zvuk 24: 32-39.
24. Guilbault, Jocelyne (2006). "On Redeﬁning the" Local" Through World Music". In Ethnomusicology: a Contemporary Reader, ed.
J. Post, 137-146. New York: Routledge.
25. Petan, Svanibor (2010). Lambada na Kosovu – etnomuzikološki ogledi. Beograd: Biblioteka XX vek. (Esej "Susret sa 'unutrašnjim

drugima'. Slučaj romskih muzičara iz bivše Jugoslavije", 9-38)
26. Bowers, Jane M (1990). Feminist Scholarship and the Field of Musicology: II. College Music Symposium 30 (1): 1-13.
27. Petan, Svanibor (2010). Lambada na Kosovu – etnomuzikološki ogledi. Beograd: Biblioteka XX vek. (esej "Uloga znanstvenika u
stvaranju pretpostavki za suživot. U susret primijenjenoj etnomuzikologiji", 191-215)
28. Petan, Svanibor. Primenjena etnomuzikologija i strategije podrške: pogledi sa obe strane Atlantika (prevod Ive Nenid, u
rukopisu)
29. Seeger Anthony (2008). Theories Forged in the Crucible of Action: The Joys, Dangers, and Potentials of Advocacy and Fieldwork.
In: Shadows in the Field. New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. G. F. Barz and T. J. Cooley, eds. New York: Oxford
University Press, 271-288.
30. Feld, Steven, and Donald Brenneis. "Doing anthropology in sound." American Ethnologist 31. 4 (2004): 461-474.
31. Жикиё, Бпјан (2014). Ппп песма: епистпларна фпрма пппуларне културе. У Nova srpska antropologija 3: antropologija
muzike, ур. Иван Кпвашевиё и Марија Ристивпјевиё, 72-93. Бепград: Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta
u Beogradu.
32. Banid-Grubišid, Ana (2014). Romski hip hop kao multikulturalistički saundtrek. R-point: Pedagogija jedne politike. У Nova srpska
antropologija 3: antropologija muzike, ур. Иван Кпвашевиё и Марија Ристивпјевиё, 94-117. Бепград: Odeljenje za etnologiju i
antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
33. Lundberg, D., Malm, K., & Ronström, O. (2003). Music, media, multiculture: Changing musicscapes. Svenskt visarkiv.
34. Sheehy, Daniel (1992). A Few Notions about Philosophy and Strategy in Applied Ethnomusicology. Ethnomusicology 36 (3): 323336.
35. Hemetek, Ursula. (2010). Applied ethnomusicology as intercultural tool: some experiences from the last 25 years of minority
research in Austria. Proceedings of cAIR10, the first Conference on Applied Interculturality Research (Graz, Austria, 7-10 April 2010,
1-9.
36. Http: //www. uni-graz. at/fAIR/cAIR10/text/procs/Hemetek_cAIR. pdf
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 4

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, дебате, анализе
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испит:

Ппена - 70

Практишна настава

15

Усмени испит

45

Активнпст у тпку предаваоа

15

Писмени испит

25

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MJPS1/1 - Плеспви света
Наставници: Милпщ Ращиё, наушни сарадник
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Ппкрет и плес су дп данащоих дана пдржали важнп местп у традиципналним културама далекпг истпка и племенским
заједницама Африке, Аустралије и јужне Америке. Циљ курса је да се студенти уппзнају са разлишитим кпнцептима тела и
плесних ппкрета у цивилизацијама незападнпг света.
Исхпд предмета:
Пп пкпншаоу наставе пд студената се пшекује разумеваое другашијег пднпса према телу и плесу пд пнпг кпји је развијан у
пквиру еврпппцентришнпг културнпг наслеѐа, а ради пптпунијег разумеваоа људске телеснпсти и кинетике.
Садржај предмета:
1. Тангп
2. Фламенкп
3. Хип - Хпп
4. Пријентални плес
5. Ташке сусрета: глпбални плесни жанрпви: Велика Британија
6. Ташке сусрета: глпбални плесни жанрпви: Србија
7. Кпрепграфија: истпријат ппјма и пснпвне ппставке
8. Кпрепграфија: практишни рад
9. Кпрепграфија практишни рад
10. Кпрепграфија: практишни рад
11. Увпд у плесну критику
12. Анализа видеп записа
13. Анализа видеп записа
14. Презентација плесних приказа и дискусија
15. Заврщна разматраоа
Литература:
1. Enisa Imamovid, Umetnost orijentalnog plesa. Beograd: Međunarodni naučni forum ‘Dunav- reka saradnje, 2010.
2. Peter Manuel, ‘Andalusian, Gypsy and Class Identity in the Contemporary Flamenco Comlex’, Ethnomusicology, Vol. 33, No. 1,
1989, pp. 47-55.
3. Michelle Heffner Hayes, Flamenco: Conflicting Histories of the Dance. Jefferson NC: McFarland and Co., 2009.
4. Marta Savigliano, Tango and Political Economy of Passion. Boulder: Westview Press, 1995.
5. Kristin Deniston, Tango i njegov smisao: povest o argentinskom plesu. Beograd: Prosveta, 2012.
6. Ana Banid-Grubišid, ‘Romski hip hop kao multikulturalistički saundtrek’, Etnoantropološki problemi 1, 2010, pp. 85-108.
7. Susan A. Phillips, ‘Physical Graffiti West: African American Gang Walks and Semiotic Practice’, u Migrations of Gesture, Carrie
Noland and Sally Ann Ness (eds.), Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008, pp. 31-69.
8. Avanthi Meduri, ‘The Transfiguration of Indian/Asian Dance in the United Kingdom: Contemporary ‘Bharatanatyam’ in Global
Contexts’, Asian theatre Journal Vol. 25, No. 2, pp. 298-328.
9. Dunja Njaradi, Backstage Economies: Labour and Masculinities in Contemporary European Dance. Chester University Press, 2014.
10. Lynne Anne Blom and L. Tarin Chaplin, The Intimate Act of Choreography. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1982.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама; Дискусије у пквиру предаваоа и радипнице; Припреме краёих
излагаоа студената у пквиру радипница; Практишна примена лабанптације: пд записиваое краёих играшких сегмената дп
сампсталнпг записиваоеоа шитаве игре
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 30

Кплпквијум-и

20

Активнпст у тпку предаваоа

10

Практишна настава

0

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 70
70

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MHPM1 - Правци и метпде музишке теприје и анализе 1
Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Прпдубљиваое знаоа стешених на пснпвним студијама п метпдама музишке анализе.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пснпвним метпдама музишке анализе и стицаое сппспбнпсти за оихпву примену у заврщнпм
раду на мастер студијама.
Садржај предмета:
Музишка анализа: гпвпр п музици средствима науке; 2. Метпде музишке анализе: Гещталт теприја (Маркс, Шерни, Щеринг);
3. Музишка стилистика на ппшетку 20. века: дедуктивна метпда (Адлер); 4. Индуктивнп-емпиријска метпда (Јепесен); 5.
Теприја тензије (Курт), фпрмална кпнструкција (Лпренц), фразеплпщка теприја (Риман); 6. Техника редукције и линеарна
анализа (Щенкер); 7. Емпиристишка метпда (Тпвеј), анализа тематскпг прпцеса (Рети), психплпщка анализа (Рети и Мејер), и
функципнална анализа (Кеплер); 8. Пресек руске теприје музике 20. века (Таоеев, Јавпрски, Гарбузпв, Асафиев, Хплпппв); 9.
Теприја интпнације (Асафиев); 10. Англпсакспнска стилистика друге пплпвине 20. века (Мејер, Рпзен, Ла Ру); 11. Радипница:
примена пдабраних аналитишких метпда на примерима; 12. Радипница: примена пдабраних аналитишких метпда на
примерима; 13. Избпр из литературе; 14. Избпр из литературе; 15. . Рекапитуалција
Испитни захтев: 1. Тепријскп питаое 2. Анализа – примена аналитишких метпда на пдабраним примерима
Литература:
1. Asafiev, Boris, Musical form as Process, Ohio State University, 1977.
2. Bent, Ian and William Drabkin, Analysis, The Macmillan Press, 1987.
3. Christensen, Thomas (ed.), The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge University Press, 2002.
4. Cook, Nicholas and Mark Everist (ed.), Rethinking Music, Oxford University Press, 1999.
5. Monelle, Raymond, Linguistics and Semiotics in Music, Chur (Switzerland), Harwood Academic Publishers, 1992.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, радипнице, дискусије
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 50

Дпмаёи рад

20

Активнпст у тпку предаваоа

10

Радипнице

20

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MHPM2 - Правци и метпде музишке теприје и анализе 2
Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе за предмет Правци и метпде музишке теприје и анализе 1 (MHPM1)
Циљ предмета:
Прпдубљиваое знаоа стешених на пснпвним студијама п метпдама музишке анализе.
Исхпд предмета:
Пвладаваое пснпвним метпдама музишке анализе и стицаое сппспбнпсти за оихпву примену у заврщнпм
раду на мастер студијама.
Садржај предмета:
Правци у музишкпј теприји 20. века; 2. Структурална лингвистика (Де Спсир, Хјелмслев, Јакпбспн); 3. Синтагматска и
парадигматска анализа (Лидпв, Риве); 4. Анализа неутралнпг нивпа и трипартитна анализа (Мплинп, Натијез); 5.
Генеративна граматика (Шпмски), генеративна анализа (Лердал и Чекендпф) и музишке граматике (кибернетика, теприја
скуппва); 6. Семиплпгија (Де Спсир, Натијез); 7. Семиптика (Агаву, Тарасти); 8. Семипстилистика, теприја инфпрмација; 9.
Семантика (Имберти, Оукпмб); 10. Структурална семантика и наративна граматика (Гремас); 11. Херменеутика (Егебрехт,
Крамер, Хатен): 12. Музишка анализа и ретприка; 13. Избпр из литературе; 14; Избпр из литературе; 15. . Рекапитуалција
Испитни захтев: 1. Тепријскп питаое 2. Анализа – примена аналитишких метпда на пдабраним примерима
Литература:
1. Bent, Ian and William Drabkin, Analysis, London, The Macmillan Press, 1987.
2. Christensen, Thomas (ed.), The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge University Press, 2002.
3. Cook, Nicholas and Mark Everist (ed.), Rethinking Music, Oxford University Press, 1999.
4. Dunsby, Jonathan and Arnold Whittall, Music Analysis in Theory and Practice, London/ Boston, Faber & Faber, 1988.
5. Monelle, Raymond, Linguistics and Semiotics in Music, Chur (Switzerland), Harwood Academic Publishers, 1992.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, радипнице, дискусије
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 50

Семинар-и

30

Активнпст у тпку предаваоа

10

Есеј

10

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 50
50

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLPI1 - Правци и метпде педагпщких истраживаоа
Наставници: --Сарадници: Дејана Мутавчин, асистент
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема ппсебних услпва
Циљ предмета:
Циљ предмета је уппзнаваое са метпдплпгијпм истраживаоа (квантитативна и квалитативна) у пбласти наушнпг,
уметнишкпг и/или примеоенпг истраживашкпг интереспваоа студената, кап и пвладаваое применпм стешених знаоа у
пбласти метпдплпгије емпиријских, наушних истраживаоа, у билп кпм дпмену истраживашкпг интереспваоа студената
(наушнпг/ уметнишкпг/примеоенпг).
Исхпд предмета:
Да студент ппзнаје пснпвне метпде и технике наушнпг истраживаоа и буде у стаоу да:
а) разуме и анализира емпиријске налазе истаживаоа других аутпра пбјављених у наушним шаспписима и мпнпграфијама;
б) сампсталнп планира, прганизује и реализује емпиријскп истраживаое (квантитативнп или квалитативнп) или
индивидуалне и/или групне истраживашке прпјекте. пбради и интерпретира ппдатке, да напище и презентује извещтај/рад;
в) пбради и интерпретира ппдатке, да напище и презентује извещтај/рад.
Садржај предмета:
Курс пбухвата тепријски увпд у пбласт метпдплпгије емпиријскпг истраживаоакрпз уппзнаваое са литературпм из пбласти
метпдплпгије педагпщких и психплпщких истраживаоа. Курс пбраѐује ппступке и ппјмпве у разлишитим фазама
истраживаоа, пднпснппредаваоа и дискусију п следеёим темама:
1) кпнципираое, планираое, реализација и презентација наушнп-истраживашкпг рада
2) метпдплпщки дизајн
3) типпви истраживаоа
4) истраживашке метпде и технике (квантитативне и квалитативне)
5) планираое истраживаоа
6) кпнструкција мерних инструмената
7) нашини реализације истраживаоа
8) пбрада налаза (SPSS прпграм-избпрнп)
9) интерпретација резултата и тумашеое/закљушиваое
10) писаое истраживашкпг извещтаја/рада, презентација.
Курс пбухвата примену знаоа у пбласти метпдплпгије емпиријскпг истраживаоа крпзпсмищљаваое/ планираое
истраживаоа (први семестар) и оегпву реализацију према унапред псмищљенпм плану и припреми (други семестар). Пвп
укљушује писаое нацрта за истраживаое, кпнструисаое упитника (ппципнп), примену/прикупљаое ппдатака, пбраду
налаза (SPSS прпграм-избпрнп), интерпретацију резултата и тумашеое/закљушиваое, писаое истраживашкпг
извещтаја/рада.
Кплпквијум је писмени и састпји се пд 3 есејска питаоа у вези са темама пбраѐеним у коизи Банѐура и Ппткпоака.
Испит се састпји пд писменпг рада (приказа сампсталнп изведенпг истраживаоа) и усмене презентације и пдбране тпг рада
пред группм.
Литература:
1. Банѐур, В. и Ппткпоак, Н. (2006). Истраживашки рад у щкпли. Бепград: Щкплска коига.
2. Хавелка, Н., Кузманпвиё, Б. и Пппадиё, Д. (1998). Метпде и технике спцијалнппсихплпщких истраживаоа. Бепград:
Друщтвп психплпга Србије.
3. Буквиё. А. (1996). Нашела израде психплпщких тестпва. Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства.
4. Phelps, R. P., Sadoff, R. H., Warburton, E. C. & Ferrara, L. (2005). A guide to research in music education. Oxford: The Scarecrow
Press, Иnc.
5. Кпжух, Б. и Сузиё, Н. (2010). Пбрада ппдатака у истраживаоима. Баоа Лука: Универзитет у Баопј Луци, Филпзпфски
факултет.

Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Фпкус на темама кпје су у дпмену наушнпг/уметнишкпг/примеоенпг интереспваоа студента. Кпнсултације у групи или
ппјединашнп и на вежбама. Брпј студената: дп 20. Курс мпгу ппхаѐати и студенти других факултета Универзитета уметнпсти.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испит:

Ппена - 60

Кплпквијум

15

Усмени испит

10

Присуствп на предаваоима

5

Писмени испит

50

Активнпст у тпку предаваоа

10

Практишна настава

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLMK1 - Принципи метпдике наставе музишке културе за средое щкпле, MULMK1/1 - Метпдика наставе
музишке културе за средое щкпле
Наставници: П'Брајан М. Нада, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Фпрмираое наставнпг кадра за пптребе наставе музике у ппщтепбразпвним и средоим струшним щкплама.
Исхпд предмета:
Усвајаое знаоа и метпда у вези са наставпм предмета Музишка култура са ппсебним акцентпм на развпјну улпгу музике,
естетишки аспект и спцијалну пдгпвпрнпст. Стицаое вещтина у пренпщеоу знаоа п музици, извпѐеоу и ствараоу музике у
пквиру ппщтепбразпвнпг система, кап и извпѐеоу наставнпг плана и прпграма у сарадои са институцијама културе. Студент
је усвпјип тепријскп знаое и у стаоу је да аргументпванп прпблематизује теме из преѐених пбласти, демпнстрирајуёи
аналитишкп и критишкп мищљеое.
Студент мпже да псмисли и изведе шас на пснпву билп кпје наставне јединице из градива музишке уметнпсти у пквиру
предщкплскпг и пснпвнпщкплскпг система.
Студент разуме наставу музике у пквиру пбразпвних кпмпетенција, стандарда, исхпда и наставнпг прпграма
Студент разуме и мпже да примени критеријуме вреднпваоа знаоа
Садржај предмета:
Пбразпвни стандарди, кпмпетенције, исхпди, наставни плам и прпграм.
Настава музике у средоем пбразпваоу. Метпдишки приступ наставним темама у наставнпм прпграму.
Развпјни аспект сваке ппједине пбласти и нашини оегпве артикулације у наставнп - педагпщкпм прпцесу.
Разлишите мпгуёнпсти реализације наставнпг прпграма. Вреднпваое знаоа. Инклузија.
Музишкп пбразпваое и спцијална свест. Увид у разлишите системе музишкпг пбразпваоа и праксе.
Пгледни шас 1 – презентација;
Пгледни шас 1 – реализација у гимназији;
Пгледни шас 2 – презентација;
Пгледни шас 2 – реализација у гимназији.
Семинарски рад
Дубински увид у прпблематику наставне теме и припрема шаса.
Заврщни испит
Писмени испит: прпвера тепријскпг знаоа из пбласти пбразпвних стандарда, кпмпетенција, исхпда ушеоа, метпдишкпг
приступа стилу, истпријским еппхама и духу времена, вреднпваоу знаоа.
Усмени испит: прпвера разумеваоа метпдишкпг приступа градиву у гимназији.
Литература:
1. Gardner, Howard, Art, Mind and Brain, BCA, New York.
2. Hanshumaker, James, The Effects of Arts Education on Intelectual and Social Development, Urbana, Illinois, 1982.
3. Huizinga, Johan, Homo Ludens, London, 1955.
4. Irjo-Koskinen, Tula, Institucije kulture i njihovi obrazovni programi, BalkanKult, Beograd, 2003.
5. Ivanovid, Nada, Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
6. Lind, John, Music and the Small Human Being, Acta Pediatrica Scandinavia, Stockholm, 1980.
7. Paunter, John, Classroom Projects in Creative Music, London, 1970.
8. Read, Herbert, Education through Art, New York, 1985.
9. Strategija procesa inkluzije u obrazovanju, Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije, 2005.
10. Swanwick, Keith, Music, Mind and Education, London, 1988
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, презентације, радипнице
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испит:

Ппена - 50

Семинар-и

10

Усмени испит

25

Активнпст у тпку предаваоа

10

Писмени испит

25

Практишна настава

20

Кплпквијум-и

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLPM1 - Принципи метпдике наставе сплфеѐа, MULPM1 - Принципи метпдике наставе сплфеѐа
Наставници: Каран М. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Тпдпрпвиё Д. Драгана, наставник струшнпг предмета
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 10
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Псппспбљаваое студената за рад у настави сплфеѐа и теприје музике у средоим музишким щкплама.
Исхпд предмета:
Садржаји рада заснивају се на ппвезиваоу и тумашеоу сазнаоа из разлишитих наушних пбласти какп би се на щтп јаснији
нашин растумашиле све фазе сазнајнпг, пбразпвнпг и васпитнпг аспекта наставе, кап и на уппзнаваоу метпда и пблика рада у
настави.
Садржај предмета:
Све релевантне теме кпје впде ка псппспбљаваоу студената за рад у настави сплфеѐа и теприје музике у щкплама за
средое музишкп пбразпваое. Структуираое наставе сплфеѐа и теприје музике. Метпдишки принципи и системи рада на
припреми шаса сплфеѐа.
Реализација писмених припрема шаспва и мултимедијалних садржаја на задате метпдске јединице. Кпмппнпваое и
нптпграфија инструктивних примера за наставу. Реализација шаспва сплфеѐа и теприје музике у щкплама за средое
музишкп пбразпваое.
Кплпквијум
Припрема метпдских јединица и оихпва пдбрана.
Заврщни испит
Реализација шаса сплфеѐа и теприје музике, мултимедијална презентација метпдске јединице, хармпнизација
инструктивних примера.
Литература:
1. Васиљевиё, З., М. (2006). Метпдика музишке писменпсти. Бепград: Завпд за учбенике
и наставна средства
2. Дрпбни, И. (2008). Метпдишке пснпве впкалнп-инструменталне наставе, Бепград:
Завпд за учбенике
3. Сви актуелни учбеници и прирушници за сплфеѐп и теприју музике за
средое музишке щкпле
4. Крщиё Секулиё, В. (1990). Клавир кап наставнп средствп у педагпгији сплфеѐа, ФМУ, Бепград, 1990.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 2

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, Дијалпщка метпда, Демпнстрација, Писмене припреме, Практишан рад.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 60

Кплпквијуми

20

Активнпст у тпку предаваоа

20

Практишна настава

20

Заврщни испит:
Усмени испит

Ппена - 40
40

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLPD1/1 - Психплпгија музишке дарпвитпсти, MULPD1/1 - Психплпгија музишке дарпвитпсти, OLPD1/1 Психплпгија музишке дарпвитпсти
Наставници: Бпгунпвиё Д. Бланка, редпвни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
1. Уппзнаваое са релевантним тепријским кпнцепцијама дарпвитпсти, пснпвним ппјмпвима, принципима и знаоима у
разлишитим дпменима дарпвитпсти (наука, уметнпст, сппрт, музика)
2. Уппзнаваое са услпвима и релевантним шинипцима дугпрпшнп сагледаванпг (не)успещнпг развпја музишки дарпвитпг
ппјединца и стицаоа кпмпетенција извпѐеоа и ствараоа музике.
3. Уппзнаваое са нашинима идентификације и пбразпваоем дарпвитих, ппдстицаоем развпја дарпвитпсти
Исхпд предмета:
1. Ппзнаваое пснпвних ппјмпва, принципа и пбласти изушаваоа дарпвитпсти у разлишитим дпменима, ппсебнп музике
2. Ппзнаваое нашина идентификпваоа дарпвитих у музици и разлишитих фаза оихпвпг развпја (пбразпваое и прпфесија)
3. Разумеваое специфишних свпјстава и развпјних карактеристика музишки дарпвитих у разлишитим дпменима музике
Садржај предмета:
Релевантне кпнцепције дарпвитпсти; Ппщта дарпвитпст; Дарпвитпст у уметнпстима; Емпципнални развпј дарпвитпг детета;
Биплпгија дарпвитпсти; Дарпвитпст и развпјне тещкпёе; Дарпвита деца када пдрасту; Преппзнаваое, идентификпваое и
пбразпваое дарпвитих; Ппдбациваое - узрпци и мпгуёнпсти превладаваоа; Щкпле: у шему греще и какп би мпгле ппмпёи.
Музишки развпј дугпрпшнп сагледаван – пренатални перипд, ранп детиоствп и щкплски узраст. Музишка експертнпст –
развпј у адплесценцији, идентитет, прпфесипнални развпј и медицински прпблеми музишара. Пбразпваое музишки
дарпвитих - разлишити аспекти дппринпса музишкпг пбразпваоа реализацији дарпвитпсти/талента.
Литература:
1. Винер, Е. (1996). Дарпвита дјеца: Митпви и реалнпст. Дпои Вукпјевац: Пствареое. (пдабрани делпви)
2. Бпгунпвиё, Б. (2010). Музишки таленат и успещнпст. Бепград: Факултет музишке уметнпсти и Институт за педагпщка
истраживаоа. (пдабрани делпви)
3. Алтарас, А. (2006). Дарпвитпст и ппдбациваое. Паншевп: Мали Немп. (пдабрани делпви)
4. Алтарас, А. и Татиё Јаневски, С. (2016). Пбразпваое ушеника изузетних сппспбнпсти: наушне пснпве и смернице за
щкплску праксу. Бепград: Завпд за унапреѐиваое пбразпваоа и васпитаоа. (пдабрани делпви)
5. Радпщ, К. (2010). Психплпгија музике. Бепград: Завпд за учбенике. (пдабрани делпви)
6. Винер, Е. (1996). Дарпвита дјеца: Митпви и реалнпст. Дпои Вукпјевац: Пствареое. (пдабрани делпви)
7. Бпгунпвиё, Б. (2010). Музишки таленат и успещнпст. Бепград: Факултет музишке уметнпсти и Институт за педагпщка
истраживаоа. (пдабрани делпви)
8. Алтарас, А. (2006). Дарпвитпст и ппдбациваое. Паншевп: Мали Немп. (пдабрани делпви)
9. Максиё, С. (2007). Дарпвитп дете у щкпли. Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства. (пдабрани делпви)
10. Радпщ, К. (2010). Психплпгија музике. Бепград: Завпд за учбенике. (пдабрани делпви)
11. Радни/испитни материјал ПМД
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са демпнстрацијама/презентацијама и филмским илустрацијама за пдабране теме/дпмене дарпвитпсти и
дискусијама. Настава - групна.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испит:

Ппена - 60

Кплпквијум

20

писмени испит

60

Присуствп

5

Активнпст

5

Презентације/Илустрације

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MLPA1 - Психплпщки аспекти припреме за јавни наступ, MULPA1 - Психплпщки аспекти припреме за јавни
наступ
Наставници: Бпгунпвиё Д. Бланка, редпвни прпфеспр
Сарадници: Дејана Мутавчин, асистент
Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Предмет има за циљ уппзнаваое студената са психплпщким аспектима припреме за
разлишите видпве јавнпг наступаоа. Циљ је и да се уппзнају са тепријским кпнцептима и
налазима истраживаоа у пвпј пбласти. С друге стране, усвајаоем разлишитих техника кпје
мпгу бити кприсне у припреми за јавни наступ студенти ёе дпбити прилику да унапреде
сппственп јавнп наступаое, кап и да бпље припремају сппствене ушенике укпликп буду радили кап музишки педагпзи.
Исхпд предмета:
Разумеваое кпгнитивних, емпципналних и спцијалних механизама кпји леже у пснпви припреме за јавни наступ у щирем и
ужем смислу.
Уппзнаваое са разлишитим видпвима стреспва и извпѐашке анксипзнпсти.
Уппзнаваое са кпнкретним техникама за пвладаваое извпѐашкпм анксипзнпщёу и оихпвпм применпм.
Садржај предмета:
Дугпрпшни вид припреме за јавни наступ; Извпѐашка анксипзнпст и стрес кпд музишара; Кпгнитивнп-емпципнални аспект
припреме (преппзнаваое и птклаоаое ираципналних увереоа и грещака у мищљеоу, усппстављаое и стабилизпваое
ефикасних и ппзитивних нашина мищљеоа п јавнпм наступу и ппстигнуёу); Телеснп-кинестетишки аспекти припреме;
Бихејвипрални аспект припреме (ппнащаое пред и у тпку јавнпг наступа); Припрема на нивпу задатка; Припрема на нивпу
извпѐашке ситуације; Упуёиваое у знашај и улпгу наставника у прпцесу настајаоа и пвладаваоа тремпм; Припрема за јавни
наступ на медијима. Самп-презентација кпмпетенција тпкпм тражеоа ппсла.
Практишнп извпѐеое разлишитих метпда и техника припреме. Вежбаое наушенпг у ситуацијама јавнпг наступа.
Испит је писмени и састпји се пд 3 есејска питаоа.
Литература:
1. Лундеберг, А. (2001). Трема. Уметнпст наступаоа ппд притискпм. Загреб: Music Play.
2. Арпн, С. (1998). Старх пд наступа. Бепград: Art Press
3. Purncutt & McPherson (2002) (Eds.). The Science and Psychology of Music Performance. Creative Strategies for teaching and
learning. Oxford, New York: Oxford University Press.
4. Williamon, A. (2006) (Ed.). Musical Excellence. Oxford: Oxford University Press.
5. Robin, M. W. & Balter, R. (1995). Performance anxiety. Holbrook, Massachusetts. Adams publishing
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа са вежбаоем примене наушенпг у ситуацијама јавнпг наступа
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 40

Заврщни испит:

Ппена - 60

Семинари

20

Писмени испит

60

Активнпст у тпку предаваоа

10

Практишна настава

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MNSP1 - Струшна пракса
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 6
Услпв: Нема
Циљ предмета:
С пбзирпм на тп да се крпз музикплпщке студије пфпрмљавају будуёи наставници, кап и наушници-истраживаши, циљ
струшне праксе јесте да се јпщ у тпку студија студентима пмпгуёи да се щтп шещёе наѐу у пкплнпстима и услпвима кпји ёе
им бити живптнп и раднп пкружеое.
Исхпд предмета:
Уз пстале дисциплине у пквиру редпвнпг прпцеса студираоа, струшна пракса пбезбеѐује да се студенти сппственим
искуствпм щтп бпље припреме, прпвере и псппспбе за прпфесипналнп бављеое свпјпм струкпм.
Садржај предмета:
Крпз струшну праксу прпверавају се пдреѐени сегменти из пбласти ппјединих предмета струке дпвпѐеоем студената у
ппзицију да неппсреднп и у аутентишнпм амбијенту примене стешена знаоа и вещтине неппхпдне за квалификпванп и
пдгпвпрнп бављеое прпфесијпм за кпју су се ппределили.
Литература:
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 0

Практишна настава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испит:

Ппена - 0

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MNSIR - Студијски истраживашки рад
Наставници: --Сарадници: --Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 4
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета
Студијски истраживашки рад је деп мастер рада из пбласти Музикплпгије. Оегпва улпга је впѐеое и усмераваое студента у
примени стешених знаоа (истприпграфских, тепријских, аналитишких, метпдплпщких, педагпщких) у циљу сампсталнпг: усаврщаваоа и самппствариваоа из неке кпнкретне уже пбласти музикплпгије; - прпушаваоа мпгуёнпсти и метпда за
рещеое задатака уз ппмпё литературе или пптврѐене наушне праксе; - прпушаваоа прпблема и закљушиваоа п мпгуёим
рещеоима на пснпву спрпведених истраживаоа и анализа; - припремаоа, планираоа и прганизпваоа за израду,
презентацију и пдбрану мастер рада.
Исхпд предмета:
Прпцес студираоа резултира изградопм и развпјем сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа,
функципналнпг пбликпваоа наушнпг текста веёег пбима и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнпг пвладаваоа
метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада. Исхпд студијскпг истраживашкпг рада пгледа се у псппспбљенпсти студента да:
успещнп артикулище и синтетизује свпје знаое и разумеваое, пспбине и вещтине у кпнтексту креативнпг рада, даљег
усаврщаваоа и истраживаоа; примени, утврди и прпщири свпје знаое у разлишитим кпнтекстуалним пквирима и
ситуацијама, какп унутар такп и изван ппдрушја изабранпг ужег ппдрушја наушнпг интереспваоа; ствара идеје, кпнцепте,
предлпге, рещеоа и аргументе, сампсталнп или у сарадои с другима, у циљу изврщаваоа лишнп иницираних или
ппстављених задатака; сампсталнп уши и ппставља циљеве, успещнп савладава раднп пптереёеое и пбавља ппслпве у
задатпм рпку; прпнаѐе, прикупи, издвпји, прпцени, рукује и управља инфпрмацијама из разлишитих извпра.
Садржај предмета:
Фпрмира се у складу са пдабранпм темпм свакпг ппјединашнпг мастер рада, оегпвпм слпженпщёу и структурпм: - пбухвата
прелиминарну израду истпријскпг, тепријскпг и метпдплпщкпг пбразлпжеоа истраживаоа, кпнцепта, кап и фпрмулисаое
предмета, метпда и циљева истраживаоа, примену наушне метпдплпгије, пбликпваое наушнпг текста и оегпву технишку
припрему.
Литература:
1. Фпрмира се у складу са пдабранпм темпм свакпг ппјединашнпг мастер рада.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 0

Практишна настава: 4

Метпде извпђеоа наставе:
Сампстални рад кандидата и кпнсултације
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 0

Заврщни испит:

Ппена - 0

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MHSV1 - Тематски семинар - Анализа впкалне музике
Наставници: Медиё Б. Милена, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Прпдубљиваое музишкп-тепријскпг знаоа из пдабране уже пбласти впкалне музике и псппспбљаваое студената за наушнпистраживашки рад и оегпву дигиталну презентацију.
Исхпд предмета:
Усвајаое музишкп-тепријскпг знаоа из уже пбласти впкалне музике у зависнпсти пд пспбенпсти теме пдабране за семинар
Садржај предмета:
1-15. недеља: Избпр теме према интереспваоу студената; уппзнаваое са прпблематикпм крпз предаваоа, вежбе,
разматраоа струшне литературе, дискусије, сампсталан рад с ментпрпм и др.
16-27. недеља: реализација текста у делпвима; 28-30. недеља: заврщнп пбликпваое текста
Усмени испит- презентација и пдбрана семинарскпг рада
Литература:
1. Walter Bernhart (ed.), Words and Music Studies 1. Rodopi, 1992.
2. Walter Bernhart (ed.), Words and Music Studies 5. Rodopi, 2004
3. Зденкп Лещиё, Теприја коижевнпсти. Службени гласник, Бепград, 2008.
4. Ненад Мищшевиё, Кпнтекст и знашеое, Издавашки центар Ријека, 1987.
5. Рајиё Љубища, Умеёе шитаоа. Гепппетика, Бепград, 2009.
6. Stephen Paul Scher, Music and Text. Critical Inquires. Cambridge University Press, 1992.
7. Миливпј Сплар, Питаоа ппетике. Загреб, 1971.
8. Миливпј Сплар, Теприја коижевнпсти. Службени гласник, Бепград, 2012.
9. Зденкп Щкреб, Анте Стамаё, Увпд у коижевнпст, Графишки завпд Хрватске, Загреб, 1983
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, вежбе, дискусије, ментпрски рад
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испит:

Ппена - 50

Фпрмулисаое идеје, метпда и циљева
истраживаоа, план текста)

20

Усмени испит- презентација и пдбрана
семинарскпг рада

20

Присуствп и активнпст у тпку предаваоа

10

Семинарски рад

30

Дпмаёи задатак (литература)

10

Дпмаёа задатак (анализе)

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MHSO1 - Тематски семинар - Анализа музишких пблика
Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Илиё Р. Ивана, дпцент; Сабп И. Атила, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое, усвајаое и прпдубљиваое знаоа из изабране уже музишкп-тепријске пбласти
Исхпд предмета:
Уппзнаваое прпблематике изабране уже музишкп-тепријске пбласти; Изградоа сппспбнпсти примене ппщтих музишкптепријских знаоа и увида стешених тпкпм студија на ужу пбласт; Усвајаое ппсебних знаоа и вещтина у зависнпсти пд
специфишнпсти изабранпг семинара
Садржај предмета:
1. недеља: ппшетнп уппзнаваое студената с темпм семинара и планпм рада 2-14. недеља: предаваоа, дискусије,
сампстални рад и сл. у зависнпсти пд специфишнпсти изабранпг семинара. 15. недеља: сумираое резултата - фпрмулисаое
идеје, метпда и циљева истраживаоа, план текста
16-27. недеља: реализација текста у делпвима; 28-30. недеља: заврщнп пбликпваое текста
Литература:
1. Dahlhaus, Carl: Ludwig van Beethoven. Approaches to his Music, Clarendon Press, Oxford, 1997.
2. Ппппвиё, Берислав: Музишка фпрма или смисап у музици, Бепград: Цлип, 1998.
3. Перишиё, Властимир, Дущан Скпвран: Наука п музишким пблицима, Универзитет уметнпсти, Бепград, 1991.
4. Сабп, Аница: Прелазни пблик измеѐу двпделне и трпделне песме: супшаваое тепријских ппставки и аналитишке праксе,
ФМУ, 2006.
5. Rosen, Charles: Sonata Forms, W. W Norton & Company, New York, London, 1988.
6. Стаматпвиё, Ивана: Спнатни пблик и спнатни принцип, Музишка теприја и анализа, ФМУ, 2005.
7. Newman, William S: The Sonata in the Classic Era, W. W. Norton & Company Inc., New York, 1972.
8. Rummenhöller, Peter: Глазбена преткласика, Хрватскп музикплпщкп друщтвп, Загреб, 2004.
9. Катунац, Драгпљуб: Scarlattieva sonata, Савремена администрација, Бепград, 1990.
10. Cook, Nicholas: A Guide to Musical Analysis, London: J. M. Dent & Sons Ltd, 1987.
11. Kostelanetz, Richard, Joseph Darby, eds. Classic Essays on Twentieth-Century Music, New York: Schrimer Books, 1996.
12. Стаматпвиё, Ивана: Птвпрена музишка фпрма и извпѐеое анализа, Збпрник радпва са скупа, Спкпбаоа 2007.
13. Цвејиё, Бпјана: Otvoreno delo u muzici (Boulez, Stockhausen, Cage), Бепград: СКЦ, 2004.
14. Кпхпутек, Цтирад: Техника кпмппнпваоа у музици 20. века Универзитет уметнпсти, Бепград, 1984.
15. Brindle, Reginald Smith, The New Music (The Avan-garde since 1945), Oxford/New York: Oxford, University Press, 1987
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, вежбе, дискусије, ментпрски рад
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испит:

Ппена - 50

Фпрмулисаое идеје, метпда и циљева
истраживаоа, план текста)

20

Усмени испит- презентација и пдбрана
семинарскпг рада

20

Присуствп и активнпст у тпку предаваоа

10

Семинарски рад

30

Дпмаёи задатак (литература)

10

Дпмаёа задатак (анализе)

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MHSS1 - Тематски семинар - Анализа музишких стилпва
Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Прпщириваое и прпдубљиваое тепријскпг и метпдплпщкпг пквира анализе музишкпг стила. Примена стешенпг знаоа на
пдабранпм аналитишкпм кпрпусу.
Исхпд предмета:
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу специфишним знаоима везаним за питаоа музишкпг
стила, да буду псппспбљени за аналитишки приступ најслпженијим стилским ситуацијама, кап и тепријски спремни за
приступ прпблематици музишкпг стила и израду мастер рада из пвпг предмета.
Садржај предмета:
1-15 недеља: Рад на библипграфији. Избпр аналитишких примера и спрпвпѐеое анализа. Израда плана текста.
16-27. недеља: реализација текста у делпвима; 28-30. недеља: заврщнп пбликпваое текста
Литература:
1. Избпр из литературе у зависнпсти пд пдабране теме.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, семинар, кпнс. ултације, дискусије
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испит:

Ппена - 50

Фпрмулисаое идеје, метпда и циљева
истраживаоа, план текста)

20

Усмени испит- презентација и пдбрана
семинарскпг рада

20

Присуствп и активнпст у тпку предаваоа

10

Семинарски рад

30

Дпмаёи задатак (литература)

10

Дпмаёа задатак (анализе)

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MHSK1 - Тематски семинар - Кпнтрапункт
Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое, усвајаое и прпдубљиваое знаоа из изабране уже музишкп-тепријске пбласти
Исхпд предмета:
Уппзнаваое прпблематике изабране уже музишкп-тепријске пбласти; Изградоа сппспбнпсти примене ппщтих музишкптепријских знаоа и увида стешених тпкпм студија на ужу пбласт; Усвајаое ппсебних знаоа и вещтина у зависнпсти пд
специфишнпсти изабранпг семинара
Садржај предмета:
1. недеља: ппшетнп уппзнаваое студената с темпм семинара и планпм рада 2-14. недеља: предаваоа, дискусије,
сампстални рад и сл. у зависнпсти пд специфишнпсти изабранпг семинара. 15. недеља: сумираое резултата - фпрмулисаое
идеје, метпда и циљева истраживаоа, план текста
16-27. недеља: реализација текста у делпвима; 27-30. недеља: заврщнп пбликпваое текста
Литература:
1. Peričid, Vlastimir, Vokalni kontrapunkt, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1991.
2. Červenka, Bruno, Kontrapunkt u klasičnoj vokalnoj polifoniji (prev. Konstantin Babid), Beograd, Univerzitet umetnosti, 1981.
3. Tajčevid, Marko, Kontrapunkt, Beograd, Prosveta, 1958.
4. Тпщиё, Владимир, Впкални кпнтрапункт ренесансе, Факултет музишке уметнпсти, Бепград, 2014.
5. Jeppesen, Knud, Counterpoint the poliphonic vocal style of the sixteenth century, Prentice-Hall, 1939.
6. The Style Of Palestrina And Dissonance, Ejnar Munksgaar, Copenhagen, Geoffrey Cumberlege/Oxford University Pres, London,
1946.
7. Morris, Reginald Owen, Contrapuntal technique in the 16 century, Clarendon Press, 1934.
8. Peričid, Vlastimir, Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1987.
9. Živkovid, Mirjana, Instrumentalni kontrapunkt, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1991.
10. Radenkovid, Milutin, Sekvenca u klasičnoj instrumentalnoj fugi, Beograd, Umetnička akademija, 1972.
11. Танеев, Сергей, Ппдвижнпй кпнтрапункт стрпгагп письма, М. П. Беляевь, 1909.
12. Schubert, Peter, ''Counterpoint pedagogy in the Renaissance'', The Cambridge History of Western Music Theory (edited by
Thomas Christensen), Cambridge University Press, 2002, 503–533.
13. Sparks, Edgar, Cantus Firmus in Mass and Motet 1420–1520, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1963.
14. Walker, Paul Mark, Theories of Fugue from the Age of Josquin to the Age of Bach, University of Rochester Press, Rochester,
2000.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, вежбе, дискусије, ментпрски рад
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испит:

Ппена - 50

Фпрмулисаое идеје, метпда и циљева
истраживаоа, план текста)

20

Усмени испит- презентација и пдбрана
семинарскпг рада

20

Присуствп и активнпст у тпку предаваоа

10

Семинарски рад

30

Дпмаёи задатак (литература)

10

Дпмаёа задатак (анализе)

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MHSH1 - Тематски семинар - Хармпнија са хармпнскпм анализпм
Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр
Сарадници: --Статус предмета: избпрни
Брпј ЕСПБ: 5
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Уппзнаваое, усвајаое и прпдубљиваое знаоа из изабране уже музишкп-тепријске пбласти.
Исхпд предмета:
Уппзнаваое прпблематике изабране уже музишкп-тепријске пбласти; Изградоа сппспбнпсти примене ппщтих музишкптепријских знаоа и увида стешених тпкпм студија на ужу пбласт; Усвајаое ппсебних знаоа и вещтина у зависнпсти пд
специфишнпсти изабранпг семинара
Садржај предмета:
1. недеља: ппшетнп уппзнаваое студената с темпм семинара и планпм рада 2-14. недеља: предаваоа, дискусије,
сампстални рад и сл. у зависнпсти пд специфишнпсти изабранпг семинара. 15. недеља: сумираое резултата - - фпрмулисаое
идеје, метпда и циљева истраживаоа, план текста
16-27. недеља: реализација текста у делпвима; 28-30. недеља: заврщнп пбликпваое текста
Усмени испит- презентација и пдбрана семинарскпг рада
Литература:
1. Деспиё, Дејан, Хармпнија са хармпнскпм анализпм, ФМУ, Бепград, 1993.
2. Деспиё, Дејан, Хармпнска анализа, Универзитет уметнпсти, Бепград, 1987.
3. Живкпвиё, Мирјана, Хармпнија, Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 2001.
4. Перишиё, Властимир, Развпј тпналних система, Уметнишка Академија, Бепград, 1968.
5. Дубпвский, И... . *и др+, УШЕБНИК гармпнии, Музгиз, Мпсква, 1987.
6. Мюллер, Тепдпр, Гармпния, Музыка, Мпсква, 1982.
7. Хплпппв, Јуриј, Вежбе из хармпније, Музика, Мпсква, 1983.
8. Aldwell, Edward, Harmony and voice leading, H. B. J. College Publishers, New-York, 1989.
9. Paune D., Kostka S., Tonal harmony, McGraw-Hill, Inc., New-York, 1995.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, вежебе, дебате у вези са избпрпм теме рада. Ментпрски рад.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 50

Заврщни испит:

Ппена - 50

Фпрмулисаое идеје, метпда и циљева
истраживаоа, план текста)

20

Усмени испит- презентација и пдбрана
семинарскпг рада

20

Присуствп и активнпст у тпку предаваоа

10

Семинарски рад

30

Дпмаёи задатак (литература)

10

Дпмаёа задатак (анализе)

10

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MGTM1 - Теприја и пракса музикплпгије у медијима
Наставници: Лекпвиё М. Биљана, дпцент; Никплиё Д. Санела, дпцент
Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асистент са дпктпратпм; Митрпвиё Д. Радпщ, асистент са дпктпратпм
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 3
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је базишнп уппзнаваое студената заинтереспваних какп за рад у медијима, такп и за наушнп-тепријскп
бављеое медијима са пснпвама у савременпј теприји и пракси медија.
Исхпд предмета:
Псппспбљаваое студената диплпмских студија за даље тепријскп и/или практишнп бављеое музикпм у медијима.
Садржај предмета:
1. Ппјам медија у науци, филпзпфији и уметнпсти/музици
2. Критишка теприја и маспвни медији
3. Студије медија
4. Ситуаципнизам, симулакрум и симулација
5. Анализа медија/медијске слике
6. Филпзпфија нпвих медија; филпзпфија маспвне уметнпсти; естетика кпмуникације
7. Музика у медијима – радип
8. Музика у медијима – телевизија
9. Музика у медијима – видеп и нпви/дигитални медији
11. Студија слушаја – анализа специјализпваних радијских емисија
12. Студија слушаја – анализа специјализпваних телевизијских емисија
13. Студија слушаја – анализа презентације музике у шаспписима и на интернету
Дпмаёи задатак: усменп излагаое на задату тему.
Семинарски рад: студија на задату тему.
Усмени испит: пдбрана семинарскпг рада
Литература:
1. Adorno, Theodor W. i Max Horkheimer: Dijalektika prosvetiteljstva. Filozofski fragmenti, Sarajevo, IP Veselin Masleša, 1974.
2. Barthes, Roland: "Retorika slike", Plastički znak – Zbornik tekstova iz teorije vizualnih umjetnosti, Rijeka, Izdavački centar Rijeka,
1981, 71–82.
3. Benjamin, Valter: Uz kritiku sile. Eseji, Zagreb, Studentski centar sveučilišta, 1971.
4. Bodrijar, Žan: Drugo od istoga, Beograd, Lapis, 1992.
5. Brigs, Adam i Pol Kobli (ur.): Uvod u studije medija, Beograd, Clio, 2005.
6. Carroll, Noël: A Philosophy of Mass Art, Oxford, Clarendon Press, 1998.
7. Debor, Gi: Društvo spektakla, Beograd, A. Golijanin, 2003.
8. Debre, Režis: Uvod u mediologiju, Beograd, Clio, 2000.
9. Екп, Умбертп: Култура, инфпрмација, кпмуникација, Бепград, Нплит, 1973.
10. Hansen, Mark B. N.: New Philosophy for New Media, Cambridge, MIT Press, 2004.
11. Inglis, Fred: Teorija medija, Zagreb, Barbat, 1997, prvo izdanje 1990.
12. Keler, Daglas: Medijska kultura. Studije kulture, identitet i politika između modernizma i postmodernizma, Beograd, Clio, 2004.
13. Manovich, Lev: The Language of New Media, Cambridge, The MIT Press, 2002.
14. Mek Kvin, Dejvid: Televizija, Beograd, Clio, 2000.
15. McLuhan, Marchall: Razumijevanje medija. Mediji kao čovjekovi produžeci, Zagreb, Golden marketing–Tehnička knjiga, 2008.
16. Вирилип, Ппл: Мащине визије, Нпви Сад, Светпви, 1998.
17. Vuksanovid, Divna: Filozofija medija: ontologija, estetika, kritika, Beograd, FDU, Institu za pozorište, film, radio i televiziju–
Čigoja, 2007.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 2

Практишна настава: 0

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, вежбе– анализа текстпва и дискусије п студијама слушаја у пквиру предаваоа, писаое дпмаёег задатка.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 70

Семинарски рад

40

Редпвнп ппхаѐаое наставе

10

Активнпсти у тпку предаваоа

10

Дпмаёи задатак

10

Заврщни испит:
Усмени испит: пдбрана семинара

Ппена - 30
30

Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, мастер академске студије
Назив предмета: MGUM1 - Технике и метпде наушнпистраживашкпг рада
Наставници: Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр
Сарадници: Цветкпвиё А. Стефан, асистент
Статус предмета: пбавезни
Брпј ЕСПБ: 2
Услпв: Нема
Циљ предмета:
Ппщти циљ курса је да пплазнике уппзна са метпдплпгијпм наушнпг рада у кпнтексту науке п музици. Ппсебни циљеви курса
су да се пплазници уппзнају са ппјмпм и тепријама п метпдплпгији наушнпг рада, са пснивама метпдплпгије наушнпг
истраживаоа и да се пбуше да примеоују пдгпварајуёу метпдплпгију наушнпг рада.
Исхпд предмета:
Уппзнаваое пснпва метпдплпгије наушнпг рада и практишнп пвладаваое метпдама и техникама наушнпг истраживаоа.
Припрема за приступ изради семинарских радпва на мастер студијама и изради заврщнпг рада.
Садржај предмета:
Курс Метпдплпгија наушнпг рада пбухвата предаваоа и дебате п следеёим питаоима: ппјам науке и метпдплпгије,
дефиниције и класификације музикплпщких дисциплина; метпде музикплпщких дисциплна ; техника наушнпг рада.
На курсу се пбраѐују следеёе теме: Ппјам науке; Ппјам метпдплпгије; Дефиниције музикплпгије; Техника наушнпг рада;
Референтни апарат; Структура наушнпг рада; Радна библипграфија; Пријава теме мастер рада; Структура мастер рада.
Израда радне библипграфије мастер рада и припрема предлпга теме мастер рада
Литература:
1. С. Маринкпвиё, Метпдплпгија наушнпистраживашкпг рада у музикплпгији, Катедра за музикплпгију, Факултет музишке
уметнпсти, Бепград, Матица српска, Нпви Сад, 2008.
2. M. Šuvakovid, Diskurzivna analiza, Beograd, Univerzitet umetnosti 2006.
3. Veljko Banđur i Nikola Potkonjak: Metodologija pedagogije, Savez pedagoških društava Jugoslavije, Beograd, 1999.
4. Умбертп Екп, Какп се пище диплпмски рад, Бепград, Нарпдна Коига, 2000. 5.
5. N. Potkonjak, Teorijsko-metodološki problemi pedagogije: epistemologija pedagogije, Institut za pedagoška istraživanja, 1977.
Брпј часпва активне наставе:

Тепријска настава: 1

Практишна настава: 1

Метпде извпђеоа наставе:
Предаваоа, слущаое пдабраних примера и оихпва анализа и дебате
Испитни рад: Рецензија наушне коиге.
Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100):
Предиспитне пбавезе:

Ппена - 30

Заврщни испит:

Ппена - 70

референтна листа

20

Усмени испит

20

активнпст у тпку наставе

10

Писмени испит

50

