
НАУКЕ О МУЗИЧКОЈ 

УМЕТНОСТИ 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

ТАБЕЛА 5.2 
  



Спецификација предмета 

Рб. Шифра предмета Назив предмета 

1 OHAV1 Анализа впкалне музике 1 

2 OHAV2 Анализа впкалне музике 2 

3 OHAV3 Анализа впкалне музике 3 

4 OHAV4 Анализа впкалне музике 4 

5 OHAO1 Анализа музишких пблика 1 

6 OHAO2 Анализа музишких пблика 2 

7 OHAO3 Анализа музишких пблика 3 

8 OHAO4 Анализа музишких пблика 4 

9 OHAO5 Анализа музишких пблика 5 

10 OHAO6 Анализа музишких пблика 6 

11 OHAS1 Анализа музишких стилпва 1 

12 OLIT1 Анализа музишких стилпва 1 

13 OHAS2 Анализа музишких стилпва 2 

14 OHAS3 Анализа музишких стилпва 3 

15 OHAS4 Анализа музишких стилпва 4 

16 OJAN1 Анализа српских впкалних пблика 

17 OGRA3 Аналитишки приступ пппуларним жанрпвима 1 

18 OGRA3 Аналитишки приступ пппуларним жанрпвима 2 

19 OJRA1 Аранжираое 1 

20 OLIT2 Аранжириое 2 

21 OJSE1 Впкална традиција Србије 

22 OAKO1 Впкални кпнтрапункт 

23 OLIR3 Дешји музишки ансамбли 

24 OHI05 Дидактишке музишке игре за пснпвну щкплу 

25 OGSJ1 Енглески језик 1 

26 OGSJ2 Енглески језик 2 

27 OGSJ3 Енглески језик 3 

28 OGSJ4 Енглески језик 4 

29 OJEK1 Етнпкпреплпгија 1 – Теприје и метпде етнпкпреплпщких истраживаоа плеса 

30 OJEK2 Етнпкпреплпгија 2 – Ритуал и Плес – Ппјам и правци прпушаваоа 

31 OJEK3 Етнпкпреплпгија 3 – Традиципнални плеспви Србије 

32 OJEK4 Етнпкпреплпгија 4 – Кпрепграфисани фплклпр 

33 OJET1 Етнплпгија 1: Увпд у Етнплпгију и Антрппплпгију 

34 OJET2 Етнплпгија 2: Антрппплпгија религије и нарпдна религија на Балкану 

35 OJET3 Етнплпгија 3: Антрппплпгија савремених Балканских друщтава 

36 OJEM1 Етнпмузикплпгија 

37 OJEZ1 Етнпмузикплпгија савремених светпва 

38 OLIM1 Импрпвизација - глас и клавир 

39 OAKO2 Инструментални кпнтрапункт 

40 OGIM1 Истприја музике 1 

41 OGIM2 Истприја музике 2 

42 OGIM3 Истприја музике 3 



43 OHIT1 Истприја музишке теприје 1 

44 OHIT2 Истприја музишке теприје 2 

45 OHIT3 Истприја музишке теприје 3 

46 OHIT4 Истприја музишке теприје 4 

47 OHIT5 Истприја музишке теприје 5 

48 OHIT6 Истприја музишке теприје 6 

49 OHIT7 Истприја музишке теприје 7 

50 OHIT8 Истприја музишке теприје 8 

51 OJRA1 Истприја пппуларне музике 

52 OJIS1 Истпријат српске етнпмузикплпгије 

53 OGIU1 Истприја уметнпсти 1 

54 OHI05 Истприја уметнпсти 2 

55 OLKS1 Клавир у настави сплфеѐа 

56 OHI03 Клавир - уппредни предмет 1 

57 OUDKA1 Клавир - уппредни предмет 1 

58 OUDKA2 Клавир - уппредни предмет 2 

59 OGRA1 Клавир - уппредни предмет 3 

60 OLIT1 Кпмппзиципни аспекти ппп музике 1 

61 OLIT2 Кпмппзиципни аспекти ппп музике 2 

62 OHKO1 Кпнтрапункт 1 

63 OHKT1 Кпнтрапункт 1 

64 OHKO2 Кпнтрапункт 2 

65 OHKT2 Кпнтрапункт 2 

66 OHKO3 Кпнтрапункт 3 

67 OHKT3 Кпнтрапункт 3 

68 OHKO4 Кпнтрапункт 4 

69 OHKT4 Кпнтрапункт 4 

70 OLIR4 Кпрепетиција - прпрада инструктивне литературе 

71 OJSE3 Лабијални и слпбпдни аерпфпни инструменти 

72 OLMS1 Метпдика наставе сплфеѐа 

73 OLOM1 Метпдика ппщтег музишкпг пбразпваоа 

74 OJSE2 Мпрфплпщке пдлике српских нарпдних мелпдија 

75 OLIR2 Музика и медији 

76 OUAMI1 Музишки инструменти 1 

77 OHMO1 Музишки пблици 1 

78 OAMO1 Музишки пблици 1 

79 OHMO2 Музишки пблици 2 

80 OAMO2 Музишки пблици 2 

81 OHMO3 Музишки пблици 3 

82 OHMO4 Музишки пблици 4 

83 OJNZ1 Нарпдна коижевнпст 1 

84 OJSE1 Нарпдна песма кап мелпппетска заједница 

85 OJNI1 Нарпдни музишки инструменти 1 

86 OJNI2 Нарпдни музишки инструменти 2 

87 OJNI3 Нарпдни музишки инструменти 3 



88 OGNR4 
Наципнална истприја музике - Музика у Србији измеѐу два светска рата: 
мпдернизам 

89 OGNR3 Наципнална истприја музике - Музика у Србији измеѐу два светска рата: 
рпмантизам 

90 OGNR2 Наципнална истприја музике - Музика у Србији с краја деветнаестпг и ппшеткпм 
двадесетпг века 

91 OGNR1 Наципнална истприја музике - Музика у Србији у деветнаестпм веку 

92 OGNS1 Наципнална истприја музике - Савремена 1: Стваралашке тенденције и 
кпмппзиципне технике музике двадесетпг и двадесет првпг века 1 

93 OGNS2 
Наципнална истприја музике - Савремена 2: Стваралашке тенденције и 
кпмппзиципне технике музике двадесетпг и двадесет првпг века 2 

94 OGSJ1 Немашки језик 1 

95 OGSJ2 Немашки језик 2 

96 OGSJ3 Немашки језик 3 

97 OGSJ4 Немашки језик 4 

98 OJEZ2 Нпвпкпмппнппвана нарпдна музика и world music 

99 OJOP1 Пбреднп певаое 1 

100 OJOP2 Пбреднп певаое 2 

101 OLIT2 Пгледи из хармпније импресипнизма 

102 OGOB1 Ппщта истприја музике - барпк 1 

103 OGOB2 Ппщта истприја музике - барпк 2 

104 OGOR2 Ппщта истприја музике - Западнпеврппска музика у другпј пплпвини деветнаестпг 
века 

105 OGOR1 Ппщта истприја музике - Западнпеврппска музика у првпј пплпвини деветнаестпг 
века 

106 OGOR3 Ппщта истприја музике - Западнпеврппска музика у перипду fin de siècle 

107 OGOK1 Ппщта истприја музике - класицизам 1 

108 OGOK2 Ппщта истприја музике - класицизам 2 

109 OGRS1 Ппщта истприја музике - Музика у слпвенским земљама у деветнаестпм веку 1 

110 OGOS1 
Ппщта истприја музике - Савремена 1: Стваралашке тенденције и кпмппзиципне 
технике музике двадесетпг и двадесет првпг века 1 

111 OGOS2 Ппщта истприја музике - Савремена 2: Стваралашке тенденције и кпмппзиципне 
технике музике двадесетпг и двадесет првпг века 2 

112 OGSM1 
Ппщта истприја музике - Стара музика 1: Музика у антишким цивилизацијама и 
средопвекпвнпј западнпј Еврппи 

113 OGSM2 Ппщта истприја музике - стара музика 2: Ренесанса 

114 OGSM3 Ппщта истприја музике - стара музика 3: Музика правпславних земаља дп 
псамнаестпг века 

115 OGOU1 Ппщти преглед истприје уметнпсти 

116 OGRA3 Пснпве дигиталне писменпсти за музишаре 

117 OGRA2 Пснпве наушних едиција 

118 OUAOO1 Пснпве пркестрације 1 

119 OUAOO2 Пснпве пркестрације 2 

120 OGRA3 Пснпве планираоа прпјеката и музишкпг предузетнищтва 

121 OLIR1 Пснпве рада у прпграму Cubase 

122 OJMR1 Пснпви метпдплпгије наушнпг рада 

123 OUBPM1 Партитуре 1 

124 OUBPP1 Партитуре 1 

125 OUBPK1 Партитуре 1 



126 OUBPM2 Партитуре 2 

127 OUBPK2 Партитуре 2 

128 OGRA1 Партитуре 3 

129 OLPE1 Педагпгија 

130 OGPM1 Педагпгија у музишкпм пбразпваоу 

131 OGRA3 Педагпщка питаоа наставе истприје музике у пснпвнпј щкпли 

132 OGME1 Педагпщкп-извпѐашке смернице мјузикла 

133 OLIR1 Ппјмаое музике 

134 OHI01 Практикум из впкалнпг и инструменталнпг става 1 

135 OHI01 Практикум из впкалнпг и инструменталнпг става 2 

136 OLME1 Практишна метпдика наставе сплфеѐа 

137 OLOP1 Практишна метпдика ппщтег музишкпг пбразпваоа 

138 OHI05 Преглед традиципналних музика света - World music 

139 OGPE1 Примеоена естетика и науке п уметнпстима 

140 OJME1 Принципи метпдике наставе музишке културе за пснпвне щкпле 

141 OHME1 Принципи метпдике наставе сплфеѐа 

142 OLPS1 Психплпгија 

143 OGRA2 Психплпгија музишке дарпвитпсти 

144 OJEZ2 Развпј пппуларних музишких жанрпва у Србији 

145 OLIR4 Реализација мјузикла у функцији интегрисане наставе 

146 OJEZ1 Рпд, телп и сексуалнпст у музици 

147 OGRA2 Руска музика с краја 19. и ппшетка 20. века 1 

148 OGSJ1 Руски језик 1 

149 OGSJ2 Руски језик 2 

150 OGSJ3 Руски језик 3 

151 OGSJ4 Руски језик 4 

152 OJSE4 Савремени музишки жанрпви 

153 OJSK1 Савремени плесни жанрпви 

154 OJSE3 Свирале са једним ударним језишкпм 

155 OHSR1 Семинар из анализе впкалне музике 1 

156 OHSR2 Семинар из анализе впкалне музике 2 

157 OHSR1 Семинар из анализе музишких пблика 1 

158 OHSR2 Семинар из анализе музишких пблика 2 

159 OHSR1 Семинар из анализе музишких стилпва 1 

160 OHSR2 Семинар из анализе музишких стилпва 2 

161 OGSR1 Семинар из истприје музике 1 - наципнална истприја музике 

162 OGSR1 Семинар из истприје музике 1 - ппщта истприја музике 

163 OGSR2 Семинар из истприје музике 2 - ппщта истприја музике (барпк, класицизам) 

164 OGSR2 Семинар из истприје музике 2 - ппщта истприја музике (рпмантизам) 

165 OGSR3 Семинар из истприје музике 3 - наципнална истприја музике 

166 OGSR3 Семинар из истприје музике 3 - ппщта истприја музике 

167 OGSR4 Семинар из истприје музике 4 - наципнална истприја музике 

168 OGSR4 Семинар из истприје музике 4 - ппщта истприја музике 

169 OHSR1 Семинар из кпнтрапункта 1 

170 OHSR2 Семинар из кпнтрапункта 2 



171 OHSR1 Семинар из хармпније са хармпнскпм анализпм 1 

172 OHSR2 Семинар из хармпније са хармпнскпм анализпм 2 

173 OLSM1 Сплфеѐп 1 

174 OLSO1 Сплфеѐп 1 

175 OLSM2 Сплфеѐп 2 

176 OLSO2 Сплфеѐп 2 

177 OLSM3 Сплфеѐп 3 

178 OLSO3 Сплфеѐп 3 

179 OLIP1 Спциплпгија културе 

180 OJSE2 Српска впкална традиција - мала студија слушаја 

181 OGCP1 Српскп нарпднп црквенп ппјаое 1 

182 OHI03 Српскп нарпднп црквенп ппјаое 2 

183 OJTM1 Теприја и метпд у етнпмузикплпгији 

184 OJSK1 Теренска истраживаоа традиципналних плеспва Србије 

185 OLIR4 Технплпгија снимаоа музике 

186 OJTB1 Традиципнална нарпдна музика Балкана 1 

187 OJTB2 Традиципнална нарпдна музика Балкана 2 

188 OJSE4 Традиципнални пблици музишкпг изражаваоа 

189 OJNP1 Традиципналнп нарпднп певаое и свираое 1 

190 OJNP2 Традиципналнп нарпднп певаое и свираое 2 

191 OJNP3 Традиципналнп нарпднп певаое и свираое 3 

192 OJNP4 Традиципналнп нарпднп певаое и свираое 4 

193 OHI02 Традиципналнп певаое 

194 OJDP1 Традиципналнп сепскп двпгласнп певаое у Србији 

195 OLIR3 Увпд у дигиталну нптпграфију 

196 OJUE1 Увпд у етнпмузикплпгију 

197 OGUM1 Увпд у музикплпгију 

198 OHUA1 Увпд у музишку теприју и анализу 1 

199 OHUA2 Увпд у музишку теприју и анализу 2 

200 OHI03 Увпд у примеоену естетику, науке и теприје п уметнпстима 

201 OGUE1 Увпд у примеоену естетику са тепријпм уметнпсти 1 

202 OGUE2 Увпд у примеоену естетику са тепријпм уметнпсти 2 

203 OJSK1 Уппредна анализа музишке и кинетишке кпмппненте плеса 

204 OGSJ1 Француски језик 1 

205 OGSJ2 Француски језик 2 

206 OGSJ3 Француски језик 3 

207 OGSJ4 Француски језик 4 

208 OAHH1 Хармпнија 1 

209 OAHH2 Хармпнија 2 

210 OHHA1 Хармпнија са хармпнскпм анализпм 1 

211 OHHO1 Хармпнија са хармпнскпм анализпм 1 

212 OHHO2 Хармпнија са хармпнскпм анализпм 2 

213 OHHA2 Хармпнија са хармпнскпм анализпм 2 

214 OHHA3 Хармпнија са хармпнскпм анализпм 3 

215 OUBHD1 Хпрскп диригпваое 1 



216 OUBHD2 Хпрскп диригпваое 2 

217 OHI01 Хпрскп певаое 1 

218 OBHO2 Хпрскп певаое 2 

219 OLIR1 Чез сплфеѐп 1 

220 OLIR2 Чез сплфеѐп 2 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAV1 - Анализа впкалне музике 1 

Наставници: Медиё Б. Милена, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за аналитишкп-интерпретативни приступ пднпсу измеѐу музике и коижевнпсти (коижевнпг 
текста) у впкалнпј музици 

Исхпд предмета:  
Пд студената се пшекује да се, усвпјивщи пснпвна знаоа везана за пднпс измеѐу музике и коижевнпсти (коижевнпг текста), 
псппспбе за примену тпг знаоа у анализи и интерпретацији дела впкалне музике 

Садржај предмета:  
Предаваоа: Тепријске ппставке. 1. Сапднпс музике и коижевнпсти: истприја, теприја, пракса. 2. Дијахрпнијска перспектива: 
коижевне еппхе, перипди и правци са powerpoint презентацијпм. 3-4. Синхрпнијска перспектива: диференцијација ппјмпва 
рпд, врста, жанр, стални пблик у коижевнпсти sa powerpoint презентацијпм. 6. Анализа и интерпретација коижевнпг 
предлпщка: текст и кпнтекст. 7. Слпјеви структуре коижевнпг текста sa powerpoint презентацијпм. 8. Израз и садржај. 9. 
Стилистика (фигуре) сa powerpoint презентацијпм. 10. Мптивација и извантекстпвни пднпси. 11. Версификација. 12. 
Истпријски след динамизма пднпса измеѐу музике и коижевнпсти: ппетишка нашела и епистемплпщке структуре sa 
powerpoint . 13-14. Примена ппјмпва рпд, врста, жанр, стални пблик у впкалнпј музици. 15. Анализа и интерпретација дела 
впкалне музике: текст, кпнтекст и смисап, метпдплпщки правци сa powerpoint презентацијпм. 
Вежбе: Дигиталне (аудип-визуелне) презентације анализа пдабраних музишкп-ппетских дела, дигиталнп  претраживаое и 
критишкп шитаое литературе кпји су везани за прпблематику семинарскпг рада.  

Литература:  
1. Александар Флакер, Перипд, стил, жанр. Службени гласник, Бепград, 2011. 
2. Зденкп Лещиё, Теприја коижевнпсти. Службени гласник, Бепград, 2008. 
3. Ненад Мищшевиё, Кпнтекст и знашеое, Издавашки центар Ријека, 1987. 
4. Мипдраг Ппппвиё, „Стилски кпмплекси и коижевни жанрпви у српскпм рпмантизму“, Коижевна истприја, 7, II/1970, 511-
551. 
5. Таоа Ппппвиё, Решник коижевних термина, Лпгпс Арт, Бепград, 2010. 
6. Пливера Радулпвиё, Тумашеоа коижевних дела и метпдика наставе (збпрник). Филпспфски факултет, Нпви Сад, 2008. 
7. Рајиё Љубища, Умеёе шитаоа. Гепппетика, Бепград, 2009. 
8. Миливпј Сплар, Питаоа ппетике. Загреб, 1971. 
9. Миливпј Сплар, Теприја коижевнпсти. Службени гласник, Бепград, 2012. 
10. Зденкп Щкреб, Анте Стамаё, Увпд у коижевнпст, Графишки завпд Хрватске, Загреб, 1983. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Семинар-и 30 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Кплпквијум 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAV2 - Анализа впкалне музике 2 

Наставници: Медиё Б. Милена, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Анализе впкалне музике 1 (OHAV1) 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за аналитишкп-интерпретативни приступ пднпсу измеѐу музике и коижевнпсти (коижевнпг 
текста) у впкалнпј музици 

Исхпд предмета:  
Пд студената се пшекује да се, усвпјивщи пснпвна знаоа везана за пднпс измеѐу музике и коижевнпсти (коижевнпг текста), 
псппспбе за примену тпг знаоа у анализи и интерпретацији дела впкалне музике. 

Садржај предмета:  
Предаваоа: Аналитишке ппставке. 1. Ппетика средоег века: коижевне фпрмације и жанрпвски систем  2. Витещка 
коижевнпст и двпрска љубавна лирика. 3. Кансп, алба, пастурела. 4. Билингвални мптет XIII века: игра алегприје и парпдије. 
5. Пплифпни щанспн XIV века: прпжимаое наративнпг и лирскпг регистра. 6. Ппетика ренесансе: коижевне фпрмације и 
жанрпвски систем. 7. Петрарка, петраркистишки коижевни ппкрет, коижевнп ппреклп музишкпг мадригала. 8. Идила и 
ппзнпренесансни канцпнета-мадригал. 9. Елегија и ппзнпренесансни мадригал. 10. Ппетика барпка: коижевне фпрмације и 
жанрпвски систем. 11. Маринп, маринистишка ппетика meraviglia и  ранпбарпкни concerto мадригал. 12. Ринушини, 
пастпрала и ранпбарпкни решитатив. 13. Тасп, крстащки еп и ранпбарпкни пратпријум. 14. Библијски мистериј и пасија. 15. 
Библијски мистериј и кантата. 
Практишна настава: израда семинарскпг рада 
Кплпквијум: Коижевнп-музишка анализа италијанскпг ренесанснпг мадригала , барпкне или класишарске пперске арије  
Испит: пдгпвпр на два тепријска питаоа 

Литература:  
1. Череми Јудкин, Музика у средоovekovnoj Evropi, Клип, Бепград, 2003. 
2. Dean T. Mace, „Pietro Bembo and the Literary Пrigins of the Italian Madrigal“, The Musical Quaterly, 1, 1969, p. 65-86. 
3. Милена Медиё, Хрестпматија I и II. 
4. James V. Mirollo, The Poet of the Marvelous. Gambattista Marino, Columbia University Press, 1963. 
5. Gary Tomlinson, Monteverdi and the end of the Renaissance. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1987. 
6. Gerald R. Hoekstra,  „The French Motet as Trope: Multiple Levels of Meaning in Quant florist la violete / El mois de mai / Et 
gaudebit“, Speculum, Vol. 73, No. 1 (Jan., 1998), 32-57. 
7. William Calin, „Medieval Intertextuality: Lyrical Inserts and Narrative in Guillaume de Machaut“, The French Review, Vol. 62, No. 
1 (Oct., 1988), 1-10. 
8. Tim Carter, Monteverdi and his Contemporaries. Ashgate Publishing Limited, Aldershot, 2000. 
9. Eric Chafe, Tonal Allegory in the Vocal Works of J. S. Bach, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1991. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Семинар-и 30 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Кплпквијум 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAV3 - Анализа впкалне музике 3 

Наставници: Медиё Б. Милена, дпцент 

Сарадници: Илищевиё Б. Тијана, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Пплпжени предмети Анализа впкалне музике 1 (OHAS1) и Анализа впкалне музике 2 (OHAS2) 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за аналитишкп-интерпретативни приступ пднпсу измеѐу музике и коижевнпсти (коижевнпг 
текста) у впкалнпј музици и оегпвпј дигиталнпј презентацији. 

Исхпд предмета:  
Пд студената се пшекује да се, усвпјивщи пснпвна знаоа везана за пднпс измеѐу музике и коижевнпсти (коижевнпг текста), 
псппспбе за примену тпг знаоа у анализи и интерпретацији дела впкалне музике кап и аудип-видеп-визуелнпј 
презентацији.. 

Садржај предмета:  
Предаваоа: аналитишке ппставке. 1. Ппетика класицизма: коижевне фпрмације и жанрпвски систем са powerpoint 
презентацијпм. 2. Трагедија и пзбиљна ппера са видеп презентацијпм; 3. Бајка и ппера-зингщпил са видеп презентацијпм; 
4. Ппетика рпмантизма: коижевне фпрмације и жанрпвски систем са powerpoint презентацијпм; 5. Lied и лирски тпн са 
аудип и powerpoint презентацијпм. 6. Лирски циклус сплп песама са powerpoint презентацијпм . 7. Балада и наративни тпн 
са аудип и powerpoint презентацијпм. 8. Ппетика мпдернизма: коижевне фпрмације и жанрпвски системи са powerpoint 
презентацијпм. 9. Маларме, Дебиси и симбплистишка еклпга са аудип-видеп и powerpoint презентацијпм. 10. Щенберг и 
експресипнистишка лирика са powerpoint презентацијпм. 11. Веберн и експресипнистишка лирика са аудип и powerpoint 
презентацијпм. 12. Нпва упптреба гласа у авангарднпј впкалнпј музици са аудип презентацијпм 13. Нпва упптреба текста у 
авангарднпј впкалнпј музици са аудип и powerpoint презентацијпм. 14-15. Ппетика ппстмпдернизма: декпнструкција и 
пплижанрпвски мпдели са аудип-видеп презентацијама. 
Вежбе: припрема аудип-видеп и powerpoint презентација за анализу. 

Литература:  
1. С. М. Баура, Наслеѐе симбплизма. Нплит, Бепград, 1970. 
2. Срдан Бпгпсављевиё, Експресипнистишка лирика, Светпви, Нпви Сад, 1998. 
3. Charlotte M. Cross and Russell A. Berman, Schoenberg and Words. The Modernist Years, Garland Publishing, New York, 2000. 
4. Зпран Глущшевиё, Рпмантизам. Пбпд, Цетиое, 1967. 
5. Carl Dahlhaus, Nineteenth-Century Music. University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1989. 
6. Милена Медиё, Хрестпматија III. 
7. Eлени Аппстплпс Стерјппулу, Ппетика лирскпг циклуса. Нарпдна коига, Бепград, 2003. 
8. Линда Хашипн, Ппетика ппстмпдернизма. Светпви, Нпви Сад, 1996. 
9. Steven F. Walker, "Mallarme's Symbolist Eclogue: The" Faune" as Pastoral", PMLA, Vol. 93, No. 1 (Jan., 1978), 106-117. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Семинар 30 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Кплпквијум 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAV4 - Анализа впкалне музике 4 

Наставници: Медиё Б. Милена, дпцент 

Сарадници: Илищевиё Б. Тијана, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Анализе впкалне музике 3 (OHAV3) 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за аналитишкп-интерпретативни приступ пднпсу измеѐу музике и коижевнпсти (кљижевнпг 
текста) у впкалнпј музици и оегпву аудип-видеп и powerpoint презентацију. 

Исхпд предмета:  
Пд студената се пшекује да се усвпјивщи пснпвна знаоа везана за пднпс измеѐу музике и коижевнпсти (коижевнпг текста) 
псппспбе за примену тпг знаоа у анализи и интерпретацији дела впкалне музике и у дигиталнпј презентпваоу.  

Садржај предмета:  
Предаваоа: интерпретативне ппставке. 1. Коижевна теприја и критика и музишка анализа, 2-5. Психпаналитишка теприја 
Сигмунда Фрпјда и примена на анализу и интерпретацију впкалне музике са аудип-видеп и powerpoint презентацијама.  6-
9. Јунгпвп ушеое п архетиппвима и примена на анализу и интерпретацију впкалне музике са аудип-видеп и powerpoint 
презентацијама. 10-12. Архетипска имагинална метпда Чејмса Хилмана и примена на анализу и интерпретацију впкалне 
музике са аудип-видеп и powerpoint презентацијама, 13-15. Митски коижевни (наративни) критицизам Нпртрппа Фраја и 
Бајрпна Алмена и примена на анализу и интерпретацију впкалне музике са аудип-видеп и powerpoint презентацијама.  
Вежбе: припрема аудип-видеп и презентација наставних јединица и семинарскпг рада. 

Литература:  
1. Bayron Almen. "Narrative Archetypes: A Critique, Theory, and Method of Narrative Analysis", Journal of Music Theory, vol. 47, 
No. 1, 2003, 1–39. 
2. Мирпслав Бекер, Сувремене коижевне теприје, Загреб, 1999. 
3. Ана Маркпвски Бужинјска, Михаел Павел, Коижевне теприје XX века, Бепград, 2009. 
4. Paul Vandevelde, The Task of the Interpreter: text, meaning and negotiation. Pittsburg, 2005. 
5. Карл Густав Јунг, Архетиппви и кплективнп несвеснп. Атпс, Бепград, 2003. 
6. Милена Медиё, Ахетип аниме и трансфпрмација стваралашке свести пд Вагнерпве Изплде дп Бергпве Лулу. ФМУ, 
Бепград, 2012. 
7. Нпртрпп Фрај, Анатпмија критике, Загреб, 1979. 
8. Нпртрпп Фрај, Мит и структура, Свјетлпст, Сарајевп, 1991. 
9. James Hillman, Archetypal Psychology. Spring, Dallas, 1983. 
10. Мирпслав Щутиё, Херменеутика коижевнпсти, Службени гласник, Бепград, 2012. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Семинар 30 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Кплпквијум 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAO1 - Анализа музишких пблика 1 

Наставници: Сабп И. Атила, дпцент; Јеленкпвиё С. Јелена, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Пвладаваое елементима музишкпг пблика и оихпвим садејствпм у изградои музишкпг тпка, кап и уппзнаваое са ппщтим 
принципима пбликпваоа фпрме (независнп пд фпрмалнпг мпдела) 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе из предмета пд студената се пшекује сппспбнпст анализе елемената музишкпг пблика и разумеваоа 
музишкпг тпка кап и сппспбнпст сампсталнпг тумашеоа музишкпг тпка крпз писмену фпрму семинара 

Садржај предмета:  
 
1. Ппјам и метпд анализе музишкпг пблика 2. Музишки тпк, музишки планпви, кпмппненте 3. Ращшлаоивпст музишкпг тпка, 
сегментираое музишкпг тпка, ппјам и типплпгија граница 4. Елементи музишкпг пблика (мптив, мптивски рад, метришкп 
фпрмалне јединице, решеница) 5. Састав музишке решенице и типплпгија музишких решеница 6. Изнадрешенишни нивп 7. 
Типпви фрагментарних структура 8. Еквиваленција, пднпси сегмената на растпјаоу и у суседнпм пднпсу 9. Тест 10. Кпнтраст 
у музишкпм пблику 11. Типпви излагаоа 12. Архитектпнски и евплутивни принцип 13. Симетрија у музишкпм пблику 14. 
Критишкп шитаое 
литературе 15. Рекапитулација преѐенпг градива 
 
Аналитишки приступ примерима из музишке литеартуре 
 
Кплпквијум: идентификација каденци, синтаксишких јединица, мптива и мптивскпг рада у краёпј или пдлпмку дуже 
кпмппзиције (класицизам или рани рпмантизам) 
 
Испит: анализа интегралне кпмппзиције класишарскпг или ранпрпмантишарскпг репертпара: принципи размгранишеоа, 
идентификација синтаксишких јединица, тематскпг материјала; структурне функције. Пдгпвпр на тепријскп питаое. 

Литература:  
1. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998. 
2. Peričid, Vlastimir, Dušan Skovran: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991. 
3. Zatkalik, Miloš, Medid, Milena, Vlajid, Smiljana: Muzička analiza 1, CD ROM Beograd: Clio, 2003. 
4. Zatkalik, Miloš, Oliverа Stambolid: Rečenica u tonalnoj instrumentalnoj muzici Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 2005. 
5. Sabo, Anica: Problematika terminološkog određenja elemenata strukturnog plana u muzičkom toku, Novi Zvuk, br. 27, 2006. 
6. Schoenberg, Arnold: Fundamentals of musical composition, Faber & Faber LTD, London 1967. 
7. Adorno, Teodor: Problemi glazbene analize, u: Zvuk br. 3 Zagreb: SOKOJ, 1989. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 300 
Вежбе: велишина групе дп 70 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинар 20 Тепријски деп 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Аналитишки деп 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAO2 - Анализа музишких пблика 2 

Наставници: Сабп И. Атила, дпцент; Јеленкпвиё С. Јелена, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Испуоене предиспитниe пбавезe из Анализе музишких пблика 1 (OHAO1) 

Циљ предмета:  
Разумеваое типплпгије музишке фпрме из перспективе анализе музишкпг тпка 

Исхпд предмета:  
Пд студената се пшекује сппспбнпст да сампсталнп анализирају пблик песме и спнатни пблик из разлишитих стилских 
перипда и жанрпва. Пшекује се сппспбнпст критишкпг прпмищљаоа и уппщтаваоа дпбијених аналитишких резултата. 

Садржај предмета:  
 
1. Увпд у типплпгију фпрме 2. Кпнцепција двпдела и трпдела 3. Пблик песме – двпделни и трпделни 
4. Прелазни пблик песме 5. Слпжена песма 6. Прпжимаое типпва песме 7. Тест 8. Претеше спнатнпг пблика 9. Глпбална 
кпнцепција спнатнпг пблика 10. Пднпс тема у спнатнпм пблику 11. Дистрибуција експпзиципних и развпјних сегмената у 
спнатнпм пблику 12. Статус репризе у спнатнпм пблику 
13. Жанрпвскп исппљаваое спнатнпг пблика 14. Прпжимаое спнатнпг пблика са другим фпрмалним типпвима 15. Критишкп 
шитаое литературе 
 
Аналитишки приступ примерима из музишке литеартуре.  
 
Кплпквијум: анализа става у пблику песме. 
 
Испит: анализа става у спнатнпм пблику. Пдгпвпр на тепријскп питаое. 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Dušan Skovran: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991. 
2. Sabo, Anicа: Prelazni oblik između dvodelne i trodelne pesme: suočavanje teorijskih postavki i analitičke prakse, Muzička teorija 
FMU, 2006. 
3. Rosen, Charles Sonata Forms, W. W Norton & Company, New York, London 1988. 
4. Newman, William S: The Sonata in the Classic Era, W. W. Norton & Company Inc., New York 1972. 
5. Dahlhaus, Carl: Ludwig van Beethoven. Approaches to his Music Clarendon Press, Oxford 1997. 
6. Stamatovid, Ivana: Sonatni oblik i sonatni princip, Muzička teorija i analiza I, FMU 2006. 
7. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 300 
Вежбе: велишина групе дп 70 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинар 20 Тепријски деп 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Аналитишки деп 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAO3 - Анализа музишких пблика 3 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Сабп И. Атила, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Пплпжени предмети Анализа музишких пблика 1 (OHAO1) и Анализа музишких пблика 2 (OHAO2) 

Циљ предмета:  
Разумеваое типплпгије музишке фпрме из перспекиве анализе музишкпг тпка 

Исхпд предмета:  
Сппспбнпст за преппзнаваое типпва варијација и типпва рпнда, сппспбнпст за праёеое преплитаоа драматургија 
разлишитих фпрмалних мпдела. Пшекује се сппспбнпст критишкпг прпмищљаоа и уппщтаваоа дпбијених аналитишких 
резултата 

Садржај предмета:  
 
1. Увпднп предаваое 2. Варираое кап принцип изградое фпрме 3. Типпви варијација 4. Типпви варијација 5. Типпви 
варијација 6. Рпндп – ппщте карактеристике, генеза рпндп фпрме 7. Рпндп – видпви исппљаваоа 8. Рпндп – видпви 
исппљаваоа 9. Рпндп – видпви исппљаваоа 10. Тест 11. Ненпрмирани фпрмални мпдели 12. Ненпрмирани фпрмални 
мпдели 13. Меѐуспбнп садејствп разлишитих фпрмалних мпдела 14-15. Дигитална презентација аналитишки пбележене 
партитуре на једнпм примеру (рпндп, варијације или слпбпдан пблик) 
 
Аналитишки приступ примерима из музишке литеартуре 

 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Dušan Skovran: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991. 
2. Sabo, Anicа: Jozef Hajdn: Londonske simfonije (proces oblikovanja teme, epizode i prelaza u rondu), Muzička teorija i analiza II, 
Beograd, FMU, 2005. 
3. Green, Douglass M: Form in Tonal Music- 1979. 
4. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998. 
5. Vuksanovid, Ivana: Epizoda u strukturnoj hijerarhiji rondo forme, Muzička teorija i analiza I, FMU, 2004. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 300 
Вежбе: велишина групе дп 70 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинар 20 Тепријски деп 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Аналитишки деп 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAO4 - Анализа музишких пблика 4 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Сабп И. Атила, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Пплпжени предмети Анализа музишких пблика 1 (OHAO1) и Анализа музишких пблика 2 (OHAO2) Испуоене 
предиспитне пбавезе из Анализе музишких пблика 3 (OHAO3) 

Циљ предмета:  
Разумеваое типплпгије музишке фпрме из перспекиве анализе музишкпг тпка 

Исхпд предмета:  
Пд студената се пшекује сппспбнпст да сампсталнп анализирају циклишне кпмппзиције из разлишитих стилских перипда и 
жанрпва, кап и тепријскп и аналитишкп тумашеое драматургије нестандардних циклуса и прпграмских кпмппзиција 

Садржај предмета:  
 
1. Ппјам циклуса и тумашеое циклишнпсти у музици 2. Свита 3. Свита 4. Спнатни циклус 5. Спнатни циклус 6. Ппвезиваое 
ставпва у спнатнпм циклусу 7. Циклишни принцип 8. Мпнптематизам; спната у једнпм ставу 9. Тест 10. Симфпнијска ппема 
11. Симфпнијска ппема 12. Ппсебнпсти у исппљаваоу спнатнпг циклуса 13.-14. Презентације студентских семинарских 
радпва (визуелнп представљаое аналитишких резултата у Power point-у/ щеме, графикпни, звушни примери)  15. 
Рекапитулација преѐенпг градива 
 
Аналитишки приступ примерима из музишке литеартуре 
 
Кплпквијум: анализа једнпг става из ицклишнпг дела, с псвртпм на циклус у целини. 
Испит: анализа става слпженије граѐе и фактуре (нагласак на симфпнијскпј музици), уз примену целпкупнпг знаоа стешенпг 
на пвпм предмету. Пдгпвпр на тепријскп птиаое. 

 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Dušan Skovran: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991. 
2. Rosen, Charles: Sonata Forms, W. W. Norton & Company, New York, 1988. 
3. Katunac, Dragoljub: Scarlattieva sonata Savremena administracija, Beograd 1990 
4. Rummenhöller, Peter: Glazbena pretklasika, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2004. 
5. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998. 
6. Taylor, Benedict: Cyclic Form, Time, and Memory in Mendelssohn's A-Minor Quartet, Op. 13, The Musical Quarterly, Vol. 93, No. 
1, 2010,  45–89.  

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 300 
Вежбе: велишина групе дп 70 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинар 20 Тепријски деп 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Аналитишки деп 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAO5 - Анализа музишких пблика 5 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Сабп И. Атила, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени предмети Анализа музишких пблика 3 (OHAO3) и Анализа музишких пблика 4 (OHAO4) 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое инпвативних аспеката музике 20. века, и стратегије кпје се примељују у анализи и тумашеоу музишке фпрме. 

Исхпд предмета:  
Псппспбљаваое студената за сампсталнп анализираое кпмппзиција двадесетпг века, превасхпднп оегпве прве пплпвине, 
писаних атпналним, дпдекафпнским или непкласишним језикпм. 

Садржај предмета:  
 
Тепријска настава 1. Увпднп предаваое 2. Питаоа прганизације музишкпг тпка у услпвима еманципације диспнанце и 
неппстпјаоа функципналне тпналнпсти. Мптивски пднпси кап генератпр мелпдијских и хармпнских кретаоа 3. Типпви 
фпрме: традиципнална 4. Типпви фпрме: традиципнална 5. Типпви фпрме: традиципнална 6. Принципи и метпде анализе 
несеријалне атпналне музике 7. Принципи и метпде анализе несеријалне атпналне музике 8. Принципи и метпде анализе 
несеријалне атпналне музике 9. Принципи и метпде анализе несеријалне атпналне музике 10. Тест 11. Дискусија п тесту 12. 
Дпдекафпнија 13. Дпдекафпнија 14. Дпдекафпнија. Пднпс фпрме и технике 15. Рекапитулација градива 
 
Аналитишки приступ примерима из музишке литеартуре 
 
Кплпквијум: анализа става ппсттпналнпг репертпара традиципналне фпрме. 
Испит: анализа краёе несеријалне атпналне кпмппзиције и пдлпмка писанпг дпдекафпнскпм техникпм. Пдгпвпр на 
тепријскп питаое.  

 

Литература:  
1. Cook, Nicholas: A Guide to Musical Analysis London: J. M. Dent & Sons Ltd., 1987. 
2. Kohoutek, Ctirad: Tehnika komponovanja u muzici XX veka, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1984. 
3. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd, Clio, 1998. 
4. Vuksanovid, Ivana: Trio op. 20 Antona Veberna (kompoziciona tehnika i forma), Muzička teorija i analiza 2, Beograd, FMU, 2005. 
5. Сабп, Аница: Ппсебнпст Бартпкпвпг пднпса према златнпм пресеку у прпцесу пбликпваоа музишкпг тпка, Изузетнпст и 
саппстпјаое (ур. Мищкп Щувакпвиё), Бепград, ФМУ, 1997. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 300 
Вежбе: велишина групе дп 70 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинар 20 Тепријски деп 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Аналитишки деп 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAO6 - Анализа музишких пблика 6 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Сабп И. Атила, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Анализе музишких пблика 5 (OHAO5) 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое инпвативних аспеката музике XX века, и стратегија кпје се примеоују у анализи и тумашеоу музишке фпрме. 

Исхпд предмета:  
Студенти треба да су псппспбљени за сампсталну анализу кпмппзиција двадесетпг века, ппсебнп пне у кпјима је дпщлп дп 
упадљивије прпмене у хијерархији музишкиха параметара. Студенти би требалп да буду пспспбљени за сампстални 
аналитишки рад на кпмппзицијама разлишитих стилских и жанрпвских ппредељеоа, за аналитишкп-тепријска уппщтаваоа 
кпја ёе представити у писменпј и усменпј фпрми, кап и да стекну свест п мпгуёим правцима даљег усаврщаваоа у пвпј 
пбласти. 

Садржај предмета:  
 
1. Увпднп предаваое 2. Серијализација псталих параметара 3. Серијализација псталих параметара 4. Типпви фпрме: 
кпнтинуална, кплажна... 5. Типпви фпрме: кпнтинуална, кплажна... 6. Инпвације у третману музишких параметара, ппсебнп 
улпга бпје и фактуре 7. Тест 8. Дискусија п тесту 9-12. Специфишне фпрмалне ситуације у услпвима ппстсеријалних 
тенденција (алеатприка, микрппплифпнија, минимализам): птвпрена фпрма, фрактална/ "селф-симилар" фпрма, групна, 
кплективна итд. 13-15. Рекапитулација градива 
 
Аналитишки приступ примерима из музишке литеартуре 
Кплпквијум:  
Испит: анализа кпмппзиције ппстсеријалнпг репертпара. Пдгпвпр на тепријскп питаое.  

Литература:  
1. Kohoutek, Ctirad: Tehnika komponovanja u muzici XX veka, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1984. 
2. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici Beograd, Clio, 1998. 
3. Cook, Nicholas: A Guide to Musical Analysis London, J. M. Dent & Sons Ltd., 1987. 
4. Cvejid, Bojana: Otvoreno delo u muzici (Boulez, Stockhausen, Cage) Beograd, SKC, 2004. 
5. Stamatovid, Ivana: Otvorena muzička forma i izvođenje, Muzička teorija i analiza, Sokobanja, 2007. 
6. Brindle, Reginald Smith: The New Music (The Avan-garde since 1945) Oxford/New York, Oxford University Press, 1987. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 300 
Вежбе: велишина групе дп 70 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинар 20 Тепријски деп 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Аналитишки деп 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAS1 - Анализа музишких стилпва 1 

Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент 

Сарадници: Александра Ивкпвиё, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за аналитишки приступ стилу у музици 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу пснпвним знаоима везаним за питаоа музишкпг стила и 
да буду псппспбљени за сампсталан аналитишки приступ музишкпм стилу 

Садржај предмета:  
 
Ппщта прпблематика везана за фенпмен музишкпг стила и музишкп–стилску анализу (тепријски приступ)  
1. Истприја знашеоа ппјма стил и дефиниције стила (систематизација дефиниција) 
2. Пднпс језика и стила 
3.  Дефиниције ппјма стил у кплективнпм и индивидуалнпм знашеоу  
4. Истпријске категприје стила: традиција, стил еппхе, стил перипда, стил групе (щкпле), индивидуални стил, стил дела; 
ппсебни статус (истпријски/неистпријски) стила нације 
5. Разликпваое ппјмпва: стил-правац-ппкрет 
6. Прпмене стила; репрезентативне фпрме стила и гранишне стилске зпне 
7. Неистпријске/аналитишке категприје: стилска црта, јединствп стилских црта (уже, щире)  
8. Пднпс стилске црте и стилскпг јединства – "целине"; стилска матрица; стилски кпрпус 
9. Пднпс истпријскпг и неистпријскпг аспекта музишкпг стила 
10. Метпдплпщки правци анализе музишкпг стила, систематизација; структурална и семиплпщка ппставка: Натиез, Мплинп...  
11. Мпделизација: нпрмативна стилистика: Мејер, Лару...  
12. Квалитативна стилистика: Рпзен, Ратнер... Херменаутишки приступ - Гудман 
13. Универзални мпдели музишкпг стила 
14. Резултати тимскпг рада: дигиталне презентације истраживаоа студената у вези са ппщтпм упптребпм ппјма стил 
15. Резултати тимскпг рада: дигиталне презентације истраживаоа студената у вези са струшнпм упптребпм термина стил 
 
Семинарске анализе пдабранпг кпрпуса примера кпји прате садржај предаваоа и семинарске дискусије литературе. Израда 
семинарскпг рада кпји пбухвата анализу пдабраних дела (кпмпаративна анализа). Тимски рад и дигиталне презентације 
резултата.  
 
Испитни захтев: 1. Питаое из пбавезне литературе 2. Анализа примера (стилска фпрмација и стилски кпмплелс (17. дп 19. 
век) 

Литература:  
1. Дејан Деспиё: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства, 1997, (ппглавља: 2. 1, 
3. 1, 3. 2, 4. 1, 4. 2, 4. 5, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 11. 1, 12. 1). 
2. Дејан Деспиё: Музишки стилпви, Српскп Сарајевп, Завпд за учбенике и наставна средста, 2004. 
3. Драгутин Гпстущки: Време уметнпсти, Бепград: Прпсвета, 1968 (први деп) 
4. Владислав Татаркјевиш: Истприја щест ппјмпва, Бепград: Нплит, с. а. (глава пета, ппглавља IX, X и XI). 
5. Шарлс Рпзен: Класишни стил, Бепград: Нплит, 1979 (I, 1, 2, 3; II, 1 - стр. 19-120). 
6. Ханс Хајнц Щтукенщмит "Нпва музика", Треёи прпграм, летп, 1974, стр. 339-512. 
7. Збирка текстпва за предмет Анализа музишких стилпва, Бепград: ФМУ, 1995. 
8. Избпр из секундарне литературе 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, семинар, кпнсултације, дискусије, дигиталне и визуелне презентације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Израда семинарскпг рада (I верз.) 20 Усмени испит 60 

Присуствп настави 10   

Активнпст у практишнпј настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSP1 - Анализа музишких стилпва 1, OUHSP1 - Анализа музишких стилпва 

Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент 

Сарадници: Александра Ивкпвиё, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за аналитишки приступ стилу у музици 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу пснпвним знаоима везаним за питаоа музишкпг стила и 
да буду псппспбљени за сампсталан аналитишки приступ музишкпм стилу 

Садржај предмета:  
 
Ппщта прпблематика везана за фенпмен музишкпг стила и музишкп–стилску анализу (тепријски приступ)  
1. Истприја знашеоа ппјма стил и дефиницие стила (систематизација дефиниција) 
2. Пднпс језика и стила 
3.  Дефиниције ппјма стил у кплективнпм и индивидуалнпм знашеоу  
4. Истпријске категприје стила: традиција, стил еппхе, стил перипда, стил групе (щкпле), индивидуални стил, стил дела; 
ппсебни статус (истпријски/неистпријски) стила нације 
5. Разликпваое ппјмпва: стил-правац-ппкрет 
6. Прпмене стила; репрезентативне фпрме стила и гранишне стилске зпне 
7. Неистпријске/аналитишке категприје: стилска црта, јединствп стилских црта (уже, щире)  
8. Пднпс стилске црте и стилскпг јединства – "целине"; стилска матрица; стилски кпрпус 
9. Пднпс истпријскпг и неистпријскпг аспекта музишкпг стила 
10. Метпдплпщки правци анализе музишкпг стила, систематизација; структурална и семиплпщка ппставка: Натиез, Мплинп...  
11. Мпделизација: нпрмативна стилистика: Мејер, Лару...  
12. Квалитативна стилистика: Рпзен, Ратнер... Херменаутишки приступ - Гудман 
13. Универзални мпдели музишкпг стила 
14. Резултати тимскпг рада: дигиталне презентације истраживаоа у вези са ппщтпм упптребпм ппјма стил 
15. Резултати тимскпг рада: дигиталне презентације истраживаоа у вези са струшнпм упптребпм термина стил 
 
Семинарске анализе пдабранпг кпрпуса примера кпји прате садржај предаваоа и семинарске дискусије литературе. Израда 
семинарскпг рада кпји пбухвата анализу пдабраних дела. Тимски рад и дигиталне презентације резултата. 

Литература:  
1. Дејан Деспиё: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства, 1997, (ппглавља: 2. 1, 
3. 1, 3. 2, 4. 1, 4. 2, 4. 5, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 11. 1, 12. 1). 
2. Дејан Деспиё: Музишки стилпви, Српскп Сарајевп, Завпд за учбенике и наставна средста, 2004. 
3. Драгутин Гпстущки: Време уметнпсти, Бепград: Прпсвета, 1968 (први деп) 
4. Владислав Татаркјевиш: Истприја щест ппјмпва, Бепград: Нплит, с. а. (глава пета, ппглавља IX, X и XI). 
5. Шарлс Рпзен: Класишни стил, Бепград: Нплит, 1979 (I, 1, 2, 3; II, 1 - стр. 19-120). 
6. Ханс Хајнц Щтукенщмит "Нпва музика", Треёи прпграм, летп, 1974, стр. 339-512. 
7. Збирка текстпва за предмет Анализа музишких стилпва, Бепград: ФМУ, 1995. 
8. Избпр из секундарне литературе 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, семинар, кпнсултације, дискусије, дигиталне и визуелне презентације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Израда семинарскпг рада (I верз.) 20 Усмени испит 60 

Присуствп настави 10   

Активнпст у практишнпј настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAS2 - Анализа музишких стилпва 2 

Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент 

Сарадници: Александра Ивкпвиё, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Анализе стилпва 1 (OHAS1) 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за аналитишки приступ стилу у музици 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу пснпвним знаоима везаним за питаоа музишкпг стила и 
да буду псппспбљени за сампсталан аналитишки приступ музишкпм стилу 

Садржај предмета:  
 
Ппщта прпблематика везана за фенпмен музишкпг стила и музишкп–стилску анализу (аналитишки приступ).  
1. Пднпс ренесанснпг и барпкнпг стила и стилска фпрмација барпка 
2. Стилски кпмплекси барпка; мпнпдијски стил 
3. Кпнцертантни стил и bel canto 
4. Пднпс италијанскпг и францускпг стила: француски класицизам друге пплпвине XVII и прве пплпвине XVIII века 
5. Stylus luxurianus и немашки наципнални стил прве пплпвине XVIII века 
6. Стилска фпрмација класицизма и стилски кпмплекси класицима: галантни стил, псеёајни стил 
7. Sturm und Drung  
8. Виспки класицизам 
9. Стилска фпрмација рпмантизма, кпмплекс рпмансе, музишкп-драмски стил 
10. Импресипнизам 
11. Стилпви и правци у музици ХХ века; експресипнизам 
12. Мпдернизам 
13. Ппстмпдернизам 
14. Резултати тимскпг рада: дигиталне презентације истраживаоа студената у вези са једнпм пд еппха (барпк, класицизам, 
рпмантизам) 
15. Резултати тимскпг рада: дигиталне презентације истраживаоа студената у вези са једнпм пд еппха (правци ХХ века, 
мпдернизам, ппстмпдернизам) 
 
Семинарске анализе пдабранпг кпрпуса примера кпји прате садржај предаваоа и семинарске дискусије литературе. Израда 
семинарскпг рада кпји пбухвата анализу пдабраних дела. Тимски рад и дигиталне презентације резултата.  
 
Испитни захтев: 1. Пдгпвпр на тепријскп питаое; 2. Питаое из пбавезне литературе 3. Анализа примера из ппзнатпг кпрпуса 

Литература:  
1. Дејан Деспиё: Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства, 1997, (ппглавља: 2. 1, 
3. 1, 3. 2, 4. 1, 4. 2, 4. 5, 5. 1, 5. 2, 5. 3, 11. 1, 12. 1). 
2. Дејан Деспиё: Музишки стилпви, Српскп Сарајевп, Завпд за учбенике и наставна средста, 2004. 
3. Драгутин Гпстущки: Време уметнпсти, Бепград: Прпсвета, 1968 (први деп) 
4. Владислав Татаркјевиш: Истприја щест ппјмпва, Бепград: Нплит, с. а. (глава пета, ппглавља IX, X и XI). 
5. Шарлс Рпзен: Класишни стил, Бепград: Нплит, 1979 (I, 1, 2, 3; II, 1 - стр. 19-120). 
6. Ханс Хајнц Щтукенщмит "Нпва музика", Треёи прпграм, летп, 1974, стр. 339-512. 
7. Збирка текстпва за предмет Анализа музишких стилпва, Бепград: ФМУ, 1995. 
8. Избпр из секундарне литературе 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, семинар, кпнсултације, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Израда семинарскпг рада (заврщна 
верзија) 20 Усмени испит 60 

Присуствп настави 10   

Активнпст у практишнпј настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAS3 - Анализа музишких стилпва 3 

Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент 

Сарадници: Александра Ивкпвиё, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Пплпжени предмети Анализа музишких стилпва 1 (OHAS1) и Анализа музишких стилпва 2 (OHAS2) 

Циљ предмета:  
Прпщириваое и прпдубљиваое тепријскпг и метпдплпщкпг пквира анализе музишкпг стила савладанпг у првпм и другпм 
мпдулу 

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 диплпмскпг рада из пвпг предмета 

Садржај предмета:  
 
Уппзнаваое студената са ппсебним питаоима музишкпг стила и пдгпварајуёпм тепријскпм прпблематикпм. Анализа 
гранишних стилских ситуација и свих врста стилских ппступака на пдабраним примерима 
 
1. Музишки стил и медијум 2. Стил и жанр, стил и фпрма 3. Стил и техника стила 4. Стил и стваралашки ппступак 5. Стил и 
"израз" 6. Ретпришки аспект музишкпг стила, стил и гпвпр/дискурс 7. Стил и текст 8. Стил и делп 9. Гранишне стилске зпне: 
наппреднпст/укрщтаое стилских јединстава (синхрпни и дијахрпни аспект) 10. Трансеппхални карактер стила (" враёаое" 
стилских јединстава у другпм кпнтексту) 11. Пплистилистишнпст 12 Прпблематика неп-стилпва 13. Стил и цитат/стилски 
цитат 14. Резултати тимскпг рада: дигиталне презентације истраживаоа у вези са стилпм и оегпвпм лингвистишкпм 
упптребпм 15. Резултати тимскпг рада: дигиталне презентације истраживаоа у вези са трансеппхалним карактерпм стила. 
 
Семинарске анализе пдабранпг кпрпуса примера кпји прате садржај предаваоа и семинарске дискусије литературе. Тимски 
рад и дигиталне презентације резултата. Израда семинарскпг рада кпји пбухвата анализу пдабраних дела.  
 
Испитни захтев: 1. Питаое из пбавезне литературе 2. Анализа примера из ппзнатпг кпрпуса дела 

Литература:  
1. Genette, Gérard, Palimpsestes, Paris: Seuil, 1982. 
2. - Style et signification, in: Fiction et diction, Paris: Seuil, 1991. str. 92-151. 
3. Goodman, Nelson: The Status of Style in: Ways of Worldmaking, Indianapolis: Hackett, 1972. str. 23-40. 
4. - On being in Style, in: Of Mind and other Matters, Cambridge-Mass.: Harvard University Press, 1984, str. 130-134 
5. Lang, Berel, The Concept of Style, Ithaca and London: Cornell University Press, 1987. 
6. La Rue, Jan: Guidelines for Style Analysis, New York: Norton, 1970. 
7. Lobanova, Marina: Musical Style and Genre. History and Modernity, Amsterdam: Harwood, 2000. 
8. Meyer, Leonard B., Music, the Arts and Ideas. Patterns and Predictions in Twentieth Century Culture, Chicago and London. 
Chicago University Press, 1967. 
9. - Style and Music, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996 (second edition). 
10. Musique et style. Méthodes et concepts, 1-3, Paris: Université de Paris-Sorbonne, 1995-1996. 
11. Simms, Bryan R., Music of the twentieth century. Style and Structure. Belmont CA: Schirmer, 1996 (second edition). 
12. Избпр из секундарне литературе 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, семинар, кпнсултације, дискусије, дигиталне и визуелне презентације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Израда семинарскпг рада (I верз.) 20 Усмени испит 60 

Присуствп настави 10   

Активнпст у практишнпј настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAS4 - Анализа музишких стилпва 4 

Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент 

Сарадници: Александра Ивкпвиё, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Анализе стилпва 3 (OHAS3) 

Циљ предмета:  
Прпщириваое и прпдубљиваое тепријскпг и метпдплпщкпг пквира анализе музишкпг стила савладанпг у првпм и другпм 
мпдулу 

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 диплпмскпг рада из пвпг предмета 

Садржај предмета:  
 
Уппзнаваое студената са ппсебним питаоима музишкпг стила и пдгпварајуёпм тепријскпм прпблематикпм. Анализа 
гранишних стилских ситуација и свих врста стилских ппступака на пдабраним примерима 
 
1. Стилистишки ппступци ( "стратегије" стила) -систематизација 2. Трансфпрмативни ппступци: Кпнтрафактум, транскрипција, 
редукција, пркестрација/репркестрација (дела другпг аутпра) 3." Стилстишка пркестрација" 4. Импрпвизација (на ппзнату 
тему), музишка щала, парафраза 5. Стилистишка варијација: у музици тпналне традиције 6. Стилистишка варијација: у музици 
ХХ века 7. Стилистишка трансфпрмација спајаоем два текста 8. Парпдија: у музици XVII и XVIII века 9. Парпдија: у музици XIX 
и ХХ века 10. Имитативни ппступци: наставак дела према скицама, инструментација (дела другпг аутпра), пмаж (пзнашена 
имитација стила) 11. Стилизација и трансстилизација 12. Музишки стил и знашеое 13. Музишки стил и вербални текст 14. 
Резултати тимскпг рада: дигиталне презентације истраживаоа у вези са имитацијпм или трансфпрмацијпм стила у некпм пд 
пдабраних примера музике пд XVII дп XIX века 15. Резултати тимскпг рада: дигиталне презентације истраживаоа у вези са 
имитацијпм или трансфпрмацијпм стила у некпм пд  пдабраних примера музике XX и XXI века. 
 
Семинарске анализе пдабранпг кпрпуса примера кпји прате садржај предаваоа и семинарске дискусије литературе. Тимси 
рад и дигиталне презентације резултата. Израда семинарскпг рада кпји пбухвата анализу пдабраних дела.  
 
Испитни захтев: 1. Тепријскп питаое 2. Питаое из пбавезне литературе 3. Анализа примера из неппзнатпг кпрпуса 
(преппзнаваое стилистишких ппступака у интерстилистишкпј релацији) 

Литература:  
1. Genette, Gérard, Palimpsestes, Paris: Seuil, 1982. 
2. - Style et signification, in: Fiction et diction, Paris: Seuil, 1991. str. 92-151. 
3. Goodman, Nelson: The Status of Style in: Ways of Worldmaking, Indianapolis: Hackett, 1972. str. 23-40. 
4. - On being in Style, in: Of Mind and other Matters, Cambridge-Mass.: Harvard University Press, 1984, str. 130-134 
5. Lang, Berel, The Concept of Style, Ithaca and London: Cornell University Press, 1987. 
6. La Rue, Jan: Guidelines for Style Analysis, New York: Norton, 1970. 
7. Lobanova, Marina: Musical Style and Genre. History and Modernity, Amsterdam: Harwood, 2000. 
8. Meyer, Leonard B., Music, the Arts and Ideas. Patterns and Predictions in Twentieth Century Culture, Chicago and London. 
Chicago University Press, 1967. 
9. - Style and Music, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1996 (second edition). 
10. Musique et style. Méthodes et concepts, 1-3, Paris: Université de Paris-Sorbonne, 1995-1996. 
11. Simms, Bryan R., Music of the twentieth century. Style and Structure. Belmont CA: Schirmer, 1996 (second edition). 
12. Избпр из секундарне литературе 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, семинар, кпнсултације, дискусије, дигиталне и визуелне презентације. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Израда семинарскпг рада 20 Усмени испит 60 

Присуствп настави 10   

Активнпст у практишнпј настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJAN1 - Анализа српских впкалних пблика 

Наставници: Радинпвиё В. Саоа, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Пплпжени пбавезни главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис II гпдине ПАС-а. 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое са развпјем метпдплпгије анализе впкалних пблика у српскпј етнпмузикплпгији, са оеним еврппским 
кпнтекстпм, кап и са мпрфплпщким карактеристикама музишке и текстуалне кпмппненте српских нарпдних песама. 
Практишнп пвладаваое принципима савремене анализе српских впкалних пблика. 

Исхпд предмета:  
Стицаое сазнаоа п развпју аналитике српских впкалних пблика и п мпрфплпщким карактеристикама оихпве музишке и 
текстуалне кпмппненте. Псппспбљенпст за сампсталну примену савременпг нашина анализе српских нарпдних песама. 

Садржај предмета:  
 
Курс пбухвата предаваоа и дебате п следеёим питаоима:  
Истпријат аналитике впкалних пблика у Србији, дпсадащоа сазнаоа п мпрфплпщким карактеристикама српских нарпдних 
песама, наща савремена метпдплпгија анализе впкалних пблика. 
 
Мпрфплпщка анализа пдабраних примера српских нарпдних песама. 
Предиспитне пбавезе: кплпквијум – писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива, семинар – израда краёег текста 
(дп 4 стране) на задату тему из преѐенпг градива; Испитни захтеви: писмена анализа 10 пдабраних примера; усменп 
пдгпвараое на 2 питаоа. 

Литература:  
1. DEVID, Dragoslav: Etnomuzikologija, I i II deo (Skripta), Beograd, FMU, 1981. (odabrana poglavlja) 
2. ДЕВИб, Драгпслав: "Стилскп-генетска пспбенпст тпналнпг пднпса у српским нарпдним песмама", Изузетнпст и 
саппстпјаое – V меѐунарпдни симппзијум "Фплклпр – музика – делп" (Бепград, 15-18. април 1997), Бепград, ФМУ, 1997, 
216-244. 
3. РАДИНПВИб, Саоа: "'Ланац' – нарпшити вид кумулативнпг излагаоа текста у српским нарпдним песмама и оегпв знашај у 
музишкп-фпрмалнпј изградои", Збпрник радпва XXXVI кпнгреса СУФЈ (Спкпбаоа, 1989), Бепград, УФС, 1989, 355-364. 
4. РАДИНПВИб, Саоа: "Елементи макрпструктуре заплаоских пбреднп-пбишајних песама у функцији 'зашаранпг кружнпг 
кретаоа'", IV меѐунарпдни симппзијум "Фплклпр – музика – делп" (Бепград, 1995), Бепград, ФМУ, 1997, 442-466. 
5. РАДИНПВИб, Саоа: "Пквирни стих у српскпм впкалнпм наслеѐу", Музика крпз мисап – Збпрник радпва са шетвртпг 
гпдищоег скупа наставника и сарадника Катедре за музикплпгију и етнпмузикплпгију ФМУ у Бепграду (Бепград, 21-22. јун 
2002), Бепград, ФМУ, 2002, 115-132. 
6. РАДИНПВИб, Саоа: "Српске нарпдне баладе и етнпмузикплпгија – немпгуёа мисија", Нпви Звук (Бепград), 2007, бр. 30, 
34-51. 
7. РАДИНПВИб, Саоа: "Хемиплна метрика (асиметришни ритам) у српскпм музишкпм наслеѐу – 'аутентишан' фенпмен или 
резултат акултурације?", Збпрник Матице српске за сценске уметнпсти и музику (Нпви Сад), 2010, бр. 43, 7-22. 
8. РАДИНПВИб, Саоа: Пблик и реш (Закпнпмернпсти мелпппетскпг пбликпваоа српских нарпдних песама кап пснпва за 
метпдплпгију фпрмалне анализе), Етнпмузикплпщке студије – дисертације, св. 3, Бепград, ФМУ, 2011. (пдабрана ппглавља) 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дебате, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 45 Заврщни испит: Ппена - 55 

Семинари 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 15 Писмени испит 25 

Практишна настава 10   

Кплпквијуми 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAP1 - Аналитишки приступ пппуларним жанрпвима 1 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Павлишиё Б. Филип, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое са језикпм и традицијпм пппуларне музике крпз аналитишкп сагледаваое карактеристишних хармпнских, 
мелпдијскп-ритмишких и фпрмалних мпдела, уз практишнп пвладаваое елементима разлишитих жанрпва 

Исхпд предмета:  
Псппспбљенпст студената за разумеваое, аналитишку интерпретацију  и практишнп-извпѐашкп бављеое пппуларнпм 
музикпм 

Садржај предмета:  
 
Тепријска настава 
•уппзнаваое са истпријатпм пппуларне музике, преглед најважнијих перипда и жанрпва 
•специфишнпсти музишкпг језика пппуларне музике (лествица, ритмике и хармпнских система) 
•уппзнаваое са системпм хармпнских щифри заступљених у пппуларнпј музици и оегпв истпријски  
развпј  
•слишнпсти и разлике измеѐу система хармпнских щифри пппуларне музике у пднпсу на „класишни“  
систем хармпнскпг щифрираоа  
•тпналитет и функципнална лпгика у хармпнији уметнишке и пппуларне музике – слишнпсти и разлике 
•пднпс мелпдије и хармпније у пппуларнпј музици; „неппклапаоа“ и „размимпилажеоа“ хармпније  
и мелпдије кап једнп пд типишнијих свпјстава пппуларне музике 
•ппщти преглед најзнашајнијих лествица у пппуларнпј музици  
•пентатпнска и „блуз“ лествица и оихпв утицај на мелпдијску и хармпнску прганизацију кпмппзиција  
пппуларне музике 
 
Практишна настава 
•примена два система хармпнскпг щифрпваоа (класишнп-тпналнпг и пппуларнп-извпѐашкпг) на примерима  
из уметнишке и пппуларне музике 
•анализа и репрпдукција на клавиру пдабраних ппзнатих кпмппзиција пппуларне музике,  класишна  
хармпнскп-функципнална лпгика пппуларнпј музици и удаљаваое пд ое 
•репрпдукпваое карактеристишних хармпнских пбрта пппуларне музике на клавиру; парадигматски мпдел и  
пдабрани примери из литературе  
•репрпдукпваое карактеристишних мелпдијскп-ритмишких мпдела пппуларне музике на клавиру;   
парадигматски мпдел и пдабрани примери из литературе 

Литература:  
1. Bennett, Andy, Barry Shank, and Jason Toynbee, eds. The Popular Music Studies Reader.  Abingdon, UK:  Routledge, 2006 
2. Biamonte, Nicole. “Triadic Modal and Pentatonic Patterns in Rock Music.” Music Theory Spectrum 32 (Fall 2010): 95-110 
3. Brackett, David. Interpreting Popular Music. Berkeley, CA: University of California Press, 2000 
4. Capuzzo, Guy. “Neo-Riemannian Theory and the Analysis of Pop-Rock Music.” Music Theory Spectrum 26, no. 2 (2004): 177-99 
5. Carter, Paul Scott. Retrogressive Harmonic Motion as Structural and Stylistic Characteristic of Pop-Rock Music. PhD diss., 
University of Cincinnati, 2005 
6. Covach, John (2005). »Form in Rock Music: A Primer.« In: Engaging Music: Essays in Music Analysis. Ed. Deborah Stein. Oxford: 
Oxford University Press, S. 65-76 
7. Everett, Walter, ed. Expression in Pop-Rock Music: A Collection of Critical and Analytical Essays. New York: Garland Publishing, 
Inc., 2000 
8. Middleton, Richard (2003). »Form.« In: Continuum Encylopedia of Popular Music of the World. Ed. John Shepherd et al. London: 
Continuum, S. 503-520 
9. Moore, Allan F., ed. Analyzing Popular Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2000 
10. Spicer, Mark (2004). »(Ac)cumulative Form in Pop-Rock Music.« In: twentieth century music 1, Nr. 1, S. 29-64 
11. Tagg, Philip. “Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice.” Popular Music 2 (1982): 37-65 
12. Tagg, Philip (2009). Everyday Tonality. Towards a Tonal Theory of What Most People Hear. New York, Montreal: The Mass 
Media Music Scholars’ Press 
13. Temperley, David. “The Melodic-Harmonic ‘Divorce’ in Rock.” Popular Music 26,  no. 2 (May 2007): 323-342 
14. Zak, Albin (2008). »Rock and Roll Rhapsody. Pop Epics of the 1970s.« In: Expression in Pop-Rock Music. Critical and Analytical 
Essays. Ed. Walter Everett. New York, London: Routledge (2nd ed.), S. 345-360 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 15 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум 30 Усмени испит 40 

Активнпст на настави 10   

Дпмаёи задаци 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHAP2 - Аналитишки приступ пппуларним жанрпвима 2 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Павлишиё Б. Филип, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из предмета Аналитишки приступ пппуларним жанрпвима 1 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое са језикпм и традицијпм пппуларне музике крпз аналитишкп сагледаваое карактеристишних хармпнских, 
мелпдијскп-ритмишких и фпрмалних мпдела, уз практишнп пвладаваое елементима разлишитих жанрпва 

Исхпд предмета:  
Псппспбљенпст студената за разумеваое, аналитишку интерпретацију  и практишнп-извпѐашкп бављеое пппуларнпм 
музикпм 

Садржај предмета:  
 
Тепријска настава 
•мпдалнпст у мелпдици и хармпнији пппуларне музике  – ппреѐеое видпва исппљаваоа мпдалнпсти у мелпдици  
уметнишке и пппуларне музике 
•специфишнпсти ритмишких мпдела пппуларне музике; утицај афрп-америшке музишке традиције  
•видпви фпрмалне прганизације у пппуларнпј музици, кратак истпријат развпја типишних фпрми 
•једнпставне ране фпрме пппуларне музике; утицај 12-тактпвне блуз структуре и оених  
истпријских деривата 
•фпрма песме у пппуларнпј музици – псврт на истпријат развпја пве фпрме у пппуларнпј музишкпј традицији 
•уппзнаваое са најзастуљенијим типпвима фпрме песме у савременпј пппуларнпј музици 
•уппзнаваое са слпженијим и развијенијим фпрмама пппуларне музике; укрщтаое жанрпва 
•пппуларна музика и ппрука (текст, имич, сценски наступ) 
•инструментариј и аранжман у пппуларнпј музици 
 
Практишна настава 
•репрпдукпваое каратеристишних мпдалних мелпдијскп-хармпнских пбразаца пппуларне музике; 
парадигматски мпдел и пдабрани примери из литературе 
•репрпдукпваое каратеристишних ритмишких пбразаца пппуларне музике, с акцентпм на ритмику  
афрп-америшке музишке традиције; парадигматски мпдел и пдабрани примери из литературе 
•репрпдукпваое типишне, базишне 12-тактпвне блуз структуре на клавиру, а пптпм и оених развијенијих 
истпријских варијаната; парадигматски мпдел и пдабрани примери из литературе 
•репрпдукција типишних пблика песме заступљених у савременпј пппуларнпј музици, на клавиру;  
парадигматски мпдел и пдабрани примери из литературе 
•уппредна анализа разлишитих пбрада једне песме, с акцентпм на аранжманским рещеоима 

Литература:  
1. Bennett, Andy, Barry Shank, and Jason Toynbee, eds. The Popular Music Studies Reader.  Abingdon, UK:  Routledge, 2006 
2. Biamonte, Nicole. “Triadic Modal and Pentatonic Patterns in Rock Music.” Music Theory Spectrum 32 (Fall 2010): 95-110 
3. Brackett, David. Interpreting Popular Music. Berkeley, CA: University of California Press, 2000 
4. Capuzzo, Guy. “Neo-Riemannian Theory and the Analysis of Pop-Rock Music.” Music Theory Spectrum 26, no. 2 (2004): 177-99 
5. Carter, Paul Scott. Retrogressive Harmonic Motion as Structural and Stylistic Characteristic of Pop-Rock Music. PhD diss., 
University of Cincinnati, 2005 
6. Covach, John (2005). »Form in Rock Music: A Primer.« In: Engaging Music: Essays in Music Analysis. Ed. Deborah Stein. Oxford: 
Oxford University Press, S. 65-76 
7. Everett, Walter, ed. Expression in Pop-Rock Music: A Collection of Critical and Analytical Essays. New York: Garland Publishing,  
Inc., 2000 
8. Middleton, Richard (2003). »Form.« In: Continuum Encylopedia of Popular Music of the World. Ed. John Shepherd et al. London: 
Continuum, S. 503-520 
9. Moore, Allan F., ed. Analyzing Popular Music. Cambridge: Cambridge University Press, 2000 
10. Spicer, Mark (2004). »(Ac)cumulative Form in Pop-Rock Music.« In: twentieth century music 1, Nr. 1, S. 29-64 
11. Tagg, Philip. “Analysing Popular Music: Theory, Method and Practice.” Popular Music 2 (1982): 37-65 
12. Tagg, Philip (2009). Everyday Tonality. Towards a Tonal Theory of What Most People Hear. New York, Montreal: The Mass 
Media Music Scholars’ Press 
13. Temperley, David. “The Melodic-Harmonic ‘Divorce’ in Rock.” Popular Music 26,  no. 2 (May 2007): 323-342 
14. Zak, Albin (2008). »Rock and Roll Rhapsody. Pop Epics of the 1970s.« In: Expression in Pop-Rock Music. Critical and Analytical 
Essays. Ed. Walter Everett. New York, London: Routledge (2nd ed.), S. 345-360 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 15 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум 30 Усмени испит 40 

Активнпст на настави 10   

Дпмаёи задаци 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAAR1 - Аранжираое 1 

Наставници: Бркљашиё К. Иван, ванредни прпфеспр 

Сарадници: Симиё М. Станкп, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Пстварени ЕСП бпдпви на предметима: Хармпнија, Музишки пблици или Анализа музишкпг дела 

Циљ предмета:  
Имајуёи у виду крајои циљ кпји студираое на мпдулу Музишка педагпгија треба да пствари (будуёи наставници Музике 
у пснпвним щкплама) предмет треба да пмпгуёи студентима пвладаваое најједнпставнијим једнпгласним и двпгласним 
фактурама и креативну упптребу најважнијих мелпдијских инструмената какп сплистишки, такп и у дуу. 
Развпј креативних сппспбнпсти и пвладаваое практишним вещтинама пптребним за аранжираое пднпснп 
функципналну и сврсисхпдну упптребу мелпдијских инструмената. 

Исхпд предмета:  
Псппспбљенпст студента да сампсталнп и инвентивнп упптребљава најважније мелпдијске инструменте кпје мпже да 
сретне у щкплскпј (и другпј) пракси. Спремнпст да их примени сплистишки (кпмппнпваоем краёих мелпдијских целина 
или прилагпѐаваоем – аранжираоем веё гптпвих мелпдија), кап дуп или уз пратоу хармпнскпг инструмента (клавира). 
Развпј критишкпг и сампкритишкпг мищљеоа; примена знаоа у пракси; развпј кпмуникаципних сппспбнпсти са циљем 
сарадое са ужим спцијалним и меѐунарпдним пкружеоем; темељнп ппзнаваое и разумеваое музишке педагпгије; 
ппвезиваое и примена знаоа из разлишитих педагпщких пбласти; рещаваое прпблема у пракси праёеоем и применпм 
нпвина уз упптребу наушних метпда и ппступака; развпј вещтина и спретнпсти у упптреби знаоа из пбласти музике и 
музишке педагпгије. 

Садржај предмета:  
 
Уппзнаваое и креативна примена најважнијих мелпдијских инструмената – сплистишки, кап дуп и уз пратоу хармпнскпг 
инструмента (клавир, хармпника, гитара), кап и ad hoc инструменталних ансамбала. 
 
1. Аранжман и аранжираое; дефиниција и пбласт рада; слишни и српдни ппјмпви. 2, 3. Ппзнаваое и примена у пракси 
технишких мпгуёнпсти, тпнских и изражајних свпјстава најважнијих гудашких, дрвених дувашких и лимених дувашких 
мелпдијских инструмената. 4. Израда аранжмана за 1 мелпдијски инструмент. 5. Двпглас. Интервалски третман сазвушја. 
Хармпнски смисап двпгласа; латентна хармпнија, сукцесивна хармпнија. 6. Двпгласне хпмпфпне фактуре. Двпгласне 
пплифпне фактуре. 7, 8. Израда двпгласних аранжмана. 9. Кплпквијум. 10. Улпга, принципи и ппщта пбележја 
инструменталне пратое за впкалну или инструменталну мелпдију. Најппдеснији инструменти за пратоу мелпдије, 
клавир. 11, 12. Израда аранжмана са клавирскпм пратопм. 13, 14. Уппзнаваое са технишким и звушним свпјствима 
хармпнике и гитаре. 15. Израда аранжмана са пратопм гитаре и хармпнике. 
Кплпквијум: Израда једнпгласних и двпгласних аранжмана за гудашке или дувашке инструменте. 
Испит: Израда аранжмана клавирске пратое на задату једнпгласну депницу. Пдгпвпр на тепријскп питаое. 

Литература:  
1. Деспиё, Дејан, Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Завпд за учбенике и наставнасредства, Бепград, 1997. 
2. Despid, Dejan, Harmonska analiza, Umetnička akademija, Beograd 1970. 
3. Kohoutek, Ctirad, Tehnika komponovanja u muzici XX veka (prev. Sa ruskog D. Despid), Univerzitet umetnosti, Beograd. 1984. 
4. Peričid, Vlastimir, Kratak pregled razvoja harmonskih stilova, Umetnička akademija, Beograd, 1972. 
5. Ulehlа, Ludmila, Impresionizam, (II deo Savremene harmonije), Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 1989. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

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 30 усмени 30 

Уреднп ппхаѐаое наставе и активнпст 
на вежбама 5 писмени  30 

У пптпунпсти и на време изврщене и 
ппзитивнп пцеоене све предиспитне 
пбавезе 

5   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAAR2 - Аранжириое 2 

Наставници: Бркљашиё К. Иван, ванредни прпфеспр 

Сарадници: Симиё М. Станкп, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Аранжираоа 1 (OHAR1) 

Циљ предмета:  
Имајуёи у виду крајои циљ кпји студираое на студијскпм прпграму Музишка педагпгија треба да пствари (будуёи 
наставници Музике у пснпвним щкплама) предмет треба да пмпгуёи студентима пвладаваое вищегласнпм фактурпм, 
инструментима и инструменталним ансамблима намеоеним дешјем музицираоу. 

Исхпд предмета:  
Псппспбљенпст студента да креативнп упптребљава ппседујуёе инструменте намеоене дешјем музицираоу (блпк – 
флауте /фрулице/, инструменте Прфпвпг инструментаријума и др.) аранжираоем разлишитих кпмппзиција за трпгласне 
и шетвпрпгласне ансамбле фрулица и вищегласне ансамбле Прфпвих инструмената (са фрулицама или без оих) у 
задатпм и слпбпднпм саставу. Спремнпст за рад у предщкплским устанпвама, у аматерским друщтвима и дпмпвима 
културе. 

Садржај предмета:  
 
Уппзнаваое са инструментима намеоеним дешјем музицираоу и оихпва сврсисхпдна упптреба. Писаое и извпѐеое 
аранжмана за вищегласне ансамбле пд оих сашиоених. 
 
1. Уппзнаваое са технишким мпгуёнпстима, тпнским и изражајним свпјствима фрулице (блпк-флауте). 2. Једнппбразна 
нптација, регистарске варијанте, дијатпнске и хрпматске варијанте; двпглас фрулица. 3. Вищегласни ансамбли фрулица 
и принципи аранжираоа: партитура и партишелп. 4. Трпгласни и шетвпрпгласни ансамбли фрулица. 5, 6. Израда 
аранжмана за ансамбле фрулица 7. Кплпквијум. 8. Ппщте карактеристике и намена Прфпвпг инструментаријума. 
Уппзнаваое и пснпвна ппдела инструмената. 9. Ппнпзвушни и дрвпзвушни инструменти непдреѐене висине звука. 10. 
Металпзвушни инструменти непдреѐене висине звука. 11. Бележеое музике за инструменте непдреѐене висине звука. 
12. Инструменти пдреѐене висине звука. 13. Принципи (и ппступци) аранжираоа. 14, 15. Практишнп извпѐеое 
аранжмана. 
Кплпквијум: Израда аранжмана за шетвпрпгласни ансамбл фрулица. 
Испит: Израда аранжмана за ансамбл инструмената Прфпвпг инструментаријума. Пдгпвпр на тепријскп питаое. 

Литература:  
1. Дејан Деспиё: Музишки инструменти, УУ, Бепград 
2. Дејан Деспиё: Вищегласни аранжмани, УУ, Бепград 
3. Слпбпдан Раицки: Збирка примера за аранжираое и аранжмана за ансамбле Прфпвих инструмената, ФМУ, Бепград, 2008 
4. Слпбпдан Раицки: Аранжираое за ансамбле фрулица (блпк флаута), ФМУ, Бепград, 2014 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

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 30 усмени 30 

Уреднп ппхаѐаое наставе и активнпст 
на вежбама 5 писмени  30 

У пптпунпсти и на време изврщене и 
ппзитивнп пцеоене све предиспитне 
пбавезе 

5   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJVT1 - Впкална традиција Србије 

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: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Израда семинарскпг рада ппд ментпрствпм, заснпванпг на етнпмузикплпщкпм градиву предвиѐенпм за текуёу щкплску 
гпдину. 

Исхпд предмета:  
Семинарски рад дужине пкп 12 кпмпјутерски куцаних страница и оегпва усмена презентација. Прпдубљиваое знаоа п 
техници и принципима реализације краёих наушних радпва. 

Садржај предмета:  
1. Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
2. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
3. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
4. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
5. Финалнп дефинисаое синппсиса 
6. Рад на првпј верзији текста 
7. Рад на првпј верзији текста 
8. Рад на првпј верзији текста 
9. Рад на првпј верзији текста 
10. Рад на првпј верзији текста 
11. Рад на првпј верзији текста 
12. Рад на првпј верзији текста 
13. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
14. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
15. Излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената 
Кплпквијум: анализа синппсиса рада и прве верзија текста; Испитни захтеви: писмени испит: анализа заврщне верзије 
текста; Усмени испит: презентација семинарскпг рада и оегпва усмена пдбрана.. 

Литература:  
1. Литература и други извпри, усклаѐени са темпм семинарскпг рада, пдабранпм за свакпг студента ппнапспб. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Кпнсултације, дебате, анализе 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Ппщтпваое рпкпва 20 Усмена презентација 20 

Ппхаѐаое кпнсултација 20 Писмена реализација 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAKO1 - Впкални кпнтрапункт, OUAKO1 - Впкални кпнтрапункт 

Наставници: Репаниё А. Предраг, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Симиё М. Станкп, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру ренесанснпг стила, кпји се пстварује крпз 
практишну анализу 
примера из музишке литературе и сампсталну израду кпмппзиција у датпм стилскпм маниру. Стицаое кпмпетенције за: 
бављеое 
педагпщким радпм у музишким и ппщтепбразпвним щкплама, струшан рад у разлишитим институцијама културе, медијима; 
примену 
стешених знаоа и вещтина у разлишитим видпвима музике, у дигиталним технплпгијама и уметнишким истраживаоима. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап знаое и искуствп у дпмену креираоа кпнтрапунктскпг тпка музике у виду стилске кпмппзиције 
ренесанснпг пбрасца. 
Псппспбљен је за струшнп, прпмищљенп и креативнп кприщёеое пплифпних средстава у фпрмулисаоу и реализацији 
музишке идеје. 
Пвладап је тумашеоем впкалнпг пплифпнпг стила техникпм ращшлаоаваоа кпнтрапунктскпг тпка на пснпвне елементе, 
преппзнајуёи (за 
дптишан стил), карактеристишне пплифпне ппјаве. Пвладап је сппспбнпщёу сампсталне израде разлишитих ренесансних 
фпрми уз 
кприщёеое традиципналних кпмппзиципних средстава и дигиталних технплпгија. 

Садржај предмета:  
Креативни и аналитишкп-практишни дискурс наставе ренесанснпг впкалнпг кпнтрапункта: 
развпј кпнтрапункта кап кпмппзиципнпг мищљеоа, мпдални систем, систем мелпдије, ритма и третман диспнанце, 
практишни аспекти: 
сампстална израда двпгласнпг и трпгласнпг кпнтрапунктскпг става; аналитишки аспекти: двпгласни и вищегласни 
кпнтрапунктски став, 
кпнтрапунктске технике ренесансе 
теме за пбраѐиваое у 1. семестру: 
1. Увпд у кпнтрапункт, истпријат 
2. Мпдални систем 
3. Кантус фирмус: ппјам и пснпве задате мелпдије (дефиниција кантус-фирмуса) 
4. Техника генералнпг кпнтрапунктираоа сагледана крпз аспекте меѐуспбних пднпса накнаднп кпмппнпване мелпдије на 
унапред 
задати кантус-фирмус и практишнп увежбана путем сажете метпде двпгласних „кпнтрапунктских врста“ (1. деп) 
5. (2. деп (флпридус на кантус-фирмус)) 
6. Сампстални слпбпдни двпгласни став, клаузуле и ппјам каденцираоа у двпгласу; Третман текста 
7. Кпнтрапунктске технике: рад са кантус фирмуспм, на примерима ренесансне двпгласне музишке праксе 
8. Кпнтрапунктске технике: имитација (сагледана крпз елементе, параметре и аспекте) 
9. Израда сампсталнпг имитаципнпг двпгласнпг пдсека на задати текст 
10. Ппвезиваое пдсека у двпгласу (метпдама надпвезиваоа, пплу-уланшаваоа, плиткпг и дубпкпг уланшаваоа) 
11. Израда двпгласнпг трпделнпг имитаципнпг става (тзв. „щкплскпг мптета“ на задате текстпве, теме и кпмппзиципне 
параметре) 
12. Кпнтрапунктске технике: ппкретни кпнтрапункт, на примерима ренесансне двпгласне музишке праксе 
13. Анализа пдабраних карактеристишних пплифпних ставпва из ренесансне музишке праксе (мптет, мисни став, канпн), 1. 
деп 
14. Анализа пдабраних карактеристишних двпгласних пплифпних ставпва из ренесансне музишке праксе (мптет, мисни став, 
канпн) 2. деп 
15. Кплпквијум 
Кплпквијум: 
израда двпгласне имитаципне кпмппзиције са текстпм, 
пплифпна анализа пдабранпг карактеристишнпг пдлпмка из ренесансне музишке праксе 
теме за пбраѐиваое у 2. семестру 
1. Увпд у трпглас (акпрдске ппставке у трпгласу, каденце) 
2. Кпмппнпваое на кантус-фирмус у трпгласу, са ппсебним нагласкпм на примену најважнијих стилских фигура ренесансе 
(услпжоаваоа и укращаваоа задржице, акпрд са квинтпм и секстпм, „кпнспнантна“ кварта, паразитска диспнанца... (1. деп) 
3. (2. деп) 
4. Сампстални слпбпдни трпгласни пдсек, клаузуле и ппјам каденцираоа у трпгласу 
5. Кпнтрапунктске технике: имитација (сагледана крпз параметре и аспекте) 1. деп 
6. Имитација 2. деп 
7. Израда сампсталнпг имитаципнпг трпгласнпг пдсека на задати текст 



8. Ппвезиваое пдсека у трпгласу 
9. Израда трпгласнпг трпделнпг имитаципнпг става (тзв. „щкплскпг мптета“ на задате текстпве, теме и кпмппзиципне 
параметре) 
10. Кпнтрапунктске технике: ппкретни кпнтрапункт, на примерима ренесансне трпгласне и вищегласне музишке праксе 
11. Кпмбинпване технике: имитација ппмерајуёих кпнтрапункта (најппщтија класификација пп групама) 
12. Кпнтрапунктске технике: рад са кантус фирмуспм, инфпрмативнп, укљушујуёи кпмбинације свих техника на примерима 
ренесансне трпгласне и вищегласне музишке праксе 
13. Анализа пдабраних карактеристишних трпгласних и вищегласних сегмената и целпвитих пплифпних ставпва (мптет, 
мисни став, 
канпн) из ренесансне музишке праксе (1. деп) 
14. (2. деп) 
15. Рекапитулација градива и припрема за испит 
наппмена: у пба семестра, у засебним терминима, или у пквиру вежби, предвиѐена је и презентација најуспелијих 
предиспитних радпва 
– мптета у звушнпј лабпратприји 
Испит: 
Писмени деп: израда трпгласнпг мптета (на задате текстпве, теме и кпмппзиципне параметре) 
пплифпна анализа пдабранпг карактеристишнпг пдлпмка из ренесансне музишке праксе 
Усмени деп: дискусија у вези испитних радпва и oдгпвпри на питаоа из преѐенпг градива 

Литература:  
1. Перишиё, Властимир, Впкални кпнтрапункт, Бепград, Завпд за учбенике и наставна средства, 1991. 
2. Шервенка, Брунп, Кпнтрапункт у класишнпј впкалнпј пплифпнији (прев. Кпнстантин Бабиё), Бепград, Универзитет 
уметнпсти, 1981. 
3. Тајшевиё, Маркп, Кпнтрапункт, Бепград, Прпсвета, 1958. 
4. Тпщиё, Владимир, Впкални кпнтрапункт ренесансе, Факултет музишке уметнпсти, Бепград, 2014. 
5. Owen Swindale: Polyphonic composition, Oxford University Press, 1962. 
6. Morris, Reginald Owen, Contrapuntal technique in the 16 century, Clarendon Press, 1934. 
7. Танеев, Сергей, Ппдвижнпй кпнтрапункт стрпгагп писэма, М. П. Беляевэ, 1909. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум (израда двпгласнпг мптета и 
пплифпна анализа) 30 Усмени деп испита 10 

Активнпст и дпласци 10 Писмени деп испита (израда трпгласнпг 
мптета и пплифпна анализа) 

30 

Дпмаёи задаци – практишна израда 
кпмппзиција 

20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLDA1 - Дешји музишки ансамбли 

Наставници: Стефанпвиё Д. Славица, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Стицаое знаоа п дешјим музишким ансамблима кап саставнпм делу музишкпг пбразпваоа и оихпвпј улпзи и задацима у 
пбразпвнп-васпитнпм прпцесу; стицаое знаоа и вещтина у фпрмираоу и припреми дешјих музишких ансамбала за јавни 
наступ. Ппјединац крпз сампсталнп и групнп извпѐеое стише искуствп у презентацији музике за децу  кпја за резултат има: 
лишну и кплективну друщтвену пдгпвпрнпст, кпмуникацију, емпатију, тплеранцију, пдмерен пднпс измеѐу индивидуалнпг и 
тимскпг дппринпса педагпщкпј и уметнишкпј креацији, смисап за тимски рад. Друщтвенп пдгпвпрнп ппнащаое и сарадоа са 
предщкплским устанпвама, пснпвним щкплама и институцијама културе. Примена мултимедијалне електрпнске 
технплпгије. 

Исхпд предмета:  
Ппзнаваое  разлишитих типпва дешјих ансамбала (хпр, пркестар); сппспбнпст пдабира адекватнпг прпграма и оегпве 
реализације; кпмпетенције за рад са дешјим музишким ансамблима на нивпу пснпвне щкпле и средое щкпле,  дешјих 
културних центара и музишких забавищта.  

Садржај предмета:  
 
Класификација ансамбала, аудиција, прганизација, распеваваое, избпр прпграма (хпр: канпн, двпглас, трпглас; дешји 
пркестар: аранжман), тпк  щкплскпг шаса/прпбе,  јавни наступ. 
 
Нега и пбразпваое гласа (певашкп дисаое, ппставка гласа, дикција, интпнација, ритам, мелпдијска фраза, динамика). Рад на 
хпрскпј кпмппзицији (ушеое гласпвних депница, склапаое гласпва, кпрепетиција, уметнишка надпградоа). Класификација 
дешјих мелпдијских, мембрафпнских и псталих удараљки и оихпв пднпс према звуку (метал – дрвп- щущтеёи инструменти). 
Стицаое технике свираоа на ударашким инструментима, импрпвизација, аранжман. Сппран блпк флаута нпсилац 
мелпдијске линије у дешјем пркестру: држаое инструмента, нашин извпѐеоа тпнпва (грифпви), ппсег тпнпва, пктавна 
рупица (извпѐеое тпнпва друге пктаве). Певаое и свираое изабраних кпмппзиција (светпвне и духпвне песме за хпр, 
кпмппзиције и аранжмани за дешји пркестар: барпк, нарпдна и дешја музика).     
Кплпквијум 
Извпѐеое хпрске/пркестарске кпмппзиције 

 

Литература:  
1. Каран, Г., Јпванпвиё, Д. (2014). Антплпгија српске музике за дешји и женски хпр кпмппзитпра друге пплпвине 19. и прве 
пплпвине 20. века (једнпглас и двпглас), коига 1. Бепград: Klett. 
2.  Каран, Г., Јпванпвиё,  Д. (2015). Антплпгија српске музике за дешји и женски хпр кпмппзитпра друге пплпвине 19. и прве 
пплпвине 20. века (трпглас и шетвпрпглас), коига 2. Бепград: Klett. 
3. Каран, Г., Јпванпвиё, Д. (2016). Антплпгија српске музике за дешји и женски хпр кпмппзитпра друге пплпвине 19. и прве 
пплпвине 20. века (правпславна црквена музика вищегласје), коига 3. Бепград: Klett. 
4. Huber, J. (2000). Komm, lerne Blockflote spielen, Metodischer Lehrgang fur Sopran Blovkflote, Galen, CH. 
5. Стефанпвиё, С. струшни текстпви п дешјпј хпрскпј музици (анализе) у: Збпрник Катедре за музишку теприју 4; шасппис 
Мпкраоац, брпј 4, 5, 6, 12.  
6. Текстпви ппсвеёени раду са дешјим ансамблима из струшне перипдике и збпрника Педагпщких фпрума сценских 
уметнпсти (Бепград:  Факултет музишке уметнпсти ). 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Тепријска, интерактивна, демпнстраципна 

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, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLDI1 - Дидактишке музишке игре за пснпвну щкплу, OULDI1 - Дидактишке музишке игре за пснпвну щкплу  

Наставници: Стефанпвиё Д. Славица, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Студент је усвпјип тепријскп и практишнп знаое и у стаоу је да демпнстра свпје вещтине кап и аналитишкп и критишкп 
мищљеое. Студент има увид у мпгуёнпсти реализације музишких игара у пквиру наставе музике за пснпвну щкплу. Студент 
мпже да псмисли и изведе музишку игру из билп кпг ппдрушја рада предвиѐенпг наставним планпм и прпгрампм за пснпвну 
щкплу (ритам; теприја музике; музика и ппкрет; свираое на дешјим инструментима; импрпвизација гласпм, ппкретпм и на 
инструменту; графишкп представоаое музике; певаое; слущаое музике; стицаое знаоа п музици). Студент разуме и мпже 
да примени критеријуме вреднпваоа знаоа. Ппщти циљ предмета је стицаое знаоа и вещтина у псмищљаваоу и 
реализацији музишке игре.Ппјединац крпз сампсталнп и групнп извпѐеое стише искуствп у презентацији музишке игре  кпја 
за резултат има: лишну и кплективну друщтвену пдгпвпрнпст, кпмуникацију, сапсеёајнпст, тплеранцију, пдмерен пднпс 
измеѐу индивидуалнпг и тимскпг дппринпса педагпщкпј и уметнишкпј креацији, смисап за тимски рад. Друщтвенп 
пдгпвпрнп ппнащаое и сарадоа са предщкплским устанпвама, пснпвним щкплама и институцијама културе. Примена 
мултимедијалне електрпнске технплпгије. 

Исхпд предмета:  
Исхпд предмета је фпрмираое наставнпг кадра из пбласти музишке педагпгије према пптребама пбразпвнпг прпцеса у 
пснпвнпј щкпли. Студент је стекап знаое п развпјнпј улпзи музишке игре; студент је уппзнат са разлишитим типпвима 
музишке игре; студент уме да квалитетнп псмисли и реализује музишку игру уз кприщёеое наставних и пшигледних средства. 

Садржај предмета:  
 
Садржај предмета усмерен је на специфишнп ппсматраое и артикулисаое музишке игре у кпнтексту пбразпвнпг прпцеса. 
Пбухвата приступе музишкпј игри применпм разнпврсних активних метпда и пблика рада (фрпнтални, групни и 
индивидуални) узимајуёи у пбзир специфиёнпст наставе музике у пснпвнпј щкпли (наципнална стратегија пбразпваоа, 
узрасне карактеристике, циљеви наставнпг плана и прпграма, пптребе деце). Тепријску базу шине: класификација музишке 
игре, знашај музишке игре у развпју детета, квалитет стицаоа и артикулисаоа музишкпг дпживљаја. 
 
Стицаое искуства у уппзнаваоу ппстпјеёих и псмищљаваоу нпвих музишких игара у разлишитим ппдрушјима рада у пснпвнпј 
щкпли. Студент је псппспбаљен да псмисли и реализује музишку игру. Студент је псппспбљен да псмисли музишку игру 
према узрасту и теми у настави музике у пснпвнпј щкпли. Студент кпристи разлишите метпдске ппступке и пблике рада у 
псмищљаваоу и реализацији музишке игре у пснпвнпј щкпли. Студент ради сампсталнп и развија смисап за тимски рад. 
Сваки студент има правп на презентацију сппствене дидактишке музишке игре и дискусију, затим следи испит у фпрми јавнпг 
шаса где се приказују резултати тимскпг рада студената. За сваку презентацију и јавни шас студент прилаже писану припрему 
кпја има свпју утврѐену фпрму. 
Кплпквијум 
Псмищљаваое три интерактивне музишке игре (нивп пснпвне щкпле) за разлишите разреде. Ппдрушја: певаое, свираое, 
теприја музике и слущаое музике. 
Семинарски рад 
Писани рад усмерен на специфишнп ппсматраое музишке игре у кпнтексту пбразпвнпг прпцеса: класификација музишке 
игре, знашај музишке игре у развпју детета, квалитет стицаоа и артикулисаоа музишкпг дпживљаја крпз музишку игру. 
Заврщни испит 
 Ушещёе у писаоу сценарија и извпѐеоу интерактивне представе за децу (узраст пснпвне щкпле – разлишити нивпи), уз 
кприщёеое музишких игара (ппдрушја: певаое, свираое, теприја музике и слущаое музике).   

Литература:  
1. Bjerkvol, Jun Ruar, Надахнутп биёе, Платп, 2005. 
2. Мпнтеспри, Марија, Упијајуёи ум, ДН Центар, Бепград, 2003. 
3. Збпрници педагпщкпг фпрума, Факултет музишке уметнпсти, Бепград, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014. 
4. Впглар, Мира, Какп музику приближити деци, Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 1997. 
5. Вукпманпвиё, Надежда и Плга Кпмнениё, Музишке игре, Дешје нпвине, Гпрои Миланпвац, 1981. 
6. Васиљевиё. З. (2003) Музишки буквар, Завпд за учбенике, Бепград. 
7. Збирке песама, разни аутпри и издаваши 
8. Петрпвиё. М. (2006) Игра ппјам и знашеоа, У: Ппкрет у музишкп сценским уметнпстима, Педагпщки фпрум 8, ФМУ, 
Бепград. 
9. Стефанпвиё, Славица, Драматургија музишких активнпсти у пснпвнпј щкпли или наставна игра – наставне метпде и 
пблици рада У: Збпрник тринаестпг педагпщкпг фпрума сценских уметнпсти, Факултет музишке уметнпсти, Бепград, 2011, 
243-254. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Интерактивна, демпнстраципна, предаваоа, дискусија, практишан рад. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинар-и 10 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 20   

Практишна настава 20   

Кплпквијум-и 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGEN1 - Енглески језик 1, OUGEN1 - Енглески језик 

Наставници: Гркајац П. Милијана, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Да је студент ппхаѐап наставу енглескпг језика у средопј щкпли 

Циљ предмета:  
Пплазеёи пд шиоенице да се уши тзв. енглески језик струке, циљ предмета је да се студенти псппспбе за кприщёеое струшне 
музишке литературе на енглескпм језику, инфпрмативнп шитаое у циљу разумеваоа ппруке текста, кап и сампсталнп 
изражаваое на енглескпм језику. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се на крају наставе предмета пшекује да је савладап предвиѐене граматишке и лексишке јединице енглескпг 
језика и усвпјип ппщти и музишки впкабулар кпји ёе му пмпгуёити инфпрмативнп шитаое текстпва, сампсталнп 
репрпдукпваое текста у пблику ппвезанпг излагаоа или кпнверзацијске размене ставпва, кап и критишки псврт и изнпщеое 
сппствених ставпва у вези са пдреѐенпм темпм из разлишитих студијских прпграма. 

Садржај предмета:  
Текстпви ппщтеструшнпг карактера ёе се кпристити за увежбаваое разумеваоа и репрпдукпваоа прпшитанпг текста, за 
ппвеёаое знаоа пснпвнпг решника и фразеплпгије кап и за изнпщеое сппствених ставпва п прпшитанпм. Шитаёе се и 
дискутпвати п темама кап щтп су музика кап прпфесипналнп ппредељеое, трема, шитаое са листа, метпди ушеоа музике, 
кпрепетитпрствп, разлпзи уметнишкпг ствараоа, живпти кпмппзитпра, инструменти и др. Дакле, у тпку два семестра 
требалп би да се пбраде најмаое 8 текстпва кап щтп су: Music, Concert-going, Performance, Accompaniment, Sight-reading, 
Why Do Artists Create, Is Music a Universal Language, Mozart, The Orchestra, Franz Liszt – Virtuoso, Charlatan and Prophet, The 
Ideal Listener итд. Предвиѐенп је и превпѐеое са енглескпг језика текстпва из ппјединих студијских прпграма, кап и писаое 
резимеа семинарских радпва, ппсебнп за студенте музикплпгије, етнпмузикплпгије и музишке теприје. Ппсебан нагласак 
ставиёе се на прпдуктивнп усвајаое струшне музушке терминплпгије. Утврѐени предуслпв за предмет ппдразумева да ёе се 
граматишке јединице и лексишке кпнструкције пбнпвити, али и прпщирити, са нагласкпм на оихпвпј упптреби у 
специфишнпм музишкпм дискурсу: Participle Present, Present Infinitive, Tenses, Comparison of Adverbs/Adjectives, Word Building 
(prefixes and suffixes) итд. 
 
Кплпквијум се састпји пд писмене прпвере знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
 
Писмени испит: граматишки тест (Grammar Test) и прпвера разумеваоа прпшитанпг текста (Reading Comprehension). 
 
Усмени испит: препришаваое најмаое 6 пбраѐених текстпва и дискусија тј. изнпщеое сппствених ставпва п темама из 
текстпва. 

Литература:  
1. Гркајац, Милијана: Jazz Up Your English 1, Учбеник енглескпг језика за студенте I гпдинеФакултета музишке уметнпсти, 3. 
прераѐенп издаое, Завпд за учбенике, Бепград, 2009. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Сва предаваоа су базирана на интерактивнпм и кпмуникативнпм метпду кпји ппдразумева: сталнп укљушиваое студената 
при раду на тексту, пбнављаоу граматике и лексике; дискусије п ставпвима из текстпва кап и изнпщеое и тплерантнп 
супрптстављаое лишних ставпва студената п теми из текста; израду дпмаёих задатака; краёа усмена излагаоап пдабранпј 
теми. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум 30 Усмени испит 30 

Ппхаѐаое предаваоа 5 Писмени испит 30 

Припрема и активнпст 5   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGEN2 - Енглески језик 2 

Наставници: Лишина М. Јелена, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит из предмета Енглески језик 1 (OGEN1) 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се студенти псппспбе за шитаое и разумеваое струшне музишке литературе на вищем средоем нивпу, 
за инфпрмативнп шитаое у циљу разумеваоа ппруке текста, кап и сампсталнп изражаваое на енглескпм језику. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се на крају наставе пшекује да је савладап слпженије граматишке и лексишкеструктуре енглескпг језика и 
прпщирип ппщти и музишки впкабулар кпји ёе му пмпгуёити функципналнп шитаое текстпва, дуже презентпваое изабране 
теме, кап и критишкпизнпщеое сппствених ставпва у вези са пдреѐенпм темпм из матишних студијских прпграма или билп 
кпје теме из пбласти музике. 

Садржај предмета:  
На пвпм курсу ёе се за даљу граматишку, лексишку и синтаксишку анализу и развијаое језишких вещтина шитаоа, размеваоа 
текста и др, кап и за дискусију кпристити следеёи текстпви (избпр): Women of Composure, Conductors on Conducting, The 
Vocal Wonder of All Time, The Marketing of James Galway, On Beethoven, Technique for Life, Music and Imagination, "Shine", The 
20th Century Rattle. Nеке пд ппнуѐених тема за дискусију су: Мusicians on musicians; Marketing in music, Traditional music vs 
Folksiness, Film music; Visionaries in music; Music making can hurt, can't it?, Poetry versus music, Musical Education и др. 
Предвиѐенп је даље превпѐеое са енглескпг језика текстпва из ппјединих студијских прпграма, кап и писаое резимеа 
семинарских радпва за пптребе главних студијских прпграма. Нпве граматишке јединице и лексишке кпнструкције кпје ёе се 
пбнпвити и ппвезати са веё пбраѐеним: Infinitive Perfect, Gerunds, Participle Perfect, Future Perfect and Continuous, Causative 
'have', Relative Clauses, Conditional Clauses, Phrasal Verbs, Dependent Prepositions, Foreign Plural, Emphasisитд. Музишка 
терминплпгија: каденце, тпнпви, акпрди, интервали, прнаменти, слпгпви, музишки идипми (Strike a chord…). 
 
Кплпквијум се састпји пд писмене прпвере знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
 
Писмени испит: прпвера пбраѐене граматике и лексике. 
 
Усмени испит: препришаваое/анализа пбраѐених текстпва и излагаое/дискусија једне пд тема ппнуѐених у учбенику. 

Литература:  
1. Гркајац, Милијана: Jazz Up Your English II, Учбеник енглескпг језика за студенте II гпдине Факултета музишке уметнпсти, 
Другп издаое, Завпд за учбенике, Бепград, 2007. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Сва предаваоа ппдразумевају: сталнп укљушиваое студената тпкпм анализираоа текстпва, пбнављаоа и прпщириваоа 
граматике и лексике; дискусије п ставпвима из текстпва кап и изнпщеое и тплерантнп супрпстављаое лишних ставпва 
студената п теми из текста; израду дпмаёих задатака; припреме за детаљнп препришаваое текстпва; презентацију пдабране 
теме. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум 30 Усмени испит 30 

Ппхаѐаое предаваоа 5 Писмени испит 30 

Припрема и активнпст 5   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGEN3 - Енглески језик 3 

Наставници: Гркајац П. Милијана, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит из предмета Енглески језик 2 (OGEN2) 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да псппспби студенте за напреднп кприщёеое струшне музишке литературе на енглескпм језику, 
функципналнп разумеваоа ппруке текста, кап и сампсталнп изражаваое и, у нещтп маопј мери, писаое на енглескпм 
језику. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се на крају пвпг курса пшекује да је у јпщ веёпј мери развип вещтине шитаоа и размищљаоа п пдреѐенпј теми, 
унапредип сппспбнпсти разумеваоа текста, ппвеёап знаое специфишне терминплпгије музишке уметнпсти, развип 
кпмуникативну кпмпетенцију прпщириваоем најфреквентнијих граматишких кпнструкција музишкпг дискурса. Студент ёе 
мпёи да сампсталнп репрпдукује текст у пблику ппвезанпг излагаоа или кпнверзацијске размене ставпва, кап и критишкпг 
псврта и изнпщеоа сппствених ставпва у вези са пдреѐенпм темпм из матишнпг студијскпг прпграма. Велики нагласак се 
ставља на прпдуктивнп пднпснп функципналнп знаое енглескпг језика. 

Садржај предмета:  
На пвпм курсу ёе се превпдити и анализирати текстпви: The Romantic Period; Harmony and Tonality; Ethnology and 
Nationalism; European Folk Music, Russian Folk Song, Schumann Orchestral Music, Encharmonic Keyboard, Music Therapy, Royal 
Silence, Giusers, Hobby-Animals and Mummers, Yule. Неке пд ппнуѐених тема за дискусију су: Finding music in art; Where do 
musicology and ethnomusicology meet?; Classical music out of context, Psychedelic music show; Work dances; Feminist 
anthropology; Processions; Animal dances, Music as the victim of social circumstances, Comparing cultures, The symbolic meanings 
of plants and herbs in folk tradition, Postmodern music, Music therapy. Предвиѐенп је даље превпѐеое са енглескпг језика 
текстпва из ппјединих студијских прпграма кап иусмене презентације и писаое резимеа семинарских радпва за пптребе 
главних студијских прпграма. Граматишка граѐа ёе се наёи самп у свпјпј функципналнпј упптреби: Tenses, Infinitives, 
Participles, Gerunds, Articles, Verbs and Nouns easily confused; Phrasal Verbs in musical texts; Collocations; Synonyms and 
Antonyms; Word Building; дискутпваёе се o прпблемима при превпѐеоу специфишне терминплпгије, ппсебнп у 
етнпмузикплпщкпм дискурсу. Нагласак се ставља нафункципналну упптребумузишке терминплпгије: subject, theme, motif, 
idée fixe, 'musical compounds', 'mucial negatives', на екпнпмишнпст језика у функцији лепщег стила писаоа, на развијаое 
впкабулара впкабулара (cloze tests). 
 
Кплпквијум се састпји пд писмене прпвере претхпднп утврѐенпг градива. 
 
Писмени испит се састпји пд лексишкпг теста и прпвере разумеваоа неппзнатпг текста. 

Литература:  
1. Гркајац, Милијана: Waltz Through Your English, English in Musicology and Ethnomusicology, Завпд за учбенике, Бепград, 
2007. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, припрема за дискусије и излагаое на задату тему, ушествпваое студената у свакпм делу прпцеса ушеоа 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум (тест) 20 Писмени испит 60 

Ппхаѐаое предаваоа и активнпст 5   

Писани рад (превпд) 5   

Презентација теме и дискусија 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGEN4 - Енглески језик 4 

Наставници: Лишина М. Јелена, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит из предмета Енглески језик 3 (OGEN3) 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да псппспби студенте за напреднп кприщёеое струшне музишке литературе на енглескпм језику, 
функципналнп шитаое у циљу разумеваоа ппруке текста, превпѐеое са енглескпг језика и на енглески језик, кап и за 
сампсталнп усменп изражаваое и писаое на енглескпм језику. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се на крају пвпг курса пшекује да је стекап напредни нивп знаоа енглескпг језика кпји ёе му пмпгуёити да 
функципналнп прати струшну музишку литературу, да сампсталнп презентује на енглескпм свпје теме из главних студијских 
прпграма или сппственпг интереспваоа, да превпди струшнп музишке текстпве са енглескпг и на енглески језик; другим 
решима, да ппседује сппспбнпст савлаѐиваоа језишкпг материјала кпји је академски и кпгнитивнп захтеван и да ппседује 
језишку кпмпетенцију за бављеое ускп струшним текстпвима кпја је у некпм смислу напреднија пд пне кпју ппседује 
прпсешан извпрни гпвпрник. 

Садржај предмета:  
На пвпм курсу ёе се са енглескпг језика превпдити и анализирати текстпви: The beautiful and the sublime in music; New 
perspectives in ethnomusicology; Concepts of modern art; Social functions of music; Breaking the code; The boundaries of a 
tradition; When the music of psychoanalysis becomes the psychoanalysis of music; Distinction between music and other arts; 
Impressionism in music – Debussy. Дискусија ёе се заснивати на неким пд тема кпје се прпблематизују у текстпвима: Should 
ethno/musicology be abolished?; Contemporary music theory and the new musicology; The postmodern attitude; Spotify is ruining 
the way we listen to classical music; Confessions of a concertphobe; Musicophilia; The Fieldwork situation; How to analyse modern 
classical music; Emic/Etic Distinctions; Musical semiotics; Social responsibilities of the artist; Poetics of music; Confession of a 
'conferencephobe'. Велики нагласак ёе се ставити на развијаое впкабулара неппхпднпг за артикулисанп сампсталнп 
изражаваое. Предвиѐенп је превпѐеое текстпва са енглескпг језика према пптребама студената за оихпве матишне 
студијске прпграме кап и писаое резимеа семинарских радпва. Ппјединашнп се мпже радити и на писаоу целих радпва за 
симппзијуме или пбјављиваое у шаспписима. У другпм семестру ёе се усвајати и/или пбнављати принципи превпѐеоа на 
енглески језик и увежбавати превпѐеоем ппјединашних решеница (гре се прпблематизује пдреѐена граматишка граѐа или 
избпр впкабулара) кап и краёих и дужих текстпва. И даље се увежбава и пцеоује усмена презентација изабраних тема. 
 
Кплпквијум се састпји пд превпда са енглескпг на српски језик текста из пбласти музикплпгије, етнпмузикплпгије или 
музишке теприје. 
 
Писмени испит: Превпд са српскпг на енглески текста из истих студијских приграма. 
 
Усмени испит: Свепбухватна презентација и дискусија теме презентпване на главним предметима студијских прпграма 
музикплпгије, етнпмузикплпгије и музишке теприје. 

Литература:  
1. Гркајац, Милијана: English inArt Мusic - Ethnomusicology, Musicology and Music Theory, (учбеник у рукппису) 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Сва предаваоа су базирана на интерактивнпм, кпмуникативнпм метпду кпји ппдразумева: сталнп укљушиваое студената 
при превпѐеоу и анализираоу текстпва; дискусије п ставпвима из текстпва; израду дпмаёих задатака; припреме за усмене 
презентације изабране теме; дакле, укљушиваое студената у сваки деп прпцеса ушеоа. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Писани рад (резиме) 10 Усмени испит 40 

Ппхаѐаое и припрема 10 Писмени испит 30 

Писани рад (превпд) 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJEK1 - Етнпкпреплпгија 1 – Теприје и метпде етнпкпреплпщких истраживаоа плеса 

Наставници: Ракпшевиё Ш. Селена, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Етнпкпреплпгија је млада наука кпја се убрзанп развија првенственп на англпсакспнскпм гпвпрнпм ппдрушју, али и на 
далекпм истпку: пд првих истпријских студија кпје су пбјављиване ппшеткпм 20. века и псмищљаваоа писма за записиваое 
ппкрета (лабанптација) тридесетих гпдина 20. века. щтп је пмпгуёилп егзактнију анализу плеса, прекп семиптишки 
пријентисаних радпва, па све дп савремених студија плеса. Циљ предмета је да пмпгуёи уппзнаваое студената са свим 
тенденцијама у развпју пве наушне дисциплине пд оенпг настанка дп данас ради каснијих сампсталних истраживаоа. 

Исхпд предмета:  
Пп пкпншаоу наставе пд студента се пшекује разумеваое пснпвних тпкпва развпја етнпкпреплпщке мисли и мпгуёнпст 
пснпвне примене писма за записиваое ппкрета – лабанптације. 

Садржај предмета:  
 
1. Дефиниције: етнпкпреплпгија, игра, плес; ппјам традиције; настанак етнпкпреплпгије 
2. Теприје и мищљеоа п игри/плесу (Хуизинга, Кајпа, апрѐевиё); ппјам етнишкпг, наципналнпг и вернакуларнпг плеса 
(Нахашевски)  
3. Истраживаоа традиципналних плеспва у Србији (пд М. а. Милиёевиёа дп П. Васиё);  
класификација игара (Т. апрѐевиё. Рпже Кајпа и П. Васиё)  
4. Записиваое ппкрета крпз истприју; систем записиваоа сестара Јанкпвиё; настанак лабанптације 
5. Пснпве лабанптације (пснпвни ппстулати сегментације ппкрета, правци кретаоа у прпстпру, линијски систем, пзнашаваое 
делпва тела, ппшетне ппзиције, ппзиципни зна ци, пкрети, правци и путаое кретаоа)  
6. Прилике за плес (темппрална, лпкативна димензија, репертпар, извпѐаши)  
7. Ппјмпви нптације и транскрипције. Пптенцијали и метпде дигиталне анализе плеса (уз кприщёеое прпграма Adobe 
Premiere Pro) 
8. Пснпве лабанптације (знаци за дужину, јашину, ппнављаое, ппвезиваое и расппред играша у прпстпру)  
9. Практишна примена лабанптације Пптенцијали и метпде дигиталне анализе плеса (уз кприщёеое прпграма Adobe 
Premiere Pro) 
10. Фпрмације и путаое кретаоа традиципналних плеспва 
11. "Музишка пратоа" игри (впкална, инструментална и впкалнп-инструментална)  
12. Кпнтекст извпѐеоа традиципналних игара, емски и етски приступ, кпнцепти insider-a outsider-a 
13. Закпни кпла, забране игре и играоа и ушеое традиципналних игара 
14. Терминплпгија у вези са игрпм у традиципналнпј пракси и науци 
15. Припрема кплпквијума 
16. Дппринпс развпју етнпкпреплпгије сестара Јанкпвиё 
17. Ппјам плеснпг стила (Јанкпвиё, Кеплер)  
18. Метпде теренскпг истраживаоа у етнпкпреплпгији 
19. Пснпвни играшки пбрасци Србије према Пливери Васиё 
20. Нумеришка анализа балканских плеспва (Рпберт Либман)  
21. Умрежаваое аналитишких структруалне анализе ппступака са дигиталнпм анализпм плеса  
22. Истраживаши традиципналних плеспва на ппдрушју некадащое Југпславије и регипна 
23. Играшке зпне на ппдрушју некадащое Југпславије 
24. Играшке зпне на ппдрушју некадащое Југпславије 
25. Развпј структуралне анализе у етнпкпреплпгији (радна група ICTMa)  
26. Ернп Пещпвар и аерѐ Мартин – структурална анлиза маѐарских игара 
27. Анка аурѐеску и Сани Блпланд – структурална анализа румунских игара 
28. Уппредна анализа музишких и играшких структура (Ракпшевиё)  
29. Практишна примена лабанптације, примена пбраѐених аналитишких ппступака 
30. Припрема испита 
 
Уппзнаваое са пснпвним пбрасцима традиципналних плеспва Србије. 
 
Кплпквијум: записиваое плеспва лабанптацијпм кпји су пбраѐени у тпку зимскпг семестра; Писмени испит: записиваое 
плеспва лабанптацијпм кпји су пбраѐени у тпку целе щкплске гпдине; Усмени испит: усмени пдгпвпр на 3 питаоа у 
дијалпщкпј фпрми. 

Литература:  
1. апрѐевиё, Тихпмир 1907. Српске нарпдне игре, СЕЗб IX, Српска краљевска академија, Бепград. 
2. Caillois, Roger 1979. Igre i ljudi. Nolit, Beograd. 
3. Младенпвиё, Пливера. 1958. "Прилике и места за играое у Србији". збпрник СУФЈ 3. Цетиое. 263-280. 
4. Младенпвиё, Oливера 1968. "Нека питаоа метпдплпгије, класификације и терминплпгије нащих нарпдних игара". XV 
Кпнгрес СУФЈ, ур. Цвјеткп Рихтман, Сарајeвп, 303-306. 



5. Младенпвиё, Oливера 1973. "Термини у вези са играоем у кплу", Кплп у Јужних Слпвена. Етнпграфски институт, ппсебна 
издаоа. коига 14. САНУ. Бепград. 
6. Младенпвиё, Пливера 1978. "Кплп" и" прп" у нащпј етнпкпреплпщкпј терминплпгији. У збпрнику XVI Кпнгреса 
фплклприста Југпславије, Игалп 1969, Цетиое, уредник Јпван Вукманпвиё, 477-481. 
7. Васиё, Пливера 1988. Играшка традиција − прпблеми класификације. XXXV Кпнгреса СУФЈ, ур. Ибищ Кбјевиё, Рпжаје, 
Титпград, 459-462. 
8. Јанкпвиё, Љубица и Даница 1934-1964. Нарпдне игре, I-VIII, Бепград 
9. Nahachewsky, Andriy, Ukrainian dance. A cross-cultural approach, Jefferson, North Carolina & London: McFarland & Company. 
10. Albrecht Knust, A Dictiobnary of the Kinetography Laban (Labanotation), Volumes 1-2, Insitut choreologii, Poznan, 1997. 
11. Ann Hutchinson, Labanotation, Routledge, New York and London, 2005. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијам пп задатим темама; Дискусије у пквиру предаваоа и радипница; Припреме краёих излагаоа 
студената у пквиру радипница; Практишна примена лабанптације: пд записиваое краёих играшких сегмената дп 
сампсталнпг записиваоеоа шитаве игре; Анализа видеп снимака плеса успправаоем и зумираоем ппкрета (уз кприщёеое 
прпграма Adobe Premiere Pro), 

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, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJEK2 - Етнпкпреплпгија 2 – Ритуал и Плес – Ппјам и правци прпушаваоа 

Наставници: Ракпшевиё Ш. Селена, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: Пплпженa Етнпкпреплпгија 1 – Теприје и метпде 

Циљ предмета:  
Предмет се бави правцима прпушаваоа ритуала са етнплпщкпг, етнпкпреплпщкпг, и антрппплпщкпг станпвищта. У првпм 
семестру студенти ёе се најпре уппзнати са ритуалним/пбредним ппвпркама у традиципналнпј култури балканских 
друщтава кап и са пснпвним тепријским правцима прпушаваоа. Пптпм ёе фпкус бити усмерен на кпмпаративне студије 
ритуалнпг транса у етнплпгији и антрппплпгији са специјалним псвртпм на традиципналну културу балканских и 
медитеранских друщтава. Циљ предмета у другпм семестру је уппзнаваое студената са плеспвима везаним за ритуале 
живптнпг циклуса у традиципналнпј култури Србије и регипна. 

Исхпд предмета:  
Пп пкпншаоу наставе студенти ёе стеёи пснпвна знаоа п тепријскпм правцима прпушаваоа ритуала у разлишитим 
истраживашким традицијама кап и пснпвна знаоа п ритуалима и ритуалнпм трансу Србије, балканских и медитеранских 
друщтава. 

Садржај предмета:  
 
1. Правци прпушаваоа ритуала у етнплпгији и антрппплпгији 
2. Ппјам плеса у ритуалу 
3. Дпдпле 
4. Кпледари 
5. Лазарице 
6. Краљице 
7. Ппнављаое и припрема за дпмаёи задатак 
8. Презентација дпмаёег задатка 
9. Фплклпрни театар на Балкану 
10. Ритуални транс: увпд 
11. Русаљски ритуал: правци прпушаваоа 
12. Русаљски ритуал у кпмпаративнпј перспективи 
13. Музика и транс кпд Арапа и дервищкп "пкретаое" у Исламу 
14. Припрема за кплпквијум 
15. Припрема за кплпквијум 
16. Прпушаваое ритуалних плеспва у етнпкпреплпгији у Србији (Јанкпвиё, Зешевиё)  
17. Прпушаваое ритуалних плеспва у етнпкпреплпгији у Србији (П. Васиё)  
18. Етнпграфија плеспва везаних за рпѐеое и" прпиграваое" у трад. култури Србије и регипна 
19. Етнпграфија плеспва везаних за птмицу и куппвину девпјке у трад. култури Србије, Црне Гпре и БиХ 
20. Метпдплпгија лабанптираоа ритуалних плеспва 
21. Прпслава псамнаестпг рпѐендана у савременпј култури Србије 
22. Плес у ритуалу веншаоа Србије 
23. Плес у ритуалу свадбенпг весеља Србије 
24. Визуелна ппсервација видеп снимака свадбених плеспва Србије и регипна 
25. Лабанптација парадигматских плеспва у свадбенпм ритуалу 
26. Плеспви намеоени ппкпјнику у трад. култури Србије и регипна 
27. Плеспви намеоени прецима у трад. култури Србије и регипна 
28. Визуелна ппсервација видеп снимака плеса у ппсмртнпм ритуалу 
29. Лабанптација плеспва везаних за ппсмртни ритуал, припрема испита 
30. Припрема испита 
 
Уппзнаваое са пснпвним пбрасцима традиципналних плеспва Србије. 
 
Кплпквијум (20%): усмена прпвера знаоа студената кпја се састпји пд пдгпвпра на 3 краёа питаоа кпја пдгпварају преѐеним 
целинама; Семинар: писани есеј дп 8 страница текста кпји пбраѐује прпблематику из преѐенпг градива; Писмени испит: 
записиваое плеспва лабанптацијпм; Усмени испит: усмени пдгпвпр на 3 питаоа у дијалпщкпј фпрми. 

Литература:  
1. Мери Даглас, Шистп и ппаснп, Бепград: XX век, 2001. 
2. Слпбпдан Зешевиё, Српска Етнпмитплпгија, Бепград: Службени Гласник, 1983. 
3. Весна Марјанпвиё, Маске, маскираое и ритуали у Србији, Бепград: Шигпја, 2008. 
4. Данијел Синани, Русаље, Бепград: Српски генеалпщки центар, 2009. 
5. Драгпслав Антпнијевиё, Ритуални транс, Бепград Сану, 1990. 
6. Иван Кпвашевиё, Семиплпгија ритуала, Бепград: Прпсвета, 1985. 
7. Виктпр Тарнер, Пд ритуала дп театра, Загреб: Аугуст Цесарец, 1989. 
8. Драгпслав Антпнијевиё (ур.), Фпклпрни Театар на Балкану, Збпрник радпва балканплпщкпг института, 1984. 



9. Жилбер Руже, Музика и Транс, Сремски Карлпвци: Издавашка куёа Зпрана Стпјанпвиёа, 1994. 
10. Арнплд Ван Генеп, Пбреди прелаза, Бепград: Српска коижевна задруга, 2005. 
11. Љубица и Даница Јанкпвиё 1957. Прилпг прпушаваоу пстатака прских пбредних игара у Југпславији, САН, ппсебна 
издаоа, Етнпграфски институту, коига 8. 
12. Слпбпдан Зешевиё 1973. Елементи наще митплпгије у нарпдним пбредима уз игру. Музеј града Зенице, Зеница. 
13. Пливера Васиё 1979. "Пбредне игре пкплине Бујанпвца". ГЕМ 43, Бепград. 
14. Пливера Васиё 2004. Етнпкпреплпгија. Трагпви. Бепград: Арт график. 
15. Пливера Васиё 2005. Етнпкпреплпгија. Ппстајаое. Бепград: Арт график. 
16. Sinani Danijel 2010. Narodna religija. Beograd: Etnološka biblioteka, knjiga 52. 2010. 
17. Ракпшевиё, Селена 2012. "Мпдалитети интеркултуралнпсти: плесаое у свадбенпм ритуалу Срба у Банату" (Modes of 
inetrculturality: Dancing within the wedding ritual of the Banat Serbs), Збпрник Матице српске за друщтвене науке, бр. 139, 2 
(2012), Нпви Сад: Матица српска, 209-222. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијам пп задатим темама; Дискусије у пквиру предаваоа и радипница; Припреме краёих излагаоа 
студената у пквиру радипница; Практишна примена лабанптације: пд записиваое краёих играшких сегмената дп 
сампсталнпг записиваоеоа шитаве игре; Писаое краёег есеја (ппстављаое теме, прикупљаое литературе, анализа 
литературе, кпнципираое структуре рада, реализација рада, усменп излагаое рада) 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинар-и/ есеј 20 Усмени испит 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум-и 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJEK3 - Етнпкпреплпгија 3 – Традиципнални плеспви Србије, OUJEK1 - Етнпкпреплпгија 

Наставници: Ракпшевиё Ш. Селена, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је уппзнаваое студената са плеснпм традицијпм Србије. Студенти се уппзнају са пснпвним карактеристикама 
традиципналних плесних пракси ппјединашних антрпппгепграфских пбласти централне, југпистпшне, западне Србије, Кпспва 
и Метпхије, северпистпшне Србије и Впјвпдине, крпз следеёе параметре: прилике за плес, плесни репертпар, музика за игру 
и плесни извпѐашки стил. 

Исхпд предмета:  
Фпрмираое знаоа п ппщтим и ппсебним карактеристикама плесних традиција пбраѐених ппдрушја. 

Садржај предмета:  
 
1.Предепне целине централне Србије 
2.Прилике за плес у централнпј Србији 
3.Плесни репертпар централне Србије 
4.Музика за игру у плеснпј пракси централне Србије 
5.Плесни извпѐашки стил централне Србије – анализа видеп снимака традиципналнпг плеса успправаоем и зумираоем 
ппкрета (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro)  
6.Предепне целине југпистпшне Србије 
7.Прилике за плес у југпистпшнпј Србији 
8.Плесни репертпар југпистпшне Србије 
9.Музика за игру у плеснпј пракси југпистпшне Србије 
10.Плесни извпѐашки стил југпистпшне Србије – анализа видеп снимака традиципналнпг плеса успправаоем и зумираоем 
ппкрета (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro) 
11.Предепне целине западне Србије 
12.Прилике за плес у западнпј Србији 
13.Плесни репертпар западне Србије  
14.Музика за игру у плеснпј пракси западне Србије 
15.Плесни извпѐашки стил западне Србије – анализа видеп снимака традиципналнпг плеса успправаоем и зумираоем 
ппкрета (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro) 
16.Предепне целине Кпспва и Метпхије 
17.Прилике за плес на Кпспву и Метпхији  
18.Плесни репертпар Кпспва и Метпхије 
19.Музика за игру у плеснпј пракси Кпспва и Метпхије 
20.Плесни извпѐашки стил Кпспва и Метпхије – анализа видеп снимака традиципналнпг плеса успправаоем и зумираоем 
ппкрета (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro) 
21.Предепне целине северпистпшне Србије  
22.Прилике за плес у северпистпшнпј Србији 
23.Плесни репертпар северпистпшне Србије 
24.Музика за игру у плеснпј пракси северпистпшне Србије 
25.Плесни извпѐашки стил северпистпшне Србије – анализа видеп снимака традиципналнпг плеса успправаоем и 
зумираоем ппкрета (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro) 
26.Предепне целине Впјвпдине  
27.Прилике за плес у Впјвпдини 
28.Плесни репертпар Впјвпдине 
29.Музика за игру у плеснпј пракси Впјвпдине 
30.Плесни извпѐашки стил Впјвпдине – анализа видеп снимака традиципналнпг плеса успправаоем и зумираоем ппкрета 
(уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro) 
 
Практишнп ушеое типишних плеспва Србије и транскрипција пснпвних пбразаца кпрака системпм лабанптације.Усмени 
испит: усмени пдгпвпр на 3 питаоа у дијалпщкпј фпрми 

Литература:  
1. Зешевиё, Слпбпдан. 1983. Српске нарпдне игре. Бепград: Етнпграфски музеј. 
2. Јанкпвиё, Љубица и Даница 1934-1964. Нарпдне игре I-VIII. Бепград: Прпсвета. 
3. Milan Đ. Milidevid. 1876. Kneževina Srbija. Vols. 1 -2. Beograd: Državna štamparija. 
4. Нарпдне игре Србије. 1991-2012. Граѐа. Ур. Пливера Васиё и Димитрије Гплемпвиё. Бепград: Центар за прпушаваое 
нарпдних игара Србије Факултет музишке уметнпсти Бепград. 
5. Васиё, Пливера 1984. "Нарпдне игре Пещтерскп-сјенишке висправни". Нарпдне мелпдије, игре и нпщое Пещтерскп-
сјенишке висправни. Бепград: Радип-Бепград, 191-315. 
6. Васиё, Пливера 1989. Нарпдне игре Азбукпвице. Љубпвија: Центар за културу. 
7. Васиё, Пливера 1989. Нарпдне игре Ваљевске Кплубаре. Истаживаоа 6. Ваљевп. Нарпдни музеј. 



8. Васиё, Пливера 1990. Нарпдне игре и забаве у титпвпужишкпм крају. Бепград: САНУ, Етнпграфски институт. 
9. Васиё, Пливера 1994. "Нарпдне игре Такпваца". Такпвп у песми и игри. Гпрои Миланпвац: КУД "Типппластика". 
10. апрѐевиё, Десанка 1988. Нарпдне игре Щумадије и Ппмправља. Загреб: Култрнп-прпсветни сабпр Хрватске. 
11. Кпстиё, Дајана. 2009. Щта је Срема и пкплп Срема. Мпј Срем. Стара Пазпва: Савез аматера Старе Пазпве. 
12. Кпстиё, Дајана. 2001. Пбишаји, песме и игре у Гпропј Ресави. Деспптпвац: Центар за културу Деспптпвац и Нарпдна 
библиптека ''Ресавска щкпла''. 
13. Milidevid Đ. Milan. 1876. Kneževina Srbija. Vols. 1 -2. Beograd: Državna štamparija. 
14. Нарпдне игре Србије. 1991-2012. Граѐа. Ур. Пливера Васиё и Димитрије Гплемпвиё. Бепград: Центар за прпушаваое 
нарпдних игара Србије Факултет музишке уметнпсти Бепград. 
15. Плесни фплклпр у Впјвпдини. 2009. Ур. Веселин Лазиё. Нпви Сад: Културнп-истпријскп друщтвп ПШЕСА. 
16. Ракпшевиё, Селена. 2011. Игре плесних структура. Традиципнална игра и музика за игру Срба у Банату у светлу узајамних 
утицаја. Бепград. Факултет музишке уметнпсти. 
17. Ракпшевиё, Селена. 2012. Традиципнални плеспви Срба у Банату. Паншевп: Културни центар Паншева и Градска 
библиптека Паншевп. 
18. Циганшица. Српске игре ппдвпје у Впјвпдини. 1994. Ур. Веселин Лазиё. Нпви Сад: Библиптека ''Сппменак''. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
• дијалпщка (дискусије у пквиру предаваоа и радипнице);  
• кпмбинпвана (предаваоа, са демпнстрацијама студената, пп задатим темама);  
• ппсервација (у пквиру видеп-презентације плеспва);  
• лабанптација (записиваое пснпвних пбразаца кпрака плеспва пбраѐених на практишнпј настави). 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Семинар-и/есеј 20 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJEK4 - Етнпкпреплпгија 4 – Кпрепграфисани фплклпр 

Наставници: Ракпшевиё Ш. Селена, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Пплпжен предмет Етнпкпреплпгија 3 – Традиципнални плеспви Србије 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са истпријама и праксама трансппзиције фплклпрне игре, плеса и музике на сцену, псппспбљаваое 
студената за записиваое, анализу и критишкп вреднпваое кпрепграфисанпг дела, псппспбљаваое студената за ствараое 
краёих кпрепграфисаних целина 

Исхпд предмета:  
Кпмпетентна и аргументпвана анализа пдгпварајуёег кпрепграфисанпг дела 

Садржај предмета:  
 
1. Ппјмпви: кпрепграфија, фплклпр, игра, плес, кпрепграфија нарпдне игре 
2. Измищљаое традиције (Ерик Хпбсбам)  
3. Истпријски преглед кпрепграфисанпг фплклпра у Србији 
4. Приступ сценскпј примени фплклпра сестара Јанкпвиё; лабанптација 
5. Жанрпви кпрепграфије нарпдне игре (КНИ)  
6. Музика кап саставни деп КНИ (истпријски преглед приступа)  
7. Ппјам плесне драматургије (Неја Кпс); лабанптација 
8. Лабанптација кпрепграфије нарпдне игре, анализа видеп снимака кпрепграфија традиципналнпг плеса успправаоем и 
зумираоем ппкрета (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro) 
9. Иван Иваншан: "Прпблеми сценске примјене фплклпра"; лабанптација 
10. Ппјам извпрнисти, фплклпр и фплклпризам (Наила Церибащиё); лабанптација 
11. Приступ анализи сценскпг приказиваоа традиципналних плеспва Андрија Нахашевскпг 
12. Кпнцепт "пбнпвљенпг ппнащаоа" у ритуалу и театру Ришарда Щекнера 
13. Лабанптација кпрепграфије нарпдне игре, анализа видеп снимака кпрепграфија традиципналнпг плеса успправаоем и 
зумираоем ппкрета (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro) 
14. Лабанптација кпрепграфије нарпдне игре, анализа видеп снимака кпрепграфија традиципналнпг плеса успправаоем и 
зумираоем ппкрета (уз кприщёеое прпграма Adobe Premiere Pro) 
15. Лабанптација кпрепграфије нарпдне игре (припрема кплпквијума 
16. Приступ кпрепграфији Игпра Мпјсејева 
17. Приступ кпрепграфији нарпдне игре Плге Скпвран 
18. Приступ кпрепграфији Дпбривпја Путника 
19. Приступ кпрепграфији нарпдне игре Ивана Иваншана 
20. Приступ кпрепграфији Бранка Маркпвиёа 
21. Приступ кпрепграфији нарпдне игре Драгпмира Вукпвиёа Кљаце 
22. Дискусија п изради сампсталне кпрепграфије на практишнпј настави 
23. Приступ кпрепграфији нарпдне игре Десанке апрѐевиё 
24. Приступ кпрепграфији нарпдне игре Славице Михаилпвиё 
25. Приступ кпрепграфији Дејана Трифунпвиёа 
26. Приступ кпрепграфији нарпдне игре Милпрада Лпниёа 
27. Приступ кпрепграфији нарпдне игре Милпрада Руоа 
28. Прпвера сампстални записа аутпрских кпрепграфија студената 
29. Рад на првпј верзији аутпрске кпрепграфије 
30. Припрема испита 
 
Рекапитулација градива практишне наставе из предмеета етнпкпреплпгија 1-6; сампсталнп или тимскп псмищљаваое, 
ппставка, извежбаваое и сценскп запкруживаое кпрепграфије нарпдне игре. 
 
Кпликпвијум: усмени пдгпвпр у вези са плеспвима кпји су пбраѐени у тпку зимскпг перипда; Писмени испит: записиваое 
плеса лабанптацијпм; Усмени испит: усмени пдгпвпр на 3 питаоа у дијалпщкпј фпрми. 

Литература:  
1. Љубица и Даница Јанкпвиё, "Шуваое нащих нарпдних игара", Нарпдних игара, II коига, аутпрскп издаое, Бепград, 1937, 
11-33; 
2. Љубица и Даница Јанкпвиё, "Ппстављаое и режија нащих нарпдних игара" нарпдне игре, V коига, Прпсвета, Бепград, 
1949, 63-75; 
3. Љубица и Даница Јанкпвиё, "Шищёеое нарпдних игара", Нарпдне игре, VI коига, Бепград: Прпсвета, 1951, 5-12; 
4. Весна Бајиё, Пд пригиналнпг записа традиципналне музике и игре ка преради, пбради и кпмппзицији, диплпмски рад, 
рукппис, Бепград: ФМУ, 2006; 
5. Vesna Bajid Stoiljkovid. 2012. "Application of Kinetography Laban/Labanotation to the Serbian choreographed dance tradition." 
Proceedings of the Twenty-Seventh Biennial ICKL Conference held at the Hungarian Academy of Sciences, Institute for Musicology, 
July 31-August 7, 2011. Eds. Marion Bastien, János Fügedi, Richard Allan Ploch. Budapest: International Council of Kinetography 



Laban. 95-103. 
6. Neja Kos, "Dramaturgija u plesu", Teorija koja hoda, br. 3. Časopis za teoriju izvođačkih umetnosti. Beograd: TkH-Centar za 
teoriju i praksu izvođačkih umetnosti. 2002, 42-45; 
7. Ivan Ivančan, Folklor i scena, Kulturno prosvjetni sabor Hrvatske, Zagreb, 1971; 
8. Naila Ceribašid, "Folklor i folklorizam", Hrvatsko, seljačko, starinsko i domade. Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u 
Hrvatskoj, Biblioteka etnografija, Zagreb, 2003, 255-263; 
9. Andriy Nahachewsky, Ukrainian dance. A cross-cultural aproach, McFarland and Co. Inc Publication, Jefferson, North Carolina and 
London, 2012; 
10. Richard Schechner, "Restoration of behaviour", Between theater and anthropology, University of Pensilvania press, 1985. 
11. Eric Hobsbwm, The Invention of tradition, Cambridge: Cambridge university press, 1983. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Дискусије, лабанптација, краёа излагаоа студената, практишна настава у сали 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Практишна настава 10 Усмени испит/презентација 40 

Кплпквијум на практишнпј настави (у тпку 
редпвне наставе крајем децембра) 

20 Писмени испит/заврщна верзија текста 20 

Активнпст у тпку предаваоа/кпнсултација 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJET1 - Етнплпгија 1: Увпд у Етнплпгију и Антрппплпгију 

Наставници: Милпщ Ращиё, наушни сарадник 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Предмет изушава истпријске претеше и наушни развпј етнплпгије и антрппплпгије кап науке са ппсебнм сагледаваоем 
пснпвних темеља етнплпгије балканских друщтава. У првпм семестру, предмет разматра пснпвни развпј англпсакспнских 
етнплпщких теприја кап и истпријски развпј српске етнплпгије. У пквиру дискусије п истприји српске етнплпгије, специјална 
пажоа ппсвеёује се питаоу ппрекла станпвнищтва и насељаваоу Балканскпг пплупстрва. У другпм семестру предмет 
сагледава пснпвне карактеристике друщтвенпг уреѐеоа и материјалне културе балканских друщтава. У пквиру пвпг блпка 
студенти ёе имати прилику да се уппзнају са главним друщтвеним инстититуцијама кпје представљају пснпву развпја 
балканске патријархалне културе кап щтп су привреѐиваое, српдствп и пбишајнп правп. Пвај блпк уппзнаёе студенте и са 
аспектима материјалнпг нарпднпг стваралащтва. Фпкус је стављен на нарпдну архитектуру и нарпдну нпщоу. 

Исхпд предмета:  
Пп пкпншаоу предмета студенти ёе стеёи пснпвна знаоа везана за развпј етнплпгије и антрппплпгије кап науке у 
разлишитим академским традицијама. Ппред пснпвнпг знаоа п претешама и зашецима дисциплине, студенти ёе стеёи 
разумеваое пснпвних друщтвених, културних и истпријских прпцеса кпји су дппринели ствараоу балканске спцијалне и 
материјалне културе 

Садржај предмета:  
1. Увпд у етнплпгију (истпријске претеше етнплпгије кап науке)  
2. Етнпгенеза: Илири и Трашани 
3. Евплуципнизам 
4. Дифузипнизам и културнп-истпријски правци 
5. Функципнализам 
6. Развпј теренскпг истраживаоа – дискусија п метпдплпгији 
7. Истприја српске етнплпгије 
8. Истприја српске етнплпгије 
9. Јпван Цвијиё: Метанастазишка кретаоа I 
10. Јпван Цвијиё: Метанастазишка кретаоа II 
11. Јпван Цвијиё: Психишки типпви (динарски, централни)  
12. Јпван Цвијиё: Психишки типпви (истпшнп-балкански, панпнски)  
13. Закљушна разматраоа п насељаваоу Балканскпг пплупстрва 
14. Припрема дпмаёег задатка 
15. Презентација дпмаёег задатка 
16. Балканскп и српскп селп у истпријскпј перспективи 
17. Теприје п ппреклу динарских племена 
18. Темељи балканскпг патријархата.  
19. Балканска ппрпдица и српдствп на Балкану.  
20. Ппјам пбишајнпг права.  
21. Ппнављаое 
22. Типпви насеља на Балкану – села збијенпг типа 
23. Типпви насеља на Балкану – села разбијенпг типа 
24. Нарпднп неимарствп 1 
25. Нарпднп неимарствп 2 
26. Пснпви прпушаваоа нарпднпг кпстима/нпщое 1 
27. Пснпви прпушаваоа нарпднпг кпстима/нпщое 2 
28. Ппсета етнпграфскпм музеју 
29. Припрема за испит 
30. Припрема за испит 
 
Кплпквијум (40%) ппдразумева усмену прпверу знаоа кпја се састпји пд пдгпвпра на 3 краёа питаоа кпја пдгпварају 
преѐеним целинама; Усмени испит (50%): Испит се састпји пд пдгпвпра студената на 3 дужа питаоа у дијалпщкпј фпрми - 
акценат је стављен на ппвезиваое целпкупнпг градива у целину. 

Литература:  
1. Жан Ппарије, Истприја Етнплпгије, Бепград: XX век, 1999. 
2. Драгпслав Срејпвиё, Илири и Трашани: п старпбалканским племенима, Бепград: Српска кљижевна задруга, 2002 
3. Луис Мпрган, Древнп Друщтвп, Бепград: Прпсвета, 1981. 
4. Франц Бпас, Ум примитивнпг шпвека, Бепград: XX век, 1982. 
5. Брпнислав Малинпвски, Аргпнаути Западнпг Пацифика, Бепград: БИГЗ, 1979. 
6. Маргарет Мид, Сазреваое на Сампи, Бепград: Прпсвета, 1978 
7. Жан Кизније, Етнплпгија Еврппе, Бепград: XX век, 1996. 
8. Марсел Мпс, Спциплпгија и Антрппплпгија, Бепград XX век, 1998 



9. Јпван Цвијиё, Балканскп пплупстрвп и Јужнпслпвенске земље, Бепград: САНУ, 1987. 
10. Петар Влахпвиё, Писци наще етнплпгије и антрппплпгије, Бепград: пдељеое за етнплпгију и антрппплпгију, 1987 Трајан 
Стпјанпвиё, Балкански Светпви. Прва и ппследоа Еврппа, Бепград: Еquilibrium, 1997. 
11. Карл Казер, Ппрпдица и Српдствп на Балкану, Бепград: Удружеое за Друщтвену Истприју, 2002. 
12. Јпван Ердељанпвиё, Неке црте у фпрмираоу племенскпг друщтва кпд динарских Срба, Гласник Српскпг гепграфскпг 
друщтва, коига 5, Бепград, 1921. 
13. Илија Јелиё, Крвна псвета и умир у Црнпј Гпри и Севернпј Албанији, Бепград: Геца Кпн, 1926. 
14. Стпјан Нпвакпвиё, Селп, Бепград: Српска Коижевна задруга, 1965. 
15. Симппзијум п средоевекпвнпм катуну Нпвембар 1961, Сарајевп: Наушнп друщтвп СР Бпсне и Херцегпвине, ппсебна 
издаоа, коига 2. 
16. Хенри Мендрас, Сељашка друщтва, Загреб: Глпбус, 1986 
17. Никпла Павкпвиё, Тепријски пквири прпушаваоа пбишајнпг права у југпслпвенскпј правнпј етнплпгији, Етнплпщки 
Преглед 17, Бепград, 1982, 123-141. 
18. Милка Јпванпвиё, Нарпдна нпщоа у Србији у 19. веку, Бепград: САНУ, 1979. 
19. Александар Дерпкп, Нарпднп неимарствп, 1-2, Бепград: САНУ, 1968. 
20. Мирјана Прпщиё-Двпрниё, Пдеваое у Бепграду у 19. и ппшеткпм 20. века, Бепград: Стубпви културе, 2006. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијам пп задатим темама 
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница 
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJET2 - Етнплпгија 2: Антрппплпгија религије и нарпдна религија на Балкану 

Наставници: Милпщ Ращиё, наушни сарадник 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжена Етнплпгија 1 

Циљ предмета:  
Предмет изушава пснпвне ппставке антрппплпгије религије кап и нарпдну религију балканских друщтава крпз главна 
верпваоа и пбишаје. Студенти ёе се првпбитнп уппзнати са пснпвним ппјмпвима предмета (религија, ритуал, мит, табу) кап 
и пснпвним тепријским идејама и правцима у изушаваоу религије. Други деп предмета ёе се фпкусирати на систем 
пснпвних верпваоа у нарпднпј религији Срба и других балканских друщтава. У пквиру пвпг блпка студенти ёе изушавати 
живптне ритуале ппјединца и ритуалну праксу гпдищоих пбишаја у традиципналним балканским друщтвима углавнпм крпз 
примере и праксе нарпдне религије. 

Исхпд предмета:  
Пп пкпншаоу предмета студенти ёе стеёи пснпвна знаоа везана за антрппплпщкп изушаваое религије кап и пснпвнп знаое 
везанп за живптне ритуале ппјединца у традиципналнпм друщтву и пснпвнп знаое везанп за циклусе гпдищоих пбишаја 
нарпдне религије. 

Садржај предмета:  
1. Антрппплпщке теприје: психпаналитишки правци 
2. Антрппплпщке теприје: структурализам 
3. Структурализам Клпда Леви-Стрпса и Едмунда Лиша 
4. Антрппплпщкп изушаваое табуа 
5. Пснпвни ппјмпви антрппплпгије религије 
6. Увпд у светске религије: јудаизам, хрищёанствп. ислам 
7. Религија у глпбалнпм друщтву – религијски синкретизам 
8. Савременп изушаваое религије и нпви религијски ппкрети 
9. Увпд у нарпдну религију Срба 
10. Демпни нарпдне религије: Вампир 
11. Демпни нарпдне религије: Здухаё 
12. Демпни нарпдне религије: Вещтица 
13. Демпни нарпдне религије: Вила 
14. Припрема за дпмаёи задатак 
15. Презентација дпмаёег задатка 
16. Циклус нарпдних пбишаја: Бпжиё 
17. Циклус нарпдних пбишаја: Ускрс 
18. аурѐевдан и Ивандан 
19. Сетва и жетва 
20. Слава – пснпвни пбишаји 
21. Слава – теприје п ппреклу 
22. Циклус нарпдних пбишаја – ппнављаое и дискусија 
23. Ритуализација спцијалнпг развпја жене: пплнп сазреваое 
24. Ритуализација спцијалнпг развпја жене: удаја 
25. Ритуализација спцијалнпг развпја жене: раѐаое 
26. Смрт, ппгреб и жаљеое 
27. Пбишајнп-правне радое у вези са смрёу 
28. Лаппт 
29. Припрема за испит 
30. Припрема за испит 
 
Кплпквијум (40%): усмена прпвера знаоа студената кпја се састпји пд пдгпвпра на 3 краёа питаоа кпја пдгпварају преѐеним 
целинама; Усмени испит (50%): Испит се састпји пд пдгпвпра студената на 3 дужа питаоа у дијалпщкпј фпрми - акценат је 
стављен на ппвезиваое целпкупнпг градива у целину. 

Литература:  
1. Клпд Леви-Стрпс, Дивља Мисап, Бепград: Нплит, 1978. 
2. Клпд Леви-Стрпс, Структурална Антрппплпгија, Загреб: Стварнпст, 1958. 
3. Мери Даглас, Шистп и ппаснп, Бепград: XX век, 2001. 
4. Малкплм Хамилтпн, Спциплпгија религије, Бепград: Clio, 2003. 
5. Јелена апрѐевиё, Антрппплпгија Религије – прпщириваое дпмена религије, Култура 101, 2001, 6-33 
6. Brian Morris, Religion and Anthropology: A Critical Introduction, Cambridge University Press, 2006. 
7. Дущан Бандиё, Табу у традиципналнпј култури Срба, Бепград: БИГЗ, 1980. 
8. Дущан Бандиё, Нарпдна Религија Срба у 100 ппјмпва, Бепград: Нплит, 1991. 
9. Дущан Бандиё, Царствп Земаљскп и Царствп Небескп, Бепград: XX век, 1997. 
10. Веселин Шајканпвиё, Мит и религија у Срба, Бепград: Српска Коижевна Задруга, 1973. 
11. Мирпслава Малещевиё, Ритуализација пплнпг сазреваоа жене, Бепград: Етнпграфски Институт САНУ, 1986. 



12. Иван Кпвашевиё, Семиплпгија ритуала, Семиплпгија Ритуала, Бепград: Прпсвета, 1985. 
13. Ласта ааппвиё, Земља - Верпваоа и Ритуали, Бепград: Етнпграфски Институт САНУ, 1995. 
14. Бпјан Јпванпвиё, Тајна лаппта, Нпви Сад: Прпметеј, 1999. 
15. Миле Недељкпвиё, Гпдищои пбишаји у Срба, Бепград: Вук Карачиё, 1990. 
16. Веселин Шајканпвиё, Мит и Религија у Срба, Бепград: Српска Коижевна Задруга, 1973. 
17. Мила Бпсиё, Гпдищои пбишаји Срба у Впјвпдини, Нпви Сад: Музеј Впјвпдине, 1996. 
18. Тихпмир апрѐевиё, Рпѐеое, свадба и смрт у верпваоима и пбишајима нащег нарпда, Нищ: Прпсвета, 2002. 
19. Тихпмир апрѐевиё, Нащ нарпдни живпт, коига 4, Бепград: Прпсвета, 1984. 
20. Никпла Павкпвиё, Студије и пгледи из правне етнплпгије, Бепград: етнплпщка библиптека, 2014. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијам пп задатим темама 
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница 
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJET3 - Етнплпгија 3: Антрппплпгија савремених Балканских друщтава 

Наставници: Милпщ Ращиё, наушни сарадник 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжена Етнплпгија 2 

Циљ предмета:  
Предмет изушава пснпвне ппјмпве савремених етнплпщких и антрппплпщких дискусија те се са фпкуса на традиципналнп 
друщтвп ппмера на савременп друщтвп. Предмет се такпѐе бави симбплишкпм гепграфијпм Балкана да би уппзнап студенте 
са прпблемима културне репрезентације и дискусијпм на тему балканске музике и културних идентитета. Други деп 
предмета фпкусираёе се на изушаваое рпдних идентитета крпз пснпвне ппставке антрппплпгије тела. Теме изушаваоа биёе: 
невербална телесна кпмуникација, телесни лепптни идеали, медицинска антрппплпгија и антрппплпгија плеса. 

Исхпд предмета:  
Пп пкпншаоу предмета студенти ёе стеёи пснпвна знаоа везана за прпблеме и дилеме савремене етнплпгије и 
антрппплпгије са нагласкпм на прпблеме рпдних, телесних, наципналних идентитета и културне репрезентације. 

Садржај предмета:  
1. Антрппплпщке теприје: Интерпретативна антрппплпгија Клифпрда Герца 
2. Ппјмпви кплпнијалнп и ппст-кплпнијалнп у антрппплпгији 
3. Антрппплпгија и екпнпмија - пптрпщоа и идентитети 
4. Писаое етнпграфије – пример: Јанпмаме (Напплепн Щанпн)  
5. Писаое етнпграфије – пример: Халпернпви у Пращцу (видеп)  
6. Ппјам: Пријентализам (Едвард Саид)  
7. Увпд у студије Блакана 
9. Прпблеми прпушаваоа градске културе на Балкану 
10. Прпблеми прпушаваоа идентитета: културна интимнпст Мајкла Херцфелда 
11. Музика и идентитети на Балкану 
12. Гледаое филма 'Шија је пвп песма' 
13. Увпд у метпде визуелне антрппплпгије: Балкан на филму 
14. Припрема дпмаёег задатка 
15. Презентација дпмаёег задатка 
16. Телесна невербална кпмуникација и увпд у антрппплпгију тела 
17. Нарпдна медицина и телесни лепптни идеали 
18. Антрппплпгија тела и српдствп 
19. Српдствп и телп – теприје п српднишкпј слишнпсти у Србији 
20. Пјер Бурдије – студија п кабилскпј куёи 
21. Антрппплпгија тела и сексуалнпсти 
22. Вирчине или тпбелије 
23. Културнп-истпријске паралеле са ппјавпм вирчина 
24. Пснпвне ппставке антрппплпгије плеса 
25. Пснпви метпдплпгије антрппплпгије плеса 
26. Визуелна антрппплпгија: плес на филму 
27. Фплклпр и фплклпристика 
28. Фплклпр кап сценски ппкрет 
29. Припрема за испит 
30. Припрема за испит 
 
Кплпквијум (40%): кплпквијум се састпји пд усмене презентације библипграфске јединице кпју су студенти имали да 
припреме. Студенти првп прилажу синппсис и писану анализу коиге а пптпм крпз разгпвпр п коизи са предметним 
прпфеспрпм дпбијају пцену.  Усмени испит (50%): Испит се састпји пд пдгпвпра студената на 3 дужа питаоа у дијалпщкпј 
фпрми - акценат је стављен на ппвезиваое целпкупнпг градива у целину. 

Литература:  
1. Клифпрд Герц, Интерпретација културе 1 и 2, Бепград: XX век, 1998 
2. Марщал Салинс, Првпбитнп друщтвп благпстаоа: есеј п екпнпмији лпваца-сакупљаша, Бепград: Анархија/блпк 45, 2002 
3. Аnthony Shay, Choreographing Politics: Stage Folk Dance Companies, Representation and Power, Middletown: Wesleyan 
University Press, 2002 
4. Напплепн Щанпн, Јанпмаме: пкрутни нарпд, Нпви Сад: Светпви, 1992. 
5. Ана Вујанпвиё и Александра Јпвиёевиё, Увпд у студије перфпрманса, Бепград: Фабрика коига, 2006 
6. Марија Тпдпрпва, Имагинарни Балкан, Бепград: XX век, 1999 
7. Едвард Саид, Пријентализам, Бепград: XX vek, 2008 
8. Клаус Рпт, Слике у Главама - Пгледи п нарпднпј култури у Југпистпшнпј Еврппи, Бепград: XX век, 2000 
9. Марина Симиё, 'Егзит у Еврппу: Пппуларна Музика и Пплитике Идентитета у Савременпј Србији', Шасппис Култура 116-7, 
2006. 
10. Збпрник радпва: Градска култура на Балкану, Балканплпщки Институт Бепград, 1988. 
11. Мприс Гпделије, Марксизам и Антрппплпгија, Загреб: Щкплска коига, 1982. 



12. Мајкл Херцфелд, Културна интимнпст, Бепград: XX век, 2004. 
13. Франспаз Еритје, Две сестре и оихпва мати, Бепград: XX век, 2003. 
14. Сима Трпјанпвиё, Психпфизишкп изражаваое српскпг нарпда ппглавитп без реши, Прпсвета – Библиптека Бащтина, 1986. 
15. Бпјан Жикиё, Антрппплпгија геста 1 и 2, Бепград: Српски генеалпщки центар, 2002 
16. Петар Влахпвиё, Идеал шпвекпве физишке леппте у нарпдним песмама северпистпшне Србије, Развитак 4-5, 1970 
17. Зприца Иванпвиё и Предраг Щаршевиё, П статусу тела у антрппплпгији, Шасппис Култура, 105-6, 2003 
18. Predrag Šarčevid, Tobelija: Female-to-Male Cross Gender Role in the 19th and 20th Century Balkans, Between the Archives and 
the Field, A Dialogue on Historical Antropology of the Balkans, K. Kazer, M. Jovanovid, and S. Naumovid (eds.), Belgrade-Graz, 1999 
19. Марсел Мпс, 'Телесне технике', Спциплпгија и Антрппплпгија ко2, Бепград: XX век, 1998 
20. Drid Willims, Ten Lectures on Theorie of the Dance, New Jersey: Scarecrow Press, 1991 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијам пп задатим темама 
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница 
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJEM1 - Етнпмузикплпгија, OUJEM1 - Етнпмузикплпгија 

Наставници: Маркпвиё Д. Младен, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са развпјем и пблицима впкалне, инструменталне и впкалнп-инструменталне музишке традиције 
Србије, кап и са класификацијпм и ппјавним пблицима нащих нарпдних музишких инструмената крпз етнпмузикплпщка и 
етнппрганплпщка разматраоа. 

Исхпд предмета:  
Пп пкпншаоу наставе пд студента се пшекује разумеваое пснпвних пблика впкалнпг музишкпг наслеѐа Србије, ппзнаваое 
пснпвне класификације нарпдних музишких инструмената и инструменталне праксе, кап и пснпвних принципа на кпјима 
ппшива етнпмузикплпгија кап наука. 

Садржај предмета:  
1. Истпријски развпј прпушаваоа музишкпг фплклпра и ппјам музишкпг фплклпра 
2. Етнпмузикплпгија кап наука и преглед оенпг развпја кпд нас 
3. Ппјам нарпдне песме 
4. Класификације нарпдне песме (Вук Карачиё, Видп Латкпвиё, Мипдраг Васиљевиё)  
5. Нарпдна песма у пквиру пбреда 
6. Зимски циклус пбредних песама 
7. Прплеёни циклус пбредних песама 
8. Летои циклус пбредних песама 
9. Јесеои циклус нарпдних песама 
10. Песме живптнпг циклуса 
11. П развпју вищегласа и пснпвним врстама у нащпј впкалнпј музишкпј традицији 
12. Двпгласнп певаое старије традиције – хетерпфпнија 
13. Двпгласнп певаое старије сепске традиције – бпрдун и хетерпфпнија-бпрдун 
14. Двпгласнп певаое нпвије сепске традиције – ппреклп и пдлике 
15. Пд функципналнпг ка естетскпм у нарпднпм певаоу 
16. Ппјам музишкпг инструмента и нарпднпг музишкпг инструмента; прганплпгија 
17. Ппщта класификација музишких инструмената – истпријски преглед 
18. Идипфпни инструменти 
19. Мембранпфпни инструменти 
20. Слпбпдни аерпфпни инструменти 
21. Лабијални дувашки инструменти – дудурејщ, кавал и щупељка 
22. Лабијални дувашки инструменти – цевара, фрула, двпјнице 
23. Инструменти са једним ударним језишкпм – једнпгласни и дипле 
24. Инструменти са једним ударним језишкпм - гајде 
25. Инструменти са два ударна језишка 
26. Нарпдне трубе 
27. Кпрдпфпни инструменти – тамбуре (пријенталне и впјвпѐанске)  
28. Кпрдпфпни инструменти – гудашки и пснпвни гудашки ансамбл 
29. Тамбуращки ансамбл и ансамбл лимених дуваша 
30.Савремени градски ансамбли 
Кплпквијум: писмени тест са 15. питаоа; Писмени испит: писмени тест са 20 питаоа. 

Литература:  
1. Andrijana Gojkovid: Narodni muzički instrumenti, Vuk Karadžid, Beograd 1989. (пдлпмци) 
2. Andrijana Gojkovid: Muzički instrumenti – mitovi i legende; simbolika i funkcija, Cicero, Beograd 1994. (пдлпмци) 
3. Dimitrije O. Golemovid: Etnomuzikološki ogledi, Biblioteka XX vek, Beograd 1997. 
4. Димитрије П. Гплемпвиё: Нарпдна музика Југпславије, Музишка пмладина, Бепград 1998. 
5. Dimitrije O. Golemovid: Čovek kao muzičko bide, Biblioteka XX vek, Beograd 2006. 
6. Dragoslav Devid: Etnomuzikologija I - II (skripta), Univerzitet umetnosti, Beograd 1981. 
7. Dragoslav Devid: Uvod u osnove etnomuzikologije III – instrumenti (skripta), Univerzitet umetnosti, Beograd 1977. 
8. Младен Маркпвиё: Етнпмузикплпгија у Србији – путеви и путпкази. Нпви звук бр. 3. Бепград 1994, стр. 19 – 30. 
9. Пдабрани теренски филмпви (впкална, инструментална и впкалнп-инструментална пракса). 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијамa пп задатим темама 
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница 
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница 
Краёе студентске презентације пп задатим темама 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум-и 40 Писмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Присуствпваое настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJES1 - Етнпмузикплпгија савремених светпва 

Наставници: Нениё С. Ива, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени испити са претхпдне гпдине (кпји су пмпгуёили упис шетврте гпдине студија 

Циљ предмета:  
Циљ предмета јесте да се студенти/студенткиое уппзнају са тематским пдабирпм савремених музишких ппјава, жанрпва, 
праваца и заједница кпје шине хетерпгену мапу предмета актуелних етнпмузикплпщких истраживаоа, кап и да стекну 
пснпвна сазнаоа п ппстпјеёим приступима савременим музишким ппјавама прекп анализе идеплпщких, културалних, 
медијских и пплитишких дисппзитива музицираоа и музишкпг извпѐеоа у савременпм свету. 

Исхпд предмета:  
Oвладаваое елементарним тепријским впкабуларпм и актуелним аналитишким мпделима кпји се примеоују у тумашеоу 
савремене, неп/ппст-традиципналне и пппуларне музике у кпнтексту друщтвених и културалних прпцеса у ппзнпм XX и 
текуёем XXI веку, стицаое кпмпетенција за даљи сампстални наушнпистраживашки рад у датим ппљима, кап и за креативнп 
бављеое практишним и примеоеним аспектима етнпмузикплпгије. 

Садржај предмета:  
 
Курс је ппсвеёен савременим музишким жанрпвима, заједницама и културама у ппст-традиципналнпм, глпбалнпм друщтву. 
Тематске целине: музика, аутентишнпст и хибриднпст, музика у дпба Интернета и савремених технплпгија репрпдукције, 
музика и телп, музика и пплитика, музика и припаднпст. Тематске јединице: 1. глпбализација и глпкализација пппуларних 
музишких жанрпва; 2. прпцеси ривајвла на примерима нептрад. иципналних музишких ппкрета; 3. метафпре Истпка и Запада 
у дискурсу традиципналних и савремених музишких култура; 4. виртуелне музишке заједнице; 5. кпнцепт аутпрства, 
ппрекла/пригинала и кппије у дигиталнпм пкружеоу; 6. екпмузикплпгија и пдрживи развпј; 7. музишкп-сценски спектакли и 
фигура диве у XXI веку; 8. бипмузикплпщке и етнпмузикплпщке теприје ентрејнмента (entrainment); 9. телп и дискурси п 
раси и рпду у пракси музишкпг извпѐеоа; 10. музика у служби мапираоа спцијалнпг прпстпра; 11. фпрмације, заједнице и 
кпхпрте прганизпване пкп музике; 12. музика кап пблик друщтвенпг активизма; 13. музика и дискурси нпсталгије; 14. 
музика и етницитет; 15. ппл/рпд и сексуалнпст у кпнтексту савремених музишких пракси. 
 
Анализа пдабраних пгледних слушајева, израдa есеја, теренске радипнице (максималнп две), дебате и студентске 
презентације. 
Писмени деп испита састпји се у изради краёег кпментара на тему задату на лицу места (тему мпгу шинити: тепријска теза 
ппщтег типа, аудип/аудипвизуелни снимак, пдлпмак из литературе). Усмени деп испита пбухвата два питаоа из литературе 
и са предаваоа. 

Литература:  
1. Bejker, Ketrin. 2011. Zvuci granice. Popularna muzika, rat i nacionalizam u Hrvatskoj posle 1991. Beograd: XX vek. (odabrana 
poglavlja); 
2. Frit, Sajmon. 2007. "Može li popularna muzika da napreduje? razmišljanja o istoriji popularne muzike". Muzikologija 7: 247-257; 
3. McClary, Susan and Robert Walser. 1994. "Theorizing the Body in African-American Music". Black Music Research Journal 
(Selected Papers from the 1993 National Conference on Black Music Research (Spring, 1994) 14 (1): 75-84; 
4. Wong, Deborah. 2000. "Taiko and the Asian/American Body: Drums," Rising Sun," and the Question of Gender". The World of 
Music 42 (3): 67-78; 
5. Clayton, Martin, Rebecca Sager, and Udo Will. 2005. "In time with the music: The concept of entrainment and its significance for 
ethnomusicology." European meetings in ethnomusicology, 11: 3-142. (пдабрана ппглавља); 
6. Born, Georgina, and David Hesmondhalgh (eds). 2000. Western Music and its Others: Difference, Representation, and 
Appropriation in Music. Los Angeles: University of California Press. (odabrana poglavlja); 
7. Clayton, Martin, Trevor Herbert, and Richard Middleton (eds). 2003. The cultural study of music: A critical introduction. New York 
and London: Routledge. (odabrana poglavlja); 
8. Stokes, Martin, ed. 1994. Ethnicity, identity and music: The musical construction of place. Oxford: Berg. (odabrana poglavlja); 
9. Moisala, Pirkko, and Beverley Diamond (eds). 2000. Music and gender. Urbana and Chicago: University of Illinois Press. (odabrana 
poglavlja); 
10. Polymeropoulou, Marilou. 2014. "Chipmusic, Fakebeat and the Discourse of Authenticity in the Chip Scene". Widerscreen 1 (2); 
11. Livingston, Tamara E. 1999. "Music revivals: Towards a general theory." Ethnomusicology 43 (1): 66-85; 
12. Nenid, Iva. 2010. "Popkulturalni povratak tradicije (World da, ali Turbo?)". U Istorija umetnosti u Srbiji XX vek – I tom: Radikalne 
umetničke prakse 1913 – 2008, ur. Miško Šuvakovid, 915-924. Beograd: Orion Art; 
13. Nenid, Iva. 2009. "Roze kiborzi i (de) centrirane ideološke mašine: preobražaji muzičke kulture (turbo) folka." Genero 13: 63-80; 
14. Feld, Steven. 1996. "Pygmy POP. A genealogy of schizophonic mimesis." Yearbook for Traditional Music 28: 1-35; 
15. Feld, Steven. 1994. "A poetics of place: ecological and aesthetic co-evolution in a Papua New Guinea rainforest community." 
The Soundscape Newsletter 8; 
16. Bohlman, Philip V. 2007. "The Politics of Power, Pleasure and Prayer in the Eurovision Song Contest". Muzikologija 7: 39-67; 
17. Čolovid, Ivan. 2006. Etno – priče o muzici sveta na Internetu. Beograd: XX vek; 
18. Višnjid, Jelena. 2009. "'Idealno loša': politike rekonstrukcije identiteta turbo-folka u savremenoj Srbiji." Genero 13: 43-61; 
19. Zakid, Mirjana, and Danka Lajid-Mihajlovid. 2012. " (Re) creating the (folk music) tradition: The national competition of brass 
orchestras at the Dragačevo Trumpet Festival." New Sound -International Magazine for Music 39 (1): 58-79; 



20. Cottrell, Stephen. 2010. "Ethnomusicology and the music industries: An overview." Ethnomusicology Forum 19 (1): 3-25; 
21. Manuel, Peter. 1995. "Music as symbol, music as simulacrum: postmodern, pre-modern, and modern aesthetics in subcultural 
popular musics." Popular Music14 (02): 227-239. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

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: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Практишна настава 30 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 20 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLIM1 - Импрпвизација - глас и клавир 

Наставници: Миланкпвиё Д. Вера, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
a) Усппстављаое склада измеѐу певаоа и сппствене клавирске пратое, кап средства тумашеоа музике;  б) Сппспбнпст 
извлашеоа хармпнизације музике наушене пп слуху; в) Трансппзиција; г) Ствараое пригпдних дешијих песама, у циљу 
пбразпваоа деце, уз испуоаваое етишких критеријума (текст и музишки параметри кпји га пмузикаљују у складу су са 
ппщтеприхваёеним етишким нпрмама); д) Припрема за извпѐеое песме са сппственпм пратопм; д) Јавни сценски наступ 
(представа, ппщта тема представе је увек у складу са друщтвенпм пдгпвпрнпщёу ппјединца и групе.  

Исхпд предмета:  
А) Суверенпст у кприщёеоу клавира кап ппдрщке сппственпг и туѐег певаоа пп слуху и из нпта. Сппспбнпст редукције 
клавирске депнице уз пшуваое хармпнскпг ритма.  
 
б) Израда сценарија кпји ёе пбјдинити студентске песме у сценску целину уз јавнп извпѐеое. 

Садржај предмета:  
Први семестар 
Тепријска настава 
Сналажеое на клавијатури, налажеое пратое на клавијатури за песме пп слуху. Клависка пратоа кап ппдрщка впкалнпј 
депници, без дуплираоа мелпдије. Ппступци у редукцији структуре клавирскпг слпга, уз пшуваое хармпнскпг ритма.  
Певаое уз сппствену клавирску пратоу и кпрепетиција,  
Практишна настава 
Певаое песама уз сппствену кл. пратоу, уз тпналну и психплпщку трансппзициу, вежбаое прављеоа   клавирске 
"партитуре" кпја прати пришаое бајке, 
Други семестар 
Тепријска настава 
Стављаое клавирскпг звука у функцију музишкпг израза.  
Практишна настава 
Вежбе у кпмппнпваоу дешјих песама. 
Заврщни испит 
Писмени испит: партитура дешјих песама. 
Усмени испит: представа. 

Литература:  
1. Весна Крщиё: Клавир кап настанп средствп, 
2. Збирке дешијих песама за ушеое музике, 
3. Збирке впкалне литературе за нижу музишку щкплу сплп певаоа, 
4. Преглед учбеника за сплфеѐп свих степена пбразпваоа, 
5. Избпр збирки дешијих песама. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Интерактивна настава, предаваоа и радипнице: сви студенти укљушени (акп један студент пева, пстали записују тп щтп шују), 
дискусије у пквиру предаваоа и радипнице. 

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, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAKO2 - Инструментални кпнтрапункт, OUAKO2 - Инструментални кпнтрапункт 

Наставници: Репаниё А. Предраг, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Симиё М. Станкп, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен предмет Впкални кпнтрапункт 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру барпкнпг стила, кпји се пстварује крпз 
практишну анализу 
примера из музишке литературе и сампсталну израду кпмппзиција у датпм стилскпм маниру. Стицаое кпмпетенције за: 
бављеое 
педагпщким радпм у музишким и ппщтепбразпвним щкплама, струшан рад у разлишитим институцијама културе, медијима; 
примену 
стешених знаоа и вещтина у разлишитим видпвима музике, у дигиталним технплпгијама и уметнишким истраживаоима. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап знаое и искуствп у дпмену креираоа кпнтрапунктскпг тпка музике у виду стилске кпмппзиције барпкнпг 
пбрасца. 
Псппспбљен је за струшнп, прпмищљенп и креативнп кприщёеое пплифпних средстава у фпрмулисаоу и реализацији 
музишке идеје. 
Пвладап је тумашеоем инструменталнпг пплифпнпг стила, техникпм ращшлаоаваоа кпнтрапунктскпг тпка на пснпвне 
елементе 
преппзнајуёи, за дптишан стил, карактеристишне пплифпне ппјаве. Пвладап је сппспбнпщёу сампсталне израде разлишитих 
барпкних 
фпрми уз кприщёеое традиципналних кпмппзиципних средстава и дигиталних технплпгија. 

Садржај предмета:  
Креативни и аналитишкп-практишни дискурс наставе барпкнпг инструменталнпг кпнтрапункта: 
прелаз са мпдалне на тпналну хармпнију, хармпнски систем, систем мелпдије, ритма и третман диспнанце, практишни 
аспекти: 
сампстална израда двпгласнпг и трпгласнпг кпнтрапунктскпг става; аналитишки аспекти: двпгласни и вищегласни 
кпнтрапунктски став, 
кпнтрапунктске технике барпка 
1.Фпрмираое барпкнпг кпнтрапунктскпг стила и пспбенпсти инструменталне пплифпније на примерима из литературе; 
2. Тпнална пснпва, мелпдијске, ритмишке и хармпнске карактеристике барпкнпг инструменталнпг кпнтрапункта; 
3. Латентнп вищегласје у барпку - анализа литературе и израда задатака; 
4. Ппставка двпгласнпг става - представљаое хармпније у двпгласу; 
5. Слпбпдни двпгласни инструментални пдсек (став), практишна израда на пснпву претхпдних аналитишких ппставки 
6. Техника имитације у барпку; специјалне имитаципне технике (инверзија, ретрпградација, аугментација, диминуција) 
7. Имитаципни инструментални двпгласни пдсек (став) 
8. Техника секвенцираоа: аналитишкп сагледаваое пп аспектима примене у пплифпнпј кпмппзицији 
9. Техника секвенцираоа: мпдулатпрна функција и нашини секвенцираоа у пквиру меѐуставпва пплифпне кпмппзиције 
(крпз вежбе: кпнтрапунктска импрпвизација на бази секвенци свираоем на клавиру) 
10. Канпн 
11. Техника ппмерајуёих кпнтрапункта и практнишна примена крпз технику пбртајнпг кпнтрапункта у пктави 
12. Практишна израда пп щаблпну „щкплске“ двпгласне инвенције 
13. Двпгласна инвенција - уппзнаваое са слпженијим примерима из литературе; 
14. Двпгласна инвенција - уппзнаваое са слпженијим примерима из литературе; 
15. Кплпквијум 
** 
Кплпквијум: 
израда двпгласне имитаципне кпмппзиције (двпгласна инвенција), 
пплифпна анализа пдабранпг карактеристишнпг пдлпмка из барпкне музишке праксе 
1.Пспбине трпгласнпг, шетвпрпгласнпг и вищегласнпг кпнтрапунктскпг става - ппщте карактеристике; 
2. Трпгласна инвенција 
3. Ппщте карактеристике фуге 
4. Експпзиција фуге и велики секвентни меѐустав (техника израде трпгласне секвенце) у фуги (1. деп) 
5. Експпзиција фуге и велики секвентни меѐустав (техника израде трпгласне секвенце) у фуги (2. деп) 
6. Спрпвпдни деп фуге и пстали секвентни меѐуставпви у фуги (1. деп) 
7. Спрпвпдни деп фуге и пстали секвентни меѐуставпви у фуги (2. деп) 
8. Заврщни деп фуге (техника израде једнпставне (а за кпмппзитпре и слпжене) стрете) (1. деп) 
9. Заврщни деп фуге (техника израде једнпставне (а за кпмппзитпре и слпжене) стрете) (2. деп) 
10. Фуга са вище тема 
11. Примена фуге и фугиранпг рада у барпку, псврт на примере из литературе псталих барпкних пплифпних пблика 
(прелудијум, тпката, 
ришеркар, кпнтрапунктске варијације и сл.) 



12. Пплифпна анализа: збирни преглед фуга из збирке Дпбрп темперпвани клавир Ј. С. Баха 
13. Слпженије кпнтрапунктске технике барпка (1. деп) 
14. Слпженије кпнтрапунктске технике барпка (2. деп) 
15. Репетитпријум градива и припрема за испит 
наппмена: у пба семестра, у засебним терминима, или у пквиру вежби, предвиѐена је и презентација најуспелијих 
предиспитних радпва 
– инвенција и фуга у звушнпј лабпратприји 
Испитни захтеви: 
Писмени деп испита: израда трпгласне фуге на задату тему и кпмппзиципне параметре, 
пплифпна анализа пдабранпг карактеристишнпг пдлпмка из барпкне музишке праксе 
Усмени деп испита: дискусија у вези испитних радпва и oдгпвпри на питаоа из преѐенпг градива 

Литература:  
1. Перишиё, Властимир, Инструментални и впкалнп-инструментални кпнтрапункт, Бепград, Универзитет уметнпсти, 1987. 
2. Живкпвиё, Мирјана, Инструментални кпнтрапункт, Бепград, Завпд за учбенике и наставна средства, 1991. 
3. Раденкпвиё, Милутин, Секвенца у класишнпј инструменталнпј фуги, Бепград, Уметнишка академија, 1972. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум (израда двпгласне инвенције 
и 
пплифпна анализа) 

30 Усмени деп испита 10 

Активнпст и дпласци 10 Писмени деп испита (израда трпгласне и 
пплифпна анализа) 30 

Дпмаёи задаци – практишна израда 
кпмппзиција 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGIM1 - Истприја музике 1, OUGIM1 - Истприја музике 1 

Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр; Ппппвиё-Млаѐенпвиё Б. Тијана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Петкпвиё Р. Ивана, асистент са дпктпратпм; Маркпвиё Ј. Марина, асистент; Цветкпвиё А. Стефан, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је пвладаваое материјпм, разумеваое истпријских прпцеса, кљушних фенпмена и специфишнпсти музике 
првпбитне људске заједнице, антике, средоег века и ренесансе. Стицаое сппспбнпсти креативне примене стешених знаоа у 
матишнпј пбласти студија. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку мпдула пд студената се пшекује да ппкажу знаое п истпријскпм развпју музике пд првпбитне људске 
заједнице, прекп антишке еппхе, средоег века, дп ренесансе. Студенти ёе бити псппспбљени за примену терминплпгије 
везане за пвеј перипд музишке истприје и за адекватну примену пдреѐених знаоа стешених у пквиру курса. 

Садржај предмета:  
Предмет Истприја музике 1 пбухвата предаваоа, слущаое и анализираое примера из литературе.  
 
Теме: 1) Музика првпбитнпг друщтва; 2) Музика рпбпвласнишкпг друщтва: Сумер и Вавилпн, Египат, Индија; 3) Музика 
рпбпвласнишкпг друщтва: Кина, Јапан, музика исламских земаља; 4) Музика антишке Гршке; 5) Музика средоег века: 
византијска музика, српска музика дп 18. века; 6) Музика средоег века: грегпријански кпрал, рани пблици вищегласја; 7) 
Музика средоег века: светпвна музика; 8) Музика средоег века: развпј музишке теприје и писма; 9) Ренесанса у уметнпсти и 
музици; 10) Мптет и миса у ренесанси; 11) Светпвна и инструментална музика ренесансе; 12) Палестрина и Ласп 13) 
Музишка теприја у ренесанси; 14) Стилске карактеристике барпка; 15) Ппера у 17. веку; 16) Ппера у првпј пплпвини 18. века; 
17) Впкалнп-инструментална музика барпка; 18) Инструментална музика барпка; 19) Бах и Хендл; 20) Стилске 
карактеристике класицизма у музици; 21) Кпмппзитпри 18. века кап музишки предузетници; 22)Развпј симфпније у 
класицизму (Хајдн и Мпцарт); 23) Бетпвен: симфпније; 24) Развпј камерне музике у класицизму; 25) Музика за инструменте 
са диркама у класицизму (кпнцерти и сплистишке кпмппзиције); 26) Мпцарт: ппере 
 
Кплпквијум (тест): писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива – пд музике првпбитнпг друщта дп музике у 
ренесанси.  
 
Слущни тест: звушнп преппзнаваое музишких стилпва и дела из целпкупнпг градива – десет звушних питаоа на кпја се 
писменп пдгпвара.  
 
Усмени испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Abraham Džerald, Oksfordska istorija muzike I, Beograd, 2001; 
2. Andreis Josip, Povijest glazbe, Zagreb, 1975; 
3. Judkin Džeremi, Muzika u srednjovekovnoj Evropi, Beograd, 2003; 
4. Muzička enciklopedija I-III, Zagreb, 1971-1977; 
5. Пејпвиё Рпксанда, Истприја музике 1, Бепград, 1991; 
6. Пејпвиё Рпксанда и сарадници, Српска музика пд насељаваоа слпвенских племена на Балканскп пплупстрвп дп 18. века, 
Бепград, 1998; 
7. Пејпвиё Рпксанда и сарадници, Музика минулпг дпба, Бепград, 2004; 
8. Saks Kurt, Muzika starog sveta, Beograd, 1980; 
9. Ajnštajn Alfred, Mocart, Beograd, 1991; 
10. Grout Donald J., A History of Western Music (пдабрана ппглавља), прев. др Весна Микиё, интернп издаое ФМУ; 
11. Muzička enciklopedija I-III, Zagreb, 1971–1977; 
12. Pejovid Roksanda, Barokni koncert, Beograd, 1982; 
13. Пејпвиё Рпксанда, Музика минулпг дпба, Бепград, 2004; 
14. Пејпвиё Рпксанда, Истприја музике I, Бепград, 1991; 
15. Peričid Vlastimir, Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, Beograd, 1987; 
16. Rozen Čarls, Klasični stil, Beograd, 1979. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, слущаое и анализа пдбраних примера, дискусије 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Слущни тест 20 Усмени испит 40 

Присуствп предаваоима 10   

Кплпквијум (тест) 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGIM2 - Истприја музике 2, OUGIM2 - Истприја музике 2 

Наставници: Јеремиё-Мплнар В. Драгана, редпвни прпфеспр; Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр; Лекпвиё М. 
Биљана, дпцент 

Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асистент са дпктпратпм; Митрпвиё Д. Радпщ, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да уппзна студента са актерима, жанрпвима, фпрмама, музишким праксама и кљушним естетишким 
ставпвима еппхе и да му ппкаже дубпку укпреоенпст музике у пплитишким, спцијалим, екпнпмским  и щирим културним 
пкплнпстима. Курс је кпнципиран такп да се музика разлишитих еврппских култура 19. века представи крпз изушаваое 
жанрпва кпји су репрезентативни за тп време, главних представника и оихпвих најзнашајнијих дела. Циљ је такпѐе да 
студенти савладају метпде ушеоа и истраживаоа (нарпшитп кприщёеоем дигиталних извпра), стекну навику 
самппбразпваоа и изграде пснпву музишкп-истпријскпг мищљеоа. 

Исхпд предмета:  
Увид у главне развпјне прпцесе и тенденције у истприји музике 19. века. Пвладаваое градивпм и сппспбнпст креативне 
примене стешених знаоа у матишнпј пбласти студија. Примена стешених знаоа у щирем кпнтексту кпји има за циљ 
друщтвени ангажман и дппринпс. 

Садржај предмета:  
I деп: 1.Музика 19. века; 2. Lied; 3. Музика за клавир; 4. Симфпнија ппсле Бетпвена: Щуберт, Менделспн, Щуман; 5. 
Симфпнија ппсле Бетпвена: Берлипз; 6. Листпва алтернатива симфпнији; 7. Ппвратак сиимфпније: Брамс, Брукнер, Франк; 8. 
Анализа пдабраних дела; II деп: 9. Рпмантишарска ппера у Италији и Францускпј; 10. Рпмантишарска ппера у Немашкпј; 11. 
Верди; 12. Вагнер; 13. Бајрпјтске свешанпсти – пд утппије дп уметнишкп-предузетнишкпг прпјекта;14. Анализа пдабране 
ппере; 15. Музика у Еврппи с краја 19. века и ппшеткпм 20. века; 16. Симфпнија кап свет: Малер; 17. Ппера ппсле Вагнера: 
Щтраус; III деп: 18. Зашеци музишке културе у Србији; 19. Музика у Србији Мпкраошевпг дпба; 20. Меѐуратна српска музика 
(институције, стилски и жанрпвски развпј, представници); 21. Кпмппзитпрскп стваралащтвп Кпопвиёа, Христиёа, 
Милпјевиёа и Славенскпг; 22. Музика у Шещкпј; 23. Друщтвп, култура и музика у Русији; 24.Ппера у Русији: представници, 
жанрпви, карактеристике; 25. Анализа пдабраних дела. 
 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива (музика 19. века).  
 
Есеј: писмени рад пбима три странице на задату тему из градива, у дигиталнпм фпрмату.  
 
Усмени испит: усмени пдгпвпр на два питаоа (музика у Еврппи с краја 19. века и ппшеткпм 20. века). 

Литература:  
1. Petar Bingulac: "Stevan Mokranjac i njegove Rukoveti", u: Napisi o muzici, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1988, 94–122; 
2. Stana Đurid-Klajn, "Nacionalno u delu Glinke", u: Muzika i muzičari, Beograd, Prosveta, 149–154; 
3. Dragana Jeremid-Molnar: Rihard Vagner, konstruktor "istinske" realnosti, Beograd: Fabrika knjiga, 2007, str. 135–149 i 161–179; 
4. Jurij Keldiš, "Čajkovski kao simfoničar. Osnove njegovog simfonijskog metoda", u: Petar Iljič Čajkovski – život i stvaralaštvo, 
Beograd: Muzička omladina Srbije, 1970, 41–60; 
5. Leksikon opera, ur. Gordan Dragovid, Beograd: Univerzitet umetnosti, 2008, 238–250, 261–264, 359–363 и 479–481; Споа 
Маринкпвиё: Истприја музике, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства, 2003, стр. 3–69; 
6. Споа Маринкпвиё: Истприја српске музике, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства, 2008, 41–57, 102–107 и 109–
118; 
7. Tatjana Markovid: Transfiguracije srpskog romantizma, Beograd: Univerzitet umetnosti, 2005, str. 128–145; 
8. Милпје Милпјевиё, Сметана – живпт и дела, Бепград, 115–124; 
9. Zdeněk Nejedlý, Bedřich Smetana, Prag: Orbis, 1946, 30–39; 
10. Vlastimir Peričid i Dušan Skovran, "M. P. Musorgski: Boris Godunov", u: Nauka o muzičkim oblicima, Beograd, FMU, 1991; 
11. Tijana Popovid-Mlađenovid, Klod Debisi i njegovo doba: od Zmaja iz Alke do Zaljubljenog fauna: povodom devedeset godina od 
kompozitorove smrti, Beograd, Muzička omladina Srbije, 26–34 и 54–61; 
12. Dragana Stojanovid-Novičid, Đuzepe Verdi, Beograd: Muzička omladina Srbije, 2002, 20–43; 
13. Е. T. A. Хпфман: "Бетпвенпва инструментална музика (1813)", Нпви Звук, 1997, бр. 9: 91–95; 
14. Arnold Šonberg, Veliki pijanisti, Beograd: Nolit, 1983, 110–125; 
15. Вебпграфија 
 
-Плејлисте на сајту youtube са пдабраним музишким примерима, интервјуима и дпкументарним филмпвима п темама из 
градива 
 
- Beyond the Score: Wagner – ’The Tristan Effect’, https://csosoundsandstories.org/bts-wagner/ (приступљенп 15. јуна 2019. 
гпдине) 
 
- Beyond the Score: Berlioz – Symphonie fantastique, https://csosoundsandstories.org/berlioz-symphonie-fantastique-complete-
performance/ (приступљенп 15. јуна 2019. гпдине) 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа; слущаое и анализа пдабраних примера; дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум 20 Усмени испит 40 

Присуствп и активнпст на настави 20   

Есеј 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGIM3 - Истприја музике 3, OUGIM3 - Истприја музике 3 

Наставници: Стпјанпвиё-Нпвишиё П. Драгана, редпвни прпфеспр; Лекпвиё М. Биљана, дпцент 

Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Циљ предмета: Изушаваое еврппске, светске и наципналне музике 20. и 21. века – кпнтекста (друщтвенпг, пплитишкпг, 
екпнпмскпг), најзнашајнијих праваца, техника кпмппнпваоа, индивидуалних стваралашких дппринпса. Курс је, дакле, 
усмерен ка кпмплекснпм ппзнаваоу разлишитих ппјава из музишкпг живпта у оихпвпм меѐуспбнпм пднпсу. Циљ је такпѐе 
да студенти савладају метпде ушеоа и истраживаоа (нарпшитп кприщёеоем дигиталних извпра), стекну навику 
самппбразпваоа и изграде пснпву музишкп-истпријскпг мищљеоа. 

Исхпд предмета:  
Базишнп ппзнаваое развпјних прпцеса у истприји музике. Разумеваое музишких стилпва: истпријскп, тепријскп-аналитишкп 
и културплпщкп схватаое карактеристика изушених еппха, жанрпва и прпблема. Пвладаваое градивпм и сппспбнпст 
креативне примене стешених знаоа у матишнпј пбласти студија.Примена стешених знаоа у щирем кпнтексту кпји има за циљ 
друщтвени ангажман и дппринпс. 

Садржај предмета:  
. Музишке праксе прве пплпвине 20. века (друщтвенп-истпријски кпнтекст, екпнпмски кпнтекст – музишкп тржищте, бизнис и 
предузетнищтвп; ппщти преглед музишких праваца и метпда); 2.Непкласицизам у Францускпј (Ерик Сати и щестпрка); 3.Игпр 
Стравински - фплклпрнп услпвљени експресипнизам; 4. Игпр Стравински - непкласицизам; 5.Бела Бартпк; 6.Сергеј 
Прпкпфјев и Дмитриј Щпстакпвиш; 7. Друга бешка щкпла: Арнплд Щенберг - атпнални експресипнизам; 8. Арнплд Щенберг – 
дпдекафпнија; 9. Друга бешка щкпла – Албан Берг и Антпн Веберн; 10. Немашка музика прве пплпвине 20. века (Паул 
Хиндемит, Курт Вајл, Карл Прф); 11.Српска музика измеѐу два светска рата – Пращка група; 
 
12. Музишке праксе ппсле 1945. гпдине (друщтвенп-истпријски кпнтекст, екпнпмски кпнтекст – музишкп тржищте, бизнис и 
предузетнищтвп; ппщти преглед музишких праваца и метпда); 13. Пливије Месијан 14. Интегрални серијализам (Пјер Булез, 
Карлхајнц Щтпкхаузен); 15. Музика и архитектура/физика, математика (Јанис Ксенакис); 16. Алеатприка (Пјер Булез, 
Карлхајнц Щтпкхаузен); 17. Индетерминизам - Чпн Кејч; 18. Ппљска щкпла (Кжищтпф Пендерецки, Витплд Лутпславски) и 
аерѐ Лигети; 19. Инструментални и музишки театар (Маурисип Кагел, Лушанп Берип, Винкп Глпбпкар); 20. Развпј 
електрпнске музике (пд аналпгне дп дигиталне); 21.Правци развпја савремене америшке музике; 22. Кпмппзитпр кап 
бизнисмен и ппкрпвитељ прпјеката у пбласти музике: слушај Шарлса Ајвза; 23. Музика, медији и предузетнищтвп – Young 
People's Concerts (1958–1973) Лепнарда Бернщтајна; 24. Српска музика ппсле 1945. гпдине – аутпри, правци, жанрпви; 
Љубица Мариё, Станпјлп Рајишиё, Милан Ристиё; 25.Непкласицизам у српскпј музици (Дущан Радиё, Дејан Деспиё); 
26.Авангардне нпвине у српскпј музици щездесетих и седамдесетих гпдина (Владан Радпванпвиё, Рајкп Максимпвиё); 27. 
Минимализам у српскпј музици; 28. Ппстмпдерна у српскпј музици (Срѐан Хпфман, Милан Михајлпвиё, Властимир 
Трајкпвиё, Зпран Ериё) 
 
Прпвера знаоа – писани тест (кплпквијум): писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива (наставне јединице 1– 11).  
 
Слущни тест: звушнп преппзнаваое музишких стилпва и дела из целпкупнпг градива – десет звушних питаоа на кпја се 
писменп пдгпвара.  
 
Усмени испит: усмени пдгпвпр на два питаоа (наставне јединице 12– 25). 

Литература:  
1. The Norton Introduction to Music History. Robert P. Morgan: Twentieth Century Music, A History of Musical Style in Modern 
Europe and America, New York – London, W. W. Norton & Company, 1991. (превпд извпда у рукппису; са енглескпг превела 
Весна Микиё) 
2. Ридер Истприја музике 5 и Истприја музике 6, уредници др Драгана Стпјанпвиё-Нпвишиё и асистент Ивана Миладинпвиё 
Прица, Бепград, Факултет музишке уметнпсти у Бепграду, 2015. 
3. Кпмпакт-диск са музишким примерима за слущаое – Истприја музике 5, Бепград, Факултет музишке уметнпсти у Бепграду, 
2013. (Приредиле др Весна Микиё и Биљана Лекпвиё) 
4. Кпмпакт-диск са музишким примерима за слущаое – Истприја музике 5, Бепград, Факултет музишке уметнпсти у Бепграду, 
2013. (Приредиле др Драгана Стпјанпвиё-Нпвишиё и Ивана Миладинпвиё Прица) 
5. The Grove's Dictionary of Music and Musicians, 2001. 
6. Истприја српске музике, ур. Мирјана Веселинпвиё-Хпфман, Бепград, Завпд за учбенике, 2007. 
7. Andreis, Josip, Povjest glazbe 3, Zagreb, Liber, 1989. 
8. Bergamo, Marija, Elementi ekspresionističke orijentacije u srpskoj muzici do 1945. godine, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1977. 
9. Veselinovid, Mirjana, Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1983. 
10. Kohoutek, Ctirad, Tehnike komponovanja u muzici 20. veka, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1984. 
11. Mikid, Vesna, Lica srpske muzike: neoklasicizam, Beograd, Katedra za muzikologiju, FMU, 2009. 
12. Peričid, Vlastimir, Muzički stvaraoci u Srbiji, Prosveta, Beograd, 1969. 
13. Стпјанпвиё-Нпвишиё, др Драгана, Винкп Глпбпкар: музишка пдисеја једнпг емигранта, Бепград, Факултет музишке 
уметнпсти, ИП "Сигнатуре", 2013. 



14. Стпјанпвиё-Нпвишиё, др Драгана, Пблаци и звуци савремене музике, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, ИП 
"Сигнатуре", 2007. 
15. Veselinovid-Hofman, Mirjana, Fragmenti o muzičkoj postmoderni, Novi Sad, Matica srpska, 1997. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, слущаое пдабраних примера и оихпва анализа и дебате, кпнтинуирана прпвера знаоа. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Слущни тест 20 Усмени испит (два питаоа) 40 

Ппхаѐаое наставе и активнпст на шасу 10   

Прпвера знаоа – писани тест 
(кплпквијум) 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHIT1 - Истприја музишке теприје 1 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п истпријским етапама развпја музишке теприје и увид у дела и кпнцепте најзнашајнијих 
тепретишара 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу знаоима п главним етапама развпја музишке теприје, кап 
и п најзанашјнијим тепријским и метпдплпщким ппставкама 

Садржај предмета:  
1. Пдреѐеое ппјма "музишка теприја"; местп музишке теприје у систему музишке науке; перипдизација истприје музишке 
теприје. 2. Музишка теприја старе Гршке: ппимаое музике; структура науке п музици; Питагпра и оегпва щкпла, Платпн, 
Аристптел, Аристпксен, Птплпмеј, Аристид Квинтилијан. 3. и 4. Ушеое п хармпнији: звуци, интервали, лествице, рпдпви, 
тпнпви (трансппзиције), метабпле (прпмене), мелппеја (граѐеое мелпдије). 5. Радипница (анализа пдабраних фрагманата 
из музишкп-тепријских радпва, дискусија). 6. Музишка теприја средоег века – ппщте карактеристике; извпри. 7. Бпетије и 
антишка традиција; ушеое п три рпда музике и три вида хармпније; хармпнија и брпј; кпнцепција квадривијума. 8. и 9. 
Теприја дијафпније (прганума): Musica enchiriadis, Scolica enchiriadis, Гвидп из Ареца – пснпвне рефпрме, систем 
сплмизације; ушеое п редпследу интервала на примеру трактата анпнимних аутпра (Трактат из Мпнпељеа, Ad organum 
faciendum /Милански трактат/, Ars organi /Ватикански трактат/). 10. Tеприја дискантуса и прпблематика мензурисане 
музике: Франкп, Јпханес де Гарландија, Пертрус диктус Палма пкипза. 11. Јпханес де Мурис и ревизија актуелнпг 
мензуралнпг система (Speculum musicae, Notitia artis musice, Ars contrapuncti, Compendium musicae practicae, Libellus cantus 
mesurabilis); тепријски дппринпс Филипа де Витрија. 12. Настанак теприје кпнтрапункта. 13. и 14. Радипница (анализа 
пдабраних фрагманата из музишкп-тепријских трактата, дискусија). 15. Рекапитулација градива и припрема за испит. 
Испитни захтев:  Пдпвпр на два питаоа 

Литература:  
1. Andrew Barker, The Science of Harmonics in Classical Greece, Cambridge University Press, Cambridge, 2007. 
2. Thomas J. Mathiesen, Greek music theory, In Thomas Christensen (Ed.), The Cambridge History of Western Music Theory, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2002, 109–135. 
3. Edmond de Coussemaker (Ed.), Scriptorum de musica medii aevi nova series a Gerbertina altera, Durand, Paris, 1864–1876. 
4. Martin Gerbert (Ed.), Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum, Typis San-Blasianis, St. Blaise, 1784. 
5. Petrus frater dictus Palma ociosa, Compendium de discantu mensurabili, In Johannes Wolf, Ein Beitrag zur Diskantlehre des 14. 
Jahrhunderts, Sammelbände der Internationalen Musikgesellschaft, 15, Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1913–1914, 505–534. 
6. Erich Reimer, Johannes de Garlandia: De mensurabili musica, Kritische Edition mit Kommentar und Interpretation der 
Notationslehre, Teil I, Quellenuntersuchungen und Edition, Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, Band X, Franz Steiner, 
Wiesbaden, 1972. 
7. Zoran Božanid, Nastanak teorije kontrapunkta, u Miloš Zatkalik i dr. (ured.), Zbornik katedre za muzičku teoriju: Muzička teorija i 
analiza 4, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2007, 74–87. 
8. Хплпппв Юрий и Римма Ппспелпва, Филпспфия гармпнии Бпюция, Гармпния: прпблемь науки и метпдики, Вьп. 2, 
Рпстпвская гпсударственная кпнсерватприя, Рпстпв на Дпну, 2005, 38–66. 
9. Римма, Ппспелпва, Западная нптация XI–XIV векпв; Пснпвнье рефпрмь (на материале трактатпв), Кпмппзитпр, Мпсква, 
2003. 
10. Вяшеслав Щестакпв, Музькалэная юстетика западнпеврппейскпгп средневекпвэя и Впзрпждения, Музька, Мпсква, 1966. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 300 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Рад на литератури 20 Усмени испит 70 

Ппхаѐаое наставе и активнпст 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHIT2 - Истприја музишке теприје 2 

Наставници: Белиё Р. Сенка, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Истприје музишке теприје 1 (OHIT1) 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п истпријским етапама развпја музишке теприје и увид у дела и кпнцепте најзнашајнијих 
тепретишара 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу знаоима п главним етапама развпја музишке теприје, кап 
и п најзанашјнијим тепријским и метпдплпщким ппставкама. 

Садржај предмета:  
1. Увпд у истприју музишке теприје 15. и 16. века; 2-3. Платпнистишки аспект музишке теприје 15. и 16. века, Питагпрејски 
аспект музишке теприје 15. и 16. века (Гафуријус и Царлинп), Аристпксенпвска традиција тпкпм 15. и 16. века: пд Тинктприса 
дп Галилеја; 4. Развпј мпдалне теприје у 15. и 16. веку; 5. Теприје кпнтрапункта 15. века и прве пплпвине 16. века: 
Тинктприс, Гафуријус, Арпн; 6-7. Теприје кпнтрапункта друге пплпвине 16. века: пд Виёентина дп берпнеа; 8. Ревизија 
кпнтрапункта: најава "друге праксе" (Винёенцп Галилеј); 9. Кпнтрпверзе заступника "прве" и" друге праксе": Артузи-
Мпнтеверди, Царлинп-Галилеј; 10. Пднпс музика-текст у трактатима 16. века: утицаји ретпришке и ппетске теприје; 11. 
Јпаким Бурмајстер: анализа Ласпвпг мптета; 12. Канпн кап сублимација кпнтрапунктске технике у тепријским трактатима 15. 
и 16. века; 13-14. Рад на истраживашкпм прпјекту у тимпвима: пбрада изабране теме заснпване на истраживаоу музишкп-
тепријских извпра 15. и 16. века; 15. Реализација прпјекта и друщтвенп ангажпваое: тимска Power Point презентација 
пстварена у пквиру некпг друщтвенпг дпгаѐаја (нпр. Нпё музеја, Дан птвпрених врата, јавнп предаваое у музишким 
щкплама)    
Испитни захтев: Пдгпвпр на два питаоа 

Литература:  
1. Vendriks, Filip, Muzika u renesansi, Beograd, Clio, 2005. 
2. Christensen, Thomas (ed.), The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge University Press, 2002. 
3. Palisca, Claude, Humanism in Italian Renaissance Musical Thought, New Haven and London, Yale University Press, 1985. 
4. Strunk, Oliver and Leo Treitler, Source Readings in Music History: The Renaissance, New York and London, W. W. Norton 
Company, Vol. 3, 1998. 
5. The New Grove Dictionary of Music (ed. S. Sadie, 2001.), articles: Music Theory, The Mode, Counterpoint, Canon, etc. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Интерактивна; предаваоа, дискусије, кпнсултације, дигиталне презентације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Рад на прпјекту 20 Усмени испит 70 

Присуствп настави и активнпст 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHIT3 - Истприја музишке теприје 3 

Наставници: Медиё Б. Милена, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Пплпжени предмети Истприја музишке теприје 1 (OHIT1) и Истприја музишке теприје 2 (OHIT2) 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п истпријским етапама развпја музишке теприје и увид у дела и кпнцепте најзнашајнијих 
тепретишара. 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу знаоима п главним етапама развпја музишке теприје, кап 
и п најзанашјнијим тепријским и метпдплпщким ппставкама. 

Садржај предмета:  
Уппзнаваое студената пснпвним правцима развпја музишке теприје барпкнпг раздпбља (XVII век, кпнтинуитетима и 
дискпнтинуитетима у пднпсу на музишку теприју XVI века, и пснпвне прпблемске пбласти 
1. Музишкп-тепријска пплемика на крају XVI и ппшетку XVII века: узрпци у тепријским ппставкама XVI века и ппследице на 
развпј тепријскпг мищљеоа у XVII веку.  
2. Prima pratica и Seconda pratica (Vincenzo Galilei, Claudio Monteverdi, Giulio Cesare Monteverdi, Giovanni Maria Artusi)  
3. Класификација музишких стилпва, прва теприја музишкпг стила (Adriano Banchieri, Marco Sacchi, Angelo Berardi, Christoph 
Bernhard)  
4. Prima pratica и оени заступници у XVII веку − веза музишке теприје и педагпгије (Diruta, Banchieri, Zacconi, Berardi, Fux)  
5. Наука п фигурама (Joachim Burmeister и настављаши)  
6. Музика и ретприка: утицаји римске ретприке (Quintilianus)  
7. Rетпришки кпнцепт музике (Johannes Matteson)  
8. Ретпришки кпнцепт музишке фпрме (Lippius, Matteson)  
9. Теприја bassa continua (Agostino Agazzari, Lorenzo Penna, Michael Praetorius, Mathew Locke, Saint Lambert)  
10. Kontinuitet teorije generalbasa у XVIII веку: David Heinechen 
11. Теприја лествица и теприја акпрада у XVII веку и утицаји на тепријске ппставке XVIII века 
12. Теприја лествица и теприја акпрада у XVII веку (утицаји Gioseff-a Zarlina)  
13. Теприја лествица и теприја акпрада у XVII веку (Christopher Simpsonn, Jean Rousseau, Charles Masson)  
14. Радипница − дискусије п изабраним специфишним темама из назнашене пбласти 
15. Радипница − дискусије п изабраним специфишним темама из назнашене пбласти 
Испитни захтев:  Пдпвпр на два питаоа 

Литература:  
1. The Cambridge history of Western music theory, ed., by Thomas Christensen, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
2002. 
2. Palisca, Claude V., Studies in the history of Italian music and music theory, Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University 
Press, 1994. 
3. Towards tonality: aspects of Baroque music theory, ed. by Peter Dejans; Leuven: Leuven University Press, 2007. 
4. Избпр из секундарне литературе 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Интерактивна; предаваоа, дискусије, кпнсултације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Рад на литератури 20 Усмени испит 70 

Присуствп настави и активнпст 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHIT4 - Истприја музишке теприје 4 

Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Истприје музишке теприје 3 (OHIT3) 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п истпријским етапама развпја музишке теприје и увид у дела и кпнцепте најзнашајнијих 
тепретишара. 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу знаоима п главним етапама развпја музишке теприје, кап 
и п најзанашјнијим тепријским и метпдплпщким ппставкама. 

Садржај предмета:  
Уппзнаваое студената пснпвним правцима развпја музишке теприје у раздпбљу барпка: Музишка теприја XVIII века у 
кпнтинуитету са музишкп-тепријским ппставкама у XVII веку. Француска музишка теприја XVII века 
1. Réné Descartes − пснпвне претппставке музишке естетике 
2. Réné Descartes − пснпвне претппставке музишке теприје 
3. Прехпдници Рамппве теприје у XVII веку (Mersenne, John Wallis, Jospeh Sauveur)  
4. Rameau − пснпвне претппставке музишке естетике 
5. Rameau − пснпвне претппставке музишке теприје (Traité de l'harmonie)  
6. Rameau − теприја фундаменталнпг баса 
7. Rameau − теприја трпстуке прпппрције 
8. Музишкп-теиријска дебата Ramеau-a i Jean le Rond d'Alembert-a 
9. Музишкп-теиријска дебата Ramеau-a i Jean-Jacques Rousseau-a 
10. Mузишки решник Rousseau-a 
11. Ramеau-пви савременици (преглед најзнашајнијих тепретишара)  
12. Радипница − дискусије п изабраним специфишним темама из назнашене пбласти 
13. Радипница − дискусије п изабраним специфишним темама из назнашене пбласти 
14. Радипница − дискусије п изабраним специфишним темама из назнашене пбласти 
Испитни захтев:  Пдпвпр на два питаоа 

Литература:  
1. The Cambridge history of Western music theory, ed., by Thomas Christensen, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
2002. 
2. Palisca, Claude V., Studies in the history of Italian music and music theory, Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University 
Press, 1994. 
3. Towards tonality: aspects of Baroque music theory, ed. by Peter Dejans; Leuven: Leuven University Press, 2007. 
4. Избпр из секундарне литературе 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Интерактивна; предаваоа, дискусије, кпнсултације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Рад на литератури 20 Усмени испит 70 

Присуствп настави и активнпст 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHIT5 - Истприја музишке теприје 5 

Наставници: Илиё Р. Ивана, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Пплпжени мпдули 1,2,3,4 на предмету Истприја музишке теприје  

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п истпријским етапама развпја музишке теприје и увид у дела и кпнцепте најзнашајнијих 
тепретишара. 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу знаоима п главним етапама развпја музишке теприје, кап 
и п најзанашјнијим тепријским и метпдплпщким ппставкама. 

Садржај предмета:  
1. Уппзнаваое студената са пснпвним правцима развпја музишке теприје у XIX веку  и  пснпвним прпблемским пбластима. 
Пслпнци у тепријским ппставкама XVIII века (Кирнбергер и Кпх) 2. Тепријске ппставке на прелазу из XVIII у XIX век (Мпмиои 
и Рејха) 3-6. Фпрмираое традиципналне науке п музишким пблицима: извпрни принципи, кљушне ппставке и наушнп 
педагпщка усмереоа (Маркс) 7-9.  Савременици и следбеници (Лаjхтентрит, Риман) 10. Актуелни статус традиципналне 
науке п музишким пблицима (Асафјев, Ппппвиё) 12-13. Истраживашки прпјект на једну пд тема из преѐенпг градива: тимски 
рад на прикупљаоу и анализи примарних и секундарних щтампаних и дигиталних извпра, фпрмулацији теме, кпнципираоу 
индивидуалних сегмената текстуалнпг садржаја прпјекта и изради дигиталне аудип-визуелне презентације 14-15. 
Презентације истраживашких прпјеката. 

Литература:  
1. The Cambridge history of Western music theory, ed., by Thomas Christensen, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
2002. 
2. Grove Dictionary of Music and Musicians (poglavlja Theory i Analysis) 
3. Stefanija, Leon, Metode analize glazbe, Zagreb, Hrvatsko muzikološko društvo, 2008. 
4. Marx, Adolf Bernhard, Kompositionslehre; praktisch-theoretisch, Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1888. 
5. Marx, Adolf Bernhard, Allgemeine Musiklehre, Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1846. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дискусије, кпнсултације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Презентација 20 Усмени испит 50 

Присуствп настави и активнпст 10   

Рад на литератури 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHIT6 - Истприја музишке теприје 6 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Пплпжени 1, 2, 3, и 4 мпдул и реализпване предиспитне пбавезе 5. мпдула 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п истпријским етапама развпја музишке теприје и увид у дела и кпнцепте најзнашајнијих 
тепретишара. 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу знаоима п главним етапама развпја музишке теприје, кап 
и п најзанашјнијим тепријским и метпдплпщким ппставкама. 

Садржај предмета:  
1. Увпднп предаваое (граоаое дисциплина у пквиру музишке теприје 18. и 19. века) 2. Кпнституција аутпнпмне 
естетике музике („п музишки леппм“; теприје уметнишкпг дела) 3. Тепријска разматраоа из пбласти акустике и физиплпгије 
тпна у 19. веку (Хелмхплц, Риман) 4-5. Теприја хармпније у 19. веку, дппринпс аустрп-немашких тепретишара (Впглер, Вебер, 
Зехтер, Мајрбергер, Риман)  
6-7. Дуалистишки тпнални кпнцепт у теприји 19. века (Хауптман, Етинген, Риман) 8. Теприја фразе (Риман) 9. Теприје 
музишкпг ритма у 18. и 19. веку 11-12. Музишка теприја и анализа на прелазу измеѐу два века (Адлер, Јепесен, Щеринг) 13. 
Теприје тензије и фпрмалне кпнструкције (Курт, Лпренц) 14. Музишка теприја и издаващтвп у 19. веку (студије, шаспписи, 
критишка издаоа, критика...) 15. Дигитална презентација резултата истраживашкпг рада студената (на задату тему: анализа, 
теприја и издаващтвп/ анализа, теприја и извпѐашка пракса/ музишка теприја и естетика/ музишка теприја и спциплпгија 
/музишка теприја и психплпгија...) 

Литература:  
1. Grove Dictionary of Music and Musicians (poglavlja Theory i Analysis) 
2. Stefanija, Leon, Metode analize glazbe, Zagreb, Hrvatsko muzikološko društvo, 2008. 
3. Christensen, Thomas (ed.), The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge University Press, 2002. 
4. Clark Suzannah, Rehding, Alexander (ed.), Music Theory and Natural order from the Renaissance to the Early Twentieth Century, 
Cambridge University Press, 2001. 
5. Hanslik, Eduard, O muzički lijepom, Beograd, BIGZ, 1977. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дискусије, кпнсултације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Рад на литератури 20 Усмени испит 70 

Присуствп настави и активнпст 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHIT7 - Истприја музишке теприје 7 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Илиё Р. Ивана, дпцент; Тепариё В. Срѐан, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Пплпжени предмети Истприја музишке теприје 5 (OHIT5) и Истприја музишке теприје 6 (OHIT6) 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п истпријским етапама развпја музишке теприје и увид у дела и кпнцепте најзнашајнијих 
тепретишара 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу знаоима п главним етапама развпја музишке теприје, кап 
и п најзанашјнијим тепријским и метпдплпщким ппставкама. 

Садржај предмета:  
1. Увпднп предаваое: традиција музишке теприје; 2. Традиципналне метпде анализе; 3. Щенкерпва анализа; 4. Щенкерпва 
анализа; 5. Радипница;  
6. Психплпщки приступи анализи – приступ Лепнарда Мејера; 8. Мејерпва ритмишка анализа;  
9. Радипница; 10. Психплпщки приступи анализи – приступ Рудплфа Ретија; 11. Анализа тематских прпцеса Рудплфа Ретија 
(Бетпвенпва Патетишна спната); 12. Радипница; 13. Избпр из литературе: Ппглед на Делфт (Едвард Т. Кпн); 14. Избпр из 
литературе: Структура и функција музишке теприје (Милтпн Бебит); 15. Рекапитулација  
Испитни захтев:  Пдпвпр на два питаоа 

Литература:  
1. Grove Dictionary of Music and Musicians (poglavlja Theory i Analysis) 
2. Stefanija, Leon, Metode analize glazbe, Zagreb, Hrvatsko muzikološko društvo, 2008. 
3. Cook, Nicholas, A guide to musical analysis, London and Melbourne, J. M. Dent & Sons Ltd, 1987. 
4. Forte, Allen and Gilbert Steven, Introduction to Schenkerian Analysis, New York, W. W. Norton and Company, 1982. 
5. Reti, Rudolph, The thematic process in music, New York, Macmillan, 1951. 
6. Boretz Banjamin and Edward T. Cone, Perspectives on contemporary music theory, New York, W. W. Norton and Company, 1972. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Интерактивна; предаваоа, дискусије, кпнсултације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Рад на литератури 20 Усмени испит 70 

Присуствп настави и активнпст 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHIT8 - Истприја музишке теприје 8 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Илиё Р. Ивана, дпцент; Тепариё В. Срѐан, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Истприје музишке теприје 7 (OHIT7) 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п истпријским етапама развпја музишке теприје и увид у дела и кпнцепте најзнашајнијих 
тепретишара 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу знаоима п главним етапама развпја музишке теприје, кап 
и п најзанашјнијим тепријским и метпдплпщким ппставкама. 

Садржај предмета:  
1. Увпднп предаваое – фпрмални приступ анализи; 2. Фпрмални приступ анализи – приступ Чефрија Крескија; 3. Фпрмални 
приступ анализи – сет анализа; 4. Сет анализа – практишна примена; 5. Радипница; 6. Фпрмални приступ анализи – 
семиптишка анализа; 7. Парадигматска и синтагматска анализа (инфпрмативнп); 8. Пднпс фпрмалистишке, щенкеријанске и 
неп-щенкеријанске метпде; 9. Технике кпмпаративне анализе; 10. Радипница: анализа кпмппзиција 20. века; 11. 
Радипница: анализа кпмппзиција 20. века; 12. Нпве тепријске парадигме 1980-2000; 13. Избпр из литературе; 14. Избпр из 
литературе;  
15. Рекапитулација  
Испитни захтев:  Пдпвпр на два питаоа 

Литература:  
1. Grove Dictionary of Music and Musicians (poglavlja Theory i Analysis) 
2. Stefanija, Leon, Metode analize glazbe, Zagreb, Hrvatsko muzikološko društvo, 2008. 
3. Cook, Nicholas, A guide to musical analysis, London and Melbourne, J. M. Dent & Sons Ltd, 1987. 
4. Boretz Banjamin and Edward T. Cone, Perspectives on contemporary music theory, New York, W. W. Norton and Company, 1972. 
5. Christensen, Thomas (ed.), The Cambridge History of Western Music Theory, Cambridge University Press, 2002. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Интерактивна; предаваоа, дискусије, кпнсултације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Рад на литератури 20 Усмени испит 70 

Присуствп настави и активнпст 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGIP1 - Истприја пппуларне музике, OUGIP1 - Истприја пппуларне музике 

Наставници: Лекпвиё М. Биљана, дпцент 

Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асистент са дпктпратпм; Митрпвиё Д. Радпщ, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Имајуёи у виду пспбенпсти развпја музике и музишке културе у 20. веку, те знашај кпји су пппуларне музишке праксе имале у 
кпнтексту света музике, за свакпг струшоака у музишкпј уметнпсти нужнп је пснпвнп ппзнаваое шиоеница везаних за пвп 
оенп ппље, кпје у савременпм кпнтексту вище није "искљушенп" из савременпг музишкпг стваралащтва. Циљ предмета је 
уппзнаваое са кпнтекстпм и прпдуктима музишких пракси карактеристишних за пппуларну музику 20. века. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе из предмета пд студента се пшекује да мпже да примени разлишите шиоенице и да правилнп 
интерпретира ппјаве из дпмена пппуларне музике, ппима разлишите жанрпве и прпблеме. Пвладаваое градивпм и 
сппспбнпст креативне примене стешених знаоа у матишнпј пбласти студија. 

Садржај предмета:  
Курс Истприја пппуларне музике усмерен је ка прпушаваоу еврппске, светске и наципналне пппуларне музике 20. и 21. века, 
најзнашајнијих жанрпва, аутпра, интерпретатпра и нумера. Псмищљен је у пквиру прпблемских кругпва кпји се пднпсе на 
разматраое најзнашајнијих жанрпва, медија и ппјава у еврппскпј, светскпј и српскпј музици.  
План реализације: Увпд у истприју пппуларне музике; Медији пппуларне музике, Пппуларна музика и технплпгија - рани 
развпј; Еврппски и америшки кпнтексти; Терминплпгија-жанрпви- ппщти преглед; "Транзитпрни" жанрпви класика-ппп - 
пперета, впдвиљ, мјузик-хпл; Мјузикл - спнг; Лака музика - щлагер;" Транзитпрни" жанрпви: чез/блуз - ппп; Дпба свинга; 
Балада; Француска щанспна измеѐу два рата; Лака музика у краљевини Југпславији и Србији; прпвере знаоа; дискусије; 
тестпви; Културни кпнтексти накпн Другпг светскпг рата – Медији – пд студија дп интернета; Спул; Спул и фанк; Рпкенрпл1; 
Рпкенрпл 2 (Алтернативни/Психпделишни рпк); Хеви метал; Реге; Дискп; Панк; Нпви талас/Синт-ппп; Реп и хип-хпп; Забавна 
музика у Југпславији; Рпк музика у Југпславији; прпвере знаоа; дискусије; тесткпви 
Кплпквијум-и: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Практишна настава: краёа излагаоа студената на задате теме. 
Испит: усменп излагаое и пдбрана семинарскпг рада. 

Литература:  
1. С. Бпртвик и Р. Мпј, Пппуларни музишки жанрпви, прев. Александра Шабраја и Весна Микиё, Бепград, Clio, 2010. 
2. Vesna Mikid, Lica srpske muzike: neoklasicizam, Beograd, Katedra za muzikologiju, FMU, 2009. 
3. Ридер сашиоен пд пдабраних текстпва. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Кплективна настава. Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама; Дискусије у пквиру предаваоа и радипница, 
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница; Писаое семинарскпг рада (ппстављаое теме, прикупљаое 
литературе, анализа литературе, кпнципираое структуре рада, реализација рада, усменп излагаое рада). 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJIS1 - Истпријат српске етнпмузикплпгије 

Наставници: Радинпвиё В. Саоа, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п дпсадащоим резултатима сакупљаоа и кпнзервације српске музишкп-фплклпрне граѐе и 
ппдатака п опј, п наушнпм и метпдплпщкпм развпју српске етнпмузикплпгије, кап и п развпју специјализпваних институција 
ппсвеёених пвим делатнпстима – пд ппшетака предистпријата у XVI веку па дп краја ХХ века. 

Исхпд предмета:  
Синтетишки ппщти увид у развпј српске етнпмузикплпгије дп краја ХХ века и фпрмираое сппспбнпсти критишкпг 
сагледаваоа струшних и наушних дппринпса на ппљу наще регипналне етнпмузикплпщке науке 

Садржај предмета:  
Тепријска настава 
Курс пбухвата предаваоа п следеёим темама:  
Први записиваши српских нарпдних мелпдија (пд Петра Хектпрпвиёа дп Стевана Мпкраоца) и белещке путпписаца п српскпј 
нарпднпј музици. Развпј српске етнпмузикплпгије крпз дппринпс најзнашајнијих дпмаёих и страних аутпра пд краја XIX дп 
краја ХХ века: Стевана Мпкраоаца, Живпјина Станкпвиёа, Кпсте Манпјлпвиёа, Владимира апрѐевиёа, Милпја Милпјевиёа, 
Ернеста Клпспна, Лудвига Кубе, Беле Бартпка, Мипдрага Васиљевиёа, Андријане Гпјкпвиё, Љубинка Миљкпвиёа, Радмиле 
Петрпвиё, Драгпслава Девиёа (дп краја ХХ века), Димитрија Гплемпвиёа (дп краја ХХ века), српских етнпмузикплпга средое 
и млаѐе генерације (дп краја ХХ века). Институције ппсвеёене сакупљаоу, шуваоу и прпушаваоу музишкпфплклпрнпг 
материјала, рукпписне запставщтине, картптеке, фпнпархивска граѐа, збирке музишких инструмената, перипдика. 
Метпдплпщки дпмети српске етнпмузикплпгије. Српска етнпмузикплпгија у југпслпвенскпм и кпнтексту балканских и 
истпшнпеврппских щкпла. 
Практична настава 
Дебате и презентације студената у пквиру предаваоа и радипница. 
Предиспитне пбавезе: кплпквијум – писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива; семинар – израда краёег текста 
(дп 4 стране) на задату тему из преѐенпг; градива; Испитни захтеви: рещаваое писменпг теста сашиоенпг пд 30 краёих 
питаоа; усменп пдгпвараое на 2 питаоа. 

Литература:  
1. ГПЈКПВИб, Андријана: "Музика и музишки инструменти у југпслпвенским земљама према путпписима из XVI и XVII века", 
ГЕМ у Бепграду, ко. 47, 1983, 91-116. 
2. ДЕВИб, Драгпслав: "Сакупљаши нарпдних мелпдија у Србији и оихпве збирке", ГЕМ у Бепграду, ко. 22-23, Бепград, 1960, 
99-122. 
3. ДЕВИб, Драгпслав: "Мелпграфски ппус Стевана Ст. Мпкраоца", Развитак (Зајешар), гпд. XXX, бр. 6, 1990, 66-71. 
4. ДЕВИб, Драгпслав: "Бела Бартпк и југпслпвенска нарпдна музика", Нпви Звук (Бепград), бр. 6, 1995, 17-36. 
5. аУРИб-КЛАЈН, Стана: "Вук Крачиё и српска музика", Музика и музишари, Бепград, 1956. 
6. ZAKID, Mirjana: "Istraživački rad Ludviga Kube u oblasti muzičkog folklora na prostoru Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije", 
Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. stoleti – Sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výroči umrtí Ludvíka 
Kuby (Opole 16. –17. listopadu 2006), Praha, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2007, 31-39. 
7. КПОПВИб, Петар: Милпје Милпјевиё – кпмппзитпр и музишки писац, САНУ, Ппсебна издаоа, Пдељеое ликпвне и 
музишке уметнпсти ко. 1, Бепград, 1954. 
8. МАНПЈЛПВИб, Кпста П.: Кпрнелије Станкпвиё, Бепград, Државна щтампарија, 1942. 
9. МАРКПВИб, Младен: "Етнпмузикплпгија у Србији", Нпви Звук (Бепград), бр. 3, 1994, 19-30. 
10. MILOJKOVID-ĐURID, Jelena: "Zapisi narodnih pesama kompozitora Koste P. Manojlovida", Zvuk (Sarajevo), 1967, br. 79, 8-11. 
11. PETROVID, Danica: "Pričevanja o putovanjih po Bаlkanskem polotoku od XV. do XVII. stoletja: glasbena folklora in ljudski 
običaji", Muzikološki zbornik XI, Ljubljana, 1975, 5-16. 
12. РАДИНПВИб, Саоа: "Станислав Винавер, Јпжеф Дебрецени, Јпсип Славенски и Бела Бартпк у етнпмузикплпщкпм 
дискурсу (или: П мпгуёим ппследицама једне старе пплитишке пплемике)", Јпсип Славенски и оегпвп дпба – Збпрник са 
наушнпг скупа ппвпдпм 50 гпдина пд кпмппзитпрпве смрти (Бепград, 8-11. нпвембар 2005. гпдине), Бепград, СПКПЈ-МИЦ, 
2006, 239-255. 
13. РАДИНПВИб, САОА В.: "Цртице п физипнпмији и идентитету песама из Хектпрпвиёевпг Рибаоа и рибарскпг 
пригпвараоа", Прпмищљаоа и традиције – фплклпрна и литерарна истраживаоа (Збпрник радпва ппсвеёен Мирјани 
Дрндарски и Ненаду Љубинкпвиёу), Бепград, Институт за коижевнпст и уметнпст, 2014, 165-190. 
14. Збпрник радпва п Стевану Мпкраоцу, САНУ, Пдељеое ликпвне и музишке уметнпсти, Бепград, 1971. 
15. Кпрнелије Станкпвиё и оегпвп дпба – Збпрник радпва, Музикплпщки институт САНУ, Наушни скуппви, ко. XXIV, 
Пдељеое ликпвне и музишке уметнпсти, ко. 1, Бепград, 1985. 
16. Нарпднп стваралащтвп – folklor (Бепград), br. 47-48, 1973. (IN MEMORIAM MIODRAGU VASILJEVIDU) 
17. Српска музика крпз векпве, Галерија САНУ 22, Бепград, 1973. 
18. U spomen Koste P. Manojlovida (kompozitora i etnomuzikologa) – Zbornik radova, Beograd, FMU, 1990. 
19. Шпвек и музика – Прпфеспру. др Драгпславу Девиёу ппвпдпм 75-гпдищоице рпѐеоа и 50-гпдищоице наушнпг рада 
(Збпрник радпва са меѐунарпднпг симппзијума, Бепград, 20-23. јун 2001), Бепград, Vedes, 2003. 
20. Ппред савлаѐиваоа градива из пквира ппбрпјаних јединица, предвиѐенп је да студент стекне пснпвни увид у ппстпјеёе 



збпрнике нарпдних мелпдија и студије кпје их прате, у маое радпве мпнпграфскпг типа, кап и у знашајније студије п разним 
темама у вези са српским музишким фплклпрпм – реализпване дп краја ХХ века. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дебате, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 45 Заврщни испит: Ппена - 55 

Семинар-и 10 Усмени испит 35 

Активнпст у тпку предаваоа 15 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум-и 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGIU1 - Истприја уметнпсти 1 

Наставници: Дедиё Р. Никпла, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Истприја уметнпсти 1 у пквиру наведених студијских прпграма треба да уппзна студенте са развпјем уметнпсти и визуелне 
културе, разлишитим мпделима представљаоа у зависнпсти пд дпминантних идеплпщких матрица у пдреѐенпј истпријскпј 
еппхи. Намера је да се студентима пружи щирпки увид у кретаоа у ппљу сликарства, скулптуре и архитектуре и да се такп 
пбпгати/дппуни ппзнаваое истпријских еппха 

Исхпд предмета:  
Сппспбнпст преппзнаваоа и временскп-прпстпрнпг лпцираоа једнпг уметнишкпг дела; разумеваое дела у кпнтексту 
друщтвених и пплитишких карактеристика еппхе у кпјпј је делп насталп и преппзнаваое и разумеваое еппхе крпз анализу и 
интерпретацију дела; развијаое мпгуёнпсти за кпмпаративнп закљушиваое п главним карактеристикама музишке и 
ликпвних уметнпсти датих истпријских еппха. 

Садржај предмета:  
Истпријске, религипзне и филпзпфске пснпве уметнпсти антишке Гршке; Ппшеци гршке уметнпсти: критскп-микенска култура; 
Архајски перипд гршке уметнпсти; Класишни перипд гршке уметнпсти; Хеленистишки перипд гршке уметнпсти; Етрурска 
уметнпст и ппшеци уметнпсти антишкпг Рима; Римска уметнпст у дпба Пктавијана Августа; Уметнпст римских царева; 
Ранпхрищёанска и византијска уметнпст; Средопвекпвна уметнпст Западне Еврппе: рпманика; Средопвекпвна уметнпст 
западне Еврппе: гптика; Средопвекпвна уметнпст на прпстпру Србије; Идејнп-филпзпфски пквири ренесансне културе; Рана 
ренесанса; Виспка ренесанса; Свакпдневни живпт у ренесанси, утицај цркве, пплитика; Криза ренесансе; Ренесанса ван 
Инталије; Барпк у Италији; Караваѐп; Барпк у Францускпј; Барпк у Щпанији, Хпландији и Енглескпј; Барпкна архитектура; 
Рпкпкп 
Усмени испт: три питаоа са списка 
Кплпквијум-и: тест са два питаоа на пдабране теме 

Литература:  
1. Horst Valdemar Janson, Anthony F. Janson, Istorija umetnosti, Stanek i Prometej, Varaždin i Novi Sad, 2005. (пдабрана 
ппгалвља) 
2. Branko Gavela, Istorija umetnosti antičke Grčke, Naučna knjiga, Beograd, 1991. 
3. Branko Gavela, Etrurci: istorija, kultura, umetnost, Jugoslavija, Beograd, 1978. 
4. Hanc Keler, Rimsko carstvo, Bratstvo jedinstvo, Novi Sad, 1970. 
5. Žorž Dibi, Umetnost i društvo u srednjem veku, Clio, Beograd, 2001. 
6. Žorž Dibi, Vreme katedrala, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovida, Sremski Karlovci i Novi Sad, 2007. 
7. Margaret L. King, The Renaissance in Europe, Laurence King Publishing, London, 2003. 
8. Entoni Blant, Umetnička teorija u Italiji, Clio, Beograd, 2004. 
9. Euđenio Garin (ur.), Čovek renesanse, Clio, Beograd, 2005. 
10. Hajnrih Velflin, Klasična umetnost, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovida, Sremski Karlovci, 2007. 
11. Germain Bazin, Baroque & Rococo, Thames & Hudson, London, 2011. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализа уметнишких дела и дебате п студијама слушаја 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGIU2 - Истприја уметнпсти 2 

Наставници: Дедиё Р. Никпла, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Истприја уметнпсти 2 у пквиру наведених студијских прпграма треба да уппзна студенте са развпјем уметнпсти и визуелне 
културе, разлишитим мпделима представљаоа у зависнпсти пд дпминантних идеплпщких матрица у пдреѐенпј истпријскпј 
еппхи. Намера је да се студентима пружи щирпки увид у кретаоа у ппљу сликарства, скулптуре и архитектуре и да се такп 
пбпгати/дппуни ппзнаваое истпријских еппха 

Исхпд предмета:  
Сппспбнпст преппзнаваоа и временскп-прпстпрнпг лпцираоа једнпг уметнишкпг дела; разумеваое дела у кпнтексту 
друщтвених и пплитишких карактеристика еппхе у кпјпј је делп насталп и преппзнаваое и разумеваое еппхе крпз анализу и 
интерпретацију дела; развијаое мпгуёнпсти за кпмпаративнп закљушиваое п главним карактеристикама музишке и 
ликпвних уметнпсти датих истпријских еппха. 

Садржај предмета:  
Мпдерна и мпдернизам: пдреѐеое ппјма; Ппшеци уметнишке критике; Непкласицизам; Рпмантизам; Реализам-пдреѐеое 
ппјма; Реализам и настанак фптпграфије; Импресипнизам и ппстимпресипнизам; Арт нувп и ппшеци мпдерне архитектуре; 
Скулптура краја 19. и ппшетка 20. века; Ппјам авангарде у уметнпсти 20. века; Фпвизам и експресипнизам; Кубизам; Руска 
авангарда; Дада и нпва пбјективнпст; Надреализам; Мпдернистишка архитектура; Америшка уметнпст измеѐу два рата; 
Виспки мпдернизам: апстрактни експресипнизам и лирска апстракција; Непавангарде; Ппп арт и хиперреализам; Тепријске 
пснпве кпнцептуалне уметнпсти; Кпнцептуална уметнпст; Ппстмпдерна и ппстмпдернизам: пдреѐеое ппјма; Уметнпст у 
дпба теприје: ка нпвпј истприји уметнпсти 
Кплпквијум-и: тест са два питаоа на пдабране теме 
Усмени испт: три питаоа са списка 

Литература:  
1. Horst Valdemar Janson, Anthony F. Janson, Istorija umetnosti, Stanek i Prometej, Varaždin i Novi Sad, 2005. (пдабрана 
ппгалвља) 
2. H. H. Arnason, Istorija moderne umetnosti, Orion Art, Beograd, 2003. (пдабрана ппглавља) 
3. William Vaughan, Romantic Art, Thames and Hudson, London, 1988. 
4. Linda Nochlin, Realism, Penguin Books, 1979. 
5. Nikolaus Pevsner, Izvori moderne arhitekture i dizajna, Jugoslavija, Beograd, 1972. 
6. Đulio Karlo Argan i Filiberto Mena, Moderna umetnost 1770-1970-2000 knj. 1, Clio, Beograd, 2004. 
7. Francis Frascina and Charles Harrison (eds.), Modern Art and Modernism: A Critical Anthology, Westview Press, New York, 1987. 
8. Nikos Stangos (ed.), Concepts of Modern Art, (revised and enlarged edition), Thames&Hudson, London, New York, 1981; 1990 
(пдабрана ппглавља) 
9. Miško Šuvakovid, Aleš Erjavec (eds.), Figure u pokretu, Savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, Vujičid 
kolekcija, Beograd, 2009. 
10. Miško Šuvakovid, Pojmovnik teorije umetnosti, Orion Art, Beograd, 2012. 
11. Deni Laure, Istorija umetnosti XX veka, Clio, Beograd, 2014. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализа уметнишких дела и дебате п студијама слушаја 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLKS1 - Клавир у настави сплфеѐа 

Наставници: Крщиё-Секулиё М. Весна, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое будуёих музишких педагпга за несметанп кприпёеое клавира у настави сплфеѐа. 

Исхпд предмета:  
Студенти су псппспбљени да несметанп владају клавирпм кап наставним средствпм у свим сегментима наставе сплфеѐа 

Садржај предмета:  
Тепријска настава 
Каденце у сва три пплпжаја; Пднпс мелпдије и пратое; Трансппзиција; Хармпнизација дурске и мплске лествице; 
Хармпнизација мелпдисјке линије. Мпдулација у дпминантни и паралелни тпналитет; Варираое клавирске пратое; 
Импрпвизација (певаое и свираое) мелпдије изнад задате каденце. 
Практична настава 
Извпѐеое кпмппзиције са клавирскпм пратопм - сампсталнп. Извпѐеое пплифпније - двпглас, канпн - свираое и певаое. 
Диктат са два клавира. Трансппзиција. Ритмишкп и стилскп варираое - свираое и певаое. Кпмппнпваое мелпдија и 
импрпвизпваое пратое. Кпмппнпваое вежбе за сплфеѐп са разлишитим типпвима пратое. 
Кплпквијум 
Свираое каденци; 
Хармпнизација  задатих мелпдија – певаое и свираое. 
Заврщни испит 
1.  Сампсталнп  певаое  и  свираое  са листа  кпмппзиције са клавирскпм пратопм;   
2.  Кпмппзиција  са  клавирскпм   пратоепм  - трансппзиција са листа, свираое и певаое. 

Литература:  
1. Крщиё Секулиё, В., (2006): Клавир кап наставнп средствп у педагпгији сплфеѐа, Факултет музишке уметнпсти, Бепград 
2. Крщиё, Ј., (2005): Шитаое са листа и кпрепетиција, Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград 
3. Цвејиё, Н., (1980): Савремени белкантп, Универзитет уметнпсти, Бепград 
4. Цвејиё, Н., (1952): Избпр впкализа за виспки глас, Прпсвета, Бепград 
5. Дешје песме и кпмппзиције за виплину, Збирка пд предкласике дп мпдерне 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, Дијалпщка, Практишан рад са студентима 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и 20 Усмени испит 60 

Активнпст у тпку предаваоа 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: MDKB1 - Клавир - уппредни предмет, ODKB1 - Клавир - уппредни предмет 1, ODKB2 - Клавир - уппредни 
предмет 2, ODKB3 - Клавир - уппредни предмет 3, ODKB4 - Клавир - уппредни предмет 4 

Наставници: Глигпријевиё Б. Јелица, редпвни прпфеспр; аајиё-Левајац Н. Јелена, ванредни прпфеспр; Јпванпвиё а. 
Пливера, ванредни прпфеспр; Максимпвиё Љ. Небпјща, ванредни прпфеспр; Михиё Ш. Маја, ванредни прпфеспр; Павлпвиё 
Т. Милпщ, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Пвладаваое знаоем и вещтинпм свираоа на клавиру у складу са изграѐиваоем прпфесипналне и свестранп пбразпване 
музишке лишнпсти у пквиру струке. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студента се пшекује владаое извпѐашким вещтинама, ппзнаваое изражајних мпгуёнпсти 
клавирскпгзвука стешенп крпз рад на литератури разних еппха, сппј тепријских знаоа са практишним, упптреба инструмента 
у складу са захтевима студијскпг прпграма. 

Садржај предмета:  
Уппзнаваое и рад на клавирскпј литератури разних еппха, стилпва и пблика крпз практишнп извпѐеое на инструменту. 
Прпграмсе кпнципира индивидуалнп за свакпг студента у складу са дпстигнутим нивппм оегпвпг извпѐашкп-
уметнишкпгразвпја. Уз щирпк репертпар стандардне клавирске литературе пптребнп јеукљушити пратое сплп-песама, арија, 
кпнцерата, шетвпрпрушнп свираое кпмада и симфпнија. Настава је кпнципирана у групама дп 8студената, истих илисрпдних 
студијских група. Најмаое једнпм, прганизује се јавни наступ, кпји мпже бити и у пквиру класе.  
Захтеви на кплпквијуму:  
Једна етида или виртупзна кпмппзиција 
Једнп пплифпнп делп (кпрал, прелудијум и фуга, фантазија)  
Једна кпмппзиција слпбпдне фпрме, или пратоа клавирскпг кпнцерта, или пратоа арије или сплп песме у сарадои са 
впкалним сплистпм,  
Захтеви на испиту:  
Једна спната, камерна спната у сарадои са инаструменталним сплистпм, или клавирски кпнцерт 
Једна кпмппзиција слпбпдне фпрме, или пратоа клавирскпг кпнцерта, или пратоа арије или сплп песме у сарадои са 
впкалним сплистпм, или пратоа кпмппзиције слпбпдне фпрме у сарадои са инструменталним сплистпм 

Литература:  
1. Шерни, Карл: Етиде пп. 299, Прпсвета, 1976; 
2. Крамер-Билпв: Etide, MuzičkanakladaZagreb, 1973; 
3. Бертини, Хенри: Етиде, Прпсвета, 1978; 
4. Беренс, Херман: Етиде, Прпсвета, 1979, 
5. Лещхпрн: Etiden, Baerenreiter, 1939; 
6. Хелер, Стефан: Etuden, Peters, 1968; 
7. Нпјперт, Едмунд: EtidePeters 1939, 
8. Лист Франц: Etuden op. 1, Peters, 1973, 
9. Бах, Јпхан Себастијан: 12 Malihpreludijuma i fuga, MuzičkaNakladaZagreb, 1973; 
10. Бах, Јпхан Себастијан: Двпгласне и трпгласне инвенције, Прпсвета, 1978; 
11. Бах, Јпхан Себастијан: Француске свите, Прпсвета, 1979; 
12. Хендл, Гепрг Фридрих: Suiten, Peters, 1939; 
13. Хајдн, Јпзеф: Sonaten, Breitkopf, 1968; 
14. Мпцарт, Вплфганг Амадеус: Спнате, Wieneredition, 1998, 
15. Бетпвен, Лудвиг ван: Клавирске спнате, EditionPeters 1986, 
16. Мпцарт, Вплфганг Амадеус: Кпнцерти за клавир и пркестар, Peters, Frankfurt, 1984; 
17. Бетпвен Лудвиг ван: Кпнцерти за клавир и пркестар, Leipzig, Peters, 1982; 
18. Щппен, Фредерик: Сабрана дела, Warsyawa, PWM, 1949; 
19. Щуман, Рпберт: SamtlicheKlavierwerke, Universal, 1980; 
20. Рахмаоинпв, Сергеј: Прелиди, Музгиз, 1978; 
21. Прпкпфјев, Сергеј: Сабрана дела за клавир, Музика 1978, 
22. Дебиси, Клпд: Прелиди, Париз, Durand, 1916, 
23. Равел, Мприс: Спнатина, Leduc, 1963; 
24. Разни аутпри: Антплпгија српске клавирске музике, Бепград, УКС, 2005, 
25. Франк, Сезар: Сабрана дела, Durand, 1967, 
26. Мищевиё, Миланка-Димитријевиё, Срѐан: Виртупзне кпмппзиције за клавир, ФМУ, 1998; 
27. Мищевиё, Миланка-Димитријевиё, Срѐан: 100 Гпдина музике за клавир, ФМУ, 2000. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 3 
Вежбе: велишина групе дп 3 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум 40 Испит 40 

Aктивнпст у тпку предаваоа 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: ODKA1 - Клавир - уппредни предмет 1, ODKA2 - Клавир - уппредни предмет 2, ODKA3 - Клавир - уппредни 
предмет 3, OUDKA1 - Клавир - уппредни предмет 1, OUDKA2 - Клавир - уппредни предмет 2 

Наставници: Глигпријевиё Б. Јелица, редпвни прпфеспр; аајиё-Левајац Н. Јелена, ванредни прпфеспр; Јпванпвиё а. 
Пливера, ванредни прпфеспр; Максимпвиё Љ. Небпјща, ванредни прпфеспр; Михиё Ш. Маја, ванредни прпфеспр; Павлпвиё 
Т. Милпщ, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Пвладаваое знаоем и вещтинпм свираоа на клавиру у складу са изграѐиваоем прпфесипналне исвестранп 
пбразпванемузишке лишнпсти у пквиру струке. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студента се пшекује владаое извпѐашким вещтинама, ппзнаваое изражајних мпгуёнпсти 
клавирскпгзвука стешенп крпз рад на литератури разних еппха, сппј тепријских знаоа са практишним, упптреба инструмента 
у складу са захтевима студијскпг прпграма. 

Садржај предмета:  
Уппзнаваое и рад на клавирскпј литератури разних еппха, стилпва и пблика крпз практишнп извпѐеое на инструменту. 
Прпграмсе кпнципира индивидуалнп за свакпг студента у складу са дпстигнутим нивппм оегпвпг извпѐашкп-
уметнишкпгразвпја. Уз щирпк репертпар стандардне клавирске литературе мпгуёе јеукљушити пратое сплп-песама, 
шетвпрпрушнп свираое, све у складу са припритетима студијскпг прпграма. Настава је кпнципирана у групама дп 6 
студената, истих илисрпдних студијских група. Најмаое једнпм, прганизује се јавни наступ, кпји мпже бити и у пквиру класе.  
Захтеви на кплпквијуму:  
Једна етида или виртупзна кпмппзиција 
Једнп пплифпнп делп (укпликп је циклишнп делп, два става)  
Један став спнате (спнатни пблик) или варијације 
Кпмад (кпмппзиција слпбпдне фпрме)  
Захтеви на испиту:  
Једна етида или виртупзна кпмппзиција 
Једнп пплифпнп делп (укпликп је циклишнп делп, пнда три става, пд кпјих је један пбавезнп брз)  
Два става спнате или кпнцерта 
Кпмад (кпмппзиција слпбпдне фпрме) 

Литература:  
1. Шерни, Карл: Етиде op. 299 Прпсвета, 1976; 
2. Крамер-Билпв: Etide, Muzička naklada Zagreb, 1973; 
3. Нпјперт, Едмунд: Etide Peters 1939, 
4. Бах, ЈпханСебастијан: Двпгласне и трпгласнеинвенције, Прпсвета, 1978; 
5. Бах, ЈпханСебастијан: Францускесвите, Прпсвета, 1979; 
6. Хајдн, Јпзеф: Sonaten, Breitkopf, 1968; 
7. Мпцарт, ВплфгангАмадеус: Спнате, Wieneredition, 1998, 
8. Бетпвен, Лудвигван: Клавирскеспнате, EditionPeters 1986, 
9. Щппен, Фредерик: Сабранадела, Warszawa, PWM, 1949; 
10. Щуман, Рпберт: SaemtlicheKlavierwerke, Universal, 1980 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа уз практишну демпнстрацију 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум 40 Испит 40 

Aктивнпст у тпку предаваоа 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OUDKM3 - Клавир - уппредни предмет 3 

Наставници: Глигпријевиё Б. Јелица, редпвни прпфеспр; аајиё-Левајац Н. Јелена, ванредни прпфеспр; Јпванпвиё а. 
Пливера, ванредни прпфеспр; Максимпвиё Љ. Небпјща, ванредни прпфеспр; Михиё Ш. Маја, ванредни прпфеспр; Павлпвиё 
Т. Милпщ, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Пвладаваое знаоем и вещтинпм свираоа на клавиру у складу са изграѐиваоем прпфесипналне исвестранп 
пбразпванемузишке лишнпсти у пквиру струке. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студента се пшекује владаое извпѐашким вещтинама, ппзнаваое изражајних мпгуёнпсти 
клавирскпгзвука стешенп крпз рад на литератури разних еппха, сппј тепријских знаоа са практишним, упптреба инструмента 
у складу са захтевима студијскпг прпграма. 

Садржај предмета:  
Уппзнаваое и рад на клавирскпј литератури разних еппха, стилпва и пблика крпз практишнп извпѐеое на инструменту. 
Прпграмсе кпнципира индивидуалнп за свакпг студента у складу са дпстигнутим нивппм оегпвпг извпѐашкп-
уметнишкпгразвпја. Уз щирпк репертпар стандардне клавирске литературе мпгуёе јеукљушити пратое сплп-песама, 
шетвпрпрушнп свираое, све у складу са припритетима студијскпг прпграма. Настава је кпнципирана у групама дп 6 
студената, истих илисрпдних студијских група. Најмаое једнпм, прганизује се јавни наступ, кпји мпже бити и у пквиру класе.  
Захтеви на испиту:  
Једна етида или виртупзна кпмппзиција 
Једнп пплифпнп делп (укпликп је циклишнп делп, два става)  
Један став спнате (спнатни пблик) или варијације 
Кпмад (кпмппзиција слпбпдне фпрме) 

Литература:  
1. Шерни, Карл: Етиде op. 299 Прпсвета, 1976; 
2. Крамер-Билпв: Etide, Muzička naklada Zagreb, 1973; 
3. Нпјперт, Едмунд: Etide Peters 1939, 
4. Бах, ЈпханСебастијан: Двпгласне и трпгласнеинвенције, Прпсвета, 1978; 
5. Бах, ЈпханСебастијан: Францускесвите, Прпсвета, 1979; 
6. Хајдн, Јпзеф: Sonaten, Breitkopf, 1968; 
7. Мпцарт, ВплфгангАмадеус: Спнате, Wieneredition, 1998, 
8. Бетпвен, Лудвигван: Клавирскеспнате, EditionPeters 1986, 
9. Щппен, Фредерик: Сабранадела, Warszawa, PWM, 1949; 
10. Щуман, Рпберт: SaemtlicheKlavierwerke, Universal, 1980; 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Aктивнпст у тпку предаваоа 50 Испит 50 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAKP1 - Кпмппзиципни аспекти ппп музике 1, OUAKP1 - Кпмппзиципни аспекти ппп музике 1 

Наставници: Јпванпвиё С. Драгана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Фпрмираое естетских критеријума и псппспбљаваое за примену базишних кпмппзиципних пракси и пбразаца уметнишке 
музике у пппуларним делима.  

Исхпд предмета:  
Ппстављаое пснпва за прпфесипналнп бављеое кпмппнпваоем инструменталне пппуларне музике. Ппдстицај сампсталнпг 
креативнпг рада, кприщёеоем традиципналних техника и дигиталних технплпгија. 

Садржај предмета:  
Садржај предмета се базира на кпмпарацији уметнишке и ппп музике.  
тумашеое тпналитета, функципналнпст акпрада;  
щифрираое тпналитета и акпрада, оихпвп знашеое – у уметнишкпј, чез и ппп музици;  
аудитивнп ппажаое и памёеое хармпнских веза;  
мпдели карактеристишних хармпнских кретаоа (фригијски пбрт, секвенце…) у уметнишкпј и ппп музици;   
хармпнски ритам;  
утицај темпа и метра на хармпнска кретаоа, ритмишка кпмппнента у уметнишкпј и ппп музици; 
импрпвизпваое хармпнскп - ритмишких кпмппненти на хармпнскпм инструменту; 
преппзнаваое најкраёих фпрмалних пбразаца у уметнишкпј музици: мптив, двптакт, решеница и оихпва ппјава у ппп 
музици;  
креираое сампсталнп израѐених решенишних структура пппуларнпг жанра – свираое и импрпвизација;  
перипд – преппзнаваое и примена у пппуларнпј инструменталнпј  музици;  
репрпдукпваое задатих мпдела на клавиру  и електрпнским клавијатурним инструментима – ппжељнп и на гитари; 
• Кплпквијум: 
 свираое сампсталнп псмищљене кратке фпрме – немпдулирајуёи и мпдулирајуёи перипд са унапред задатим каденцама 
 
генералбас – уппзнаваое са примерима из литературе и свираое на клавиру - слишнпсти са ппставкпм генералбаса у 
пппуларнпј музици; хармпнскп варираое – кпмпарација ппјавнпсти у уметнишкпј и ппп музици;  
сампсталнп креираое мпдела на пснпву хармпнскпг варираоа;  
упптреба електрпнских клавијатурних инструмената при свираоу хармпнских мпдела;  
варијаципне и импрпвизатпрске вещтине – у уметнишкпј и ппп музици;  
креираое мелпдије на задате хармпнске везе;  
аудитивнп ппажаое и тумашеое мпдалнпсти;  
мпдалнпст – пснпве у уметнишкпј музици и оена примена у пппуларнпј музици;  
свираое мпдела заснпваних на мпдалним пбрасцима;  
музишки пблик - мала двпделна, трпделна песма - оихпва ппјава у ппп и уметнишкпј музици;  
двпделна песма прелазнпг типа – у ппп и уметнишкпј музици;  
реализација краёе сампсталнп ураѐене кпмппзиције у звушнпј лабпратприји;  
пласираое сампсталних краёих кпмппзиција на интернет платфпрме за презентацију дела; 
Испит:  
• презентација на клавиру (гитари) сампсталнп креиране кратке кпмппзиције - пблик двпделне, трпделне или песме 
прелазнпг типа са унапред задатим каденцама 
• oдгпвпри на питаоа из преѐенпг градива 

Литература:  
1. ВластимирПеришиё, ПРЕГЛЕД РАЗВПЈАХАРМПНСКИХ СТИЛПВА, издаое ФМУ; 
2. Levine, Mark: The Jazz Theory Book, Sher Music Co, 1995; 
3. Дејан Деспиё, ХАРМПНИЈА СА ХАРМПНСКПМ АНАЛИЗПМ I, II, III– издаое Универзитета уметнпсти, пбједиоенп у 
издаоуЗавпда за учбенике и наставна средства; 
4. ГЕНЕРАЛБАС, збирка кпрала ималих инструменталних кпмада, издаое ФМУ 
5. Драгана Јпванпвиё, ПРАКТИКУМ1 из хармпније - дијатпника и алтерације, Бепград, 2009, Факултет музишке уметнпсти/ИП 
СИГНАТУРЕ, учбеник и ЦД; 
6. Драгана Јпванпвиё, ПРАКТИКУМ 2 из хармпније – мпдулације, Бепград, 2009, Факултет музишке уметнпсти/ИП 
СИГНАТУРЕ, учбеник и ЦД, 
7. Galliford, Bill: Ultimate Pop & Rock Instrumental Solos for Strings: Cello, Book & CD (Ultimate Pop Instrumental Solos Series) 
8. Galliford, Bill: Pop & Country Instrumental Solos for Strings: Book & CD 
9. Music, Alfred: Rolling Stone Sheet Music Classics, Vol 2: 1970s-1990s 
10. Нптни и аудип примери тпналне и мпдалне уметнишке музике – избпр, 
11. Нптни и аудип примери пппуларне музике двадесетпг и двадесет првпг века– избпр 
12. Цтирад Кпхпутек, ТЕХНИКА КПМППНПВАОА У МУЗИЦИ XX ВЕКА, издаое УУ; 
13. PaulVidal–NadiaBoulanger, ХАРМПНИЈА НА КЛАВИРУ, издаое УУ; 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Кплпквијум у првпм семестру 20 
Усмени испит – пдгпвпри на задата 
питаоа 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Усмени испит – свираое  30 

Дпмаёи задаци 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OUAKP2 - Кпмппзиципни аспекти ппп музике 2 

Наставници: Јпванпвиё С. Драгана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Фпрмираое естетских критеријума и псппспбљаваое за примену базишних кпмппзиципних пракси и пбразаца уметнишке 
музике у пппуларним делима. 

Исхпд предмета:  
Ппстављаое пснпва за прпфесипналнп бављеое кпмппнпваоем впкалне и впкалнп-инструменталне пппуларне музике. 
Ппдстицај сампсталнпг креативнпг рада, кприщёеоем традиципналних техника и дигиталних технплпгија. 

Садржај предмета:  
Садржај предмета се базира на кпмпарацији уметнишке и ппп впкалне и впкслнп-инструменталне музике.  
Разматраое знашаја текста и пднпса текста и музишке ппдлпге у уметнишкпј впкалнпј и впкалнп-инструменталнпј музици 
разлишитих еппха: ренесанса, барпк, класицизам, рпмантизам, импресипнизам - текст у впкалнп инструменталним делима 
блуз и чез музике;  
улпга ритмишке кпмппненте у клавирскпј (хармпнскпј) пратои – креираое карактеристишних инструменталних мпдела 
музишке ппдлпге;  
слишнпсти и разлике у третману текста ппп музике и уметнишких узпра дпба рпмантизма;  
хармпнскп варираое – практишнп мпделираое хармпнских пбразаца впкалних мелпдија;  
сампсталнп кпмппнпваое пп узпру на задати мпдел ппстпјеёе ппп кпмппзиције;   
креираое пппуларне песме за децу;  
драматургија впкалнп-инстументалне кпмппзиције у пднпсу на текст; креираое впкалне мелпдијске линије на изабрани 
текст (песму); 
хармпнизација и рехармпнизација сампсталнп креиране впкалне депнице;  
упптреба електрпнских инструмената у креираоу хармпнизације;  
ствараое и знашај демп снимка у презентацији ппп песме;  
знашај музишкпг аранжмана и музишке прпдукције у крајопј звушнпј слици;  
рад у звушнпј лабпратприји ради реализацији демп снимка;  
тумашеое текста у савременпј уметнишкпј музици;  
слпженији пблици песме у ппп музици;  
пратеёи впкали – улпга и креативнп ппстављаое;  
третман текста и драматургије у слпженијим делима пппуларне музике (мјузикл, рпк-ппера);  
репрпдукпваое сппствених кпмппзиција (уз хармпнски инструмент – клавир или гитара);  
аудитивнп тумашеое најнпвијих пствареоа ппп музике; 
   
Испитни захтев:  
Ппп кпмппзиција слпбпднпг пблика за глас (са пбавезним текстпм) и хармпнски инструмент (клавир/електрпнски 
клавијатурни  инструмент или гитара) 

Литература:  
1. Levine, Mark: The Jazz Theory Book, Sher Music Co, 1995 
2. Антплпгија српске сплп песме УКС/Beograd; 
3. Michelle Weir: Jazz Singers Handbook; 
4. Zollo, Paul: Songwriters On Songwriting: Revised And Expanded, Paperback edition ISBN 0-306-80777-7 
5. Kasha, Al: The Ultimate Book On Songwriting, 
6. Frederick, A.Robin:Shortcuts to Hit Songwriting: 126 Proven Techniques for Writing Songs That Sell, TAXI Music Books, ISBN 13: 
978-0-9820040-0-5 
7. Blume, Jason: Six Steps to Songwriting Success, Revised Edition: The Comprehensive Guide to Writing and Marketing Hit Songs, 
Billboar books, ISBN 978-0-8230-8477-7 
8. Stolpe, Andrea, Stolpe, Jan: Beginning Songwriting: Writing Your Own Lyrics, Melodies, and Chords, Berklee press, ISBN 978-0-
87639-163-1 
9. Leonard, Hal: 150 of the Most Beautiful Songs Ever (Easy Piano)  
10. Нптни и аудип примери впкалне и впкалнп-инструменталне уметнишке музике - избпр, 
11. Нптни и аудип примери пппуларне музике двадесетпг и двадесет првпг века - избпр 
12. Novak, Elaine Adams (1988). Performing in Musicals. New York: Schimmer Books; 
13. Bordman, Gerald (1985). American Musical Review. New York: Oxford University Press. 
14. Властимир Перишиё, ПРЕГЛЕД РАЗВПЈА ХАРМПНСКИХ СТИЛПВА, издаое ФМУ; 
15. Цтирад Кпхпутек, ТЕХНИКА КПМППНПВАОА У МУЗИЦИ XX ВЕКА, издаое УУ; 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: кпнтинуирани рад са студентима на реализацији предвиѐене кпмппзиције (реализација записа, презентација – 
извпѐеое), 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Дпмаёи задаци 30 Испит – презентација  60 

Aктивнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHKO1 - Кпнтрапункт 1 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр 

Сарадници: Александра Ивкпвиё, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру ренесанснпг стила, кпји се пстварује крпз 
анализу примера из музишке литературе и сампсталну израду кпмппзиција у датпм стилскпм маниру. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студената се пшекује да буду псппспбљени за: разумеваое прганизације двпгласне впкалне 
пплифпне кпмппзиције, практишнп пвладаваое карактеристишним кпнтрапунктским ппјавама датпг стила, анализу 
кпнтрапунктских ппступака у пквиру зататпг пплифпнпг пдлпмка, израду двпгласне стилске кпмппзиције. 

Садржај предмета:  
 
Мпдални систем, кпнтрапунктска мелпдија, двпгласни кпнтрапунктски став, кпнтрапунктске технике у двпгласнпм 
кпнтрапунктскпм ставу. Теме за пбраѐиваое: 1. Увпд у кпнтрапункт, истпријат 2. Мпдални систем 3. Кантус фирмус 4. 
Кпнтрапунктска мелпдија 5. Увпд у двпглас 6. Кпнтрапунктске врсте (1. деп) 7. Кпнтрапунктске врсте (2. деп) 8. Флпридус на 
кантус фирмус, ппсебни слушајеви у примени диспнанци 9. Слпбпдни двпгласни став, третман текста 10. Кпнтрапунктске 
технике: рад с кантуспм фирмуспм 11. Кпнтрапунктске технике: имитација 12. Кпнтрапунктске технике: ппкретни 
кпнтрапункт (1. деп) 13. Кпнтрапунктске технике: ппкретни кпнтрапункт (2. деп)  14. Израда трпделне имитаципне двпгласне 
кпмппзиције, ппвезиваое пдсека; нптпграфисаое кпмппнпване двпгласне кпмппзиције у некпм пд спфтвера: Sibelius, 
Finale; алтернатива птвпренпг кпда: MuseScore.  15. Кпнверзија нптпграфисаних депница двпгласне имитаципне 
кпмппзиције у миди фпрмат и оихпв увпз у неки пд пдабраних секвенцера: Steinberg Cubasе, Cakewalk Sonar; алтернатива 
птвпренпг кпда: Rosegarden. Израда дигиталне звушне презентације. Најуспещнији радпви биёе приказани на Гпдищоем 
сусрету студената музишке теприје 
 
Израда писмених радпва и анализа према тепријским јединицама, израда трпделне имитаципне двпгласне кпмппзиције, 
презентација дигиталних радпва.   
 
 
Писмени деп испита: израда двпгласне имитаципне кпмппзиције. 
 
Усмени деп испита: анализа кпнтрапунктских ппступака у пквиру зататпг пплифпнпг пдлпмка, два питаоа из преѐенпг 
градива. 

Литература:  
1. Božanid, Zoran, Suvremeni teorijski pristupi renesansnoj tehnici pokretnoga kontrapunkta, HDGT, Zagreb, 2019. 
2. Peričid, Vlastimir, Vokalni kontrapunkt, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1991. 
3. Červenka, Bruno, Kontrapunkt u klasičnoj vokalnoj polifoniji (prev. Konstantin Babid), Beograd, Univerzitet umetnosti, 1981. 
4. Jeppesen, Knud, Counterpoint the poliphonic vocal style of the sixteenth century, Prentice-Hall, 1939. 
5. Morris, Reginald Owen, Contrapuntal technique in the 16 century, Clarendon Press, 1934. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Присуствп на предаваоима 10 Усмени деп испита 30 

Анализа 10 Писмени деп испита 30 

Израда кпмппзиција и дигиталне звушне 
презентације 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHKT1 - Кпнтрапункт 1 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр; Белиё Р. Сенка, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру ренесанснпг стила, кпји се пстварује крпз 
анализу примера из музишке литературе и сампсталну израду кпмппзицијау датпм стилскпм маниру. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студената се пшекује да буду псппспбљени за: разумеваое прганизације двпгласне впкалне 
пплифпне кпмппзиције, практишнп пвладаваое карактеристишним кпнтрапунктским ппјавама датпг стила, анализу 
кпнтрапунктских ппступака у пквиру зататпг пплифпнпг пдлпмка, израду двпгласне стилске кпмппзиције. 

Садржај предмета:  
 
Предаваља: Мпдални систем, кпнтрапунктска мелпдија, двпгласни кпнтрапунктски став, кпнтрапунктске 
технике у двпгласнпм кпнтрапунктскпм ставу. Теме за пбраѐиваое: 1. Увпд у кпнтрапункт, истпријат 2. Мпдални систем 3. 
Кантус фирмус 4. Кпнтрапунктска мелпдија 5. Увпд у двпглас 6. Кпнтрапунктске врсте (1. деп) 7. Кпнтрапунктске врсте (2. 
деп) 8. Флпридус на кантус фирмус, ппсебни слушајеви у примени диспнанци 9. Слпбпдни двпгласни став, третман текста 10. 
Кпнтрапунктске технике: рад са кантус фирмуспм 11. Кпнтрапунктске технике: имитација 12. Кпнтрапунктске технике: 
пбртајни кпнтрапункт 13. Кпнтрапунктске технике: ппсебне врсте 14. Израда имитаципнпг двпгласнпг става 15. Израда 
трпделне имитаципне двпгласне кпмппзиције, ппвезиваое пдсека. 
 
  
Израда писмених радпва и анализа према тепријским јединицама 
 
Писмени деп испита: израда двпгласне имитаципне кпмппзиције. 
Усмени деп испита: анализа кпнтрапунктских ппступака у пквиру зататпг пплифпнпг пдлпмка, два питаоа из преѐенпг 
градива.   

 

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. Morris, Reginald Owen, Contrapuntal technique in the 16 century, Clarendon Press, 1934. 
7. Танеев, Сергей, Ппдвижнпй кпнтрапункт стрпгагп писэма, М. П. Беляевэ, 1909. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Присуствп на предаваоима 10 Усмени деп испита 30 

Анализа 10 Писмени деп испита 30 

Израда кпмппзиција 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHKO2 - Кпнтрапункт 2 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр 

Сарадници: Александра Ивкпвиё, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Кпнтрапункта 1 (OHKO1) 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру ренесанснпг стила, кпји се пстварује крпз 
анализу примера из музишке литературе и сампсталну израду кпмппзиција у датпм стилскпм маниру. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студената се пшекује да буду псппспбљени за: разумеваое прганизације вищегласне пплифпне 
кпмппзиције, сампсталну анализу дела впкалне ренесансне пплифпне музике, практишнп рекпнструисаое пплифпнпг дела 
дате стилске еппхе крпз израду трпгласне и шетвпрпгласне стилске кпмппзиције (мптета). 

Садржај предмета:  
 
Трпгласни и вищегласни кпнтрапунктски став, кпнтрапунктске технике у трпгласнпм и вищегласнпм кпнтрапунктскпм ставу, 
впкални пплифпни пблици. Теме за пбраѐиваое: 1. Увпд у трпглас 2. Кпнтрапунктске врсте у трпгласу (1. деп) 3. 
Кпнтрапунктске врсте у трпгласу (2. деп) 4. Слпбпдни трпгласни став 5. Имитација у трпгласу (1. деп) 6. Имитација у трпгласу 
(2. деп) 7. Шетвпрпгласни и вищегласни пплифпни став 8. Ппкретни кпнтрапункт у трпгласнпм и вищегласнпм ставу 9. Пстале 
кпнтрапунктске технике у трпгласнпм и вищегласнпм кпнтрапунктскпм ставу 10. Мптет 11. Израда трпгласнпг мптета, 
ппвезиваое пдсека; нптпграфисаое трпгласнпг мптета у некпм пд спфтвера: Sibelius, Finale; алтернатива птвпренпг кпда: 
MuseScore. 12. Миса 13. Мадригал 14. Кпнверзија нптпграфисаних депница трпгласнпг мптета у миди фпрмат и оихпв увпз у 
неки пд пдабраних секвенцера: Steinberg Cubasе, Cakewalk Sonar; алтернатива птвпренпг кпда: Rosegarden. Израда 
дигиталне звушне презентације. Најуспещнији радпви биёе приказани на Гпдищоем сусрету студената музишке теприје. 15. 
Рекапитулација градива и припрема за испит. 
 
Израда писмених радпва и анализа према тепријским јединицамам, израда трпгласнпг мптета, презентација дигиталних 
радпва.   
 
Писмени деп испита: израда трпгласнпг мптета. 
 
Усмени деп испита: анализа кпнтрапунктских ппступака у пквиру зататпг пплифпнпг пдлпмка, два питаоа из преѐенпг 
градива. 

Литература:  
1. Božanid, Zoran, Suvremeni teorijski pristupi renesansnoj tehnici pokretnoga kontrapunkta, HDGT, Zagreb, 2019. 
2. Peričid, Vlastimir, Vokalni kontrapunkt, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1991. 
3. Červenka, Bruno, Kontrapunkt u klasičnoj vokalnoj polifoniji (prev. Konstantin Babid), Beograd, Univerzitet umetnosti, 1981. 
4. Jeppesen, Knud, Counterpoint the poliphonic vocal style of the sixteenth century, Prentice-Hall, 1939. 
5. Morris, Reginald Owen, Contrapuntal technique in the 16 century, Clarendon Press, 1934. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Присуствп на предаваоима 10 Усмени деп испита 30 

Анализа 10 Писмени деп испита 30 

Израда кпмппзиција 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHKT2 - Кпнтрапункт 2 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр; Белиё Р. Сенка, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Кпнтрапункта 1 (OHKT1) 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру ренесанснпг стила, кпји се пстварује крпз 
анализу примера из музишке литературе и сампсталну израду кпмппзиција у датпм стилскпм маниру. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студената се пшекује да буду псппспбљени за: разумеваое прганизације вищегласне пплифпне 
кпмппзиције, сампсталну анализу дела впкалне ренесансне пплифпне музике, практишнп рекпнструисаое пплифпнпг дела 
дате стилске еппхе крпз израду трпгласне и шетвпрпгласне стилске кпмппзиције (мптета). 

Садржај предмета:  
 
Трпгласни и вищегласни кпнтрапунктски став, кпнтрапунктске технике у трпгласнпм и вищегласнпм кпнтрапунктскпм ставу, 
впкални пплифпни пблици. Теме за пбраѐиваое: 1. Увпд у трпглас 2. Кпнтрапунктске врсте у трпгласу (1. деп) 3. 
Кпнтрапунктске врсте у трпгласу (2. деп) 4. Слпбпдни трпгласни став 5. Имитација у трпгласу (1. деп) 6. Имитација у трпгласу 
(2. деп) 7. Шетвпрпгласни и вищегласни пплифпни став 8. Пбртајни кпнтрапункт у трпгласнпм и вищегласнпм 
кпнтрапунктскпм ставу 9. Пстале кпнтрапунктске технике у трпгласнпм и вищегласнпм кпнтрапунктскпм ставу 10. Мптет 11. 
Израда трпгласнпг мптета, ппвезиваое пдсека и каденцирајуёи кпмплекс 12. Канпн 13. Миса 14. Мадригал 15. 
Рекапитулација градива и припрема за испит. 
 
Израда писмених радпва и анализа према тепријским јединицама 
 
Писмени деп испита: израда трпгласнпг мптета. 
Усмени деп испита: анализа кпнтрапунктских ппступака у пквиру зататпг пплифпнпг пдлпмка, два питаоа из преѐенпг 
градива. 

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. Morris, Reginald Owen, Contrapuntal technique in the 16 century, Clarendon Press, 1934. 
7. Танеев, Сергей, Ппдвижнпй кпнтрапункт стрпгагп писэма, М. П. Беляевэ, 1909. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Присуствп на предаваоима 10 Усмени деп испита 30 

Анализа 10 Писмени деп испита 30 

Израда кпмппзиција 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHKO3 - Кпнтрапункт 3 

Наставници: Белиё Р. Сенка, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Пплпжени предмети Кпнтрапункт 1 и Кпнтрапункт 2 (OHKO2) 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру ренесанснпг стила, кпји се пстварује крпз 
анализу примера из музишке литературе и сампсталну израду кпмппзиција у датпм стилскпм маниру. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студената се пшекује да буду псппспбљени за: разумеваое прганизације вищегласне пплифпне 
кпмппзиције, сампсталну анализу дела впкалне ренесансне пплифпне музике, практишнп рекпнструисаое пплифпнпг дела 
дате стилске еппхе крпз израду трпгласне и шетвпрпгласне стилске кпмппзиције (мптета). 

Садржај предмета:  
 
Тпнални систем, кпнтрапунктска мелпдија, двпгласни инструментални кпнтрапунктски став, кпнтрапунктске технике у 
двпгласнпм инструменталнпм кпнтрапунктскпм ставу. Теме за пбраѐиваое: 1. Фпрмираое барпкнпг кпнтрапунктскпг стила 
и пспбенпсти инструменталне пплифпније 2. Тпнална пснпва и хармпнске карактеристике барпкнпг инструменталнпг 
кпнтрапункта 3. Мелпдијске каратеристике барпкнпг инструменталнпг кпнтрапункта 4. Двпгласни став (1. деп) 5. Двпгласни 
став (2. деп) 6. Имитација (1. деп) 7. Имитација (2. деп) 8. Канпн 9. Двпструки кпнтрапункт 10. Секвенце (1. деп) 11. Секвенце 
(2. деп) 12. Двпгласна инвенција (1. деп) 13. Двпгласна инвенција (2. деп) 14. Израда двпгласне инвенције; нптпграфисаое 
двпгласне инвенције у некпм пд спфтвера: Sibelius, Finale; алтернатива птвпренпг кпда: MuseScore. 15. Кпнверзија 
нптпграфисаних депница двпгласне инвенције у миди фпрмат и оихпв увпз у неки пд пдабраних секвенцера: Steinberg 
Cubasе, Cakewalk Sonar; алтернатива птвпренпг кпда: Rosegarden. Израда дигиталне звушне презентације. Најуспещнији 
радпви биёе приказани на Гпдищоем сусрету студената музишке теприје. 
 
Израда писмених радпва и анализа према тепријским јединицама, израда двпгласне инвенције, презентација дигиталних 
радпва.   
 
Писмени деп испита: израда двпгласне имитаципне кпмппзиције (двпгласна инвенција). 
Усмени деп испита: анализа кпнтрапунктских ппступака у пквиру зататпг пплифпнпг пдлпмка, два питаоа из преѐенпг 
градива 

Литература:  
1. Božanid, Zoran, Suvremeni teorijski pristupi renesansnoj tehnici pokretnoga kontrapunkta, HDGT, Zagreb, 2019.  
2. Peričid, Vlastimir, Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1987. 
3. Živkovid, Mirjana, Instrumentalni kontrapunkt, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1991. 
4. Radenkovid, Milutin, Sekvenca u klasičnoj instrumentalnoj fugi, Beograd, Umetnička akademija, 1972. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Присуствп на предаваоима 10 Усмени деп испита 30 

Анализа 10 Писмени деп испита 30 

Израда кпмппзиција и дигиталне звушне 
презентације 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHKT3 - Кпнтрапункт 3 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр; Белиё Р. Сенка, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени Кпнтрапункт 1 (OHKT1) и Кпнтрапункт 2 (OHKT2) 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру ренесанснпг стила, кпји се пстварује крпз 
анализу примера из музишке литературе и сампсталну израду кпмппзиција у датпм стилскпм маниру. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студената се пшекује да буду псппспбљени за: разумеваое прганизације двпгласне 
инструменталне пплифпне кпмппзиције, практишнп пвладаваое карактеристишним кпнтрапунктским ппјавама датпг стила, 
анализу кпнтрапунктских ппступака у пквиру задате пплифпне кпмппзиције, израду двпгласне стилске кпмппзиције 
(двпгласна инвенција). 

Садржај предмета:  
 
Тпнални систем, кпнтрапунктска мелпдија, двпгласни инструментални кпнтрапунктски став, кпнтрапунктске технике у 
двпгласнпм инструменталнпм кпнтрапунктскпм ставу. Теме за пбраѐиваое: 1. Фпрмираое барпкнпг кпнтрапунктскпг стила 
и пспбенпсти инструменталне пплифпније 2. Тпнална пснпва и хармпнске карактеристике барпкнпг инструменталнпг 
кпнтрапункта 3. Мелпдијске каратеристике барпкнпг инструменталнпг кпнтрапункта 4. Двпгласни став (1. деп) 5. Двпгласни 
став (2. деп) 6. Имитација (1. деп) 7. Имитација (2. деп) 8. Канпн 9. Пбртајни кпнтрапункт (1. деп) 10. Пбртајни кпнтрапункт 
(2. деп) 11. Секвенце (1. деп) 12. Секвенце (2. деп) 13. Двпгласна инвенција (1. деп) 14. Двпгласна инвенција (2. деп) 15. 
Пбнављаое градива и припрема за испит 
 
Израда писмених радпва и анализа према тепријским јединицама 
 
Писмени деп испита: израда двпгласне имитаципне кпмппзиције (двпгласна инвенција). 
Усмени деп испита: анализа кпнтрапунктских ппступака у пквиру зататпг пплифпнпг пдлпмка, два питаоа из преѐенпг 
градива. 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1987. 
2. Živkovid, Mirjana, Instrumentalni kontrapunkt, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1991. 
3. Radenkovid, Milutin, Sekvenca u klasičnoj instrumentalnoj fugi, Beograd, Umetnička akademija, 1972. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Присуствп на предаваоима 10 Усмени деп испита 30 

Анализа 10 Писмени деп испита 30 

Израда кпмппзиција 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHKO4 - Кпнтрапункт 4 

Наставници: Белиё Р. Сенка, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Кпнтрапункта 3 (OHKO3) 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру ренесанснпг стила, кпји се пстварује крпз 
анализу примера из музишке литературе и сампсталну израду кпмппзиција у датпм стилскпм маниру. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студената се пшекује да буду псппспбљени за: разумеваое прганизације вищегласне 
инструменталне и впкалнп-инструменталне пплифпне кпмппзиције, сампсталну анализу дела инструменталне и впкалнп-
инструменталне 
пплифпне музике, практишнп рекпнструисаое пплифпнпг дела дате стилске еппхе крпз израду трпгласне и шетвпрпгласне 
стилске кпмппзиције (фуге). 

Садржај предмета:  
 
Трпгласни и вищегласни инструментални кпнтрапунктски став, кпнтрапунктске технике у трпгласнпм и вищегласнпм 
кпнтрапунктскпм ставу, инструментални и впкалнп-инструментални пплифпни пблици. Теме за пбраѐиваое: 1. Трпгласни, 
шетвпрпгласни и вищегласни кпнтрапунктски став 2. Трпгласна инвенција 2. Ппщте карактеристике фуге 3. Експпзиција фуге 
4. Меѐуставпви у фуги 5. Спрпвпдни деп фуге 6. Заврщни деп фуге 7. Израда фуге; нптпграфисаое фуге у некпм пд спфтвера: 
Sibelius, Finale; алтернатива птвпренпг кпда: MuseScore.  8. Фуга са вище тема 9. Примена фуге и фугиранпг рада у барпку 10. 
Ришеркар, тјентп, канцпна, капришп 11. Прелудјум, тпката, фантазија, кпрална предигра и кпрална фантазија 12. Барпкна 
свита, кпнтрапунктске варијације 13. Впкалнп-инструментални пблици 14. Пплифпнија ппсле барпка 15. Кпнверзија 
нптпграфисаних депница фуге у миди фпрмат и оихпв увпз у неки пд пдабраних секвенцера: Steinberg Cubasе, Cakewalk 
Sonar; алтернатива птвпренпг кпда: Rosegarden. Израда дигиталне звушне презентације. Најуспещнији радпви биёе 
приказани на Гпдищоем сусрету студената музишке теприје. 
  
 
Израда писмених радпва и анализа према тепријским јединицама, израда фуге, презентација дигиталних радпва.   
 
Писмени деп испита: израда трпгласне фуге. 
Усмени деп испита: анализа пплифпнпг дела инструменталне барпкне музике, два питаоа из преѐенпг градива. 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1987. 
2. Živkovid, Mirjana, Instrumentalni kontrapunkt, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1991. 
3. Radenkovid, Milutin, Sekvenca u klasičnoj instrumentalnoj fugi, Beograd, Umetnička akademija, 1972. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Присуствп на предаваоима 10 Усмени деп испита 30 

Анализа 10 Писмени деп испита 30 

Израда кпмппзиција и дигиталне звушне 
презентације 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHKT4 - Кпнтрапункт 4 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр; Белиё Р. Сенка, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Кпнтрапункта 3 (OHKT3) 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за пплифпни нашин музишкпг мищљеоа у пквиру ренесанснпг стила, кпји се пстварује крпз 
анализу примера из музишке литературе и сампсталну израду кпмппзиција у датпм стилскпм маниру. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе пд студената се пшекује да буду псппспбљени за: разумеваое прганизације вищегласне 
инструменталне и впкалнп-инструменталне пплифпне кпмппзиције, сампсталну анализу дела инструменталне и впкалнп-
инструменталне 
пплифпне музике, практишнп рекпнструисаое пплифпнпг дела дате стилске еппхе крпз израду трпгласне и шетвпрпгласне 
стилске кпмппзиције (фуге). 

Садржај предмета:  
 
Трпгласни и вищегласни инструментални кпнтрапунктски став, кпнтрапунктске технике у трпгласнпм и вищегласнпм 
кпнтрапунктскпм ставу, инструментални и впкалнп-инструментални пплифпни пблици. Теме за пбраѐиваое: 1. Трпгласни, 
шетвпрпгласни и вищегласни кпнтрапунктски став 2. Трпгласна инвенција 3. Ппщте карактеристике фуге 4. Експпзиција фуге 
5. Меѐуставпви у фуги 6. Спрпвпдни деп фуге 7. Заврщни деп фуге 8. Фуга са вище тема 9. Примена фуге и фугиранпг рада у 
барпку 10. Ришеркар, кпнтрапунктске варијације 11. Прелудјум, тпката, фантазија, кпрална предигра и кпрална фантазија 12. 
Барпкна свита 13. Впкалнп-инструментални пблици 14. Пплифпнија ппсле барпка 15. Пбнављаое градива и припрема за 
испит. 
 
  
Израда писмених радпва и анализа према тепријским јединицама 
 
Писмени деп испита: израда трпгласне фуге. 
Усмени деп испита: анализа пплифпнпг дела инструменталне барпкне музике, два питаоа из преѐенпг градива.   

 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1987. 
2. Živkovid, Mirjana, Instrumentalni kontrapunkt, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1991. 
3. Radenkovid, Milutin, Sekvenca u klasičnoj instrumentalnoj fugi, Beograd, Umetnička akademija, 1972. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Присуствп на предаваоима 10 Усмени деп испита 30 

Анализа 10 Писмени деп испита 30 

Израда кпмппзиција 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: ODKI1 - Кпрепетиција - прпрада инструктивне литературе 

Наставници: аајиё-Левајац Н. Јелена, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Пвладаваое пснпвним принципима клавирске пратое у музишкпј настави; пвладаваое вещтинпм шитаоа с листа; 
развијаое вещтине импрпвизпваоа клавирске пратое; пвладаваое принципима трансппзиције; развијаое вещтине 
редукпваоа клавирске пратое; 

Исхпд предмета:  
Студенти стишу сппспбнпст брзпг сналажеоа у неппзнатпм нптнпм материјалу, развијају свпју клавирску технику и 
практишне вещтине у пбласти клавирске пратое. 

Садржај предмета:  
Рад на пснпвним принципима клавирске пратое: анализа депница, звушни баланс, 
усклаѐенпст у времену, ппстављаое припритета у шитаоу и интерпретацији текста, 
уппзнаваое са технишкп-интерпретативним пспбенпстима клавира кап пратеёег 
инструмента, антиципираое материјала (гледаое, мищљеое и слущаое унапред).Рад на 
техникама брзпг перципираоа нптнпг текста, преппзнаваоа стила и карактера у 
клавирским делима кпје приближнп пдгпварају нивпу 3. и 4. разреда щкпле за пснпвнп 
музишкп пбразпваое: упшаваое вертикалне и праёеое хпризпнталне музишке линије, 
ппщтпваое музишкпг тпка пп сваку цену, примена стешених тепријских знаоа (хармпнија, 
склпппви акпрада и прстпредне ппзиције), сажимаое (симплификација кпмплексних 
партитура), мемприсаое и репрпдукција маоих целина самп ппсматраоем и анализпм 
текста. 
Захтеви на кплпквијуму: 
- једна етида или впкализа за глас и клавир 
- шитаое са листа једне кпмппзиције 
Захтеви на испиту: 
- две етиде или впкализе за глас и клавир 
- шитаое са листа једне кпмппзиције за глас и клавир 
- впкализа или песма за глас и клавир-пратоа другпг сплисте 

Литература:  
1. Concone, G. The School of Sight Singing. Winona (Min): Hal Leonard, Schirmer 
2. Concone, G. 50 Leçons de Chant, Op 9. Braunschweig: Henry Littolff’s Verlag 
3. Drobni, I, Drobni, T. (2015). Solfeggietto. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti. 
4. Drobni, I. (1995). Melodika III – etide sa klavirskom pratnjom. Beograd: Univerzitet umetnosti u 
Beogradu: Fakultet muzičke umetnosti. 
5. Duvernoy, H. 36 Leçons de Solfège à Changements de Clès avec accompagnement de piano. Paris: A.O. 
Kelly. 
6. Gartenlaub, П. (1976). 18 Leçons progressives à chanter en clé de Sol. Paris: Éditions Rideau rouge. 
7. Gartenlaub, П. (1976). 15 Leçons progressives à chanter en clé de Fa. Paris: Éditions Rideau rouge. 
8. Lavignac. A. Solfège des Solfèges. Paris: Henry Lemoine & Co. 
9. Vaccai, N. Metodo pratico di canto italiano da camera - con accompagnamento al pianoforte. Milano: 
Ricordi. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Присуствп на предаваоима 20 усмени испит 30 

активнпст у тпку предаваоа 20   

Кплпквијум 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJAI1 - Лабијални и слпбпдни аерпфпни инструменти 

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: 4 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис III гпдине ПАС-а. 

Циљ предмета:  
Израда семинарскпг рада ппд ментпрствпм, заснпванпг на етнпмузикплпщкпм градиву предвиѐенпм за текуёу щкплску 
гпдину. 

Исхпд предмета:  
Семинарски рад дужине пкп 12 кпмпјутерски куцаних страница и оегпва усмена презентација. Прпдубљиваое знаоа п 
техници и принципима реализације краёих наушних радпва. 

Садржај предмета:  
1. Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
2. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
3. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
4. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
5. Финалнп дефинисаое синппсиса 
6. Рад на првпј верзији текста 
7. Рад на првпј верзији текста 
8. Рад на првпј верзији текста 
9. Рад на првпј верзији текста 
10. Рад на првпј верзији текста 
11. Рад на првпј верзији текста 
12. Рад на првпј верзији текста 
13. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
14. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
15. Излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената 
Кплпквијум: анализа синппсиса рада и прве верзија текста; Испитни захтеви: писмени испит: анализа заврщне верзије 
текста; Усмени испит: презентација семинарскпг рада и оегпва усмена пдбрана.. 

Литература:  
1. Литература и други извпри, усклаѐени са темпм семинарскпг рада, пдабранпм за свакпг студента ппнапспб. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Кпнсултације, дебате, анализе 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Ппщтпваое рпкпва 20 Усмена презентација 20 

Ппхаѐаое кпнсултација 20 Писмена реализација 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLMS1 - Метпдика наставе сплфеѐа 

Наставници: Хрпка-Вещкпвац А. Ивана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен Сплфеѐп 2 

Циљ предмета:  
Студент је усвпјип тепријскп знаое и у стаоу је да аргументпванп прпблематизује теме из пбраѐених пбласти, 
демпнстрирајуёи свпје аналитишкп и критишкп мищљеое; студент има увид у мпгуёнпсти реализације наставе сплфеѐа и 
теприје музике у пквиру целпкупнпг музишкпг пбразпвнпг система; студент разуме и мпже да примени критеријуме 
вреднпваоа знаоа. 

Исхпд предмета:  
Циљ предмета је фпрмираое наставнпг кадра за предмете Сплфеѐп и Теприја музике према пптребама пбразпвнпг прпцеса 
у щкплама за пснпвнп музишкп пбразпваое. 

Садржај 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. 
 
Симулације предаваоа, кпмппнпваое и нптпграфија инструктивних примера за наставу, кратке мултимедијалне 
презентације на задате теме (5 минута).  
Семинариски рад 
Израда једнпг семинарскпг рада са тематикпм усмеренпм на дубинскп сагледаваое кпнкретних метпдишких тема. 
Заврщни испит 
Мултимедијална презентација метпдишке теме, хармпнизација инструктивних примера. 

Литература:  
1. Васиљевиё, З., М., (2006). Метпдика наставе сплфеѐа, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства 
2. Васиљевиё, З., М., (2000). Рат за српску музишку писменпст, Бепград: Прпсвета 
3. Дрпбни, И., (2008). Метпдишке пснпве впкалнп-инструменталне наставе, Бепград: Завпд за учбенике 
4. Крщиё Секулиё, В., (1990), Кпрелација наставе сплфеѐа са инструменталнпм наставпм, Коажевац, Нпта 
5. Дпктпрске и магистарске тезе из музишке педагпгије и српдних наушних пбласти, Збпрници радпва педагпщких фпрума 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, интерактивна настава, демпнстрације, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинар-и 40 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLOM1 - Метпдика ппщтег музишкпг пбразпваоа 

Наставници: Стефанпвиё Д. Славица, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ студијскпг прпграма је фпрмираое наставнпг кадра из пбласти музишке педагпгије према пптребама пбразпвнпг 
прпцеса у ппщтепбразпвним пснпвним щкплама. 

Исхпд предмета:  
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 мпже да псмисли и изведе шас уз ппмпё дигиталних технплпгија; 
Студент има увид у мпгуёнпсти реализације наставе музишке уметнпсти у пквиру сарадое са институцијама културе. 
Студент разуме и мпже да примени критеријуме вреднпваоа знаоа; 
Студент мпже да псмисли и изведе разлишите активнпсти кпје пбпгаёују и прпдубљују музишкп искуствп ѐацима у пснпвнпј 
щкпли. 

Садржај предмета:  
 
Музишкп пбразпваое у систему пбразпваоа у Србији: стандарди, ппщте кпмпетенције, меѐупредметне кпмпетенције, 
специфишне кпмпетенције, исхпди, наставни план и прпграм.  
Развпјна улпга музике. Пбразпваое крпз уметнпст, UNESCO прпграм и харвардски "Прпјекат 0".  
Метпдишки приступ наставним темама из наставнпг прпграма. Вреднпваое знаоа.  
Псмищљаваое и реализација наставе у сарадои са институцијама културе у пквиру ппдрщке ушещёу музишкпг пбразпваоа 
у друщтвенпм и културнпм ангажпваоу у циљу смаоеоа ппстпјеёег јаза измеѐу институција виспкпг музишкпг пбразпваоа 
и цивилнпг друщтва. 
Примери разлишитих успещних пракси (MOSAIC прпјекат Еврппске Уније). 
 
Стицаое искуства у псмищљаваоу и реализацији щкплскпг шаса са разлишитпм тематикпм у пснпвнпј щкпли, примеоујуёи 
разлишите наставне метпде.  
Стицаое увида у развпјну, пбразпвну и инклузивну улпгу музишкпг пбразпваоа.  
Псмищљаваое и реализација разлишитих активнпсти кпје пбпгаёују и прпдубљују музишкп искуствп (впкалнп-
инструментални ансамбли, плес, музишка драма, итд.) 
Пгледни шас 1 – презентација 
Пгледни шас 2 – презентација 
Семинарски рад  
Дубински увид у прпблематику наставне теме и припрема шаса. 
Кплпквијум 
Писмена прпвера тепријскпг знаоа из пбласти утицаја музике на развпј лишнпсти, прганизације шаса, фенпмена песме, 
аналитишкпг и демпнстраципнпг слущаоа музике, вреднпваоа знаоа. 
Заврщни испит 
Писмени испит: прпвера тепријскпг знаоа из пбласти музишке фпрме, музишкпг фплклпра, музишких занрпва (метпдишки 
приступ) 
Усмени испит: прпвера разумеваоа метпдишкпг приступа градиву пснпвне щкпле. 

Литература:  
1. Irjo-Koskinen, Tula. 2003. Institucije kulture i njihovi obrazovni programi, BalkanKult, Beograd. 
2. Ivanovid, Nada. 2007. Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 
Beograd. 
3. Ivanovid, Nada. 2007. Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za srednju školu, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd. 
4. O’Brien, Nada. 2019. Muzika i Nesvesno. Dosije studio 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, радипнице, презентације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинар-и 10 Усмени испит 15 

Активнпст у тпку предаваоа 5 Писмени испит 15 

Практишна настава 35   

Кплпквијум-и 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJMO1 - Мпрфплпщке пдлике српских нарпдних мелпдија 

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: 4 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис II гпдине ПАС-а. 

Циљ предмета:  
Израда семинарскпг рада ппд ментпрствпм, заснпванпг на етнпмузикплпщкпм градиву предвиѐенпм за текуёу щкплску 
гпдину. 

Исхпд предмета:  
Семинарски рад дужине пкп 10 кпмпјутерски куцаних страница и оегпва усмена презентација. Прпдубљиваое знаоа п 
техници и принципима реализације краёих наушних радпва. 

Садржај предмета:  
1. Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
2. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
3. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
4. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
5. Финалнп дефинисаое синппсиса 
6. Рад на првпј верзији текста 
7. Рад на првпј верзији текста 
8. Рад на првпј верзији текста 
9. Рад на првпј верзији текста 
10. Рад на првпј верзији текста 
11. Рад на првпј верзији текста 
12. Рад на првпј верзији текста 
13. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
14. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
15. Излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената 
Кплпквијум: анализа синппсиса рада и прве верзија текста; Испитни захтеви: писмени испит: анализа заврщне верзије 
текста; Усмени испит: презентација семинарскпг рада и оегпва усмена пдбрана.. 

Литература:  
1. Литература и други извпри, усклаѐени са темпм семинарскпг рада, пдабранпм за свакпг студента ппнапспб 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Кпнсултације, дебате, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Ппщтпваое рпкпва 20 Успещнпст усмене презентације 20 

Ппхаѐаое кпнсултација 20 Успещнпст писмене реализације 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLMM1 - Музика и медији, OULMM1 - Музика и медији 

Наставници: Дрпбни а. Ивана, редпвни прпфеспр; Каран М. Марија, предаваш ван раднпг пднпса 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са видпвима музике у медијима, затим оихпвп псппспбљаваое за рад и ппнащаое у медијима – 
какп иза микрпфпна и камере такп и испред оих – и развијаое сппспбнпсти вреднпваоа медијских пствареоа. 

Исхпд предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа из пбласти теприје медија, сппзнаја места музике у медијима, ппзнаваое разлишитих видпва 
"шитаоа" медија и пдреѐиваое креативнпг прпстпра музишара у медијима. 

Садржај предмета:  
 
Теприја медија. Примеоена музика. Нпвинарске фпрме. Типпви емисија на радију и телевизији. Музишка драматургија. 
Драматургија музишке емисије. Медији кап прпстпр пппуларисаоа музике. Уметнишке фпрме музике у медијима – 
радипфпнија, телевизијска ппера, телевизијски балет, видеп данс, сппт. 
 
Ппвезиваое музике са литерарним, ппетским и дпкументарним садржајима. Усппстављаое пднпсаизмеѐу аудитивнпг и 
визуелнпг плана. Вежбе у писаоу нпвинарских фпрми. Вежбе у пбликпваоу радијских и телевизијских емисија. Присуствп 
снимаоима емисија у РТС-у. Анализа примера из дпмаёег и странпг радип и телевизијскпг прпграма. 
Кплпквијум 
Пимени деп: прпвера знаоа из дпмена музишке драматургије. 
Усмени деп: прпвера знаоа из дпмена теприје медија, истприје примеоене музике и нпвинарских жанрпва. 
Заврщни испит 
Писмени и усмени испит п уметнишким пблицима музике у медијима и креираое сценарија за музишку емисију. 

Литература:  
1. Makluan, Maršal: Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka, Prosveta, Beograd, l964. 
2. Eko, Umberto: Otvoreno djelo, Sarajevo, 1965 
3. Fiske, Džon i Hartli, Džon: "Tumačenje televizije", RTV Teorija i praksa 39/85. 
4. Novakovid, Slobodan: Čovek, medij, Prometej, Novi Sad, 1998. 
5. Kofin, Eva: "Estetički problemi televizijske muzike", RTV Teorija i praksa, 28/82. 
6. Grabner, Boris: "Problemi televizijske estetike", RTV Teorija i praksa, 29/82. 
7. Newcomb, Horace: Toward Television Aesthetics, Oxford Universiti Press, 1989. 
8. Novakovid, Slobodan: Film kao metafora, Institut za film, Beograd, l990. 
9. Никплајевиё, Снежана: Музика кап дпгаѐај, Clio, Бепград, 1994. 
10. Никплајевиё, Снежана: Екран српске музике, РТС, Бепград, 2003. 
11. Vartkes, Baronijan: Muzika kao primenjena umetnost, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1981. 
12. Неда Тпдпрпвиё: Нпвинарске фпрме, Унивезитет уметнпсти, Бепград 
13. Дущан Славкпвиё: Бити нпвинар, Наушна коига, Бепград, 1988. 
14. Мипдраг Илиё: Телевизијскп нпвинарствп, РТС, Бепград, 2003. 
15. Jannifer Barnes: Television Opera, Boydell&Brewer Ltd, 2002 
16. Никплајевиё, Снежана, Музика и телевизија – умеёе и/или уметнпст, ФИЛУМ, Крагујевац, 2014. 
17. Синппсиси, сценарија и коиге снимаоа разних емисија из дпмаёег и странпг телевизијскпг прпграма 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 55 Заврщни испит: Ппена - 45 

Семинар-и 15 Усмени испит 25 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум-и 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAMI1 - Музишки инструменти, OUAMI1 - Музишки инструменти 1 

Наставници: Ачиё М. Дращкп, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Стицаое знаоа п инструментима кпја су пптребна за прпфесипналнп бављеое сампсталним уметнишким, пднпснп 
тепријским радпм, кап и стицаое кпмпетенције за бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщтепбразпвним щкплама, у 
разлишитим институцијама културе и у медијима. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап знаое п музишким инструментима и сппспбан је да тп знаое примени у свпм уметнишкпм и аналитишкпм 
раду 

Садржај предмета:  
 
1. Пснпвни ппјмпви п звуку: псцилација, амплитуда, фреквенција; трајаое, висина, јашина, бпја 2. Аликвптни низ 3. 
Прпстираое звука 4. Ппдела музишких инструмената 5. Карактеристике гудашких инструмената 6. Виплина – истпријат, 
граѐа, техника десне руке (пптези, пицикатп) 7. Виплина – техника леве руке (апликатура, ппзиције, вищехвати) 8. 
Флажплети – прирпдни, вещташки 9. Випла – истпријат, граѐа, техника свираоа 10. Виплпншелп – истпријат, граѐа, техника 
свираоа 11. Кпнтрабас – истпријат, граѐа, техника свираоа 12. Утврѐиваое преѐених тема 13. Харфа 14. Гитара 15. 
Кпнтрплни тест (акустика, аликвптни низ, ппзиције, флажплети, свирљивпст вищехвата, педализација на харфи) 
 
Гпстпваое прпфеспра и студената инструменталних катедри, израда задатака. 
Кпнтрплни тест 
Прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива (три задатка у писменпј фпрми) 
Испитни захтев 
Писмени испит: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива у виду теста (три дп пет испитних захтева) 
Усмени испит: усменп излагаое у виду пдгпвпра на извушена питаоа (цедуљица садржи два питаоа)  

 

Литература:  
1. Деспиё, Дејан. Музишки инструменти. Универзитет Уметнпсти у Бепграду, 1986. 
2. Obradovid, Aleksandar. Uvod u orkestraciju. Univerzitet Umetnosti u Beogradu, 1997. 
3. Adler, Samuel. Study of Orchestration, Third Edition. W. W. Norton & Company, 2002. 
4. Пбрадпвиё, Александар. Кпнцерт за виплину и пркестар. Удружеое кпмппзитпра Србије, 1998. 
5. Ериё, Зпран. Щест сцена – кпментара. Удружеое кпмппзитпра Србије, 2006. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Кпнтинуирани рад са студентима на реализацији прпгрампм предвиѐених пбавеза. Аналитишка презентација релевантних 
примера из предметне пбласти. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Дпмаёи задатак 20 Усмени деп испита 30 

Кпнтрплни тест 20 Писмени деп испита 30 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHMO1 - Музишки пблици 1 

Наставници: Сабп И. Атила, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је пвладаваое елементима музишкпг пблика и оихпвим садејствпм у изградои музишкпг тпка, кап и 
уппзнаваое са ппщтим принципима пбликпваоа фпрме (независнп пд фпрмалнпг мпдела) 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе из предмета пд студената се пшекује сппспбнпст анализе елемената музишкпг пблика и разумеваоа 
музишкпг тпка кап и сппспбнпст сампсталнпг тумашеоа музишкпг тпка крпз писмене анализе 

Садржај предмета:  
Предаваоа:  
1. Ппјам и метпд анализе музишкпг пблика 2. Музишки тпк, музишки планпви, кпмппненте 3. Ращшлаоивпст музишкпг тпка, 
сегментираое музишкпг тпка, ппјам и типплпгија граница 4. Елементи музишкпг пблика (мптив, мптивски рад, метришкп 
фпрмалне јединице, решеница) 5. Састав музишке решенице и типплпгија музишких решеница 6. Изнадрешенишни нивп 7. 
Типпви фрагментарних структура 8. Еквиваленција, пднпси сегмената на растпјаоу и у суседнпм пднпсу 9. Тест 10. Кпнтраст 
у музишкпм пблику 11. Типпви излагаоа 12. Архитектпнски и евплутивни принцип 13. Симетрија у музишкпм пблику 14. 
Критишкп шитаое литературе 15. Рекапитулација преѐенпг градива 
Вежбе: Анализе у складу са тематским јединицама претхпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Skovran, Dušan: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991. 
2. Zatkalik, Miloš, Medid, Milena, Vlajid, Smiljana: Muzička analiza 1, CD ROM, Beograd: Clio 2003. 
3. Zatkalik, Miloš, Stambolid, Olivera: Rečenica u tonalnoj instrumentalnoj muzici, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2005. 
4. Сабп, Аница: Прпблематика терминплпщкпг пдреѐеоа елемената структурнпг плана у музишкпм тпку, у: Нпви Звук, бр. 27, 
СПКПЈ, Бепград 2006. 
5. Adorno, Teodor: Problemi glazbene analize, u: Zvuk br. 3 СПКПЈ, Загреб, 1989. 
6. Schoenberg, Arnold: Fundamentals of musical composition, Faber & Faber LTD, London, 1967. 
7. Лутпславски, Витплд: Наппмене п изградои великих затвпрених пблика рукппис, 1967. 
8. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Дпмаёи радпви 20 Тепријски деп 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Аналитишка деп 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAMO1 - Музишки пблици 1, OUAMO1 - Музишки пблици 1 

Наставници: Заткалик Милпщ, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Пвладаваое елементима музишкпг пблика и оихпвим садејствпм у изградои музишкпг тпка. Уппзнаваое са ппщтим 
принципима пбликпваоа фпрме (независнп пд фпрмалнпг мпдела). Разумеваое типплпгије музишке фпрме. Стицаое 
кпмпетенција за: бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщтепбразпвним щкплама, струшан рад у разлишитим 
институцијама културе, медијима; примену стешених знаоа и вещтина у разлишитим видпвима музике, у дигиталним 
технплпгијама и уметнишким истраживаоима. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап знаое и сппспбнпст сампсталнпг тумашеоа елемената музишкпг пблика и разумеваоа билп кпг музишкпг 
тпка (истпвременп крпз оегпве ппјединашне сегменте и у оегпвпј укупнпсти), путем вербализације и крпз писмене анализе. 
Такпѐе, студент је стекап сппспбнпст да сампсталнп анализира пблик песме, спнатни пблик и пблик варијација из 
разлишитих стилских перипда и жанрпва, кап и мпгуёнпст критишкпг прпмищљаоа и уппщтаваоа, путем практишне анализе 
и елемената импрпвизације. 

Садржај предмета:  
1. семестар 
Предаваоа: 
1. Пд ппјединашних звукпва дп запкружене музишке фпрме. Ппјам и метпд анализе музишкпг пблика 
2. Музишки тпк, музишки планпви, кпмппненте музике 
3. Ращшлаоивпст и сегментираое музишкпг тпка, архитектпнски и евплутивни принцип, сигнал ппшетка и сигнал краја, 
границе у музишкпм тпку 
4. Елементи музишкпг пблика (мптив и мптивски рад, тема и тематски рад, метришкп фпрмалне јединице, фигура и пасаж). 
Сампстална 
студентска креација у раду са мптивима и темама 
5. Решенишни нивп (дефиниција, састав и типплпгија музишких решеница) 
6. Изнадрешенишни нивп (перипд, двпперипд, низ решеница, низ перипда) 
7. Исппдрешенишни нивп (типпви фрагментарних структура, синтагма, пптенцијална решеница) 
8. Еквиваленција (пднпси сегмената на растпјаоу и у суседнпм пднпсу) и кпнтраст у музишкпм пблику 
9. Типпви излагаоа. Симетрија у музишкпм пблику 
10. Увпд у фпрмалне типпве, аутпнпмна и хибридна фпрма, егзпцентришна и ендпцентришна фпрма 
11. Кпнцепција двпдела и трпдела. Пблик песме - двпделни и трпделни 
12. Прелазни пблик песме 
13. Развијена песма. Слпжена песма 
14. Критишкп шитаое литературе 
15. Кплпквијум 
Вежбе: Практишан рад у складу са тематским јединицама претхпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа 
2. семестар 
Предаваоа: 
1. Претеше спнатнпг пблика 
2. Глпбална кпнцепција спнатнпг пблика 
3. Пднпс тема у спнатнпм пблику 
4. Дистрибуција експпзиципних и развпјних сегмената у спнатнпм пблику 
5. Статус репризе у спнатнпм пблику 
6. Жанрпвскп исппљаваое спнатнпг пблика 
7. Прпжимаое спнатнпг пблика са другим фпрмалним типпвима 
8. Критишкп шитаое литературе 
9. Критишкп шитаое литературе уз кприщёеое клавира и електришних клавијатурних инструмената, са елементима 
импрпвизације 
10. Варираое кап принцип изградое фпрме (варираое у ужем и у щирем смислу). Истпријски развпј пблика варијација 
11. Типпви варираоа и разлишити типпви пблика варијација 
12. Жанрпвскп исппљаваое пблика варијација 
13. Критишкп шитаое литературе 
14. Критишкп шитаое литературе уз кприщёеое клавира и електришних клавијатурних инструмената, са елементима 
импрпвизације 
15. Рекапитулација градива и припрема за испит 
Вежбе: Практишан рад у складу са тематским јединицама претхпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа 
Захтев на кплпквијуму: 
Писмена анализа примера из еппхе класицизма, на бази тумашеоа решенишнпг, исппдрешенишнпг и изнадрешенишнпг нивпа; 
писмена 
 



анализа пблика песме из еппхе класицизма 
Захтев на испиту: 
Писмени деп: Писмена анализа примера из еппхе класицизма (спнатни пблик/пблик варијација) 
Усмени деп: 
Пдгпвпр на два питаоа из преѐенпг градива 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Skovran, Dušan: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991. 
2. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998. 
3. Zatkalik, Miloš, Medid, Milena, Vlajid, Smiljana: Muzička analiza 1, CD ROM, Beograd: Clio 2003. 
4. Zatkalik, Miloš, Stambolid, Olivera: Rečenica u tonalnoj instrumentalnoj muzici, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2005. 
5. Adorno, Teodor: Problemi glazbene analize, u: Zvuk br.3, СПКПЈ, Загреб, 1989. 
6. Schoenberg, Arnold: Fundamentals of musical composition, Faber & Faber LTD, London, 1967. 
7. Лутпславски, Витплд: Наппмене п изградои великих затвпрених пблика рукппис, 1967. 
8. Sabo, Anicа: Prelazni oblik između dvodelne i trodelne pesme: suočavanje teorijskih postavki i analitičke prakse, Muzička teorija 
FMU, 2006. 
9. Rosen, Charles Sonata Forms, W. W. Norton & Company, New York, London 1988. 
10. Newman, William S: The Sonata in the Classic Era, W. W. Norton & Company Inc., New York 1972. 
11. Dahlhaus, Carl: Ludwig van Beethoven. Approaches to his Music, Clarendon Press, Oxford 1997. 
12. Cone,, Edward T. Musical Form and Musical Performance, Norton, New York, 1968. 
13. Brkljačid, Ivan: Formalni tip varijacija - analitička kategorizacija različitih tipova varijacija, rukopis, Beograd, 2015. 
14. Sabo, Anica, The Form of Variations - Steps in the Analytical Procedure, In: Miloš Zatkalik et al.. (ed.), Music Theory and Analysis, 
Faculty пf Music, Belgradе, 2010, 299–311. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Дпмаёи радпви 15 Усмени деп испита 20 

Активнпст у тпку предаваоа и вежби 5 писмени деп испита 20 

Практишна настава/писмена анализа 20   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHMO2 - Музишки пблици 2 

Наставници: Сабп И. Атила, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Музишких пблика 1 (OHMO1) 

Циљ предмета:  
Разумеваое типплпгије музишке фпрме. 

Исхпд предмета:  
Пд студената се пшекује сппспбнпст да сампсталнп анализирају пблик песме и спнатни пблик из разлишитих стилских 
перипда и жанрпва. Пшекује се сппспбнпст критишкпг прпмищљаоа и уппщтаваоа дпбијених аналитишких резултата. 

Садржај предмета:  
Предаваоа:  
1. Увпд у типплпгију фпрме 2. Кпнцепција двпдела и трпдела 3. Пблик песме – двпделни и трпделни 4. Прелазни пблик 
песме 5. Слпжена песма 6. Прпжимаое типпва песме 7. Тест 8. Претеше спнатнпг пблика 9. Глпбална кпнцепција спнатнпг 
пблика 10. Пднпс тема у спнатнпм пблику 11. Дистрибуција експпзиципних и развпјних сегмената у спнатнпм пблику 12. 
Статус репризе у спнатнпм пблику 
13. Жанрпвскп исппљаваое спнатнпг пблика 14. Прпжимаое спнатнпг пблика са другим фпрмалним типпвима 15. Критишкп 
шитаое литературе 
Вежбе: Анализе у складу са тематским јединицама претхпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Dušan Skovran: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991. 
2. Sabo, Anicа: Prelazni oblik između dvodelne i trodelne pesme: suočavanje teorijskih postavki i analitičke prakse, Muzička teorija 
FMU, 2006. 
3. Rosen, Charles Sonata Forms, W. W Norton & Company, New York, London 1988. 
4. Newman, William S: The Sonata in the Classic Era, W. W. Norton & Company Inc., New York 1972. 
5. Dahlhaus, Carl: Ludwig van Beethoven. Approaches to his Music Clarendon Press, Oxford 1997. 
6. Stamatovid, Ivana: Sonatni oblik i sonatni princip, Muzička teorija i analiza I, FMU 2006. 
7. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998. 
8. Cone, Edward T. Musical Form and Musical Performance, Norton, New York, 1968. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Дпмаёи радпви 20 Тепријски деп 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Аналитишка деп 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAMO2 - Музишки пблици 2, OUAMO2 - Музишки пблици 2 

Наставници: Бркљашиё К. Иван, ванредни прпфеспр 

Сарадници: апрѐевиё Д. Лазар, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен предмет: Музишки пблици 1 

Циљ предмета:  
Разумеваое типплпгије музишке фпрме у кпнтексту ненпрмираних једнпставашних, пднпснп нпрмираних једнпставашних и 
вищеставашних пблика. Стицаое кпмпетенција за: бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщтепбразпвним щкплама, 
струшан рад у разлишитим институцијама културе, медијима; примену стешених знаоа и вещтина у разлишитим видпвима 
музике, у дигиталним технплпгијама и уметнишким истраживаоима. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап знаое и сппспбнпст сампсталнпг тумашеоа разлишитих једнпставашних и вищеставашних музишких пблика, 
са креираоем прецизних фпрмалних пбразаца, те мпгуёнпст за критишкп праёеое пптенцијалних преплитаоа разлишитих 
фпрмалних мпдела. Пд студента се пшекује струшнп прпмищљаое и уппщтаваое, путем практишне анализе и елемената 
импрпвизације. 

Садржај предмета:  
1. семестар 
Предаваоа: 
1. Рпндп (дефиниција, истпријска генеза, класишни типпви рпнда) 
2. Ппјавни пднпси на тематскпм, тпналнпм и структурнпм плану у рпнду 
3. Жанрпвскп исппљаваое рпнда 
4. Критишкп шитаое литературе 
5. Ненпрмирани фпрмални мпдели 
6. Жанрпвскп исппљаваое ненпрмираних фпрмалних мпдела 
7. Критишкп шитаое литературе 
8. Критишкп шитаое литературе уз кприщёеое клавира и електришних клавијатурних инструмената, са елементима 
импрпвизације 
9. Ппјам циклуса и тумашеое циклишнпсти у музици. Репрезентативне, секундарне и слпбпдне циклишне фпрме. 
11. Циклишна фпрма у барпку и класицизму 
12. Циклишна фпрма у ранпм рпмантизму 
13. Циклишна фпрма у зрелпм рпмантизму 
14. Критишкп шитаое литературе уз мпгуёнпст кприщёеоа аудитивне метпде 
15. Кплпквијум 
Вежбе: Практишан рад у складу са тематским јединицама претхпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа 
2. семестар 
Предаваоа: 
1. Музишка фпрма у двадесетпм веку (увпднп предаваое) 
2. Музишка фпрма у пквиру прпщирене тпналнпсти и мпдалнпсти (импресипнизам, непкласицизам, непбарпк) 
3. Музишка фпрма у пквиру атпналне и атематске музике 
4. Музишка фпрма у серијалнпј музици 
5. Музишка фпрма у алеатпријскпј музици 
6. Музишка фпрма у минималистишкпј музици 
7. Критишкп шитаое литеартуре 
8. Критишкп шитаое литературе уз кприщёеое клавира и електришних клавијатурних инструмената, са елементима 
импрпвизације 
9. Музишка фпрма у српскпј музици прве пплпвине двадесетпг века (1. деп) 
10. Музишка фпрма у српскпј музици прве пплпвине двадесетпг века (2. деп) 
11. Музишка фпрма у српскпј музици друге пплпвине двадесетпг века (1. деп) 
12. Музишка фпрма у српскпј музици друге пплпвине двадесетпг века (2. деп) 
13. Музишка фпрма у српскпј музици двадесетпрвпг века 
14. Критишкп шитаое литературе уз мпгуёнпст кприщёеоа аудитивне метпде 
15. Рекапитулација градива и припрема за испит 
Вежбе: Практишан рад у складу са тематским јединицама претхпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа 
Захтев на кплпквијуму: 
Писмена анализа примера из еппхе рпмантизма (рпндп фпрма/ненпрмирани фпрмални типпви/ циклишне фпрме) 
Захтев на испиту: 
Писмени деп: Писмена анализа једне пд фпрми из двадесетпг века 
Усмени деп: 
Пдгпвпр на два питаоа из преѐенпг градива 

 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Skovran, Dušan: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991. 
2. 2. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998. 



3. 3. Green, Douglass M: Form in Tonal Music - 1979. 
4. 4. Kohoutek, Ctirad: Tehnika komponovanja u muzici XX veka, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1984. 
5. 5. Cook, Nicholas: A Guide to Musical Analysis, J. M. Dent & Sons Ltd, London, 1987. 
6. 6. Veselinovid - Hofman, Mirjana: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1983. 
7. 7. Веселинпвиё - Хпфман, Мирјана, Пејпвиё Рпксанда, Щувакпвиё Мищкп: Истприја српске музике. Српска музика и 
еврппскп музишкп наслеѐе, Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 2007. 
8. Нпвак, Јелена: Дивља анализа, СКЦ, Бепград, 2004. 
9. Cvejid, Bojana: Otvoreno delo u muzici (Boulez, Stockhausen, Cage), SKC, Beograd, 2004. 
10. Brindle, Reginald Smith: The New Music (The Avan-garde since 1945), Oxford/New York: Oxford University Press, 1987. 
11. Kostka, Stefan: Materials and Techniques of Twentieth-Century Music, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1990 
12. Lester, Joel: Analytical Approaches to Twentieth-Century Music, New York and London, Norton, 1989. 
13. Simms, Bryan R: Music of the Twentieth Century: Style and Structure, New York and London, Schirmer/Macmillan, 1986. 
14. Watkins, Glenn, Soundings: Music in the Twentieth Century, New York and London, Schirmer/Macmillan, 1988. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Дпмаёи радпви 15 Усмени деп испита 20 

Активнпст у тпку предаваоа и вежби 5 писмени деп испита 20 

Практишна настава/писмена анализа 20   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHMO3 - Музишки пблици 3 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Јеленкпвиё С. Јелена, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Пплпжени Музишки пблици 1 (OHMO1) и Музишки пблици 2 (OHMO2) 

Циљ предмета:  
Разумеваое типплпгије музишке фпрме. 

Исхпд предмета:  
Сппспбнпст за преппзнаваое типпва варијација и типпва рпнда, сппспбнпст за праёеое преплитаоа драматургија 
разлишитих фпрмалних мпдела. Пшекује се сппспбнпст критишкпг прпмищљаоа и уппщтаваоа дпбијених аналитишких 
резултата. 

Садржај предмета:  
Предаваоа: 1. Увпднп предаваое 2. Варираое кап принцип изградое фпрме 3. Типпви варијација 4. Типпви варијација 5. 
Типпви варијација 6. Рпндп – ппщте карактеристике, генеза рпндп фпрме 7. Рпндп – видпви исппљаваоа 8. Рпндп – видпви 
исппљаваоа 9. Рпндп – видпви исппљаваоа 10. Тест 11. Ненпрмирани фпрмални мпдели 12. Ненпрмирани фпрмални 
мпдели 13. Меѐуспбнп садејствп разлишитих фпрмалних мпдела 14-15. Меѐуспбнп садејствп разлишитих фпрмалних 
мпдела и дигитална презентација аналитишки пбележене партитуре на једнпм примеру (рпндп, варијације или слпбпдан 
пблик  
Вежбе: Анализе у складу са тематским јединицама претхпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Dušan Skovran: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd 1991. 
2. Sabo, Anicа: Jozef Hajdn: Londonske simfonije (proces oblikovanja teme, epizode i prelaza u rondu), Muzička teorija i analiza II, 
Beograd, FMU, 2005. 
3. Green, Douglass M: Form in Tonal Music- 1979. 
4. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998. 
5. Vuksanovid, Ivana: Epizoda u strukturnoj hijerarhiji rondo forme, Muzička teorija i analiza I, FMU, 2004. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Дпмаёи радпви 20 Тепријски деп 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Аналитишка деп 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHMO4 - Музишки пблици 4 

Наставници: Илиё Р. Ивана, дпцент 

Сарадници: Илищевиё Б. Тијана, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Пплпжен 1. и 2. мпдул, и испуоене предиститне пбавезе 3. мпдула 

Циљ предмета:  
Разумеваое типплпгије музишке фпрме. 

Исхпд предмета:  
Пд студената се пшекује сппспбнпст да сампсталнп анализирају циклишне кпмппзиције из разлишитих стилских перипда и 
жанрпва, кап и аналитишкп сналажеое и тумашеое фпрме у услпвима савремених техника кпмппнпваоа 

Садржај предмета:  
Предаваоа: 1. Ппјам циклуса и тумашеое циклишнпсти у музици 2. Свита 3. Свита 4. Спнатни циклус  
5. Спнатни циклус 6. Ппвезиваое ставпва у спнатнпм циклусу 7. Спната у једнпм ставу 8. Симфпнијска ппема 9. Ппсебнпсти у 
исппљаваоу спнатнпг циклуса 10. Тест 11. Аспекти анализе музике 20. века (експериментални правци) 12. Аспекти анализе 
музике 20. века (експериментални правци) 13. Аспекти анализе музике 20. века (експериментални правци и пппуларни 
жанрпви) 14-15. Дигиталнп представљаое аналитишких резултата (циклишни мптив/тема, референтна звушнпст/сет анализа 
и дванаесттпнски агрегати 
Вежбе: Анализе у складу са тематским јединицама претхпднп пбраѐеним у пквиру предаваоа 

Литература:  
1. Peričid, Vlastimir, Skovran, Dušan: Nauka o muzičkim oblicima, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1991. 
2. Kohoutek, Ctirad: Tehnika komponovanja u muzici XX veka, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1984. 
3. Cook, Nicholas: A Guide to Musical Analysis, J. M. Dent & Sons Ltd, London, 1987. 
4. Стаматпвиё, Ивана: Птвпрена музишка фпрма и извпѐеое, Херпес, Спкпбаоа, 2008. 
5. Стаматпвиё, Ивана: Структурне функције хармпнскпг и тематскпг прпцеса у стваралашкпј и тепријскпј пракси А. Щенберга 
– Камерна симфпнија, у: Музишка теприја и анализа 2 ФМУ, Бепград, 2006. 
6. Нпвак, Јелена: Дивља анализа, СКЦ, Бепград, 2004. 
7. Cvejid, Bojana: Otvoreno delo u muzici (Boulez, Stockhausen, Cage), SKC, Beograd, 2004. 
8. Popovid, Berislav: Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, 1998. 
9. Brindle, Reginald Smith: The New Music (The Avan-garde since 1945), Oxford/New York: Oxford University Press, 1987. 
10. Vuksanovid, Ivana: Trio op. 20 Antona Veberna (kompoziciona tehnika i forma), Muzička teorija i analiza 2 FMU, Beograd, 2005. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Дпмаёи радпви 20 Тепријски деп 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Аналитишка деп 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJNZ1 - Нарпдна коижевнпст 1 

Наставници: Петрпвиё Д. Споа, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое с пснпвама нарпдне или усмене коижевнпсти кап наушне дисциплине кпја се бави прпушаваоем вербалнпг 
фплклпра (српска и јужнпслпвенска граѐа). 

Исхпд предмета:  
Стицаое знаоа п истприји, теприји, ппетици и културнпм кпнтексту нарпдне / усмене коижевнпсти. 

Садржај предмета:  
Увпд у предмет: фплклпр и оегпвп прпушаваое; преглед пснпвних термина: фплклпр, традиција, усменпст, традиципнална 
култура, нарпдна / усмена коижевнпст; интердисциплинарнпст фплклпристике.  
Пбележја и нашин ппстпјаоа фплклпра: културне групе; ствараое, памёеое и пренпщеое; кпнтактна кпмуникација; 
архаишнпст и традиципналнпст, анпнимнпст, индивидуалнпст и кплективнпст, синкретишнпст; варијантнпст, 
фпрмулативнпст.  
Фплклпр у истпријскпм кпнтексту 1: фплклпр, митплпгија и магијски ппглед на свет; фплклпр и верпваоа Старих Слпвена; 
средопвекпвни фплклпр; први фплклпрни записи кпд Јужних Слпвена (15‒18. век).  
Фплклпр у истпријскпм кпнтексту 2: "пткриёе нарпда" и оегпвпг стваралащтва у 18. и 19. веку и веза фплклпра с 
наципналним ппкретима; сакупљашки и културни рад и знашај Вука Карачиёа; најважнији сакупљаши и збирке (19‒20. век).  
Прпушаваое фплклпра ‒ преглед приступа и прпблема 1: старпст, ппреклп и кпнтинуитет фплклпрне граѐе, сурвивали 
(прежици). Тип, структура и жанр у фплклпру.  
Прпушаваое фплклпра ‒ преглед приступа и прпблема 2: теприје п щиреоу фплклпра; културни, симбплишки и психплпщки 
приступи фплклпру; коижевнп-ппетишки и лингвистишки приступи фплклпру.  
Фплклпрни жанрпви 1. Ппдела. Ппщте пдлике нарпдне ппезије.  
Фплклпрни жанрпви 2. Ппщте пдлике нарпдне прпзе.  
Фплклпрни жанрпви 3. Кратки гпвпрни и фплклпрни пблици ‒ ппщте пдлике. Мещаое (кпнтаминација) жанрпва и стилпва. 
Прелазни пблици.  
Коижевна анализа и интерпретација фплклпрнпг текста, кпнтекста и извпѐеоа. Мптив, тема, сиже, фабула, кпмппзиција, 
лик. Врсте нарације, знашеоа, симбпли, вреднпсти.  
Анализа пдабранпг текста ‒ примена наушенпг.  
Фпрмуле, врсте и функције. Варијанте и варијантнпст.  
Анализа пдабранпг текста ‒ примена наушенпг.  
Анализа варијаната на примерима.  
Рекапитулација ‒ припрема за кплпквијум.  
Нарпдни календар; гпдищои и живптни циклус, пбреди прелаза (Ван Генеп, Тарнер).  
Схватаое времена и прпстпра у нарпднпј култури. Празник и свакпдневица. Кпсмпгпнија и антрпппгпнија ‒ етиплпщка и 
есхатплпщка предаоа и митпви, анализа пдабраних примера.  
Гпдищои циклус пбишаја и пбредне лирске песме гпдищоег циклуса. Бпжиёне и кпледарске песме и пбишаји.  
Зимски пбредни ппхпди, ппкладе (кпледари, сирпвари, кпринѐащи, вертеп, вушари).  
Лазаришке и краљишке песме.  
Песме и пбишаји прплеёнпг и летоег циклуса.  
Теме змајебпрца и прпславе крснпг имена (на пдабраним примерима).  
Живптни циклус: рпѐеое, стрижба, кумствп, песме, верпваоа и пбишаји везани за пве дпгаѐаје.  
Свадба ‒ пбред прелаза. Лирске песме.  
Свадба ‒ епске песме и бајке.  
Анализа пдабраних текстпва.  
Смрт ‒ пбред прелаза, пбишаји и верпваоа. Тужбалице.  
Тема смрти у баладама и рпмансама.  
Савремени фплклпр (ппстфплклпр).  
Рекапитулација ‒ припрема за за испит. 
Кплпквијум: прпвера знаоа преѐенпг градива у виду теста на кпји се пдгпвара писменп; Семинарски рад: истраживашки рад 
на задату тему из градива дп 5 страница: Усмени испит: усмена прпвера знаоа преѐенпг градива (пшекује се да студенти 
пдгпвпре на 2 питаоа) 

Литература:  
1. В. Латкпвиё, Нарпдна коижевнпст, Бепград 1967. 
2. R. Pešid i N. Miloševid-Đorđevid, Narodna književnost, Beograd 1984. 
3. Н. Милпщевиё-апрѐевиё, Казивати редпм, Бепград 2002. 
4. С. Самарчија, Увпд у усмену коижевнпст, Бепград 2007. 
5. А. Б. Лпрд, Певаш приша, ко. 1, Теприја, Бепград 1990. 
6. Х. Кроевиё, Лирски истпшници, Бепград 1986. 
7. А. ван Генеп, Пбреди прелаза: систематскп изушаваое ритуала, Бепград 2005. 
8. Д. Бандиё, Нарпдна религија у Срба у стп ппјмпва, Бепград 1991. 



9. Слпвенска митплпгија, ред. С. Тплстпј и Љ. Раденкпвиё, Бепград 2001. 
10. Лектира (избпр) 
11. В. Бпгищиё, Нарпдне пјесме из старијих, највище примпрских записа, Бепград 1878. 
12. Г. Геземан, Ерлангенски рукппис старих српскпхрватских нарпдних песама, Ср. Карлпвци 1925. Вук Карачиё: пдабрани 
тпмпви из Сабраних дела Вука Карачиёа (Пјеснарица 1814-1815; Српске нарпдне пјесме, ко. 1-4; Српске нарпдне 
приппвијетке; Српске нарпдне ппслпвице; Етнпграфски списи). В. Шајканпвиё, Српске нарпдне приппветке, Бепград 1927. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама. Дискусије у пквиру анализа и интерпретација. Припреме краёих 
излагаоа студената на пснпву прпшитане литературе и лектире у пквиру радипница. Писаое краёег есеја (ппстављаое теме, 
прикупљаое литературе, анализа литературе, кпнципираое структуре рада, реализација рада, усменп излагаое рада). 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Семинар-и 10 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Кплпквијум-и 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJMP1 - Нарпдна песма кап мелпппетска заједница 

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: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Израда семинарскпг рада ппд ментпрствпм, заснпванпг на етнпмузикплпщкпм градиву предвиѐенпм за текуёу щкплску 
гпдину. 

Исхпд предмета:  
Семинарски рад дужине пкп 12 кпмпјутерски куцаних страница и оегпва усмена презентација. Прпдубљиваое знаоа п 
техници и принципима реализације краёих наушних радпва. 

Садржај предмета:  
1. Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
2. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
3. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
4. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
5. Финалнп дефинисаое синппсиса 
6. Рад на првпј верзији текста 
7. Рад на првпј верзији текста 
8. Рад на првпј верзији текста 
9. Рад на првпј верзији текста 
10. Рад на првпј верзији текста 
11. Рад на првпј верзији текста 
12. Рад на првпј верзији текста 
13. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
14. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
15. Излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената 
Кплпквијум: анализа синппсиса рада и прве верзија текста; Испитни захтеви: писмени испит: анализа заврщне верзије 
текста; Усмени испит: презентација семинарскпг рада и оегпва усмена пдбрана.. 

Литература:  
1. Литература и други извпри, усклаѐени са темпм семинарскпг рада, пдабранпм за свакпг студента ппнапспб. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Кпнсултације, дебате, анализе 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Ппщтпваое рпкпва 20 Усмена презентација 20 

Ппхаѐаое кпнсултација 20 Писмена реализација 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJNI1 - Нарпдни музишки инструменти 1 

Наставници: Закиё С. Мирјана, ванредни прпфеспр; Нениё С. Ива, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис треёе гпдине студија 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п нарпдним аерпфпним инструментима: једнпставним, типа нарпдне флауте и нарпднпг 
кларинета 

Исхпд предмета:  
Стицаое увида у карактеристике инструменталне музике на аерпфпним инструментима: једнпставним, типпвима нарпдних 
флаута и нарпднпг кларинета. 

Садржај предмета:  
 
Курс пбухвата предаваоа п следеёим питаоима: Класификација аерпфпних инструмената, Једнпставни аерпфпни 
инструменти, Дувашки инструменти – птвпрене цеви, Дудурејщ у традиципналнпј пракси, Кавал и щупељка, Цевара, Фрула – 
старији и нпвији тип, Репертпар и музишке карактеристике фрулащких мелпдија, Пкарина, Двпјнице у пракси западне 
Србије, Двпјнице у пракси истпшне и јужне Србије, Једнпставнији инструменти са једнпструким језишкпм,  
Дипле, Гајде у Србији, Кпмпарација са истим инструментима у централнпбалканскпм пкружеоу. 
 
Уппзнаваое са пснпвним музишкп-технишким мпгуёнпстима ппјединих аерпфпних инструмената (уз евентуалнп 
прганизпваое пбуке свираоа за студенте); транскрибпваое нарпдних мелпдија на дувашким инструментима; анализа 
инструменталних мелпдија; дебате и презентације студената у пквиру предаваоа и радипница. 
Практишна настава: мали истраживашки прпјекат у вези са темпм из градива: усменп излагаое; Писмена прпвера знаоа: 
есеј на тему из преѐенпг градива; Писмени испит: транскрипција једне мелпдије пдсвиране на некпм пд традиципналних 
дувашких инструмената; Усмени испит: три питаоа из преѐенпг градива. 

Литература:  
1. A. Baines, European and American Musical Instruments. New York, 1966. 
2. M. Gavazzi, Балканскп-карпатске двпјнице и прпблеми пкп оих, ГЕМ у Бепграду, ко. 39-40, 1976, 265-269. 
3. А. Гпјкпвиё, Музика и музишки инструменти у југпслпвенским земљама према путпписима из XVI и XVII века, ГЕМ у 
Бепграду, ко. 47, 1983, 91-116. 
4. A. Gojkovid, Putopis, kao izvor za proučavanje narodnih muzičkih instrumenata, Zvuk (Sarajevo), br. 1, 1985, 59-63. 
5. A. Gojkovid, Narodni muzički instrumenti, Beograd, Vuk Karadžid, 1989. 
6. D. Golemovid, Zvučno 'obogadenje' u srpskoj narodnoj instrumentalnoj muzici, Folklor i njegova umetnička transpozicija 
(Beograd, 1987), Beograd, FMU, 1987, 49-59. 
7. Д. Гплемпвиё, Етнпмузикплпщки пгледи, ХХ век, Бепград 1997. 
8. D. Golemovid, Graditelj dvoenica Proko Puzovid, Zvuk br. 1, Sarajevo, SOKOJ, 1984, 56-67. 
9. Д. Гплемпвиё, Гајдащ Димитрије Периё, Развитак, гпд. XXV, бр. 1, Зајешар, 1985, 83-90. 
10. Д. Гплемпвиё, Инструментална традиција Влаха, Развитак, 4-5, Зајешар, 1983, 87-93. 
11. Д. Девиё, Етнпмузикплпгија III, Бепград 1977. 
12. Д. Девиё, Нарпдна музика Црнпрешја, ЈП Щтампа, Бепград 1990. 
13. Д. Девиё, Нарпдна музика, Културна истприја Сврљига, ко. II (Језик, култура и цивилизација), Нищ-Сврљиг 1995, 429-539. 
14. Д. Девиё, Пкарина (селп Дпоа Мутница – Србија), Рад VII кпнгреса СФЈ (Пхрид, 1960), Пхрид, 1964, 207-215. 
15. Д. Девиё, Музишки инструменти у Вукпвпм Српскпм Рјешнику, Фплклпр и оегпва уметнишка трансппзиција – радпви са II 
наушнпг скупа, Бепград, ФМУ, 1989, 7-28. 
16. V. Đorđevid, Nekoji dečji narodni muzički instrumenti, Sveta Cecilija, sv. 5, god. XXII, 1928, 201-205. 
17. М. Zakid, Diple Stare Crne Gore, Odeljenje za etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1990. 
18. М. Закиё, Двпјнице бпрдунскпг типа у музишкпј традицији истпшне Србије, Развитак, гпд. XXXIII, бр. 3-4 (188-189), СП 
Зајешар, Зајешар, 1992, 104-109. 
19. М. Закиё, Бпрдун у музишкпј традицији Заплаоа, Нпви звук (интернаципнални шасппис за музику), бр. 4-5, Бепград, 
СПКПЈ, 1994/95, 11-26. 
20. М. Закиё, Музишки језик заплаоских пастирских инструмената, Музишки талас, гпд. 8, бр. 29, Бепград, CLIO, 2001, 44-53. 
21. М. Закиё, Инструменталнп и впкалнп-инструменталнп наслеѐе у светлу традиципналнпг музишкпг мищљеоа 
(магистарски рад, пдбраоен на ФМУ, 1993) (у рукппису) 
22. M. Zakid, Bourdon Instruments in Eastern Serbia, Mezinárodní dudácká sympozia (1994-2002), Muzeum středniho Pootaví 
Strakonice a Mĕstské kulturní středisho Strakonice, 2004, 182-190. 
23. Mirjana Zakid, Тhe Traditional Instruments of Serbia in The Scope of Permeating with the Eastern and Western Balkan Musical 
Practices, Research of Dance and Music on the Balkans (International Symposium, Brčko 06-09. 2007), Brčko, 2007, 37-70. 
24. V. Iwanow, Die Herstellung von Musikinstrumenten. Vom Streben nach gottlicher Volkommenheit auf dem Wege technischen 
Fortschritts, Mitteilungen fur Anthropologie und Religiongeschichte 11: 41-45. Musical instruments, 1996. 
25. Д. Лајиё-Михајлпвиё, Гајде у Впјвпдини, Универзитет уметнпсти у Нпвпм Саду (магистарски рад, пдбраоен 2000). 
26. А. Линин, Гајдите на Балканпт, Македпнски фплклпр, гпд. II, бр. 3-4, Скппје, 1969, 305-315. 
27. И. Нениё, 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) 



28. П. Вукпсављевиё,: Ерске гајде, Бепград, Радип-Бепград, 1981. 
29. Б. Чимревски, Гајдата вп Македпнија, Скппје, 1991. 
30. B. Širola, Sviraljke s udarnim jezičkom, Zagreb, JAZU, 1937. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дебате, транскрипција, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 45 Заврщни испит: Ппена - 55 

Писмена прпвера знаоа 15 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 15 Писмени испит 25 

Практишна настава 15   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJNI2 - Нарпдни музишки инструменти 2 

Наставници: Маркпвиё Д. Младен, дпцент; Нениё С. Ива, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са категпријама идипфпних, мембранпфпних и аерпфпних (типа пбпе и трубе) инструмената, кап и са 
врстама и развпјем инструменталних састава у традиципналнпј музици Србије. 

Исхпд предмета:  
Пп пкпншаоу наставе пд студента се пшекује ппзнаваое инструменталне традиције Србије у ппсматраним дпменима, кап и 
мпгуёнпст примене стешенпг знаоа на нашине записиваоа и анализе инструменталне музишке традиције кпд нас. 

Садржај предмета:  
Идипфпни инструменти (неппсреднп удараое – семантрпни, клепалп и рушнп клепалп)  
Идипфпни инструменти (ппсреднп удараое – звпна, клепетуще, праппрци)  
Принципи бифпнишкпг певаоа 
Идипфпни инструменти (трзаое – дрпмбуља)  
Мембранпфпни инструменти (тапан)  
Мембранпфпни инструменти (мали бубао, дарабука, тимбелек, ёупа)  
Аерпфпни инструменти са два ударна језишка (зурле)  
Аерпфпни инструменти са усникпм 
Мали ad hoc инструментални састави 
Мали традиципнални састави (тапан и зурле, тапан и гајде)  
Ансамбл шалгија 
Веёи инструментални састави – ппреклп и развпј 
Гудашки ансамбл кап језгрп веёих инструменталних састава 
Ансамбл лимених дуваша – ппреклп и развпј 
Савремени градски ансамбли 
Презентација задате теме: презентација писанпг текста базиранпг на истраживашкпм раду (дп 8 страна) и оегпва умсена 
пдбрана; Писмени испит: писмени тест са 20 питаоа. 

Литература:  
1. Dragoslav Devid: Uvod u osnove etnomuzikologije III – instrumenti (skripta), Univerzitet umetnosti, Beograd 1977. 
2. Andrijana Gojkovid: Narodni muzički instrumenti, Vuk Karadžid, Beograd 1989. 
3. Andrijana Gojkovid: Muzički instrumenti – mitovi i legende; simbolika i funkcija, Cicero, Beograd 1994. (пдлпмци) 
4. Dimitrije O. Golemovid: Čovek kao muzičko bide, Biblioteka XX vek, Beograd 2006. 
5. Dimitrije O. Golemovid: Etnomuzikološki ogledi, Biblioteka XX vek, Beograd 1997. 
6. Младен Маркпвиё: Виплина у нарпднпј музици Србије (дпктпрат), ФМУ, Бепград 2010. 
7. Разлишити интернет-извпри 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  2 

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, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJNI3 - Нарпдни музишки инструменти 3 

Наставници: Закиё С. Мирјана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис шетврте гпдине студија 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п неким кпрдпфпним инструментима (гуслама са 1, 2 и 3 струне; типпвима тамбуре), оихпвпм 
репертпару, распрпстраоенпсти и музишким карактеристикама 

Исхпд предмета:  
Стицаое увида у карактеристике инструменталне музике на ппјединим кпрдпфпним инструментима (гуслама са 1, 2 и 3 
струне; типпвима тамбуре), кап и развијаое аналитишких сппспбнпсти у циљу сппзнаваоа стилских карактеристика 
пдреѐених пбласти и индивидуалнпг музишкпг изражаваоа 

Садржај предмета:  
 
Курс пбухвата предаваоа п следеёим питаоима: Гусле у српскпј нарпднпј традицији, Епска традиципнална фпрма у 
истпријскпм прпцесу, Репертпар нарпдних гуслара, Гусле са 2 струне, Гусле са 3 струне, Типпви гусала на Балкану, 
Мелпппетска анализа, Принципи интпнаципнпг мпделпваоа, Тамбуре у Впјвпдији, Други типпви тамбура, Репертпар 
тамбуращкпг пркестра, Истпријски развпј типпва кпрдпфпних инструмената, Музишка анализа, Принципи интпнаципнпг 
мпделпваоа, Музишкп-ппетски пзнашитељи стила пбласти или лишнпг изражаваоа. 
 
Уппзнаваое са пснпвним музишкп-технишким мпгуёнпстима ппјединих кпрдпфпних инструмената, транскрибпваое 
нарпдних мелпдија на кпрдпфпним инструментима; анализа инструменталних мелпдија; дебате и презентације студената у 
пквиру предаваоа и  радипница. 
Практишна настава: мали истраживашки прпјекат у вези са темпм из градива: усменп излагаое; Писмена прпвера знаоа: 
есеј на тему из преѐенпг градива; Писмени испит: транскрипција једне гусларске мелпдије; Усмени испит: три питаоа из 
преѐенпг градива. 

Литература:  
1. Д. Гплемпвиё, Епскп певаое: пд гусала дп дебеле жице, Дани Владе С. Милпщевиёа, наушни скуп (збпрник радпва), 
Академија умјетнпсти Баоа Лука, Баоа Лука 2002, 5-21. 
2. Д. Гплемпвиё, Пјеваое уз гусле, Бепград, 2008. 
3. Д. Девиё, Етнпмузикплпгија III, Бепград 1977. 
4. Mirjana Zakid, Тhe Traditional Instruments of Serbia in The Scope of Permeating with the Eastern and Western Balkan Musical 
Practices, Research of Dance and Music on the Balkans (International Symposium, Brčko 06-09. 2007), Brčko, 2007, 37-70. 
5. М. Муркп, Трагпм српскп-хрватске нарпдне епике, Дјела Југпслпвенске академије знанпсти и умјетнпсти, коига 41, Загреб 
1951. 
6. Д. Лајиё-Михајлпвиё, Српскп традиципналнп певаое уз гусле (гусларска пракса кап кпмуникаципни прпцес), Бепград, 
2014. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дебате, транскрипција, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 45 Заврщни испит: Ппена - 55 

Писмена прпвера знаоа 15 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 15 Писмени испит 25 

Практишна настава 15   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNR4 - Наципнална истприја музике - Музика у Србији измеѐу два светска рата: мпдернизам 

Наставници: Стефанпвиё М. Ана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 2 
из ПИМ (барпк, класицизам) или ПИМ (рпмантизам) из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се студенту пмпгуёи стицаое знаоа п српскпм меѐуратнпм музишкпм мпдернизму у кпнтексту 
најзнашајнијих праваца еврппскпг музишкпг мпдернизма прве пплпвине 20. века. Дпмети српске меѐуратне музике биёе 
сагледавани у кпнтексту утицаја еврппскпг импресипнизма (Милпјевиё), експресипнизма (Славенски, кпмппзитпри Пращке 
групе) и непкласицизма (Предраг Милпщевиё). Пажоа ёе бити ппсвеёена и мпдернистишкпм дускурсу у Вушкпвиёевим 
текстпвима п музици. 

Исхпд предмета:  
Исхпд предмета је псппспбљаваое студената за креативну примену стешених знаоа, прпмищљаое и сагледаваое 
разматраних пствареоа и ппјава у пквиру мпдернистишке 'линије' меѐуратне музике у Србији – у кпнтексту праксе еврппске 
музишке мпдерне краја 19. и прве пплпвине 20. века. Други пшекивани исхпд пвпг предмета је щира тепријска 
кпнтекстуализација мпдернистишки пријентисане српске меѐуратне музишке публицистике. 

Садржај предмета:  
Предмет пбухвата предаваоа, дискусије и вежбе: слущаое и анализираое примера из литературе.  
 
Теме: 1) Импресипнизам, експресипнизам и непкласишне тенденције у еврппскпј музици прве пплпвине 20. века; 2) 
Импресипнистишка 'линија' Милпјевиёевпг стваралащтва; 3) Елементи експресипнизма у стваралащтву Милпја Милпјевиёа; 
4) Мпдернизам Јпсипа Славенскпг: клавирска музика и две виплинске спнате; 5) Гудашки квартети Јпсипа Славенскпг; 6) 
Пркестарска музика Јпсипа Славенскпг; 7) Религипфпнија (Симфпнија Пријента) Јпсипа Славенскпг; 8) Непкласицизам у 
ппусу Предрага Милпщевиёа; 9) Елементи експресипнизма у меѐуратнпм стваралащтву кпмппзитпра щкплпваних у Прагу 
(Лпгар, Шплиё, Мариё); 10) Елементи експресипнизма у меѐуратнпм стваралащтву кпмппзитпра щкплпваних у Прагу 
(Рајишиё, Вушкпвиё, Ристиё); 11) 'Пагански експресипнизам' у Песмама прпстпра Љубице Мариё; 12) Тепријска мисап 
Впјислава Вушкпвиёа и марксистишка идеплпгија 
 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
 
Анализа/есеј: анализа и писани рад на задату тему. 
 
Усмени испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Paul Griffiths, Modern Music. A concise history, Thames and Hudson Inc., New York, 1994; 
2. Кпмппзитпрскп стваралащтвп Милпја Милпјевиёа, Музикплпщки институт САНУ, Бепград, 1998; 
3. Милпје Милпјевиё – кпмппзитпр и музикплпг, збпрник радпва, Музикплпщки институт САНУ, Бепград, 1986; 
4. Eva Sedak, Josip Štolcer Slavenski - skladatelj prijelaza, svezak I i II, MIC, Zagreb, 1984; 
5. Sanja Grujid, Orkestarska muzika Josipa Slavenskog, UKS, Beograd, 1984; 
6. Властимир Перишиё, Стваралашки лик Впјислава Вушкпвиёа, у: Впјислав Вушкпвиё, уметник и бпрац, Нплит, Бепград, 1968; 
7. Марија Бергамп: Елементи експресипнистишке пријентације у српскпј музици дп 1945. гпдине, САНУ, Бепград, 1980; 
8. Mirjana Veselinovid, Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1983; 
9. Рпксанда Пејпвиё, Музишка критика и есејистика у Бепграду (1919-1941), ФМУ, Бепград, 1999. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, слущаое и анализа пдбраних примера, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Анализа / есеј 20 Усмени испит 40 

Присуствп предаваоима 10   

Кплпквијум 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNR3 - Наципнална истприја музике - Музика у Србији измеѐу два светска рата: рпмантизам 

Наставници: Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр; Лекпвиё М. Биљана, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 2 
из ПИМ (барпк, класицизам) или ПИМ (рпмантизам) из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се студенту пмпгуёи стицаое знаоа п српскпм меѐуратнпм музишкпм рпмантизму у кпнтексту праксе и 
теприје еврппскпг и слпвенскпг музишкпг рпмантизма, са ппсебним псвртпм на пднпс према фплклпру, кап и према 
реалистишким тенденцијама у уметнпсти. Такпѐе, 'циљ' пвпг предмета је и уппзнаваое студената са нащпм 
'рпмантишарскпм' меѐуратнпм публицистикпм и оеним пднпспм према знашајним пствареоима и ппјавама у истприји 
еврппске и наще музике. 

Исхпд предмета:  
Исхпд предмета је псппспбљаваое студената за креативну примену стешених знаоа, прпмищљаое и интерпретацију 
знашајних пствареоа рпмантишарске пријентације у српскпј меѐуратнпј музици и музишкпј публицистици – у кпнтексту 
праксе, тепријске мисли и идеплпгије еврппскпг музишкпг рпмантизма и слпвенских наципналних щкпла. 

Садржај предмета:  
Предмет Наципнална истприја музике – Музика прве пплпвине 20. века: Рпмантишарски тпкпви српске меѐуратне музике 
пбухвата предаваоа, дискусије и вежбе: слущаое и анализираое примера из литературе.  
Теме: 1) Еврппски музишки рпмантизам и слпвенске наципналне щкпле: ретрпспектива (увпднп предаваое); 2) Пперскп 
стваралащтвп Петра Кпопвиёа – наципнална музишка драма Кнез пд Зете; 3) Кпопвиёева Кпщтана; 4) Кпопвиёева 
Птачбина – ппера пратпријум; 5) Варијаципни принцип у Кпопвиёевпј инструменталнпј музици: c-moll симфпнија, 
симфпнијска ппема Макар Шудра, Други гудашки квартет; 6) Рпмантишарска линија у стваралащтву Милпја Милпјевиёа: 
клавирска музика, сплп-песме, симфпнијска ппема Смрт Мајке Југпвиёа; 7) Стваралащтвп Петра Стпјанпвиёа / Кпсте 
Манпјлпвиёа / Миленка Паунпвиёа (прпменљива наставна јединица); 8) Стваралащтвп Стевана Христиёа: пратпријум 
Васкресеое и симфпнијска ппема Ппема зпре; 9) Христиёева ппера Сутпн у кпнтексту еврппске ппере с краја 19. века – 
ппзнпрпмантишерска лирска музишка драма; 10) Христиёев балет Пхридска легенда; 11) Кпопвиё кап музишки писац у 
кпнтексту српске меѐуратне музишке публицистике (дискусија); 12) Милпје Милпјевиё кап музишки писац (дискусија) 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Анализа/есеј: анализа и писани рад на задату тему. 
Усмени испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Живпт и делп Петра Кпопвиёа, збпрник радпва, Музикплпщки институт САНУ, Бепград, 1989; 
2. Снежана Никплајевиё: Либретистишки ппступак Петра Кпопвиёа, Бепград, 1984; 
3. Споа Маринкпвиё: Музишки наципналнп у српскпј музици прве пплпвине 20. века (дпкстпрска дисертација), Бепград, 
1992, рукппис; 
4. Кпмппзитпрскп стваралащтвп Милпја Милпјевиёа, Музикплпщки институт САНУ, Бепград, 1998; 
5. Милпје Милпјевиё – кпмппзитпр и музикплпг, збпрник радпва, Музикплпщки институт САНУ, Бепград, 1986; Живпт и 
делп Стевана Христиёа, збпрник радпва Музикплпщки институт САНУ, Бепград, 1991; 
6. Стеван Христиё и оегпвп делп, збпрник радпва студената музикплпгије, ФМУ, Бепград, 1985; 
7. Српска музишка сцена, збпрник радпва, Музикплпщки институт САНУ, Бепград, 1995; 
8. Татјана Маркпвиё: Музишки реализам pro et contra, у: Изузетнпст и саппстпјаое, ФМУ, Бепград, 1997; 
9. Рпксанда Пејпвиё: Музишка критика и есејистика у Бепграду (1919-1941), ФМУ, Бепград, 1999. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, слущаое и анализа пдбраних примера, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Анализа/есеј 20 Усмени испит 40 

Присуствп предаваоима 10   

Кплпквијум 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNR2 - Наципнална истприја музике - Музика у Србији с краја деветнаестпг и ппшеткпм двадесетпг века 

Наставници: Ппппвиё-Млаѐенпвиё Б. Тијана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Петкпвиё Р. Ивана, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 2 
из ПИМ (барпк, класицизам) или ПИМ (рпмантизам) из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да студенту ппмпгне у савладаваоу и разумеваоу специфишнпсти и знашаја музике у Србији с краја 19. и 
ппшеткпм 20. века, кап и стваралашких ппуса Стевана Стпјанпвиёа Мпкраоца, Јпсифа Маринкпвиёа, Рпберта Тплингера, 
Исидпра Бајиёа и Станислава Бинишкпг у кпнтексту: 1) истпријских, друщтвенп-пплитишких и културних превираоа друге 
пплпвине 19. века и ппшеткпм 20. века у Србији; 2) пптребе за усппстављаоем шврстих темеља српскпј уметнишкпј музици 
кпја би, пстајуёи блиска и пријемшива тадащоем друщтву, мпгла да кпмппзиципнп-технишким умеёем и прпфесипналним 
пднпспм "убрзанп надпкнади" све пне" прппущтене" фазе, или бпље реёи, шитаве перипде у развпју западнпеврппске 
уметнишке музике; 3) стицаоа" услпва" за дефинитивнп пдреѐеое наципналнпг смера у српскпј музици; 4) карактеристика 
индивидуалних ппетика и оихпвпг директнпг или индиректнпг утицаја на пптпоу српску музику. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе из предмета, пд студента се пшекује да тепријски, истпријскп-аналитишки и критишки мпже да тумаши 
и прпблематизује разлишите аспекте музике у Србији с краја 19. и ппшеткпм 20. века и оихпв знашај за утемељеое српске 
уметнишке музике и оене даље развпјне тпкпве. 

Садржај предмета:  
Тепријска настава 
Предмет ппдразумева истпријскп-аналитишкп и културплпщкп разматраое дела и делатнпсти кљушних лишнпсти за српску 
музику ппследоих деценија 19. и првих деценија 20. века.  
Теме: 1. Стваралащтвп Маринкпвиёа, Мпкраоца, Тплингера, Бајиёа и Бинишкпг у кпнтексту српске истприје, културе и 
музике друге пплпвине 19. века и првих деценија 20. века; 2. Мпкраоац – живпт и делп. Карактеристике стваралащтва; 3. 
Рецепција Мпкраошевпг стваралащтва у написима п музици; 4. Мпкраоац: Рукпвети; 5. Мпкраоац: Рукпвети и пстала 
светпвна дела; 6. Маринкпвиё – живпт и делп. Карактеристике стваралащтва; 7. Рецепција Маринкпвиёевпг стваралащтва у 
написима п музици; 8. Маринкпвиё – a cappella хпрпви и хпрпви са пратопм клавира; 9. Маринкпвиё – песме за глас и 
клавир. Утемељеое и развпј српске уметнишке сплп-песме; 10. Рпберт Тплингер; 11. Исидпр Бајиё; 12. Станислав Бинишки. 
Практична настава 
14–15. Анализе дела и усмена излагаоа на задате теме; дигитална припрема виртуелнпг тематскпг кпнцерта сашиоенпг пд 
дела из ппуса кпмппзитпра кпји су живели и стварали крајем 19. и ппшеткпм 20. века у трајаоу пд 1 шаса, са пбразлпжеоем 
избпрa кпмппзиција и кратким представљаоем сваке кпмппзиције на прпграму.  
Кплпквијум: тест – писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива.  
Есеј: писани рад пбима три странице на задату тему.  
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. К. Манпјлпвиё, Сппменица Стевану Ст. Мпкраоцу, Бепград, 1923; 
2. В. Перишиё, Јпсиф Маринкпвиё. Живпт и дела, Бепград, 1967; М. Вукдрагпвиё (ур.), Збпрник радпва п Стевану Мпкраоцу, 
Бепград, 1971; 
3. С. ауриё Клајн, Млади дани Стевана Мпкраоча, Негптин, 1981; 
4. П. Кпопвиё, Стевам Ст. Мпкраоац, Нпви Сад, 1984; 
5. А. Петрпвиё (ур.), Симппзијум "Мпкраошови дани" 1994–1996, Негптин, 1997 (вище аутпра: С. Маринкпвиё, М. Никплиё, 
А. Сабп, итд.); 
6. Ст. Ст. Мпкраоац, Сабрана дела, Бепград, Коажевац, 10 тпмпва, 1992–1999; 
7. И. Перкпвиё Радак и Т. Ппппвиё Млаѐенпвиё (ур.), Мпкраоцу на дар 2006, Бепград, Негптин, 2006; 
8. T. Popovid Mlađenovid, The Potentials of Self-Representation in the Serbian Music of Romanticism. Stevan Mokranjac (1856–
1914) – In the Past and Now, Kakanien revisited, 15. 05. 2007, http: //www. kakanien. ac. at/beitr/emerg/TPopovic-Mladjenovic1. 
pdf; 
9. П. Кпопвиё, Музика у Срба, Лишнпсти, Загреб, 1920; 
10. T. Popovid Mlađenovid, Klavirska muzika Roberta Tollingera – stvaralačko obeležje kompozitorovog "kikindskog perioda", 
Kikinda, Gudalo, CXI, 12, 1996, 61–69. С. ауриё-Клајн, Музика и музишари, Бепград, 1956; 
11. Властимир Перишиё, Музишки стварапци у Србији, Бепград, 1969. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијама (звушним, нптним и псталим примерима) пп задатим темама; дискусије у пквиру 
предаваоа; припреме краёих излагаоа студената; писаое краёег есеја на задату тему и дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Есеј на задату тему 15 Усмени испит 40 

Активнпст, присуствп предаваоима 10   

Практишна настава 10   

Кплпквијум 25   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNR1 - Наципнална истприја музике - Музика у Србији у деветнаестпм веку 

Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Маркпвиё Ј. Марина, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 2 
из ПИМ (барпк, класицизам) или ПИМ (рпмантизам) из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Курс ппсвеёен српскпј музици дп 1914. гпдине пбухвата мапираое пснпвних пплитишких, спцијалних, културплпщких, 
уметнишких механизама и, у тпм пквиру, разматраоа српске музике из аспекта стваралащтва и извпѐащтва. Српски музишки 
рпмантизам се такпѐе разматра из аспекта теприје п стилу на пснпву семиптишки дефинисанпг музишкпг дискурса, у 
интертекстуалним релацијама са еврппским музишким рпмантизмима, узимајуёи у пбзир институципналну мрежу музишкпг 
живпта. 

Исхпд предмета:  
Ппхаѐаое курса п српскпј музици 19. века треба да псппспби студента да сагледава музикшкп стваралащтвп и извпѐащтвп у 
Србији, кап и гепграфским пбластима насељеним српским станпвнищтвпм у 19. веку из истпријскпг, аналитишкпг, 
културплпщкпг аспекта и да резултате свпјих разматраоа изрази на нашин писанпг наушнпг рада или усменпг излагаоа. 

Садржај предмета:  
Курс пбухвата предаваоа, дискусију п задатим темама из пбласти градива, израду теста и писаое есеја на изабране теме, 
кап и слущаое и аналитишкп сагледаваое кпмппзиција. Теме: 1. Истпријски, спцијалнп-пплитишки кпнтекст српске културе и 
уметнпсти 2. Српски музишки рпмантизам у пквирима семиптишке теприје п стилу и студија културе, 3. Утемељеое 
наципналних институција 4. Утемељеое наципналних институција и идеплпгија репертпара: делатнпст ппзприщта, музишка 
сцена, впкални сплисти; репертпарска пплитика; дискурси рпмантизма сагледани крпз сценску музику, 5. Ппера кап 
пзнашитељ српске граѐанске културе 19. стплеёа – Бинишки: На уранку, 6. Ппера кап пзнашитељ српске граѐанске културе 19. 
стплеёа – Бајиё: Кнез Ивп пд Семберије, 7. Клавирска музика из аспекта пбележја граѐанске културе/а: пијанисти, салпнскп 
музицираое, пдлике клавирских дела, 8. Камерна и пркестарска музика 9. Прпблем наципналнпг питаоа: идентитети 
наципналне културе, рецепције наципналнпг, 10. Хпрска музика: пдлике рпдпљубивих и лирскп-сентименталних 
кпмппзиција, 11. Хпрска музика: пдлике кпмппзиција инспирисаних фплклпрним напевима, 12. Аутпри написа п српскпј 
музици: прпцес прпфесипнализације, кпнструкције српскпг (музишкпг) рпмантизма устанпвљене у насписима п музици, 13. 
Српски музимузишки шаспписи и прпфесипналних написи п српскпј музици рпмантишарскпг дпба у кпмпаративнпм 
сагледаваоу са еврппским,14–15. Припрема испита 
Кплпквијум: тест – писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Семинар: писани рад на задату тему. 
Испит: писмени тест пд три питаоа из пбраѐених тема. 

Литература:  
1. Markovid, Tatjana, Transfiguracije srpskog romantizma - Muzika u kontekstu studija kulture, Бепград, Универзитет уметнпсти, 
2005. 
2. Markovid, Tatjana i Milica Gajid, Davorin Jenko, Beograd, Muzička škola Davorin Jenko, 1996. 
3. Петрпвиё, Даница, Маркпвиё, Татјана, аакпвиё, Бпгдан, Првп бепградскп певашкп друщтвп: 150 гпдина, Бепград, САНУ, 
2004. 
4. Мирјана Веселинпвиё Хпфман (ур.), Истприја српске музике, Бепград, Завпд за учбенике, 2007. 
5. Драгана Јеремиё-Мплнар, Српска клавирска музика у дпба рпмантизма, Нпви Сад, Матица српска, 2006 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама, дискусије у пквиру предаваоа и вежби. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Кплпквијум-и 30 Писмени испит 30 

Семинар-и 30   

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNS1 - Наципнална истприја музике - Савремена 1: Стваралашке тенденције и кпмппзиципне технике 
музике двадесетпг и двадесет првпг века 1 

Наставници: Стпјанпвиё-Нпвишиё П. Драгана, редпвни прпфеспр; Лекпвиё М. Биљана, дпцент 

Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асистент са дпктпратпм; Митрпвиё Д. Радпщ, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 3 
из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се пружи музикплпщки увид у пснпвне стилпве, правце и стваралашка настпјаоа у српскпј музици 
двадесетпг и двадесет првпг века 

Исхпд предмета:  
Исхпд предмета је да студент пвлада пснпвним аналитишким и тепријским знаоима п кпмппзитпрским тенденцијама у 
српскпј музици двадесетпг и двадесет првпг века 

Садржај предмета:  
: 1) Авангарда у српскпј музици – друщтвенп-истпријски и уметнишки кпнтекст; 2) Тепријски ппгледи; ппјам авангарде 
лпкалнпг типа; 3) -4) Рецепција Ппљске щкпле у српскпј музици: Петар Пзгијан, Владан Радпванпвиё; Рајкп Максимпвиё; 5) 
Рецепција минимализма – Група Ппус 4 (Владимир Тпщиё); 6) Уметнпст и култура у Србији педесетих гпдина 20. века; 7) 
Непкласишне уметнишке праксе – Станпјлп Рајишиё, Милан Ристиё, Љубица Мариё; 8) Стваралащтвп Љубице Мариё 1950-их; 
9) Дущан Радиё; 10) Дејан Деспиё; 11) Други светски рат и српска музика 12) Спцреализам и српска музика 
Кплпквијум-и: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Практишна настава: краёа излагаоа студената на задате теме. 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Veselinovid (Veselinovid-Hofman), Mirjana: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas. Beograd: Univerzitet umetnosti, 
1983; 
2. Веселинпвиё-Хпфман, Мирјана: "Тезе за реинтерпретацију југпслпвенске музишке авангарде". Музишки талас, 30-31/ 
2002, 18–32; 
3. Veselinovid-Hofman, Mirjana: "Problems and Paradoxes of Yugoslav Avant-garde Music (Outlines for a Reinterpretation)". In: 
Impossible Histories – Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918–1991. Cambridge, 
Massachusetts–London, England: The MIT Press, 2003, pp. 404–441; 
4. Veselinovid-Hofman, Mirjana: "Revisiting the Serbian Musical Avant-garde: Aspects of the Change of Reception and of Keeping 
History 'Under Control'". In: Rethinking Musical Modernism. Academic Conferences Vol. CXXII, Department of Fine Arts and Music, 
Book 6. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts and Institute of Musicology, 2008, pp. 211–218; 
5. Veselinovid-Hofman, Mirjana: Fragmenti o muzičkoj postmoderni. Novi Sad: Matica srpska, 1997; 
6. Веселинпвиё-Хпфман, Мирјана, ур. Истприја српске музике. Бепград: Завпд за учбенике, 2007; 
7. Mikid, Vesna: Lica srpske muzike: neoklasicizam. Beograd: Katedra za muzikologiju, FMU, 2009; 
8. Перишиё, Властимир: "Тенденције развпја српске музике ппсле 1945". Музишки талас, 26, 2000, 64–80; 
9. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана (приредила): Ридер. Музика у тпку Другпг светскпг рата. Бепград: ФМУ, 2005; 
10. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана (приредила): Ридер. Музика и спцијалистишки реализам. Бепград: ФМУ, 2005. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  3 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе музишких дела, дискусије, дпмаёи радпви 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Кплпквијум-и 50 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNS2 - Наципнална истприја музике - Савремена 2: Стваралашке тенденције и кпмппзиципне технике 
музике двадесетпг и двадесет првпг века 2 

Наставници: Стпјанпвиё-Нпвишиё П. Драгана, редпвни прпфеспр; Лекпвиё М. Биљана, дпцент 

Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асистент са дпктпратпм; Митрпвиё Д. Радпщ, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 3 
из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се пружи музикплпщки увид у пснпвне стилпве, правце и стваралашка настпјаоа у српскпј музици 
двадесетпг и двадесет првпг века 

Исхпд предмета:  
Да студент пвлада пснпвним аналитишким и тепријским знаоима п кпмппзитпрским тенденцијама у српскпј музици 
двадесетпг и двадесет првпг века 

Садржај предмета:  
1) Щездесете гпдине двадесетпг века у српскпј музици и култури 2) Српска музика щездесетих гпдина двадесетпг века – 
авангардне тенденције 3) Ппстмпдернизам у српскпј музици; 4) Пднпс измеѐу ппстмпдернизма и непкласицизма – третман 
музишке парадигме; 5) -7) Путеви уласка у ппстмпдернизам и прпблематика видпва оихпвпг исппљаваоа – Петар Пзгијан, 
Владан Радпванпвиё, Рајкп Максимпвиё; Дејан Деспиё, Властимир Трајкпвиё, Милан Михајлпвиё; Срѐан Хпфман, Ивана 
Стефанпвиё, Зпран Ериё, Светлана Савиё, Исидпра Жебељан... 8) Непкласицизам – ппстмпдерна (Деспиё, Радиё, 
Максимпвиё, Трајкпвиё); 9) Електрпакустишка музика у Србији – ппшеци; 10) Студијски перипд (Радпванпвиё, Хпфман); 11) 
Ппстмпдерна –Хпфман, Ериё; 12) Рецентна електрпакустика 
 
Кплпквијум-и: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
 
Практишна настава: краёа излагаоа студената на задате теме. 
 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Премате, Зприца: Дванаест лаких кпмада. Бепград: Прпсвета, 1997; 
2. Veselinovid-Hofman, Mirjana: Fragmenti o muzičkoj postmoderni. Novi Sad: Matica srpska, 1997; 
3. Веселинпвиё-Хпфман, Мирјана: "Ппстмпдерна – карактеристике и пдабири 'игре'". У: Истприја српске музике. (Ур. 
Мирјана Веселинпвиё-Хпфман). Бепград: Завпд за учбенике, 2007, 247–296; 
4. Нпви звук Интернаципнални шасппис за музику, пд бр. 1/1993 (нарпш итп рубрике Интервјуи, Студије, Нпва дела, 
Анализе); 
5. Веселинпвиё-Хпфман, Мирјана, ур. Истприја српске музике. Бепград: Завпд за учбенике, 2007 
6. Микиё, Весна: Лица српске музике: непкласицизам. Бепград: ФМУ, 2009; 
7. Микиё, Весна: Музика у технпкултури. Бепград: Универзитет уметнпсти, 2004; 
8. Radovanovid, Vladan: Elektroakustička muzika. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovida, 2010; 
9. Хпфман, Срѐан: Пснпве електрпнске музике. Коажевац: Нпта, 1995; 
10. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана: Пркестарска дела Петра Пзгијана: кппрдинате аутпнпмне зрелпсти. У: Изузетнпст и 
саппстпјаое. Бепград: Факултет музишке уметнпсти, 1997, 146–153; 
11. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана: "Писана реш Берислава Ппппвиёа – интелектуалнп-уметнишки кредп". Музишки талас, 34–
35, 2006/7, 16–34; 
12. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана (приредила): Ридер. Љубица Мариё. Бепград: Факултет музишке уметнпсти, 2006; 
13. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана: "Cool/Hoot and Soft: Прплпг, акција и каденца Петра Пзгијана". Нпви звук: 
Интернаципнални шасппис за музику, 20, 2002, 70–75. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  3 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе музишких дела, дискусије, дпмаёи радпви 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Кплпквијум-и 50 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNE1 - Немашки језик 1, OUGNE1 - Немашки језик 

Наставници: Кпзпмариё З. Зпрана, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Да је студент ппхаѐап наставу немашккпг језика у средопј щкпли 

Циљ предмета:  
Прпщириваое и пбпгаёиваое језишке кпмуникативне кпмпетенције;  
Развијаое сппспбнпсти укљушиваоа у пбласти специфишне за свакпдневну и будуёу прпфесипналну активнпсти – језик 
струке;  
Усаврщаваое језишких вещтина (шитаое, разумеваое... )  
Развпј језишких вещтина у језику струке (шитаое и разумеваое краёих текстпва);  
Усаврщаваое кпмуникативне кпмпетенције у пбласти струке (разумеваое гпвпра);  
Разумеваое, изражаваое и интеракција у прпфесипналнпм кпнтексту 

Исхпд предмета:  
Пвладаваое техникама разумеваоа писанпг текста ппщте тематике и текста из пбласти стурке (упшаваое специфишних 
лексишких, граматишких и изражајних средстава);  
Усвајаое пснпвне струшне терминплпгије;  
Прпщириваое гпвпрних пбразаца 
Савладаваое прпщирених пбразаца гпвпрне делатнпсти - сппспбнпст дискутпваоа п струшним прпблемима;  
Даље развијаое сппспбнпсти шитаоа специфишне струшне материје на нивпу глпбалнпг, селективнпг и пријентаципнпг 

Садржај предмета:  
Пбнављаое раније усвпјене граѐе на нивпу мпрфплпщких, синтаксишких и лексишких јединица;  
Рад на прпблемима изгпвпра и правпписа;  
Анализа и прпдукција језишких јединица у равни решенице, пдлпмка, дискурса;  
Пбрада текстпва из пбласи уметнпсти 
Прпщириваое терминплпщкпг фпнда иманентнпг струшнпј пбласти;  
Рад на прпблемима структура типишних за писани језик струке (нпминалне и вербалне фразе, активне и пасивне 
кпнструкције... );  
Пвладаваое техникама усменпг изражаваоа п прпблемима и резултатима из дате пбласти уметнпсти (прикази, излагаоа, 
краёи реферати). 
Кплпквијум се састпји пд писмене прпвере претхпднп преѐенпг градива у виду теста .  
Писмени деп испита састпји се пд писмене прпвере лексишких и граматишких кпмпетенција студента стешених у првпм и 
другпм семестру, кап и разумеваое прпшитанпг.   
Усмени деп испита састпји се пд презентације и разгпвпра на теме из пбласти уметнпсти и теме специфишне за немашкп 
гпвпрнп ппдрушје. 

Литература:  
1. Axel Hering, Magdalena Massek, Michaela Prlmann – Balme: em Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber 
Verlag, Ismaning 2002. 
2. Gabriele und Manfred Richter: Interessantes, Kurioses, Wissenswertes, Verlag für Deutsch, Ismaning, 1994. 
3. Зпрана Кпзпмариё, Натаща Вукајлпвиё: "Spiel mit!" Sprechspiele für kommunikativen Deutschunterricht, Прирушник за 
наставнике (игре у настави), Завпд за учбенике, Бепград, 2009. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Сва предаваоа су кпмуникативнп пријентисана, щтп ппдразумева активнп ушествпваое студената у раду, дискусије на 
задате теме, израду дпмаёих задатака и краёа излагаоа п некпј теми из пбласти струке. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Кплпквијум-и 30 Усмени испит 20 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Писмени испит 30 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNE2 - Немашки језик 2 

Наставници: Кпзпмариё З. Зпрана, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Развијаое прпдуктивних мпдела упптребе термина и пстале струшне лексике у писаоу краёих фпрми;  
Усаврщаваое техника анализе и прпдукције на текстпвима из ппјединих пбласти културе и уметнпсти;  
Пвладаваое техникама писанпг изражаваоа п прпблемима и резултатима из пбласти уметнпсти (прикази, излагаоа)  
Прпщириваое терминплпщкпг и фразеплпщкпг фпнда;  
Пбпгаёиваое и прпщириваое гпвпрних пбразаца на темама из пбласти уметнпсти и културе;  
Усаврщаваое језишких вещтина (шитаое, разумеваое,... .) 

Исхпд предмета:  
Пвладаваое техникама шитаоа;  
Прпщириваое гпвпрних пбразаца 
Разумеваое писанпг текста ппщте тематике и текста из пбласти стурке (упшаваое специфишних лексишких, граматишких и 
изражајних средстава);  
Прпщириваое гпвпрних пбразаца; 

Садржај предмета:  
Функципнална анализа решеница и дискурса са тежищтем на развијаоу сппспбнпсти рекпнструкције датих језишких 
јединица;  
Пвладаваое техникама писанпг изражаваоа п прпблемима и резултатима из пбласти свакпдневне и струшне кпмуникације;  
Активна примена фпрми писанпг изражаваоа;  
Усаврщаваое језишке кпмуникативне кпмпетенције у ситуацијама упптребе језика у струшнпј кпмуникацији 
Кплпквијум се састпји пд писмене прпвере претхпднп преѐенпг градива у виду теста .  
Писмени деп испита састпји се пд писмене прпвере језишких вещтина шитаоа и писаоа.   
Усмени деп испита састпји се пд презентације и разгпвпра на теме из пбласти уметнпсти. 

Литература:  
1. Axel Hering, Magdalena Massek, Michaela Prlmann – Balme: em Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber 
Verlag, Ismaning, 2002. 
2. Www. inter-nationes. de/landeskunde 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Сва предаваоа су кпмуникативнп пријентисана, щтп ппдразумева активнп ушествпваое студената у раду, дискусије на 
задате теме, израду дпмаёих задатака и краёа излагаоа п некпј теми из пбласти струке. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Кплпквијум-и 30 Усмени испит 20 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Писмени испит 30 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNE3 - Немашки језик 3 

Наставници: Кпзпмариё З. Зпрана, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Студент мпже уписати Немашки језик 3 акп је пплпжип најмаое испит Немашки језик 1 

Циљ предмета:  
Унапреѐиваое техника шитаоа;  
Прпщириваое и пбпгаёиваое језишке кпмуникативне кпмпетенције – језик струке;  
Усаврщаваое језишких вещтина (шитаое, разумеваое... ) 

Исхпд предмета:  
Пвладаваое техникама разумеваоа писанпг текста струке;  
Унапреѐиваое и прпщириваое струшне терминплпгије;  
Прпщириваое гпвпрних пбразаца 

Садржај предмета:  
Пбрада текстпва из пбласти уметнпсти;  
Писаое струшних приказа 
Кплпквијум се састпји пд писмене прпвере лексике и разумеваоа прпшитанпг текста.   
Усмени деп испита састпји се пд презентације на тему из пбласти музике (знаменити музишари, музишки правци) и 
разгпвпра на теме из пбласти струке. 

Литература:  
1. Arnold Werner Jensen: Das Reclam Buch der Musik, Reclam, Stuttgart, 2001. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Сва предаваоа су кпмуникативнп пријентисана, щтп ппдразумева активнп ушествпваое студената у раду, дискусије на 
задате теме, израду дпмаёих задатака и краёа излагаоа п некпј теми из пбласти струке. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNE4 - Немашки језик 4 

Наставници: Кпзпмариё З. Зпрана, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Студент мпже уписати Немашки језик 4 акп је пплпжип најмаое испит Немашки језик 2 

Циљ предмета:  
Унапреѐиваое техника шитаоа;  
Прпщириваое и пбпгаёиваое језишке кпмуникативне кпмпетенције – језик струке;  
Усаврщаваое језишких вещтина (шитаое, разумеваое... ) 

Исхпд предмета:  
Пвладаваое техникама разумеваоа писанпг текста струке;  
Унапреѐиваое и прпщириваое струшне терминплпгије;  
Прпщириваое гпвпрних пбразаца 

Садржај предмета:  
Пбрада текстпва из пбласти уметнпсти;  
Писаое струшних приказа 
Кплпквијум се састпји пд писменпг приказа струшнпг текста, прпвере лексике и разумеваоа прпшитанпг текста.   
Усмени деп испита састпји се пд презентације на тему из пбласти музике (знаменити музишари, музишки правци) и 
разгпвпра на теме из пбласти струке. 

Литература:  
1. Arnold Werner Jensen: Das Reclam Buch der Musik, Reclam, Stuttgart, 2001. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Сва предаваоа су кпмуникативнп пријентисана, щтп ппдразумева активнп ушествпваое студената у раду, дискусије на 
задате теме, израду дпмаёих задатака и краёа излагаоа п некпј теми из пбласти струке. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJNK1 - Нпвпкпмппнппвана нарпдна музика и world music 

Наставници: Маркпвиё Д. Младен, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са развпјем специфишних жанрпва и ппјава у српскпј пппуларнпј музици пд краја XIX века дп данас. 
Уппзнаваое са ппщтим нашелима и пдликама пвих жанрпва, кап и са нашинима приступа и анализе. 

Исхпд предмета:  
Пп пкпншаоу наставе пд студента се пшекује разумеваое пснпвних тпкпва развпја пппуларних музишких жанрпва у Србији, 
кап и оихпва веза са традиципналнпм музикпм, нарпшитп градске прпвенијенције, нп и музишке ппследице ппјаве 
глпбализације. 

Садржај предмета:  
Развпј српских градпва у другпј пплпвини XIX века 
Градска традиција на размеѐу векпва – гудашки ансамбли 
Псниваое Радип Бепграда и прганизпваое првих радијских ансамбала 
Царевац и трансфер градске музишке традиције на радип 
Перипд ппсле Другпг светскпг рата и фпрмираое нпвпкпмппнпване музике 
Лепа Лукиё и щездесете гпдине XX века 
Тпма Здравкпвиё, Предраг Живкпвиё-Тпзпвац и перипд седамдесетих гпдина 
Лепа Брена и фузија пппа и нпвпкпмппнпване музике 
Иван Гаврилпвиё и технп утицаји тпкпм деведесетих – турбп?  
Нпвпкпмппнпвана музика у XXI веку 
World Music ппјам и дуалнпст ппјаве 
World Music кап специфишна маркетинщка категприја у пквирима пппуларне музике 
World Music - преглед оегпве ппјавнпсти у Србији 
World Music и нпвпкпмппнпвана музика – дпдири и супрптстављаоа 
Ппстпје ли World Music и нпвпкпмппнпвана музика? 
Презентација задате теме: презентација писанпг текста базиранпг на истраживашкпм раду (дп 8 страна) и оегпва усмена 
пдбрана; Усмени испит: пдгпвпр на 3 питаоа. 

Литература:  
1. Расткп Јакпвљевиё, 2011: World Music у Србији. Музишка пмладина Србије, Бепград. 
2. Miroslav Perišid, 2000: Gradski život u Srbiji. Dijalog povijesničara - istoričara. Fridrich Nauman Stiftung, Zagreb, стр. 99 – 116. 
3. Младен Маркпвиё, 2010: Виплина у нарпднпј музици Србије. Факултет музишке уметнпсти, Бепград. 
4. Милпрад Петрпвиё, 1998, "Чумбус кпмати на бикпвитп кемане", Српскп наслеѐе, Истпријске свеске бр. 5, Бепград. 
5. Dimitrije O. Golemovid, 2006, "Nova gradska muzika", Čovek kao muzičko bide. Biblioteka XX vek, Beograd, стр. 225 – 232. 
6. Ivan Čolovid, 2006, Etno. Biblioteka XX vek, Beograd. 
7. Mladen Markovid, 2012, "Ethno-music in Serbia as a product of tradition – false or true?", Musical Practices in the Balkans: 
Ethnomusicological Perspectives. Музикплпщки институт САНУ, Бепград, стр. 333 – 343. 
8. Ива Нениё, 2006, "World Music – пд традиције дп инвенције", Нпви звук – Интернаципнални шасппис за музику, бр. 27. 
СПКПЈ-МИЦ, Бепград, стр. 43 – 54. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијамa пп задатим темама 
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница 
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница 
Студентске презентације (уз анализу) пп задатим темама 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Презентација задате теме 45 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 15   

Присуствп настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJOP1 - Пбреднп певаое 1 

Наставници: Закиё С. Мирјана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 7 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис друге гпдине студија 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа п пбредним песмама зимскпг и летоег пплугпѐа (кпледарским, песмама уз пбреднп љуљаое, 
лазаришким, ѐурѐевданским, краљишким, пшелским, јеремијским, дпдплским, крстпнпщким, жетварским, седеокарским). 

Исхпд предмета:  
Стицаое синтетишкпг увида у структурну и семантишку димензију песама зимскпг и летоег циклуса и мпгуёнпст тумашеоа 
оихпвпг прпжимаоа и диференцираоа у склппу гпдищоег календара и стилских пспбенпсти музишкп-дијалекатских зпна 

Садржај предмета:  
 
Курс пбухвата предаваоа п следеёим питаоима: Ппдела песама у нарпднпм гпдищоем циклусу, Зимске циклус: 
кпледарске и бпжиёне песме, Структурне и семантишке карактеристике песама зимскпг циклуса, Веза музишкпг и ппетскпг 
система са другим системима пбреда, Песме уз пбреднп љуљаое, Семантишкп тумашеое музишких фпрми кпје прате шин 
љуљаоа, Лазаришке песме, Пднпс песме и игре у лазаришкпм пбреду, Пднпс лазаришке песме према другим системима 
пбреда, Лазаришке песме кап пзнашитељи музишкпг дијалекта, аурѐевданске песме, Пднпс ппесткпг и музишкпг у 
ѐурѐевданскпм жанру, аурѐевданске песме кап пзнашитељи музишкпг дијалекта, Принципи музишкп-пбреднпг мпделпваоа, 
Пднпс измеѐу песама зимскпг и прплеёнпг пбреднпг циклуса; Краљишке песме у севернпј Србији, Краљишке песме у 
југпистпшнпј Србији, Дпдплске песме, Крстпнпщке песме, Пшелске песме, Јеремијске песме, Жетварске песме у истпшнпј 
Србији, Жетварске песме у западнпј Србији, Јесеое песме у истпшнпј Србији, Јесеое песме у западнпј Србији, Жанрпвски 
пзнашитељи, Веза са другим системима пбреда, Кпрелација са песмама зимскпг пбреднпг циклуса, Пднпс музишке и ппетске 
кпмппненте, Веза календарскпг и биплпщкпг циклуса 
 
Певаое нарпдних песама; транскрибпваое нарпдних песама; дебате и презентације студената у пквиру предаваоа и 
радипница. 
Практишна настава: мали истраживашки прпјекат у вези са темпм из градива: усменп излагаое; Писмена прпвера знаоа: 
есеј на тему из преѐенпг градива; Писмени испит: транскрипција две пбредне песме; Усмени испит – три питаоа из 
преѐенпг градива. 

Литература:  
1. АНАСТАСПВА, Мирјана, Ритуали и пбреди (Етимплпгија – семантика – деривати), Македпнски фплклпр (Скппје), гпд. 
XXVIII, бр. 55, Институт за фплклпр "Маркп Цепенкпв", 2000, 195-206. 
2. ANĐELKOVID, Jelena, Pesme uz obredno ljuljanje (семинарски рад са ФМУ у Бепграду), 2001. (у рукппису) 
3. БАЙБУРИН, Алберт К. – Гепргий А. Левинтпн, Кпд (ь) и пбряд (ь), Кпдпви слпвенских култура, (свадба), бр. 3, Бепград, Clio, 
1998, 239-241??? 
4. BANDID, Dušan, Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba, Beograd, BIGZ, 1980.; Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko, Beograd, 
Biblioteka XX vek, 1997. 
5. ДЕВИб, Драгпслав, Нарпдна музика Драгашева (пблици и развпј), Бепград, ФМУ, 1986.; Нарпдна музика Црнпрешја (у 
светлпсти етнпгенетских прпцеса), Бепград, ЈП ЩРИФ Бпр, КПЦ Бпљевац, ФМУ у Бепграду, 1990.; Сватпвска песма "Пдби се 
грана пд јпргпвана" и пспбенпст оенпг напева, Збпрник Матице српске за сценске уметнпсти и музику (Нпви Сад), бр. 8-9, 
1991, 125-131.; Нарпдна музика, Културна истприја Сврљига II, Сврљиг – Нарпдни универзитет, Нищ – Прпсвета, 1992, 429-
539. 
6. DOKMANOVID, Jasminka, Ženske obredne pesme za plodnost u srpskom delu centralnobalkanskog Šopluka (Oblasti planinske 
Gornje Pčinje, Krajišta i Vlasine) (магистарски рад, пдбраоен на ФМУ у Бепграду), 1990. (у рукппису); аурѐевданскп-премуске 
песме у Крајищту и Власини, Развитак (Зајешар), гпд. XXXII, бр. 3-4 (188-189), 1992, 98-99.; Пбреднп певаое за плпднпст 
(лазарице) у јужнпј Србији, Музишки талас (Бепград), гпд. 7, бр. 27, CLIO, 2000. 
7. аПРаЕВИб, Владимир Р., Српске нарпдне мелпдије (Јужна Србија), Коиге Скппскпг наушнпг друщтва, ко. I, Скппље, 1928.; 
Српске нарпдне мелпдије (предратна Србија), Бепград, 1931. 
8. FRACILE, Nice, Vokalni muzički folklor Srba i Rumuna u Vojvodini (Komparativna proučavanja), Matica srpska, Odeljenje za 
scenske umetnosti i muziku, knj. 2, Novi Sad, 1987. 
9. FREJZER, Džejms Džordž, Zlatna grana, 1, 2, Beograd, BIGZ, 1977. 
10. ГАЈИб, Марта, Лазаришкп певаое у централнпм делу Дпбриша, (диплпмски рад, пдбраоен на ФМУ у Бепграду), 2003. (у 
рукппису); Трагпм "замрзнутпг" сеёаоа (у рукппису) 
11. GOLEMOVID, Dimitrije O., Музишка традиција, Нарпдне песме и игре у пкплини Бујанпвца, Етнпграфски институт САНУ, 
Ппсебна издаоа, ко. 21, Бепград, 1980.; Нарпдна музика пбласти Тимпк и Заглавак, Коажевац и пкплина, Бепград, ГЕМ у 
Бепграду, ко. 62, 1998, 265-290.; Рефрен у нарпднпм певаоу (пд пбреда дп забаве), Бепград, Ренпме – Бијељина, Академија 
уметнпсти – Баоа Лука, 2000.; Рпми кап важан фактпр развпја српске пбредне праксе, Нпви Звук (Бепград), бр. 17, 2001, 39-
47. 
12. ХПФМАН, Ана – Александра Маркпвиё, Впкална музишка традиција пкплине Нища, Бепград, Центар за истраживаое 
музике Балкана, 2005. 
13. ИЛИЈИН, Милица, Пбреднп љуљаое у прплеёе, Рад IX кпнгреса СФЈ (Мпстар – Требиое, 1962), Сарајевп, 1963, 273-286. 
14. ЈАКПВЉЕВИб, Расткп, Реплика прпщлпг: Критика архитектпнике лазаришкпг ритуала (семинарски рад са ФМУ у 



Бепграду), 2004. (у рукппису) 
15. ЈПВАНПВИб, Бпјан, Магија српских пбреда, Нпви Сад, Светпви, 1995. 
16. JOVANOVID, Mirjana, Narodna muzika u predelu planine Tupižnice (диплпмски рад, пдбраоен на ФМУ у Бепграду), 1987. (у 
рукппису) 
17. КПСТИб, Петар, Лазарице у селу Сурлици (прилпг разматраоу ппрекла и сущтине женских пбредних ппвпрки), ГЕМ у 
Бепграду, ко. 46, 1982, 9-40. 
18. KOVAČEVID, Ivan, Semiologija rituala, Beograd, Prosveta, 1985. 
19. КРАЕВ, Гепрг, Пбреднптп травестиране пп былгарските земи през зимния календарен цикыл, Пбреди и пбреден 
фплклпр, Спфия, БАН, 1981, 146-173. 
20. LJUBINKOVID, Nenad, Problemi sistematizacije i klasifikacije usmenog narodnog stvaralaštva, Folklor u Vojvodini, sv. 9, Novi Sad, 
1995, 9-28.; Митплпщка пснпва јеремијских песама, Збпрник радпва, Нпви Сад, Филпзпфски факултет, 1996.; Аграрна гпдина 
и нарпдни календар, Даница, Српски нарпдни илустрпвани календар за 1997. гпдину, Бепград, 1996. Аграрна гпдина и 
нарпдни календар (2), Даница, Српски нарпдни илустрпвани календар за 1998. гпдину, Бепград, Вукпва задужбина, 1998. 
21. МАРЈАНПВИб, Злата, Два стила извпѐеоа ѐурѐевданских песама у селу Ппружница (прилпг прпушаваоу нарпдне 
музишке традиције спкпбаоскпг краја), Збпрник радпва XXXVI кпнгреса СУФЈ (Спкпбаоа, 1989), Бепград, 1989, 70-78.; Uloga 
muzike u tradicionalnim obredima sela Brza (prilog proučavanju narodnog muzičkog stvaralaštva Porečja u južnoj Srbiji) 
(диплпмски рад, пдбраоен на ФМУ у Бепграду), 1990. (у рукппису) 
22. МИЉКПВИб, Љубинкп, Баоа (рукпписни збпрник) – Етнпмузикплпщке пдлике и записи архаишке и нпвије впкалне и 
инструменталне музишке традиције спкпбаоскпг краја, Коажевац, Нпта, 1978. 
23. НЕДЕЉКПВИб, Миле, Гпдищои пбишаји у Срба, Бепград, "Вук Карачиё", 1990. 
24. ПЕТРПВИб, Радмила, Нарпдне мелпдије у прплеёним пбишајима, Рад IX кпнгреса СФЈ (Мпстар – Требиое, 1962), 
Сарајевп, 1963, 407-416.; Нарпдне мелпдије из ханске пбласти, Враоски гласник, ко. VII, Враое, 1971, 389-408.; Српска 
нарпдна музика (Песма кап израз нарпднпг музишкпг мищљеоа), САНУ, Ппсебна издаоа ко. DXCIII, Пдељеое друщтвених 
наука ко. 98, Бепград, Музикплпщки институт САНУ, 1989. 
25. РАДИНПВИб, Саоа, Muzička i orska tradicija sela Velikog i Malog Krčimira u Gornjem Zaplanju *диплпмски рад, пдбраоен на 
ФМУ у Бепграду), 1987. (у рукппису); Старп двпгласнп певаое Заплаоа (магистарски рад, пдбраоен на ФМУ у Бепграду), 
1992. (у рукппису); Елементи макрпструктуре заплаоских пбреднп-пбишајних песама у функцији "зашаранпг кружнпг 
кретаоа", Фплклпр – Музика – Делп (IV меѐунарпдни симппзијум, Бепград, 1995), Бепград, ФМУ, 1997, 442-466.; Макам-
принцип у мелпппетскпм пбликпваоу заплаоских јесеоих песама, Музишки талас (Бепград), гпд. 8, бр. 29, 2001, 34-43.; 
Закпнпмернпсти мелпппетскпг пбликпваоа српских нарпдних песама кап пснпва за метпдплпгију фпрмалне анализе 
(дпктпрска дисертација), Бепград, 2006. (у рукппису) 
26. РАДПВИб, Радмила, Евплутивни прпцес музишкпг пбликпваоа нарпдне песме на примеру впкалне традиције села 
Јабукпвик (Прилпг прпушаваоу нарпднпг певаоа југпистпшне Србије), Рад XXXVII кпнгреса СУФЈ (Плитвишка језера, 1990), 
Загреб, СУФЈ и ДФХ, 1990, 474-475. 
27. РАКПШЕВИб, Селена, Впкална традиција Срба у Дпоем Банату, Бепград, Завпд за учбенике и наставна средства, 2002. 
28. ТПДПРПВИб, Јелена, Лазаришкп и краљишкп певаое у лескпвашкпм Ппрешју (диплпмски рад, пдбраоен на ФМУ у 
Бепграду), 2004. (у рукппису) 
29. ТПЛСТПЈ, Н. И., Језик слпвенске културе, Нищ, Прпсвета, 1995. 
30. ВАСИб, Пливера, "Искашајте латинке"... – лазаришке игре у Србији, Етнпкпреплпгија – трагпви, Бепград, Арт график, 2004, 
66-72.; Садејствп пбредних радои, музике и игре у кпледарскпм ппхпду, Етнпкпреплпгија – трагпви, Бепград, Арт график, 
2004, 100-105.; Игре у пбредним ппвпркама зимскпг и сущнпг перипда гпдине, Етнпкпреплпгија – трагпви, Бепград, Арт 
график, 2004, 106-110.; Пбредне ппруке ппкретпм, Етнпкпреплпгија – трагпви, Бепград, Арт график, 2004, 111-115. 
31. ВАСИЉЕВИб, Мипдраг А., Нарпдне мелпдије кпје се певају на Кпсмету – ЈУГПСЛПВЕНСКИ МУЗИШКИ ФПЛКЛПР I, Бепград, 
Прпсвета, 1950.; Нарпдне мелпдије лескпвашкпг краја, САН, Ппсебна издаоа ко. CCCXXX, Музикплпщки институт ко. 11, 
Бепград, Наушнп делп, 1960.; Функције и врсте гласпва у српскпм нарпднпм певаоу, Рад VII кпнгреса СУФЈ (Пхрид, 1960), 
Пхрид, 1964, 375-380.; Нарпдне мелпдије Црне Гпре, Бепград, Наушнп делп, 1965.; Нарпдне мелпдије с Кпспва и Метпхије 
(редакција: З. М. Васиљевиё), Бепград – Бепградска коига; Коажевац – Нпта, 2003. 
32. ВИНПГРАДПВА, Л. Н., Типь кпляднхьр рефренпв и их ареалэная характеристика, Славянский и балканский фплэклпр, 
Мпсква, Наука, 1984, 73-95. 
33. ВУКИШЕВИб-ЗАКИб, Мирјана, Кпледарске песме у истпшнпј Србији, Музишки талас (Бепград), гпд. 8, брпј 28, Clio, 2001, 
44-56.; Трансфпрмација пбредних песама, Јпсиф Маринкпвиё (1851-1931), Музика на раскрщёу два века, Нпви Бешеј, 
Раднишки дпм "Јпван Веселинпв Жаркп", 2002, 97-109.; Кпледарске песме у традицији слпвенских нарпда, Шпвек и музика 
(Меѐунарпдни симппзијум, Бепград, 20-23. јун, 2001), Бепград, Vedes, 2003, 193-222.; Funkcije komunikativnog čina u srpskom 
muzičkom folkloru, Muzikološke i etnomuzikološke refleksije (Peti godišnji skup Katedre za muzikologiju i etnomuzikologiju FMU, 
Beograd, 2003), Beograd, FMU, 2006, 32-41; Щта и какп знаше песме уз пбреднп љуљаое, Истприја и мистерија музике (у шаст 
Рпксанде Пејпвиё), Музикплпщке студије – мпнпграфије, св. 2/2006, Катедра за музикплпгију, Бепград, ФМУ, 2006, 483-490; 
Пбредне песме зимскпг пплугпѐа – системи звушних знакпва – у традицији југпистпшне Србије (дпктпрска теза, пдбраоена 
на ФМУ у Бепграду 2007. – у рукппису); "Знакпвне функције пдреѐеоа жанра песама зимскпг пбреднпг пплугпѐа", Музика 
крпз мисап, Бепград, ФМУ, 2002, 133-139. 
34. ВУКПСАВЉЕВИб, Петар Д., Нарпдне мелпдије Пещтерскп-сјенишке висправни, у: П. Д. Вукпсављевиё – П. Васиё – Ј. 
Бјеладинпвиё, Нарпдне мелпдије, игре и нпщое Пещтерскп-сјенишке висправни, Бепград, Радип-Бепград, 1984, 6-189. 
35. ЗАХАРИЕВА, Светлана, Фпрмппбразуванетп в былгарската нарпдна песен, Спфия, Былгарска академия на науките – 
Институт за музикпзнание, 1979.; Типпве звукпви системи в най-ранните пластпве на былгарския музикален фплклпр (Кым 
выпрпса за музикалнптп фпрмппбразуване в былгарската нарпдна песен), Пбреди и пбреден фплклпр, Спфия, БАН – 
Институт за фплклпр, 1981, 85-114. 
36. ZEČEVID, Slobodan, Elementi naše mitologije u narodnim obredima uz igru, Zenica, Muzej grada Zenice, 1973. 
37. ЗЕМЦПВСКИЙ, Изалэий, Прилпг питаоу стрпфике нарпдних песама (из јужнпслпвенскп-руских паралела), Нарпднп 
стваралащтвп – folklor (Бепград), гпд. VII, св. 25, 1968, 61-69.; Жанр, функция, система, Спветская музика, Нº 1, Мпсква, 1971, 
24-32.; Мелпдика календарньх песен, Музька, Ленинград, 1975. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Активнпст у тпку предаваоа 15 писмени испит 25 
практишна настава 15 усмени испит 30 
писмена прпвера знаоа 15 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 45 Заврщни испит: Ппена - 55 

Писмена прпвера знаоа 15 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 15 Писмени испит 25 

Практишна настава 15   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJOP2 - Пбреднп певаое 2 

Наставници: Радинпвиё В. Саоа, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис III гпдине ПАС-а. 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое са впкалним пблицима кпји представљају интегрални деп српских пбреда и пбишаја живптнпг циклуса, са 
резултатима оихпвпг дпсадащоег истраживаоа, и са оихпвим местпм у щирем јужнпслпвенскпм кпнтексту. Савлаѐиваое 
стилске анализе и извпѐеоа пдабраних примера пве врсте впкалних пблика. 

Исхпд предмета:  
Сазнаое п истпријату истраживаоа, пбреднп-пбишајнпм кпнтексту и мпрфплпщким пдликама српских впкалних пблика 
живптнпг циклуса. Псппспбљенпст да се расппзнају оихпве регипналне музишкп-стилске карактеристике. 

Садржај предмета:  
 
Курс пбухвата предаваоа и дебате п следеёим питаоима:  
Певаое кап синкретишна кпмппнента пбреда прелаза у српскпј традицији – резултати дпсадащоих истраживаоа. Впкални 
пблици у кпнтексту пбишаја везаних за рпѐеое, свадбу и смрт (западна Србија, Кпсмет, истпшна Србија, Впјвпдина). 
Меѐужанрпвска кпхерентнпст календарских и пбреда прелаза у српскпј традицији. Впкални пблици српских пбреда прелаза 
у јужнпслпвенскпм кпнтексту. 
 
Дебате и презентације студената у пквиру предаваоа и радипница. Ппушаваое певашкпј интерпретацији и стилскпј анализи 
пдабраних примера впкалних пблика из циклуса ппрпдишне пбреднпсти. 
Предиспитне пбавезе: кплпквијум – писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива; семинар – израда краёег текста 
(дп 4 стране) на задату тему из преѐенпг; градива; Испитни захтеви: рещаваое писменпг теста сашиоенпг пд 30 краёих 
питаоа; усменп пдгпвараое на 2 питаоа. 

Литература:  
1. ВУКИШЕВИб-ЗАКИб, Мирјана: "Пплакиваое мртвих у Заплаоу", IV меѐунарпдни симппзијум "Фплклпр – музика – делп" 
(Бепград, 1995), Бепград, ФМУ, 1997, 152-184. 
2. GLIGORIJEVID, Jelena: "Genetsko jezgro svadbenih pesama u Gornjoj Jasenici kao još uvek živa motivska delija", Referati sa 
naučnog skupa "Folklor i njegova umetnička transpozicija" (Beograd, 1991), Beograd, FMU, 1991, 89-93. 
3. ГПЛЕМПВИб, Димитрије П.: "Сватпвскп певаое у Башкпм Мпнпщтпру", Zbornik radova XXXII kongresa SUFJ (Sombor 1985), 
UF SAP Vojvodine, Novi Sad, 1985, 47-59. 
4. ГПЛЕМПВИб, Димитрије П.: "Улпга музике у ппсмртним пбишајима Србије и Црне Гпре", Нпви Звук (Бепград), бр. 14, 1999, 
43-50. 
5. ДЕВИб, Драгпслав: "Пблици тужеоа Цетиоанке Милуще Перпвиё", Рад XXXV кпнгреса СУФЈ (Рпжаје, 1988), Титпград, 
УФЦГ, 1988, 172-184. 
6. ДЕВИб, Драгпслав: "Сватпвска песма Пдби се грана пд јпргпвана и пспбенпст оенпг напева", Збпрник Матице српске за 
сценске уметнпсти и музику (Нпви Сад), бр. 8-9, 1991, 125-131. 
7. ЗЕМЦПВСКИ, Изаљиј: "Прилпг питаоу стрпфике нарпдних песама (из јужнпслпвенскп-рускпх паралела)", Нарпднп 
стваралащтвп – folklor (Бепград), гпд. VII, св. 25, 1973, 61-69. 
8. ЗЕМЦПВСКИЙ, Изалий И.: "Рефренньй впзглас на месте паузь в сдвпеннпй стрпфе", Нарпднп стваралащтвп – folklor 
(Бепград), гпд. XII, св. 47-48, 1973, 52-54. 
9. ЈПВАНПВИб, Јелена: Старинске свадбене песме и пбишаји у Гпропј Јасеници (у Щумадији) – сватпвски глас и оегпви 
пблици, Бепград, Музикплпщки институт САНУ, 2002. 
10. ЈПВАНПВИб, Јелена: "Генеза напева српских свадбених песама у Гпроем Банату у Румунији", Збпрник Матице српске за 
сценске уметнпсти и музику 28-29, Нпви Сад, 2003, 7-16. 
11. ЛАЈИб-МИХАЈЛПВИб, Данка: Свадбени пбишаји и песме Црнпгпраца у Башкпј, Ппдгприца, Институт за музикплпгију и 
етнпмузикплпгију Црне Гпре, 2004. 
12. МАНПЈЛПВИб, Кпста П.: "Свадбени пбишаји у Пеёи", ГЕМ у Бепграду, ко. VIII, 1933, 1-15. 
13. UGLJEŠA, Fazila: "Komparativni pristup svatovskom napjevu 'Gorom jezde kideni svatovi'", Збпрник радпва XXVIII кпнгреса 
СУФЈ (Сутпмпре, 1981), Сутпмпре, УФЦГ, 1981, 334-339. 
14. Збпрници српских нарпдних песама, фпнпархивска граѐа ФМУ и ппстпјеёа аудип-издаоа са пдгпварајуёим примерима 
српскпг впкалнпг музишкпг израза 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дебате, анализе и интерпретације пдабраних примера. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 45 Заврщни испит: Ппена - 55 

Семинар-и 10 Усмени испит 35 

Активнпст у тпку предаваоа 15 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум-и 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAIM1 - Пгледи из хармпније импресипнизма 

Наставници: Стпјадинпвиё-Милиё М. Милана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пдслущан двпгпдищои курс Хармпније, Пдслущан трпгпдищои курс Хармпније са хармпнскпм анализпм 

Циљ предмета:  
Пбпгаёеое стешених знаоа и прпдубљаваое сущтинскпг ппзнаваоа хармпнскпг језика импресипнизма 

Исхпд предмета:  
Пвладаваое материјпм на кпмппзиципнп-технишки нашин и развијаое сппспбнпсти за изналажеое креативних хармпнских 
рещеоа у датпм стилскпм пквиру 

Садржај предмета:  
Тумашеое хармпнскпг садржаја пдабраних дела, претежнп клавирске литературе кпмппзитпра импресипнизма 
(Дебиси,Равел) и упшаваое аналпгија са традиципналним хармпнским ппставкама, кап и дефинисаое пдступаоа пд истих; 
пдреѐеое пснпва развпја хармпнскпг мищљеоа и хармпнских средстава; интервалска граѐа сазвушја и оихпви пднпси; 
слпјевитпст фактуре музишкпг тпка кап шинилац хармпније; линерна пснпва – лествишне структуре; вертикална прганизација 
музике; тпналнпст, мпдалнпст; пснпвне мпдулаципне ситуације; хармпнске ппследице наслпјаваоа тпналитета; 
Израда практишних вежби (задатака) у пквиру шетвпрпгласнпг хармпнскпг става - задата мелпдија сппрана и пбележенпг 
баса 
Захтеви на кплпквијуму: 
Хармпнска анализа пдлпмка клавирске кпмппзиције (Дебиси, Равел), израда хармпнскпг кпстура-кпмппнпваое сппранске 
мелпдије и оена шетвпрпгласна хармпнизација (на пснпву изведенпг хармпнскпг кпстура) 
Захтеви на писменпм испиту: 
- хармпнизација задате мелпдије сппрана и пбележенпг баса, у стилу хармпније импресипнизма; 
- кпмппнпваое краёег инструменталнпг става на пснпву задатпг вищегласнпг мптива 
Усмени испит: пдбрана писменпг рада, пдгпвпр на питаоа из преѐенпг градива 

Литература:  
1. Деспиё, Дејан, Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Завпд за учбенике и наставнасредства, Бепград, 1997. 
2. Деспиё, Дејан, Кпнтраст тпналитета, Универзитет уметнпсти, Бепград, 1989 
3. Деспиё, Дејан, Увпд у савременп кпмппнпваое, Факултет музишке уметнпсти, Бепград, 1991. 
4. Дејан, Хармпнска анализа, Уметнишка академија, Бепград 1970. 
5. Кпхпутек, Цтирад, Техника кпмппнпваоа у музици XX века (прев. Са рускпг Д. Деспиё), Универзитет уметнпсти, Бепград. 
1984. 
6. Перишиё, Властимир, Развпј тпналнпг система, Уметнишка академија, Бепград, 1968. 
7. Перишиё, Властимир, Кратак преглед развпја хармпнских стилпва, Уметнишка академија, Бепград, 1972. 
8. Улехла, Лудмила, Импресипнизам, (ИИ деп Савремене хармпније), Факултет музишке уметнпсти, Бепград, 1989. 
9. Ulehla, Ludmila, Contemporary harmony, Romanticism through the twelve-tone row, Advance music, 1994. 
10. Persichetti, Vincent, Twentieth century harmony, Creative aspects and practice, New York, W. W. Norton, 1961. 
11. Piston, Valter, Harmony, London, Victor Gollancz ltd., 1976 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, практишан рад, дискусије, сампсталан рад студената, презентације дпмаёих радпва 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Презентације дпмаёих радпва 50 Усмени испит 20 

Дпласци и активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 20 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGOB1 - Ппщта истприја музике - барпк 1 

Наставници: Стефанпвиё М. Ана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Прпушаваое пснпвних стваралашких и тепријских тенденција, кап и оихпвпг прпжимаоа, у музици барпкнпг дпба (пкп 1600-
пкп 1750). Стицаое знаоа п свим жанрпвима инструменталне и впкалнп-инструменталне музике пвпг раздпбља, псим 
ппере. Увид у стилски плурализам еппхе, какп с пбзирпм на перипде барпка, такп с пбзирпм на дизинтеграцију стила у 
ппгледу жанра, гепграфскпг ппдрушја ствараоа (наципналних стилпва и щкпла кпмппнпваоа) и спцијалне функције музике. 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да пп заврщетку ппхаѐаоа наставе студенти распплажу знаоем п свим битним аспектима барпкне еппхе у 
музици, п месту пвпг раздпбља у истпријскпм развпју музике, кап и сппспбнпщёу да аналитишки интерпретирају дела 
стваралаца пвпг перипда. 

Садржај предмета:  
1. Барпк: естетишке и тепријске претппставке настанка нпвпг стила, разлпзи прелпма у пднпсу на музику XVI века (кпнцепти 
nuove musiche, stile moderno), кап и ппщти услпви стилске хпмпгенпсти раздпбља; Предвпрје барпка − Мпнтеверди: пд 
ренесанснпг дп concertato мадригала. 2. Рани барпк: инструментална музика у Италији (Frescobaldi и савременици /музика 
за инструменте са диркама и canzona/) и Севернпј Еврппи (Вирчиналисти /Енгелска/, Свелинк /Хпландија/. 3. Средои барпк 
у Италији (жанрпви sonata da chiesa и sonata da camera, спната за ансамбл, сплистишка сапната): щкпле у Бплпои, Венецији 
и Мпдени; 4. Средои и виспки барпк. Настанак кпнцертантнпг стила (concerto grosso) и ушврщёиваое тпналитета: 
стваралщтвп Арканѐела Кпрелија; 5. Стваралащтвп Антпнија Вивалдија (сплистишки кпнцерт и concerto grosso). 6. 
Пратпријум средоег барпка у Италији: кпмппзитпри у Риму (Карисими), Венецији, Мпдени и Бплпои; 7. Камерна кантата 
средоег и виспкпг барпка у Италији: Рим, Венеција, Бплпоа; Скарлати и оегпви наследници у Напуљу. 8. Музика за клавсен 
у Италији у првпј пплпвини XVIII века: Напуљска щкпла, стваралащтвп Дпменика Скарлатија; 9. Mузика XVII и прве пплпвине 
XVIII века у Енглескпј (consort music, музика за инструменте са диркама). 10. Музика за лауту и клавсен у Францускпј XVII и 
прве пплпвине XVIII века (рпкпкп). 11. Црквена музика средоег и виспкпг барпка: пратпријум и мптет у Францускпј, ode, 
anthem и song у Енглескпј, црквена кантата у Немашкпј. 12. Пргуљска музика у Немашкпј у другпј пплпвини XVII и ппшеткпм 
XVIII века (три пргуљске щкпле средоег барпка; кпрал и пбрада кпрала ппшеткпм XVIII века); 13. Музика за клавсен у 
Немашкпј средоег барпка (стваралащтвп Фрпбергера); 14. Стваралащтвп Г. Ф. Хендла. 15. Стваралащтвп Ј. С. Баха 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Дпмаёи задатак: анализа и есеј на задату тему. 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Blume, Friedrich, Renaissance and Baroque Music: a comprehensive survey, New York: Norton, 1967. 
2. Buelow, George J., A History of Baroque Music, Bloomington: Indiana University Press, 2004. 
3. Bukofzer, Manfred, Music in the Baroque Era, London: Dent, 1975. 
4. Palisca, Claude, Baroque Music, New Jersey: Prentice-Hall, 1968. 
5. Sadie, Julie Ann, Companion to Baroque Music, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1998. 
6. Taruskin, Richard, The Oxford History of Western Music, Vol. 2. The Seventeenth and Eighteenth Centuries, Oxford: Oxford 
University Press, 2005. 
7. The Cambridge History of Seventeenth-Century Music, ed. by T. Carter, J. Butt, Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
8. The Cambridge History of Eighteenth-Century Music, ed. by Simon T. Keefe, Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 
9. The New Oxford History of Music, vol. VI, Concert Music 1630-1750, ed. by Gerald Abraham, London: Oxford University Press, 
1986. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе дела, дискусије, семинарски рад; дигитална припрема виртуелнпг тематскпг кпнцерта барпкне 
инструметалне музике у трајаоу пд 1h, са пбразлпжеоем избпрa кпмппзиција и кратким представљаоем сваке 
кпмппзиције на прпграму. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Дпмаёи задатак 20 Усмени испит 30 

Кплпквијум 30   

Присуствп настави 10   

Активнпст у практишнпј настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGOB2 - Ппщта истприја музике - барпк 2 

Наставници: Стефанпвиё М. Ана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 1 
из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Прпушаваое пперскпг стваралщтва еппхе барпка. Уппзнаваое студената са главним тенденцијама барпкне ппере, 
наципналним стилпвима, естетишким, жанрпвским и ппетишким разликама пперскпг стваралащтва барпкнпг дпба. Стицаое 
увида у истпријски знашај засниваоа нпвпг жанра и оегпвих ппставки у XVII и првпј пплпвини XVIII века, кап и у оегпв утицај 
на касније стваралащтвп на пвпм ппљу. 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да студенти стекну знаое п свим битним аспектима барпкне ппере и сппспбнпст да аналитишки интерпретирају 
разлишите кпнцепције ппере, ппджанрпвске варијанте и оихпва главна ескпресивна средства. 

Садржај предмета:  
1. Ппреклп барпкне ппере у XVI веку 2. Сукпб "старих" и" нпвих": естетишке претппставке настанка жанра la dramma per 
musica: ретпришки мпдел музике и представљаое афеката. 3. Фирентинска камерата и ппера у Риму ппшеткпм XVII века; 
мпнпдијски стил 4. Мпнтевердијева ппера 5. Венецијанска пперска щкпла: Кавали, Шести и оихпви савременици; 
представници кпмишне ппере 6. Сценски жанрпви у XVII веку у Францускпј и оихпви представници пре Лили-ја. 7. Тепријска 
и стваралашка кпнфрпнтација италијанскпг и францускпг стила; 8. Лили: tragédie en musique − comédie ballet − ballet; 
Лилијева ппставка трагедије у музици 9. Ппера у Енглескпј у другпј пплпвини XVII века (ппера Хенрија Персла) и првпј 
пплпвини XVIII века. 10. Француски кпмппзитпри ппере и балета измеѐу Лилија и Рампа: Кампра, Щарпантје, Муре, Детущ, 
Лаланде, Демаре... 11. Ппера Алесандра Скарлатија 12. Opera seria и opera buffa: напуљска и венецијанска щкпла у првпј 
пплпвини XVIII века 13. Барпкни "сукпби" пкп ппере:" сукпб пкп Аlceste" (1674), "сукпб Лилиста и Рамиста" (1733), "сукпб 
буфпниста" (1752); тепријска кпнцепција ппере и стваралащтвп Ж. Ж. Руспа; сукпб пперских естетика Рампа и Руспа. 14. 
Рамппва ппера: tragédie lyrique − opéra ballet − comédie ballet; Рамoпва кпнцепција трагедије у музици; антиципација 
Глукпве рефпрме. 15. Хендлпва ппера: италијански кпнтинуитет и разлика према напуљскпј opera seria. 
 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
 
Дпмаёи задатак: анализа и есеј на задату тему. 
 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Anthony, James R., French Baroque Music. From Beaujoyeulx to Rameau, London: Batsford, 1978. 
2. Anthony, Hitchoook, Higginbottom, Sadler, Cohen, French Baroque Masters... , London: Macmillan, 1986. 
3. Donington, Robert, Opera and its Symbols, New Heaven, Yale University Press, 1990. 
4. Grout, Donald J., Williams Hermine, Short History of Opera, New York: Columbia University Press, 2003. 
5. Kerman, Joseph, Opera as Drama, Westport Conn.: Greenwood Press, 1981 (1956). 
6. Taruskin, Richard, The Oxford History of Western Music, Vol. 2. The Seventeenth and Eighteenth Centuries, Oxford: Oxford 
University Press, 2005. 
7. Tomlinson, Gary, Metphysical Song, Princeton: Princeton University Press, 1999. 
8. The New Oxford History of Music, vol. IV, ed. by Gerald Abraham, London: Oxford University Press, 1968 (poglavlja: "Music and 
Drama", i "Early Italian Opera", 821-849) 
9. ——, vol V. Opera and Church Music 1630-1750; ed. by Anthony Lewis and Nigel Fortune, London: Oxford University Press, 1975. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе дела, дискусије, семинарски рад; дигитална припрема виртуелнпг тематскпг кпнцерта сашиоенпг пд 
сцена/нумера из барпкних ппера у трајаоу пд 1h, са пбразлпжеоем избпрa кпмппзиција и кратким представљаоем сваке 
кпмппзиције на прпграму. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Дпмаёи задатак 20 Усмени испит 30 

Кплпквијум 30   

Присуствп настави 10   

Активнпст у практишнпј настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGOR2 - Ппщта истприја музике - Западнпеврппска музика у другпј пплпвини деветнаестпг века 

Наставници: Јеремиё-Мплнар В. Драгана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Митрпвиё Д. Радпщ, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 2 
из ПИМ (барпк, класицизам) или ПИМ (рпмантизам) из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Циљ курса је да: студент разуме разлике, али и евентуалне српднпсти, у "идеји" и кпнцепцији ппере друге пплпвине 19. 
века, кап и укпреоенпст тих разлика у друщтвенп-пплитишкпм и културулпщкпм кпнтексту; уппзна се са ставпвима впдеёих 
филпзпфа и естетишара музике п статусу (инструменталне) музике и разуме оихпв утицаја на пбликпваое музишке сцене 
друге пплпвине 19. века; стекне увид у саппстпјаое сампсвпјних стваралашких принципа впдеёих представника 
инструменталне музике друге пплпвине 19. века. 

Исхпд предмета:  
Ппзнаваое развпјних прпцеса музике друге пплпвине 19. века;  
истпријскп, тепријскп-аналитишкп и културплпщкп схватаое карактеристика изушаване еппхе, жанрпва и прпблема. 

Садржај предмета:  
1. Музика у другпј пплпвини 19. века: традиције, друщтвенп-пплитишки кпнтекст (и), представници, жанрпви, питаое стила, 
естетишке расправе 
2. Идеја апсплутне музике у списима Вагнера, Ханслика и Нишеа 
3. Вагнерпвп музишкп-драмскп стваралащтвп: пресек стваралащтва, узпри, жанр рпмантишарске ппере 
4. Пснпвни ппстулати Вагнерпве зреле стваралашке ппетике 
5. Вердијев дппринпс ппери: узпри, хрпнплпгија стваралащтва, сарадници, пснпвни фпрмални принципи 
6. Анализа Вагнерпвпг и Вердијевпг дела 
7. Ппера у Италији (за време и) ппсле Вердија и ппера у Немашкпј (за време и) ппсле Вагнера; анализа пдабраних дела 
8. Листпва идејa прпграмске музике и устанпвљеое симфпнијске ппеме 
9. Листпва техника тематскпг трансфпрмисаоа: на примеру пдабраних дела 
10. Брамспв метпд развпјних варијација: на пдабраним примерима из камерне музике 
11. Другп дпба немашке симфпније 
12.  Инструментална музика у Францускпј и стваралашки метпд Ars galicae 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Дпмаёи задаци: краёи писани текстпви на задате теме. 
Усмена презентација: усменп излагаое на задату тему. 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива 

Литература:  
1. Wagner Handbook, eds. Ulrich Müller and Peter Wapnevski, transl. John Deathridge, Harvard University Press, 1992, 99–117. 
2. The Wagner Compendium, ed. Barry Millington, London: Thames and Hudson, 1992, 69–79. 230–244. 
3. Richard Wagner: Richard Wagner's Prose Works. Volume 1: The Art-Work of the Future &c., odabrane strane. 
4. Carl Dahlhaus: Nineteenth-Century Music, Berkeley: University of California Press, 1989, odabrana poglavlja. 
5. Alan Mallach: The Authumn of Italian Opera: from Verismo to Modernism, 1890–1915, Northeastern University Press, 2007. 
6. French Music Since Berlioz, ed. Richard Langham Smith and Caroline Potter, Aldershot, Ashgate, 2006, 19–51. 
7. Richard Wagner: Der fliegende Holländer, ed. Thomas Gray, Cambridge University Press, 2000, 25–35, 36–64. 
8. Dragana Jeremid-Molnar, Rihard Vagner, konstruktor "istinske realnosti". Projekat regeneracije kroz Bajrojtske svečanosti, 
Beograd: Fabrika knjiga, 2007. 
9. David R. B. Kimbell: Verdi in the Age of Italian Romanticism, Cambridge University Press, 2009, 623–641. 
10. Oskar Vajld: Salome, prevela Jasna Mitid, Beograd: NNK International, 2006, 69–101. 
11. Richard Strauss Salome, ed. Derick Puffet, Cambridge university Press, 1994, 51–87. 
12. Eduard Hanslik: O muzički lijepom, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1977, 39–108, 165–177. 
13. William Newman: The Sonata since Beethoven. Vol. 3, New York: W. W. Norton & Company INC, 1972, 361–367 i 369–378, 
14. Nineteenth-Century Piano Music, ed. Larry Todd: New York: Schirmer Books, 1994, 378–384. 
15. The Cambridge Companion to Liszt, Kenneth Hamilton (ur.), Cambridge University Press, 2005, 206–216. 
16. Arnold Schoenberg: Style and Idea. Selected Writings of Arnold Schoenberg, London i Boston: Faber and Faber, 1984, 398–441. 
17. Mark Evan Bonds, After Beethoven. Imperatives of Originality in the Symphony, Cambridge, Harvard University Press, 1996. 
18. French Music Since Berlioz, Richard Langham Smith i Caroline Potter (ur.): Aldershot, Ashgate, 2006, 53–89. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  4 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа и вежбе; слущаое и анализа пдабраних примера; дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Усмена презентација 14 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Дпмаёи задаци 16   

Кплпквијум 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGOR1 - Ппщта истприја музике - Западнпеврппска музика у првпј пплпвини деветнаестпг века 

Наставници: Јеремиё-Мплнар В. Драгана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Митрпвиё Д. Радпщ, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 1 
из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Циљ курса је да студенту: пбјасни жанрпвскп-фпрмалне и кпмппзиципнп-технишке прпмене у музишким жанрпвима тпкпм 
прве пплпвине 19. века; представи реагпваоа, али и утицај естетишара и филпзпфа на прпмене у музици; ппкаже да је 
музику пптребнп и ппсматрати и разумевати кап уметнпст непдвпјиву пд спцијалнпг, пплитишкпг и културнпг кпнтекста 
датпг перипда. 

Исхпд предмета:  
Ппзнаваое развпјних прпцеса у истприји музике прве пплпвине19. века; истпријскп, тепријскп-аналитишкп и културплпщкп 
схватаое карактеристика изушаване еппхе, жанрпва и прпблема. 

Садржај предмета:  
1. Хрпнплпщка, терминплпщка, стилска и естетишка питаоа везана за музику (прве пплпвине) 19. века 
2. Симфпнија у првпј пплпвини 19. века: стваралащтвп Щуберта, Менделспна и Щумана 
3. Симфпнијa кап изданак пперске традиције: стваралащтвп Берлипза 
4. Впкална лирика: естетишки прпблеми жанра, представници 
5. Музика за клавир: функције музике за клавир, представници; жанрпвски и фпрмални преглед 
6. Ппера кап жанр, фпрма, институција и дпгаѐај 
7. Пдлике, представници и развпјне тенденције италијанске ппере 
8. Анализа пдабранпг дела 
9. Пдлике, представници и развпјне тенденције француске ппере 
10. Анализа пдабранпг дела 
11. Пдлике, представници и развпјне тенденције немашке ппере 
12. Анализа пдабранпг дела 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Дпмаёи задаци: краёи писани текстпви на задате теме. 
Усмена презентација: усменп излагаое на задату тему. 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Mark Evan Bonds: After Beethoven. Imperatives of Originality in the Symphony, Cambridge, Harvard University Press, 1996; 
2. David Charlton (ur.): The Cambridge Companion to Grand Opera, Cambridge University Press, 2003; 
3. Christopher H. Gibbs, "'Komm, geh' mit mir': Schubert's Uncanny Erlkönig", 19th-Century Music, XIX/2, (1995), 115–135; 
4. Sarah Hibberd, French Grand Opera and the Historical Imagination, 1–19; 
5. Е. T. A. Хпфман: "Бетпвенпва инструментална музика (1813)", Нпви Звук, 1997, бр. 9: 91–95; 
6. Kern Holoman (ur.): 19th Century Symphony, Wardsworth Publishing, 1996, str. 108–117 
7. Dragana Jeremid Molnar, 'Zimsko putovanje' Vilhelma Milera i Franca Šuberta. Književna, muzička i estetička obrada motiva 
lutanja u duhu romantike, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 2014. 
8. David Kimbell: Verdi in the Age of Italian Romanticism, Cambridge University Press, 1981, 62–87; 
9. Jeffrey Langford: "The 'Dramatic Symphonies' of Berlioz as an Outgrowth of the French Operatic Tradition", The Musical 
Quarterly, 1983, god. LXIX, br. 1, 85–103; 
10. Hans Lenneberg, "Classic and Romantic: The First Usage of the Terms", The Musical Quarterly, 1994, Vol. 78, No. 3, 610–625; 
11. James Parsons (ur.): The Cambridge Companion to Lied, Cambridge University Press, 2004 
12. Karin Pendle, Eugène Scribe and French Opera of the Nineteenth-Century, UMI Research Press, 1979, 377–381; 
13. Rihard Vagner: Opera i drama, Beograd: Madlenianum, 2003, 9–83; 
14. Richard Wagner: "On German Opera", in: Richard Wagner's Prose Works. Volume 8: Posthumous, Etc., transl. by William Ashton 
15. Ellis, London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co., Ltd., 1899, 55–56. 
16. Meg Freeman Whalen: "A little republic filled with grace: the nineteenth-century music salon", Women of note quarterly: The 
magazine of historical and contemporary women composers, 1995, god. III, br. 4, str. 16–26 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  4 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа и вежбе; слущаое и анализа пдабраних примера; дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Усмена презентација 14 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Дпмаёи задаци 16   

Кплпквијум 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGOR3 - Ппщта истприја музике - Западнпеврппска музика у перипду fin de siècle 

Наставници: Ппппвиё-Млаѐенпвиё Б. Тијана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Петкпвиё Р. Ивана, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 2 
из ПИМ (барпк, класицизам) или ПИМ (рпмантизам) из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да студенту ппмпгне у савладаваоу и разумеваоу разлишитих кљушних фенпмена у вези са специфишним 
карактеристикама перипда fin de siècle и стваралащтвпм кпмппзитпра кпји свпјим ппјединашним ппусима заједнп пцртавају 
ппст/ппзнп/рпмантишарске, импресипнистишке, непкласицистишке и експресипнистишке кппрдинате тпг дпба. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе, пд студента се пшекује да тепријски, истпријскп-аналитишки и критишки мпже да тумаши и 
прпблематизује фенпмене музишких пракси перипда fin de siècle. 

Садржај предмета:  
 
Пдреѐеое ппјма и истпријскпг перипда fin de siècle кап прпстпра измеѐу; разматраое културнпг кпнтекста и филпзпфскп-
естетишких прпмищљаоа "парадигматишне прпмене" кпја пбухвата субјективизацију и дестабилизацију сазнаоа; упшаваое 
знашаја ппјаве психпанализе; уппзнаваое са пснпвним претппставкама друщтвенп-хуманистишких и прирпдних наука тпга 
дпба, кап и ппщтим уметнишким тенденцијама. Западнпеврппска музика fin de siècle ппсматра се и тумаши кап музишкп-
истпријски перипд са сппственим специфишнпстима и засебним правима. При тпме се указује на екстремну технишку 
хетерпгенпст репертпара, дивергентне аналитишке ставпве и плуралитет музишкп-аналитишких и музишкп-психплпщких 
теприја кпје су се ппјављивале истих гпдина. Ппсебнп се расправља фенпмен сасвим специфишнпг искуства времена кап 
емергентнпг свпјства музике пвпг перипда на примеру стваралащтва Малера, Р. Щтрауса, Регера, Вплфа, Дебисија, Равела, 
кап и других парадигматишних ппуса пвпг дпба.  
Теме: 1. Фпрмулација стилскпг перипда fin de siècle; 2. Ппст/ппзнп/рпмантишарска музика: mimesis, poiesis, aisthēsis 
(Малерпвп симфпнијскп стваралащтвп); 3. Фантазијски принцип и прпграмнпст у музици (Щтрауспве симфпнијске ппеме); 4. 
Радикална субјективизација времена у музици (Регерпва клавирска музика); 5. Карактеристике импресипнизма у музици и 
ликпвним уметнпстима, симбплизма у коижевнпсти; 6. Истпријске варијанте ппјма" музишкп истраживаое" и Дебиси – 
естетишкп-ппетишки ставпви Monsieur Croche-а antidilettante-а (Дебисијева пркестарска музика); 7. Прпблематика tour de 
force и à faire une gageure у музици (Равелпве кпнцертантна музика); 8. Мпдернизам" рускпг уметнишкпг експеримента" 
(Скрјабин); 9. Пркестарска музика fin de siècle; 10. Клавирска музика fin de siècle; 11. Сценска и впкалнп-инструментална 
музика fin de siècle; 12. Камерна музика fin de siècle. 
 
13–15. Примена пдгпварајуёих тепријских и аналитишких метпда на пдабраним студијама слушаја. 
Кплпквијуми (1, 2): два писмена теста пд пп пет питаоа из пбраѐених тема. 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. C. Dahlhaus, Between Romanticism and Modernism, Berkeley, 1980; D. Mawer, The Cambridge Companion to Ravel, Cambridge, 
2000; 
2. J. F. Fulcher, Debussy and His World, Princeton, 2001; 
3. A. Bittmann, Max Reger and Historicist Modernisms, Baden-Baden, 2004; 
4. Ch. Youmans, R. Strauss's Orchestral Music and the German Intellectual Tradition, Bloomington, 2005; 
5. T. Popovid Mlađenovid: Muzičko pismo, Beograd, Clio, 1996; 
6. Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja, Beograd, 2009; 
7. Peleas i Melisanda Kloda Debisija – opera ili antiopera?, Muzički talas, 1997, 4, 3–6, 54–73; 
8. Etida – Terasa za prijeme na mesečini u Bojama privida, u: Muzika kroz misao, Beograd, 2002, 97–109; 
9. A Fragment on the Emotion, "Mathesis" and Time Dimension of the Purely Musical, Musicological Annual, vol. XLIII/2, Ljubljana, 
2007, 305–332; 
10. The Voices of Debussy's Letters as Something More and Something Less than (Auto) Biography, in: (Auto) Biography as a 
Musicological Discourse, Belgrade, 2010; 
11. "The Possibility and Purpose of Disciplinary Intersections and Permeations", in: Approaches to Music Research. Between 
Practice and Epistemology. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, 137-152; 
12. Šta mi priča "Pesma o zemlji" Gustava Malera, Muzička teorija i analiza, Beograd, 2011; 
13. M. Veselinovid-Hofman, Smisao mimesisa u poetici Gustava Mahlera, Muzikološki zbornik, XXIII, 1987, 79–88. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијама (звушним, нптним и псталим примеримаа) пп задатим темама; дискусије и краёа излагаоа 
у пквиру предаваоа; писаое краёег есеја на задату тему и дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијуми (1, 2) 40 Усмени испит 40 

Активнпст, присуствп предаваоима 10   

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGOK1 - Ппщта истприја музике - класицизам 1 

Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Маркпвиё Ј. Марина, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Циљ курса је стицаое знаоа, разумеваое истпријских прпцеса, кљушних фенпмена и специфишнпсти музике ранпг 
класицизма. Развијаое сппспбнпсти креативне примене стешених знаоа и псппспбљаваое за аналитишке и синтетишке 
увиде у материју. Нагласак је на интерпретативнпм мпделу наставе у кпјем се фавпризује разумеваое и креативнп 
приступаое материји. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку мпдула пд студената се пшекује да ппкажу сппспбнпстда примене истпријскп, аналитишкп, тепријскп и 
критишкп знаое п музишкпј пракси ранпг класицизма. Студенти ёе бити псппспбљени за примену терминплпгије ускп везане 
за еппху ранпг класицизма и за критишкп разумеваое ппјава релевантних за развпј музишке праксе у пвпм перипду. 

Садржај предмета:  
Рани класицизам: истпријски, спцијални и културплпщки кпнтекст. Прпсветитељска еппха и музика. Ппетика ранпг 
класицизма: надахнуёе, разум, ентузијазам и правила. Рани класицизам: прелаз или сампстални стил? Рпкпкп, псеёајни 
стил, Sturm und Drang, Галантни стил. Ранпкласишарске "щкпле": Манхајм, Беш, Берлин, Хамбург. Рани класицизам у Италији 
и Францускпј. Фпрмираое жанрпва инструменталне музике: симфпнија, кпнцерт, камерна музика. Впкалнп-инструментална 
музика, ппера. 
Кплпквијум-и: писмене прпвере знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Студија: писани рад на задату тему. 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Heartz Daniel, Music in European Capitals, The Gallant Style 1720–1780, New York, W. W. Norton&Company, 2003. 
2. Katunac Dragoljub, Scarlattieva sonata, Beograd, Savremena administracija, 1990. 
3. Newman William, The Sonata in the Classic Era, Chapell Hill, University of North Carolina Press, 1963. 
4. Perkovid Radak Ivana, "Proces stvaranja muzičkog dela. Iz napisa muzičkih teoretičara prosvetiteljskog doba", Zbornik Katedre za 
muzičku teoriju. Muzička teorija i analiza 5, Beograd, FMU, 2008, 1-17. 
5. 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. 
6. Перкпвиё Ивана (приреѐиваш), Ридер са пдабрани текстпвима из пбласти ранпг класицизма, интернп издаое, библиптека 
ФМУ, 2006. 
7. Popovid Mlađenovid Tijana, Bogunovid Blanka, Perkovid Ivana, Interdisciplinary approach to music: listening, performing, 
composing, Belgrade, Faculty of Music, 2014. 
8. Rummenhöller Peter, Glazbena pretklasika (prev. Sead Muhamedagid), Zagreb, Hrvatsko muzikološko društvo, 2004. 
9. Spitzer John, Birth of the Orchestra: History of an Institution, Oxford, Oxford University Press, 2004. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе, слущаое музике, дискусије, писаое краёих прпблемски фпкусираних текстпва, припрема и 
представљаоепрезентација. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Студија 20 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 20   

Кплпквијум-и 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGOK2 - Ппщта истприја музике - класицизам 2 

Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Маркпвиё Ј. Марина, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 1 
из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Циљ курса је стицаое знаоа, разумеваое истпријских прпцеса, кљушних фенпмена и специфишнпсти музике зрелпг и ппзнпг 
класицизма. Развијаое сппспбнпсти креативне примене стешених знаоа и псппспбљаваое за аналитишке и синтетишке 
увиде у материју. Нагласак је на интерпретативнпм мпделу наставе у кпјем се фавпризује разумеваое и креативнп 
приступаое материји. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку мпдула пд студената се пшекује да ппкажу сппспбнпст да примене истпријскп, аналитишкп, тепријскп и 
критишкп знаое п музишкпј пракси класицизма. Студенти ёе бити псппспбљени за примену терминплпгије ускп везане за 
еппху зрелпг и ппзнпг класицизма и за критишкп разумеваое ппјава релевантних за развпј музишке праксе у пвпм перипду. 

Садржај предмета:  
Класицизам: истпријски и спцијални кпнтекст. Класицизам у другим уметнпстима: синхрпнијски и дијахрпнијски преглед. 
Класицизам у музици. Тепријски ппгледи на "класишни стил" (Рпзен, Ратнер, Даунс... ). Систем музишких жанрпва у другпј 
пплпвини 18. века (истпријски и тепријски пквири). Музишки центри и музишки живпт у другпј пплпвини 18. века. Извпѐашка 
пракса, музишкп издаващтвп друге пплпвине 18. века. Рецепција и критика у другпј пплпвини 18. века. Музишка ретприка. 
Пријент кап инспирација. Музишке кппрдинате класицизма: закпнитпсти, правила и стратегије. Кпмппненте музишкпг 
израза. Стваралащтвп Ј. Хајдна, В. А. Мпцарта и Лудвига ван Бетпвена из перспективе класицизма. Симфпнијски и камерни 
идипм: фпрмираое жанра симфпније. Кпнценципналнпст и инпвативнпст симфпнијскпг жанра. Усппн камерне музике, 
приватни и јавни аспекти гудашкпг квартета, индивидуални дппринпси жанру гудашкпг квартета. Сплистишки кпнцерт. 
Спната: пд инструктивне дп кпнцерне литературе. Ппера. Впкалнп-инструментални жанрпви 
Кплпквијум-и: писмене прпвере знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Студија: писани рад на задату тему. 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Ajnštajn Alfred, Mocart: ličnost i delo, Beograd, Nolit, 1987. 
2. Bonds Mark Evan, Music as Thought. Listening to the Symphony in the Age of Beethoven, Princeton and Oxford, Princeton 
University Press, 2006. 
3. Dahlhaus Carl, Ludwig van Beethoven. Approaches to his Music, Oxford, Clarendon Press, 1993. 
4. Head Matthew, Orientalism, Masquerade and Mozart's Turkish Music, London, Royal Music Association, 2000. 
5. Перкпвиё Ивана, Херпј (и) српских библиптека и збирки музикалија. Слушај Лудвига ван Бетпвена, у: Весна Микиё и 
Тијана Ппппвиё Млаѐенпвиё (уредници), Тематски пптенцијали лексикпграфских јединица п музишким институцијама, 
Бепград, Факултет музишке уметнпсти, Катедра за музикплпгију, 2009, 81-101. 
6. 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. 
7. Popovid Mlađenovid Tijana, Bogunovid Blanka, Perkovid Ivana, Masnikosa Marija, W. A. Mozart's Phantasie in C minor, K. 475: The 
Pillars of Musical Structure and Emotional Response, Journal of Interdisciplinary Music Studies (special volume: Musical Structure), 
3, 1&2, Spring/Fall 2009, 95–117. 
8. Rozen Čarls, Klasični stil. Hajdn, Mocart, Betoven, Beograd, Nolit, 1979. 
9. Solomon Maynard, Late Beethoven. Music. Thought. Imagination, Berkely – Los Angeles – London, Univesity of California Press, 
2003. 
10. Taruskin Richard, The Oxford History of Western Music, New York, Oxford University Press, 2006. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  4 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе, слущаое музике, дискусије, писаое краёих прпблемски фпкусираних текстпва, припрема и 
представљаое презентација. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Студија 20 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 20   

Кплпквијум-и 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGRS1 - Ппщта истприја музике - Музика у слпвенским земљама у деветнаестпм веку 1 

Наставници: Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Цветкпвиё А. Стефан, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 2 
из ПИМ (барпк, класицизам) или ПИМ (рпмантизам) из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Изушаваое рпмантишарскпг стила, а ппсебнп индивидуалних стваралашких дппринпса, студија извпра, пднпса уметнпсти 
према пплитишкпм, екпнпмскпм и спцијалнпм кпнтексту – дакле уппзнаваое са разлишитим ппјавама из музишкпг живпта у 
оихпвпм меѐуспбнпм пднпсу. Циљ наставе је, такпѐе, да студенти науше да уше, да стекну навику самппбразпваоа и 
изграде пснпву музишкп-истпријскпг мищљеоа. 

Исхпд предмета:  
Базишнп ппзнаваое развпјних прпцеса у истприји музике. Разумеваое музишких стилпва: истпријскп, тепријскп-аналитишкп 
и културплпщкп схватаое карактеристика изушених еппха, жанрпва и прпблема. Пвладаваое градивпм и сппспбнпст 
креативне примене стешених знаоа у матишнпј пбласти студија. 

Садржај предмета:  
Курс Музика у слпвенским земљама у 19. веку пбухвата предаваоа и дебате п следеёим питаоима: Наципналне щкпле у 
слпвенским земљама. Руска наципнална щкпла. Јужнпслпвенске наципналне щкпле. Ппљска, шещка и слпвашка музика 19. 
века.  
Први семестар: Ппјам наципналних щкпла у рпмантизму; ппјам наципналнг стила Кпмппзитпрски пднпс према фплклпру; 
Глинка: утемељеое истпријске ппере, Глинка: Иван Сусаоин – питаоа драматургије истпријске ппере, Глинка: Руслан и 
Људмила – питаоа жанра, Глинка: Руслан и Људмила – симфпнизација ппере, Даргпмижски: Русалка и Камени гпст, Рад на 
есеју из градива, Шещка наципнална щкпла; Сметана, симфпнијскп стваралащтвп, Сметана, ппера, Ппљска наципнална 
щкпла: Щппен, Мпоущкп, Буѐеое наципналних щкпла кпд Јужних Слпвена.  
Други семестар: Теме: Руска музика 60-их гпдина 19. века, Петприца, Бприс Гпдунпв Мпдеста Муспргскпг, Бприс Гпдунпв 
Мпдеста Муспргскпг, Хпванщшина Мпдеста Муспргскпг, Истпријска ппера у рускпј музици друге пплпвине 19. века, 
Симфпнијска музика у стваралащтву Петприце, Шајкпвски – ппера, Шајкпвски – балет, Шајкпвски – симфпнијска музика, 
Двпржак, Јанашек 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Практишна настава: усменп излагаое на задату тему. 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Келдьщ, Юрий Всевплпдпвиč, Истприя русскпй музьки 1, Гпсмуз, Ленингра, 1948. 
2. Бюлза, Игпр, П славянскпй музьке, Спветский кпмппзитпр, Мпсква 1963 
3. Lissa, Zofia, Estetika glazbe (ogledi), Zagreb, Naprijed, 1969. 
4. Cvetko, Dragotin, Južni Slaveni u istoriji evropske muzike, Beograd, Nolit 1984 
5. Маринкпвиё, Споа, Фенпмен наципналних щкпла рпмантизму, у: И. 
6. Перкпвиё и Д. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Музика крпз мисап, ФМУ, Бепград 2002 
7. R. Taruskin, On Russian Music, Berkley, University of California Press, 2009. 
8. D. Jeremid-Molnar, Svesni i nesvesni pokretači stvaralaštva Modesta Musorgskog, Beograd, FMU, 2008. 
9. J. Samson /Ed. /, The Cambridge hystory of nineteenth-century music, Cambridge, University press, 2002. 
10. Маринкпвиё, Споа, Наципнални стил - терминплпщка прпблематика и метпде истраживаоа, у: В. Перишиё и др. (уред.), 
Фплклпр и оегпва уметнишка трансппзиција, Бепград, ФМУ, 1991. 
11. Маринкпвиё, Споа, Живпт за цара Михаила Иванпвиша Глинке, Збпрник Матице српске за сценске уметнпсти и музику, 
10–11, 1992. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, слущаое пдабраних примера и оихпва анализа и дебате 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Кплпквијум 40 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку наставе 10   

Практишна настава 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGOS1 - Ппщта истприја музике - Савремена 1: Стваралашке тенденције и кпмппзиципне технике музике 
двадесетпг и двадесет првпг века 1 

Наставници: Стпјанпвиё-Нпвишиё П. Драгана, редпвни прпфеспр; Лекпвиё М. Биљана, дпцент 

Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асистент са дпктпратпм; Митрпвиё Д. Радпщ, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 3 
из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Да се пружи музикплпщки увид у пснпвне стилпве, правце и стваралашка настпјаоа у музици двадесетпг и двадесет првпг 
века 

Исхпд предмета:  
Да студент пвлада пснпвним аналитишким и тепријским знаоима п кпмппзитпрским тенденцијама у двадесетпм и двадесет 
првпм веку 

Садржај предмета:  
1) Експресипнизам – друщтвенп-истпријски и уметнишки кпнтекст, ппјам, видпви манифестпваоа; 2) Атпналнпст, 
атематизам, апстракција; 3) Друга бешка щкпла – Арнплд Щенберг, Антпн Веберн, Албан Берг; 4) Дпдекафпнија и пут ка 
интегралнпм серијализму; 5) Фплклпрнп услпвљени експресипнизам – Бела Бартпк, Игпр Стравински; 6) Непкласицизам – 
кпнтекст, ппјам, метпде; 7) Француски непкласицизам – Сати и щестпрка (Мијп, Хпнегер, Пуланк); 8) Непкласицизам И. 
Стравинскпг; 9) Сергеј Прпкпфјев; 10) Вајмарски кпнтекст – Паул Хиндемит и Курт Вајл; 11) Ппслератна еврппска авангарда 
(ппщти преглед, Дармщтат, кпмппзиципне технике и усмереоа); 12) Интегрални серијализам и алеатприка 
Кплпквијум-и: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Практишна настава: усменп излагаое на задату тему. 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Konstantinovid, Zoran: Ekspresionizam. Cetinje: Obod, 1967; 
2. Палмије, Жан-Мищел: Експресипнизам кап ппбуна. Прилпг прпушаваоу уметнишкпг живпта за време Вајмарске 
републике. I тпм: Аппкалипса и ревплуција. Нпви Сад: Матица српска, 1995; 
3. Sabo, Anica: Ispoljavanje simetrije u muzičkom obliku – pitanja metodologije analize. (Koncertantni opus B. Bartoka) Dokt. dis. 
(Interdisciplinarne studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu), 2012; 
4. Simms, Bryan R. (editor): Schoenberg, Berg, and Webern: A Companion to the Second Viennese School. Westport, CT and 
London: Greenwood Press, 1999; 
5. Stravinski, Igor – Robert Craft: Memoari i razgovori. I. Zagreb: Zora, 1972; 
6. Veselinovid, Mirjana: Stvaralačka prisutnost evropske avangrade u nas. Beograd: Univerzitet umetnosti, 1983; Veselinovid-
Hofman, Mirjana: Fragmenti o muzičkoj postmoderni. Novi Sad: Matica srpska, 1997; Веселинпвиё-Хпфман, Мирјана (ур.): 
Истприја српске музике. Бепград: Завпд за учбенике, 2007; 
7. Mikid, Vesna: Lica srpske muzike: neoklasicizam. Beograd: Katedra za muzikologiju, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, 
2009; 
8. Ligeti, György: Napisana je polifonija – čuti treba harmoniju. У: Novi zvuk: Izbor tekstova o suvremenoj glazbi. Zagreb: Nakladni 
zavod Matice hrvatske, 1972, 75–82. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  3 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе музишких дела, дискусије, дпмаёи радпви 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Кплпквијум-и 50 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGOS2 - Ппщта истприја музике - Савремена 2: Стваралашке тенденције и кпмппзиципне технике музике 
двадесетпг и двадесет првпг века 2 

Наставници: Стпјанпвиё-Нпвишиё П. Драгана, редпвни прпфеспр; Лекпвиё М. Биљана, дпцент 

Сарадници: Миладинпвиё-Прица Р. Ивана, асистент са дпктпратпм; Митрпвиё Д. Радпщ, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: Пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжен испит из Семинара 3 
из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Да се пружи музикплпщки увид у пснпвне стилпве, правце и стваралашка настпјаоа у музици двадесетпг и двадесет првпг 
века 

Исхпд предмета:  
Да студент пвлада пснпвним аналитишким и тепријским знаоима п кпмппзитпрским тенденцијама у двадесетпм и двадесет 
првпм веку 

Садржај предмета:  
1) Авангарда у музици – друщтвенп-истпријске и уметнишке претппставке, тепријски ппгледи; 2) Дармщтатски круг – К. 
Щтпкхаузен, П. Булез, а. Лигети; 3) Ппљска щкпла – К. Пендерецки, В. Лутпславски; 4) Ппстмпдернизам – ппјам, теприје, 
настанак, карактеристике; 5) Карактеристике ппстмпдернизма у музици – К. Щтпкхаузен, а. Лигети, К. Пендерецки, В. 
Лутпславски; 6) Електрпакустишка музика – пд електришних инструмената дп мреже – технишки аспект; 7) Париз, Келн, САД – 
Дијаграми студијске електрпакустике (Л. Берип, Л. Нпнп, К. Щтпкхаузен, П. Булез, и др.); 8) Тејп музика; 9) Жива 
електрпника; 10) Дигитална ера; 11) Истакнути представници еврппске авангардне и експерименталне музике (Едгар Варез, 
Пливије Месијан, Пјер Булез, Јанис Ксенакис, Винкп Глпбпкар) 12) Америшка музика у двадесетпм алеатприка 
Кплпквијум-и: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Практишна настава: усменп излагаое на задату тему. 
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Austin, Larry and Kahn, Douglas (eds.): Source. Music of the Avant-garde, 1966–1973. Berkeley–Los Angeles–London: University 
of California Press, 2011; 
2. Boulez, Pierre: "Technology and the Composer". In: Nattiez, Jean-Jacques (Ed.). Orientations – Collected Writings – Pierre Boulez. 
Cambridge: Harvard University Press, 1986. pp. 486-494; 
3. Danuser, Hermann: Glazba 20. stoljeda. Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2007; 
4. Veselinovid, Mirjana: Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas. Beograd: UU, 1983; 
5. Veselinovid-Hofman, Mirjana: Fragmenti o muzičkoj postmoderni. Novi Sad: Matica srpska, 1997 / Fragmente zur musikalischen 
Postmoderne. Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, 2003; 
6. Collins, N., Schedel, M., and Willson, S.: Electronic Music. Cambridge Introductions to Music. Cambridge: Cambridge Universisty 
Press, 2013; 
7. Creeber, Glen and Royston, Martin (eds.): Digital Cultures. Understanding New Media. Open University Press, 2009; 
8. Hofman, Srđan: Osobenosti elektroakustičke muzike. Knjaževac: Nota, 1995; 
9. Holmes, Thom: Electronic and Experimental Music. New York: Routledge, 2008; 
10. Kahn, Douglas: Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts. MIT Press, 1999; 
11. Manning, Peter: Electronic and Computer Music. Oxford–New York: Oxford University Press, 2004; 
12. Mikid, Vesna: Muzika u tehnokulturi. Beograd: Univerzitet umetnosti, 2004; 
13. Radovanovid, Vladan: Elektroakustička muzika. Sremski Karlovci: Izidavačka knjižarnica Zorana Stojanovida, 2010; 
14. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана: Пблаци и звуци савремене музике. Бепград: Факултет музишке уметнпсти у Бепграду и ИП 
"Сигнатуре", 2007; 
15. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана (приредила): Ридер. Пливије Месијан. Бепград: ФМУ, 2006; 
16. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана (приредила): Ридер. Пјер Булез: стваралашке кппрдинате. Бепград: ФМУ, 2005; 
17. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана (приредила): Ридер. Пјер Булез: текстпви п музици. Бепград: ФМУ, 2005; 
18. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Драгана (приредила): Ридер. Француска музика двадесетпг века (Едгар Варез, Јанис Ксенакис, 
Винкп Глпбпкар). Бепград: ФМУ, 2005; 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  3 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе музишких дела, дискусије, дпмаёи радпви 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Кплпквијум-и 50 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSM1 - Ппщта истприја музике - Стара музика 1: Музика у антишким цивилизацијама и средопвекпвнпј 
западнпј Еврппи 

Наставници: Ппппвиё-Млаѐенпвиё Б. Тијана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Петкпвиё Р. Ивана, асистент са дпктпратпм 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да студенту ппмпгне у савладаваоу и разумеваоу разлишитих кљушних фенпмена, истпријских мена и 
развпјних прпцеса везаних за музику кпја се стварала, извпдила, бележила, тепријски уппщтавала, перципирала и 
упднпщавала са другим делатнпстима и мпёима људскпг духа тпкпм вище миленијума и на кптама једнпг, гепграфски 
гледанп, прилишнп разуѐенпг прпстпра. С тим у вези, ппсебна пажоа се усмерава ка прпцесима ппстепенпг диференцираоа 
фенпмена прпфесипналнпг бављеоа музикпм, упблишаваоа музишкпг дела, мпгуёнпсти оегпвпг записиваоа, музишкп-
тепријскпг тумашеоа и регистрпваоа пдреѐених музишких прпменљивих и непрпменљивих правила и закпна, пднпснп 
архетипских пбразаца, изласка из анпнимнпсти кпмппзитпра и извпѐаша, једнпм решју, питаоа лиценције ппетике кпја су 
впдила ка ствараоу западнпеврппске уметнишке музике. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе из предмета, пд студента се пшекује да у глпбалним кпнтурама и карактеристишним и круцијалним 
детаљима, мпже да истпријски, тепријски и критишки тумаши и прпблематизује фенпмене музишких пракси антике и 
средоег века. 

Садржај предмета:  
 
Предмет је псмищљен псим кап (1) уппзнаваое и праёеое (музишкп-) истпријскпг аспекта, (2) развијаоа адекватне 
(музишкп-) аналитишке апаратуре сапбразне прпушаванпј прпблематици, (3) упуёиваое на интердисциплинарне приступе 
фенпмену музике – и кап непрекиднп функципнализпваое знаоа п музици пвих далеких времена и прпстпра у смислу 
упшаваоа пдреѐених прпцеса, нашина музишкпг мищљеоа, техника и ппступака, тпнских лествишних система, фпрми, врста и 
жанрпва, кпји се, зависнп пд кпнтекста везују, јављају, евпцирају, парафразирају, цитирају, тп јест стваралашки хптимице 
или нехптимице актуелизују у музици нпвијег дпба кпја јпщ увек "живи у звуку".  
Теме: 1. Музика првпбитнпг друщтва (извпри за прпушаваое, хипптезе п ппстанку музике, функција музике у 
претппстављенпм синкретишкпм кпнтексту, ппјам каузалитета у музици, нашини музицираоа, претеше инструмената); 2. 
Музика старих цивилизација: Месппптамија (Сумер, Вавилпн), Египат и музика у Јевреја; 3. Музика старих цивилизација: 
Кина и Јапан, Индија и музика ислама; 4. Музика антишке Гршке: извпри и перипдизација (мит, легенда, еп, истприја); 5. 
Музика антишке Гршке: музика и филпзпфија, музика и ппезија, музика и науке; 6. Музика антишке Гршке: музишка теприја и 
нптација; 7. Музика антишке Гршке: врсте, пблици и нашини практикпваоа музике и гршка трагедија; 8. Музика средоег века: 
грегпријански кпрал; 9. Музика средоег века: амбрпзијанскп, галиканскп, мпзарапскп и римскп црквенп певаое; трппи, 
секвенце и литургијска драма; 10. Музика средоег века: пблици ранпг средопвекпвнпг вищегласја; 11. Музика средоег 
века: развпј нптације и музишка теприја; 12. Музика средоег века: светпвна музика. 
 
13–15. Анализе дела и усмена излагаоа на задате теме; дигитална припрема виртуелнпг тематскпг кпнцерта сашиоенпг пд 
дела из перипда средоег века у трајаоу пд 45 минута, са пбразлпжеоем избпрa кпмппзиција и кратким представљаоем 
сваке кпмппзиције на прпграму.  
Кплпквијум: тест – писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива.  
Практишна настава: усменп излагаое на задату тему.  
Есеј: писани рад дп три странице на задату тему.  
Испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. The New Oxford History of Music I, Ancient and Oriental Music, Lonodon, 1975; 
2. C. Sachs. Muzika starog sveta, Beograd, 1980; 
3. T. Popovid Mlađenovid, Muzika u francuskoj književnosti srednjeg veka (X–XII vek), Zvuk, Sarajevo, 1983, 2; 
4. Muzika u antičkim i srednjovekovnim epovima, zbornik radova, Beograd, 1988; 
5. T. Popovid Mlađenovid, Muzičko pismo, Beograd, 1996; 
6. Dž. Abraham, Oksfordska istorija muzike I, Beograd, 2001; 
7. Dž. Judkin, Muzika u srednjovekovnoj Evropi, Beograd, 2003; 
8. Р. Пејпвиё и сарадници, Музика минулпг дпба, Бепград, 2004; 
9. J. Chailley, Povijest glazbe srednjega vijeka, Zagreb, 2006. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијама (звушним, нптним и псталим примерима) пп задатим темама; дискусије у пквиру 
предаваоа; припреме краёих излагаоа студената; писаое краёег есеја на задату тему и дискусија. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Есеј на задату тему 10 Усмени испит 40 

Активнпст, присуствп предаваоима 10   

Практишна настава 10   

Кплпквијум 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSM2 - Ппщта истприја музике - стара музика 2: Ренесанса 

Наставници: Стефанпвиё М. Ана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Цветкпвиё А. Стефан, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва за ппхаѐаое пвпг предмета 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се студенту пмпгуёи стицаое знаоа п музишкпј пракси и теприји ренесансе и ранпг барпка и оихпвп 
сагледаваое у пдгпварајуёем културнп-истпријскпм кпнтексту. Пд ппсебнпг знашаја је псппспбљаваое студената за 
истпријскп мищљеое и сагледаваое лпгике развпја музишких пблика кпји су настали и развијали се у перипду ренесансе. 

Исхпд предмета:  
Крајои исхпд ушеоа јесте стицаое кпнкретних знаоа и целпвитпг увида у разматрану пбласт, кап и псппспбљаваое 
студената за креативну примену стешених знаоа, прпмищљаое и сагледаваое разматраних музишких пракси, пблика, 
ппјединашних пствареоа и теприја, насталих у ренесанси. 

Садржај предмета:  
Предмет пбухвата предаваоа, слущаое и анализираое примера из литературе.  
 
Теме: 1) Ренесанса у уметнпсти (тепријска ппставка еппхе и илустрације: ликпвне уметнпсти, коижевнпст, архитектура, 
ппзприщте); 2) Музишка ренесанса (истпријски преглед пд Ars nove дп Палестрине, Ласа и Венецијанске щкпле); 3) Мптет – 
настанак и развпј пблика пд 14. дп 16. века; 4) Истпријат и развпј ренесансне мисе (пд 14. дп 16. века); 5) Палестрина / Ласп 
/ Жпскен де Пре (прпменљива јединица); 6) Светпвна музика ренесансе: фрптпла, мадригал, француска щанспна 16. Века; 7) 
Инструментална музика ренесансе 8) Музишка теприја у ренесанси 
 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
 
Анализа/есеј: анализа и писани рад на задату тему. 
 
Усмени испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Reese, Gustave: Music in the Renaissance, W. W. Norton & Company, New York, 1959; 
2. Abraham, Džerald: Oksfordska istorija muzike I i II, Beograd, Clio, 2001, 2002; 
3. Brown, M., Howard – Stein, Louise K.: Glazba u renesansi, (prevod S. Tuskar), Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2005; 
4. Perkins, Leeman L.: Music in the Age of the Renaissance, W. W. Norton & Norton, New York, 1999; 
5. Пејпвиё, Рпксанда: Музика минулпг дпба, Ппртал, Бепград, 2004; 
6. Vendriks, Filip: Muzika u renesansi, Beograd, Clio, 2005; 
7. Blume, Friedrich: Renaissance and Baroque Music. A Comprehensive Survey, London, Faber and Faber, 1969; 
8. Palisca, Claude: Baroque Music, Prentice Hall, 1990; 
9. Pejovid, Roksanda: Barokni koncert, Beograd, Nolit, 1982; 
10. Schulenberg, David: Music of the Baroque, Oxford University Press, New York, 2001. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, слущаое и анализа пдбраних примера, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Анализа / есеј 20 Усмени испит 40 

Присуствп предаваоима 10   

Кплпквијум 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSM3 - Ппщта истприја музике - стара музика 3: Музика правпславних земаља дп псамнаестпг века 

Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Маркпвиё Ј. Марина, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Циљ курса је стицаое знаоа, разумеваое истпријских прпцеса, кљушних фенпмена и специфишнпсти музике у земљама 
Slavia Orthodoxa дп 18. века. Развијаое сппспбнпсти креативне примене стешених знаоа и псппспбљаваое за аналитишке и 
синтетишке увиде у материју. Нагласак је на интерпретативнпм мпделу наставе у кпјем се фавпризује разумеваое и 
креативнп приступаое материји. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку мпдула пд студената се пшекује да ппкажу сппспбнпст да примене истпријскп, аналитишкп, тепријскп и 
критишкп знаое п музишкпј пракси правпславних земаља дп 18. века. Студенти ёе бити псппспбљени за примену 
терминплпгије ускп везане за литургијску музикплпгију и за критишкп разумеваое ппјава релевантних за развпј музишке 
праксе правпславних земаља дп 18. стплеёа. 

Садржај предмета:  
Slavia Orthodoxa – пплазищте, кпнцепти, истприја и уметнпст. Музика и правпславнп бпгпслужеое: црквени пбреди, 
црквене и бпгпслужбене коиге, музишкп-ппетски жанрпви. Правпславна химнпграфија: истприја и ппетика. Музишке 
референце у химнпграфским текстпвима. Музика Византије (истпријски услпви развпја, перипдизација, светпвна музика, 
нптација, псмпгласје, рукпписи и аутпри). Српска музика средоег века (истпријски услпви развпја, перипдизација, светпвна 
музика, музишки инструменти, црквена музика, рукпписи и аутпри, аналитишкп сагледаваое). Српска музика турскпг 
перипда и 18. века. Руска музика дп 18. века. Бугарска музика дп 18. века. Средопвекпвна музика Истпка и Запада: путеви и 
и раскрщёа 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Студија: писани рад на задату тему. 
Усмени испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Јакпвљевиё Андрија, Антплпгија са неумама из дпба кнеза и десппта Стефана Лазаревиёа, Крущевац, 2004. 
2. Миркпвиё Лазар, Правпславна литургика 1-3, Бепград, Свети архијерејски синпд Српске правпславне цркве, 1982. 
3. Пејпвиё Рпксанда и сарадници, Српска музика пд насељаваоа слпвенских племена на Балканскп пплупстрвп дп краja 
XVIII века, Бепград, Универзитет уметнпсти, 1998. 
4. ПеркпвиёРадак Ивана, Музика српскпг Псмпгласника, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 2004. 
5. Перкпвиё Ивана, Црквена музика, у: МирјанаВеселинпвиё-Хпфман, ур., Истприја српске музике, Бепград, Завпд за 
учбенике, 2007, 297-329. 
6. Перкпвиё Ивана, Пд анѐепскпг ппјаоа дп хпрске уметнпсти: српска хпрска црквена музика у перипду рпмантизма (дп 
1914. гпдине), Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 2008. 
7. Перкпвиё Ивана, Музика реши у решима музике: плетеније слпвес и српска химнпграфија, Мпкраоац, 2013, 42–53. 
8. Petrovid Danica, Osmoglasnik u muzičkoj tradiciji Južnih Slovena, Beograd, SANU, 1982. 
9. Стефанпвиё Димитрије, Стара српска музика, Бепград, Музикплпщки институт САНУ, 1975. 
10. Troelsgård Christian, Byzantine Neumes. A New Introduction to the Middle Byzantine Musical Notation, Copenhagen, Museum 
Tusculanum Press, 2011. 
11. Wellesz Egon, A History of Byzantine Music and Hymnography, Clarendon Press, Oxford, 1962. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе, транскрипције рукпписа, слущаое музике, дискусије, писаое краёих прпблемски фпкусираних 
текстпва, припрема и представљаое презентација, архивски рад. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Студија 20 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 20   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGOU1 - Ппщти преглед истприје уметнпсти, OUGOU1 - Ппщти преглед истприје  уметнпсти 

Наставници: Дедиё Р. Никпла, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Ппщти преглед истприје уметнпсти у пквиру наведених студијских прпграма треба да уппзна студенте са развпјем 
уметнпсти и визуелне културе, разлишитим мпделима представљаоа у зависнпсти пд дпминантних идеплпщких матрица у 
пдреѐенпј истпријскпј еппхи. Намера је да се студентима пружи щирпки увид у кретаоа у ппљу сликарства, скулптуре и 
архитектуре и да се такп пбпгати/дппуни ппзнаваое истпријских еппха. 

Исхпд предмета:  
Сппспбнпст преппзнаваоа и временскп-прпстпрнпг лпцираоа једнпг уметнишкпг дела; разумеваое дела у кпнтексту 
друщтвених и пплитишких карактеристика еппхе у кпјпј је делп насталп и преппзнаваое и разумеваое еппхе крпз анализу и 
интерпретацију дела; развијаое мпгуёнпсти за кпмпаративнп закљушиваое п главним карактеристикама музишке и 
ликпвних уметнпсти датих истпријских еппха 

Садржај предмета:  
Истпријске, филпзпфске и религипзне пснпве уметнпсти антишке Гршке; Критскп-микенска култура; Архајски и класишни 
перипд гршке уметнпсти; Хеленистишки перипд гршке уметнпсти; Уметнпст антишкпг Рима; Ранпхрищёанска и византијска 
уметнпст; Рпманика; Гптика; Рана ренесанса; Виспка ренесанса; Ренесанса ван Италије; Маниризам; Барпк у Италији; Барпк 
у Францускпј; Барпк у Щпанији, Хпландији и Енглескпј; Мпдерна и мпдернизам: пдреѐеое ппјма; Непкласицизам; 
Рпмантизам; Реализам; Импресипнизам и ппстимпресипнизам; Авангарде; Непавангарде; Кпнцептуална уметнпст; 
Ппстмпдерна и ппстмпдернизам: пдреѐеое ппјма 
Кплпквијум-и: тест са два есејска питаоа на пдабране теме 
Писмени испт: тест са питаоима из градива 

Литература:  
1. Horst Valdemar Janson, Anthony F. Janson, Istorija umetnosti, Stanek i Prometej, Varaždin i Novi Sad, 2005. (пдабрана 
ппгалвља) 
2. Branko Gavela, Istorija umetnosti antičke Grčke, Naučna knjiga, Beograd, 1991. 
3. Žorž Dibi, Umetnost i društvo u srednjem veku, Clio, Beograd, 2001. 
4. Entoni Blant, Umetnička teorija u Italiji, Clio, Beograd, 2004. 
5. Euđenio Garin (ur.), Čovek renesanse, Clio, Beograd, 2005. 
6. H. H. Arnason, Istorija moderne umetnosti, Orion Art, Beograd, 2003. (пдабрана ппглавља) 
7. Đulio Karlo Argan i Filiberto Mena, Moderna umetnost 1770-1970-2000 knj. 1, 2, 3 Clio, Beograd, 2004. 
8. Miško Šuvakovid, Pojmovnik teorije umetnosti, Orion art, Beograd, 2012. (пдабрани ппјмпви) 
9. Nikos Stangos (ed.), Concepts of Modern Art, (revised and enlarged edition), Thames&Hudson, London, New York, 1981; 1990 
(пдабрана ппглавља) 
10. Deni Laure, Istorija umetnosti XX veka, Clio, Beograd, 2014. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализа уметнишких дела и дебате п студијама слушаја 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHDP1 - Пснпве дигиталне писменпсти за музишаре 

Наставници: Илиё Р. Ивана, дпцент; Ппппвиё З. Расткп, дпцент; Сабп И. Атила, дпцент; Стпјанпвиё Д. Маркп, дпцент; 
Алексиё Р. Маркп, наставник струшнпг предмета; Белиё Р. Сенка, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: Илищевиё Б. Тијана, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за рад у пснпвним прпграмским пакетима кпји су студентима музике неппхпдни у 
прпфесипналнпм раду.  Пажоа је ппсвеёена пбради текста, графишким прпграмима, нптпграфији и пбради звука. Пд 
ппсебнпг знашаја су упптреба интернета, претраживаое музишких извпра и припрема дигиталних садржаја за разлишите 
видпве дистрибуције путем визуелних презентација. 

Исхпд предмета:  
Ппсле успещнп заврщенпг мпдула студенти ёе мпёи да сагледају заступљенпст и пбјасне знашај дигиталних технплпгија у 
прпфесипналнпм делпваоу музишара. Распплагаёе ппшетним знаоима у кприщёеоу пснпвних прпграмских пакета и биёе 
сппспбни да сампсталнп практишнп изведу пснпвне кпмпјутерске пперације са текстпм, графишким/сликпвним, звушним и 
нптним материјалпм. 

Садржај предмета:  
1. Знашај кпмпјутера и дигиталних технплпгија и интернета у свакпдневнпм живпту и раду ппјединца (музишара) кап и 
друщтва у целини 
2-3. Пснпве прпграмскпг пакета MS Office за музишаре (Word, Excel) 
4-5. Пснпве израде нптних примера у нптпграфским спфтверима 
6-8. Пбрада нптних и графишких музишких примера у пдгпварајуёим прпграмским пакетима 
9-10. Пснпве пбраде звушнпг материјала и разматраое пспбина разлишитих дигиталних фпрмата звука и мпгуёнпсти рада са 
оима (midi, wav, mp3, mp4, ape, cue итд.) 
11. Пснпве прпграмскпг пакета MS Office за музишаре (Power Point) 
12. Пснпве слущаоа снимљених извпѐеоа на пснпву примера из извпѐашке праксе 
13-14. Претраживаое интернет извпра и база ппдатака пд знашаја за музишаре 
15. Рекапитулација и кпнсултације ппвпдпм семинарскпг рада 

Литература:  
1. пнлајн прирушник кпји би припремили наставници ангажпвани на предмету 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
предаваоа и вежбе – групна настава: на предаваоима дп 20, на вежбама дп 10 студената 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинарски рад 20 Пдбрана семинарскпг рада 30 

Дпласци 10   

Дпмаёи задаци 40   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGNI1 - Пснпве наушних едиција 

Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Маркпвиё Ј. Марина, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Усвајаое пснпвних принципа наушних едиција. Сакупљаое и прпушаваое релевантних извпра, селекција и припрема 
текстпва за пбјављиваое. Крпз тепријски и практишни рад на припреми издаоа, студенти ёе се уппзнати са типпвима 
уреѐиваоа (критишкп, наушнп, академскп едитпваое), услпвима за публикпваое рукпписа и неппхпдним свпјствима 
академских едиција у кпје спадају ташнпст, верпдпстпјнпст, прецизнпст, дпследнпст и прегледнпст. 

Исхпд предмета:  
Изградоа и развпј сппспбнпсти за уреѐиваое наушних публикација. Усвајаое свих елемената у прпцесу припреме наушних 
издаоа за пбјављиваое, пд прикупљаоа текстпва, прекп оихпве селекције, дп припреме за щтампу. 

Садржај предмета:  
Дефинисаое принципа издаоа. Сакупљаое и прпушаваое релевантних текстпва. Селекција и припрема за публикпваое. 
Писаое ппщтег увпда (истпријскпг или интерпретативнпг) и пдгпварајуёих пбјащоеоа. Кпнципираое садржаја. 
Усаглащаваое референтнпг апарата. Style sheet. Стилска, граматишка и језишка кпректнпст. Технишка припрема рукпписа. 
Фпрматираое текста. Рашунарски прпграми за пбраду и прелпм текста, табела и слика. ИСБН/ИССН; УДК. Мпгуёнпсти 
електрпнскпг публикпваоа. 
Практишна настава: уреѐиваое збпрника радпва студената. 
Усмени испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Greetham David (ed.), Scholarly Editing: A Guide to Research, New York, Modern Language Association, 1995. 
2. Shillingsburg Peter, Scholarly editing in the computer age: theory and practice, Ann Arbor, MI, University of Michigan Press, 
1996. 
3. Tanselle, G. T., "Reflections on Scholarly Editing," Raritan, 1996, 16/2, 52–64. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дебате, практишни рад (уреѐиваое збпрника радпва студената) 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Практишна настава 30 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 40   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAOO1 - Пснпве пркестрације 1, OUAOO1 - Пснпве пркестрације 1 

Наставници: Латиншиё М. Драган, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Стицаое знаоа и сппспбнпсти пптребних за диригпваое пркестрпм, пднпснп анализпм и тумашеоем пркестарске 
партитуре. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап пснпвнп знаое п пркестрацији и псппспбљен је да тп знаое примени у свпм креативнпм раду. Пвладап је 
тепријскпм пснпвпм пркестрације за гудашки пркестар и тепријским и практишним аспектпм пркестрације за класишни 
симфпнијски пркестар а2. 

Садржај предмета:  
 
Гудашки пркестар. Карактеристике гудашкпг пркестра. Техника гудашких инструмената. Пренпщеое клавирскпг става у 
гудашки пркестар.  
 
Техника и пспбенпсти дувашких инструмената. Класишни симфпнијски пркестар а2. 
 
Пркестрираое 5 (пет) краёих клавирских кпмппзиција за гудашки пркестар.  
 
Пркестрираое 5 маоих клавирских ставпва за класишни симфпнијски пркестар а2.  
 
Испитни захтев: Oркестрација краёег клавирскпг кпмада за класишни симфпнијски пркестар а2. 

Литература:  
1. Obradovid, Aleksandar. Uvod u orkestraciju. Univerzitet Umetnosti u Beogradu, 1997. 
2. Adler, Samuel. Study of Orchestration, Third Edition. W. W. Norton & Company, 2002. 
3. Ракпв, Никплай Петрпвиш. Практишеский курс инструментпвки. Мпсква: Музька, 1967. 
4. Bach, Johann Sebastian. Branderburgisches Konzert No. 3. Edition Peters, 1986. 
5. Bach, Johann Sebastian. Branderburgisches Konzert, No. 5. Edition Peters, 1965. 
6. Mozart, Wolfgang Amadeus. Eine kleine Nachtmusik. Edition Peters, 1986. 
7. Tchaikovsky, Pyotr Ilyich. Serenade for Strings in C major. Edition Peters, 1985. 
8. Rimsky-Korsakov, Nikolay. Principles of Orchestration. Dover Publications Inc., 1964. 
9. Beethoven, Ludwig van. Symphony No. 1. Edition Peters, 1964. 
10. Beethoven, Ludwig van. Symphony No. 3. Edition Peters, 1964. 
11. Beethoven, Ludwig van. Symphony No. 5. Edition Peters, 1964. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Аналитишка презентација релевантних музишких дела из предметне пбласти. Настава се пдвија у фпрми предаваоа кпја су 
тепријска и практишна и у фпрми вежби кпје су практишне. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Дпмаёи задатак 30 Усмени испит 30 

Активнпст и залагаое на настави 10 Писмени испит 30 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAOO2 - Пснпве пркестрације 2, OUAOO2 - Пснпве пркестрације 2 

Наставници: Латиншиё М. Драган, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжене Пснпве пркестрације 1 

Циљ предмета:  
Стицаое знаоа и сппспбнпсти пптребних за диригпваое пркестрпм, пднпснп анализпм и тумашеоем пркестарске 
партитуре. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап пснпвнп знаое п пркестрацији и псппспбљен је да тп знаое примени у свпм раду. Пвладап је тепријским 
аспектпм пркестрације за велики симфпнијски пркестар а3. 

Садржај предмета:  
 
Велики симфпнијски пркестар а3. Пбрада свих инструмената симфпнијскпг пркестра. Мелпдија и хармпнија у пркестру. 
Прпппрципнална динамика. Карактеристике и пспбенпсти симфпнијскпг пркестра. Пренпщеое клавирскпг става у 
симфпнијски пркестар. Прганизација партитуре. 
 
Израда задатака. Аналитишка презентација дела наведених у литератури. Пркестрираое 5 маоих клавирских ставпва за 
велики симфпнијски пркестар а3. Испитни захтев: Пркестрација краёег клавирскпг кпмада за велики симфпнијски пркестар 
а3. 

Литература:  
1. Obradovid, Aleksandar. Uvod u orkestraciju. Univerzitet Umetnosti u Beogradu, 1997. 
2. Adler, Samuel. Study of Orchestration, Third Edition. W. W. Norton & Company, 2002. 
3. Ракпв, Никплай Петрпвиш. Практишеский курс инструментпвки. Мпсква: Музька, 1967. 
4. Rimsky-Korsakov, Nikolay. Principles of Orchestration. Dover Publications Inc., 1964. 
5. Зрякпвский, Никплай Никплаевиш. Задаши пп пбъему курсу инструментпведения. Мпсква: Музька, 1966. 
6. Schubert, Franz. Symphony No. 8, Unfinished. Edition Peters, 1978. 
7. Rimsky-Korsakov, Nikolai. Scheherazade. Edition Peters, 1986. 
8. Mahler, Gustav. Symphony No. 5, Unfinished. Edition Peters, 1968. 
9. Tchaikovsky, Piotr Ilyich. Symphony No. 4 in F minor, Op. 36. Edition Peters, 1978. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Аналитишка презентација релевантних музишких дела из предметне пбласти. Настава се пдвија у фпрми предаваоа кпја су 
тепријска и практишна и у фпрми вежби кпје су практишне. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Дпмаёи задатак 30 Усмени испит 30 

Активнпст и залагаое на настави 10 Писмени испит 30 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGPP1 - Пснпве планираоа прпјеката и музишкпг предузетнищтва 

Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр; Јпванпвиё В. Драгана, ванредни прпфеспр; Јпвиё Марија, ванредни 
прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: нема претхпдних услпва 

Циљ предмета:  
Стицаое знаоа п пснпвама музишкпг предузетнищтва у пбластима везаним за реализацију прпфесипналне каријере и рад 
на прпјектима. Разумеваое знашаја планираоа прпфесипналне каријере у пбласти музике и стицаое знаоа п пдрживим 
кпнцептима прпјеката. Пваладаваое пснпвним вещтинама пптребним за предузетнишки приступ струци.  

Исхпд предмета:  
Накпн успещнп заврщенпг мпдула студенти ёе мпёи да пбјасне знашај музишкпг предузетнищтва и прпјеката за развпј 
оихпве будуёе прпфесипналне каријере. Студенти ёе бити сппспбни да сажетп изнесу сппственп мищљеое п пднпсу 
измеѐу предузетнишкпг приступа и других нашина бављеоа струкпм у друщтву, да сашине прпфесипналну бипграфију, 
једнпставну верзију бизнис плана и прпјектне пријаве. 

Садржај предмета:  
Щта је музишкп предузетнищтвп? Пснпвни нашини представљаоа музишара у писанпј и у усменпј фпрми (бипграфија, CV, 
мптиваципнп писмп, преппруке); Пснпвни нашини прпмпвисаоа музишара; Базишне стратегије ппвезиваоа са публикпм и 
другим циљним групама; Пснпве бизнис плана и SWOT анализе; Музика, инпвације и друщтвена заједница – студије 
слушаја; Прпјектнп финансираое и планираое прпјеката; Прпцес пријављиваоа и реализација прпјекта – студије слушаја; 
Дисеминација и пдрживпст прпјекта. 

Литература:  
1. Beeching Angela, Beyond Talent: Creating a Successful Career in Music, New York, Oxford University Press, USA 2010 (second 
edition). 
2. Cutler David, The Savvy Musician, Pittsburgh, PA: Helius Press, 2010. 
3. Deliège Irène and Wiggins Geraint (eds.), Musical Creativity: Multidisciplinary Research in Theory and Practice, Andover, 
Psychology Press, 2006. 
4. Ricker, Ramon. Lessons from a Street-wise Professor: What You Won’t Learn at Most Music Schools. Fairport, N.Y.: Soundown 
Inc., 2011. 
5. Weber William (ed.), The Musician as Entrepreneur 1700-1914: managers, charlatans and idealists, Bloomington, Indiana 
University Press, 2004. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
предаваоа, вежбе, студије слушаја, прпјектнп ушеое, предаваоа гпстујуёих предаваша 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

CV  20 усмени испит 30 

Усмена презентација сажетпг бизнис 
плана 20   

Писана верзија сажетпг бизнис плана (дп 
2 странице) 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAPC1 - Пснпве рада у прпграму Cubase 

Наставници: Јпванпвиё С. Драгана, ванредни прпфеспр; Илиё Д. Иван, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: ппзнаваое рада на рашунару 

Циљ предмета:  
Стицаое пснпвних знаоа за рад у прпграмима за реализацију, снимаое, пбраду и репрпдукцију дигиталних аудип и 
аудипвизуелних прпјеката (DAW – digital audio workstation) ппмпёу прпграма Steinberg Cubase 10 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап пснпвна практишна знаоа у реализпваоу разлишитих музишких прпјеката упптребпм дигиталних 
технплпгија; пвладап је пснпвним принципима рада и мпже се прилагпдити раду у слишним прпграмима. 

Садржај предмета:  
 
Уппзнаваое са наменпм и мпгуёнпстима прпграма Cubase 10; пснпвне инфпрмације п стандардизпванпм 
језику кпјим електрпнски инструменти, прпграми и рашунари кпмуницирају - дигиталнпм интерфејсу (миди) 
и оегпвпј упптреби. 
Фпрмираое миди канала за рад; прпграмски метрпнпм; унпщеое миди ппдатака са и без клавијатуре; 
квантизација. 
Ствараое миди фајла из прпграма Cubase и оегпва упптребљивпст у другим дигиталним музишким 
прпграмима, кап и у прпграмима за дигиталну нптпграфију. 
Знашај и рукпваое прпгрампм Кпнтакт 6; дефинисаое разлишитих миди канала. 
Улпга семплпва у миди тракама, уппзнаваое са дпступним „банкама“звукпва; аудитивнп преппзнаваое и 
симулација. 
Знашај и примена плагинпва (plugins) у прпграму Cubase 10. 
Уппзнаваое са радпм дигиталне миксете прпграма. 
Фпрмираое аудип канала; експпртпваое аудип записа из прпграма Cubase 10 са разлишитим 
перфпрмансама у зависнпсти пд даље намене. 
Унпщеое екстерних аудип фајлпва у прпјекат на кпјем се ради; рад са аудип записима; мпгуёнпсти 
разлишите пбраде, спајаоа и преклапаоа. 
 
Вежбаоа примера са предаваоа; креираое краёих инструменталних делпва уз упптребу дпступних „банки“ 
звукпва, ппреѐеое меѐуспбних студентских рещеоа истпг задатка. 
Захтеви у тпку мпдула: 
- реализпваое краёих музишких целина уз упптребу 4 или вище миди канала 
- реализпваое краёих музишких целина уз упптребу 3 или вище аудип канала 
 
Испит: 
- практишни деп: реализпваое кратке кпмппзиције или музишкпг пдлпмка (задатпг или сампсталнп 
псмищљенпг) дп 6 аудип и/или аудип и миди канала - рад спремити сампсталнп у звушнпј 
лабпратприји 
 
- усмени деп: пбразлпжеое рада. 

Литература:  
1. Упутствп пригиналнпг прпграма Cubase 
2. Cook, Frank: Cubase 101: Music Production Basics with Cubase 10 (101 Series), ISBN-10: 1540024849, 
ISBN-13: 978-1540024848 
3. Pacey, Steve: Your Cubase Studio, ISBN-13: 978-1598634525, ISBN-10: 1598634526 
4. Guerin, Robert: MIDI Power!: The Comprehensive Guide, ISBN-13: 978-1598630848, ISBN-10: 1598630849 
5. MIDI (Musical Instrument and digtal Interface), International Conference on Advanced Computing (ICAC- 
2016) College of Computing Sciences and Information Technology (CCSIT) ,Teerthanker Mahaveer 
University , Moradabad ISBN-978-93-5288-834-3 
6. Иван Узелац: „Засиёеое - Истраживаое дигиталне манипулације звукпм у аудипвизуелнпм делу“, 
дпктпрски уметнишки прпјекат, УУ Бепград, Интердисциплинарне студије, Дигитална уметнпст, 
пктпбар 2015.г. (пд 50 – 85.стр.) 
7. Изабране кпмппзиције реализпване у прпграму Cubase 
8. Изабрани делпви кпмппзиција из музишке литературе или сампсталнп ппстављене маое музишке 
целине за практишнп пснпвнп пвладаваое прпгрампм Cubase 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Вежбаоа 30 Усмени деп испита 10 

Активнпст и залагаое нашаспвима 10 Испит – практишни деп 50 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJMR1 - Пснпви метпдплпгије наушнпг рада 

Наставници: Нениё С. Ива, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Циљ наставе је уппзнаваое студената са пснпвним ппјмпвима, принципима и ппставкама метпдплпгије наушнпг рада, са 
акцентпм на метпдплпщким аспектима свпјственим друщтвеним наукама и хуманистици. Ппред стицаоа сазнаоа п 
пснпвним метпдплпщким кпнцептима и усмереоима, циљ је и да се студенти извещте у критишкпм приступу свпјственпм 
наушнпј мисли, кап и да стекну сппспбнпст да сами пдаберу и примене пдгпварајуёу наушну метпдплпгију. 

Исхпд предмета:  
Пвладаваое студената пснпвним терминима, ппставкама и прпцедурама у вези са наушним истраживаоем и израдпм 
наушнпг рада; развијаое критишкпг и аналитишкпг мищљеоа; пвладаваое мпгуёнпщёу сампсталне примене базишних 
наушнпистраживашких премиса, ппступака, метпда и техника, кап и ппщтих сазнаоа у пбласти метпдплпгије у кпнтексту 
савремене етнпмузикплпгије кап науке и кап ппља струшнпг рада.  

Садржај предмета:  
 
Ппщте карактеристике наушне метпдплпгије: ппјам науке, метпдплпгије, метпде и технике; Структура и циљеви наушнпг 
сазнаоа (пдабрани  гнпсеплпщки, епистемплпщки, етишки, лпгишки и прагматишки аспекти; кратак псврт на пднпс наушне 
парадигме и владајуёе друщтвене episteme); Ппдела наушних истраживаоа према циљу и пбиму,  квалитативна, 
квантитативна и микс-метпдска истраживаоа, емпиријскп и тепријскп истраживаое, етнпграфскп истраживаое, рад у 
архиву и пнлајн етнпграфија; Пснпвне метпде и технике наушнпг рада, са ппсебним псвртпм на квалитативне метпде и 
оихпву примену. 
Прпјектпваое наушнпг истраживаоа: структура наушнпг истраживаоа (фазе, ппставка истраживашкпг прпблема, 
класификација, претрага и кпмпилираое извпра, дефиниција, хипптеза и истраживашкп питаое). Извпѐеое истраживаоа; 
пбрада, класификација, анализа и интерпретација ппдатака (стандардни и етнпграфски пријентисани приступи и технике), 
етишки пквири истраживаоа (инфпрмисани приступ). Претрага база наушних ппдатака (класишних и електрпнских каталпга, 
пнлајн агрегатпра и индексних база).  
Израда наушнпг текста: вещтине, технике и стандарди академскпг писаоа, типпви и стилпви наушнпг текста, планираое 
писаоа и пснпвни кпраци у изради, фпрмална структура и елементи рукпписа, најшещёи технишке и лпгишке грещке, ппјам 
аргумента, редигпваое текста. Врсте цитираоа и системи навпѐеоа референци. Израда пратеёег референтнпг апарата. 
 
Израда списка библипграфских јединица, израда ппзиципнпг текста у пднпсу на задату краёу наушну студију, усмена 
презентација задатпг наушнпг текста, симулација интервјуа, елементарнп уппзнаваое са спфтверпм из категприје Digital 
humanities. 
Испит је у усменпј дијалпщкпј фпрми, и састпји се из два испитна питаоа из литературе и са предаваоа. 

Литература:  
1. ЗАЈЕШАРАНПВИб, Глигприје: Пснпви метпдплпгије науке, Бепград, Наушна коига, 1977. (пдабрана ппглавља) 
2. KUN, Tomas S.: Struktura naučnih revolucija, Beograd, Nolit, 1974. (пдабрана ппглавља) 
3. МАРИНКПВИб, Споа: Метпдплпгија наушнпистраживашкпг рада у музикплпгији, Бепград – ФМУ у Бепграду, Нпви Сад – 
Матица српска, 2008. (пдабрана ппглавља) 
4. NOVAKOVID, Staniša:  Uvod u opštu metodologiju i istorija metodološke misli, Beograd, Filozofski fakultet, 1994. (пдабрана 
ппглавља) 
5. PEČUJLID, Miroslav: Metodologija društvenih nauka, Beograd, Savremena administracija, 1989. (пдабрана ппглавља) 
6. POPER, Karl: Logika naučnog otkrida, Beograd, Nolit, 1973. (пдабрана ппглавља) 
7. POTKONJAK, Sanja. Teren za etnologe početnike, Zagreb, Hrvatsko etnološko društvo i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – 
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, 2014. 
8. SUZID, Nenad. Pravila pisanja naučnog rada: APA i drugi standardi, Banja Luka, Panevropski univerzitet APEIRON, 2012. 
9. ŠAMID, Midhat: Kako nastaje naučno djelo (Uvođenje u metodologiju i tehniku naučnoistraživačkog rada – opšti pristup), 
Sarajevo, Svjetlost, 1980. (пдабрана ппглавља) 
10. ЩЕВКУЩИб, Славица: „Пснпвне метпдплпщке претппставке квалитативних истраживаоа“,  Збпрник Института за 
педагпщка истраживаоа 38/2 (Бепград), 2006, 299-316. 
11. ЩЕЩИб, Бпгдан: Пснпви метпдплпгије друщтвених наука, Бепград, Наушна оига, 1974. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дебате, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 45 Заврщни испит: Ппена - 55 

Семинар-и 10 Усмени испит 35 

Активнпст у тпку предаваоа 15 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум-и 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OUBPM1 - Партитуре 1 

Наставници: Жељка Миланпвиё, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Студент је уписап пдгпварајуёу гпдину пснпвних студија Пдсека за Музикплпгију 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се партитура прпшита и да се тешнп пдсвирају оени битни елементи какп би се стекап утисак п 
уметнишким квалитетима дела. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе се пд студента пшекује да буде сппспбан да у најкраёем рпку пдсвира битне елементе партитуре и да 
уппзна уметнишке квалитете дела и да кап музикплпг студент буде сппспбан да анализира кпмппзиципне ппступке и 
стилске карактеристике кпмппзиције. 

Садржај предмета:  
Предмет је псмищљен такп да кпнтинуираним радпм и свираоем веёег брпја примера студент уппзна у најкраёем рпку све 
битне елементе уметнишкпг дела. Студент је пбавезан да пдсвира 4 кпрала у старим кљушевима Ј. С. Баха, један гудашки 
квартет Ј. Хајдна, један гудашки квартет В. А. Мпцарта или Л. ван Бетпвена из ппуса 18. Студент је пбавезан да у тпку наставе 
пдсвира минимум 70% градива, а на испиту максималнп 30% градива. 

Литература:  
1. J. S. Bach – Korali u starim ključevima (Muzička Akademija, Beograd, 1968) 
2. J. Haydn- Streichquartett op. 3 Nr. 4 (Eulenburg, Leipzig, 1932) 
3. W. A. Mozart- Streichquartett KV421 (Philharmonia, Wien, 1968) 
4. L. v. Beethoven- Streichquartett op. 18 Nr. 5 (Peters, Leipzig, 1969) 
5. Creutzburg, Heinrich, Partituerspiel (Schott, Mainz, 1956) 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Практишна настава 30 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 40   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OUBPP1 - Партитуре 1 

Наставници: Брујиё Д. Александар, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Уписана пдгпварајуёа гпдина ПАС на Пдсеку за ппщту музишку педагпгију 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се партитура прпшита и да се тешнп пдсвирају оени битни елементи какп би се стекап утисак п 
уметнишким квалитетима дела а у склппу припрема за рад са хпрским ансамблима. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе се пд студента пшекује да буде сппспбан да у најкраёем рпку пдсвира битне елементе партитуре и да 
уппзна уметнишке квалитете дела и да кап музишки педагпг буде сппспбан да анализира кпмппзиципне ппступке и стилске 
карактеристике кпмппзиције са циљем ефикаснијег рада са хпрским ансамблима у припреми дела за оегпвп извпѐеое. 

Садржај предмета:  
Предмет је псмищљен такп да кпнтинуираним радпм и свираоем веёег брпја примера студент уппзна у најкраёем рпку све 
битне елементе уметнишкпг дела. Студент је дужан да минимум 70% прпграма пдсвира на настави, максималнп 30% 
прпграма на испиту. 

Литература:  
1. В. Илиё – Вежбе из хпрскпг диригпваоа (избпр примера двпгласа и трпгласа), ФМУ, 1960 
2. Ј. С. Бах-12 кпрала, ФМУ, 1972 
3. С. С. Мпкраоац –Светпвна музика 1 РУКПВЕТИ, Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 1992 
4. Ј. С. Бах- Кпрали у старим кљушевима (ФМУ, 1972) 
5. С. С. Мпкраоац –Светпвна музика 1 РУКПВЕТИ (Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 1992) 
6. С. С. Мпкраоац- Духпвна музика 2 (Завпд за учбеника и наставна средства, Бепград, 1992) 
7. К. Мпнтеверди- Мадригали (ФМУ, 1970) 
8. Ј. Славенски- Впда звира (ФМУ, 1970) 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Практишна настава 30 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 40   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OBPC1 - Партитуре 1, OBPK1 - Партитуре 1, OUBPK1 - Партитуре 1 

Наставници: Жељка Миланпвиё, редпвни прпфеспр; Брујиё Д. Александар, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Студент је уписап пдгпварајуёу гпдину пснпвних студија Пдсека за кпмппзицију или Музишку теприју 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се партитура прпшита и да се тешнп пдсвирају оени битни елементи какп би се стекап утисак п 
уметнишким квалитетима дела. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе се пд студента пшекује да буде сппспбан да у најкраёем рпку пдсвира битне елементе партитуре и да 
уппзна уметнишке квалитете дела и да кап кпмппзитпр или музишки тепретишар студент буде сппспбан да анализира 
кпмппзиципне ппступке и стилске карактеристике кпмппзиције. Студенту кпмппзиције свираое партитура пмпгуёава и да 
стекне увид у светстку уметнишку музишку бащтину и да на пснпву тих сазнаоа ствара свпју музику. 

Садржај предмета:  
Предмет је псмищљен такп да кпнтинуираним радпм и свираоем веёег брпја примера студент уппзна у најкраёем рпку све 
битне елементе уметнишкпг дела. У првпм семестру се студент уппзнаје са свираоем старих кљушева и класишарских 
гудашких квартета, а у другпм семестру се крпз практишнп уппзнаваое са трансппзицијама дувашких инструмената и 
пснпвама пркестрације класишарскпг малпг симфпнијскпг пркестра студент псппспбљава да пдсвира партитуру малпг 
симфпнијскпг пркестра. Студент је пбавезан да пдсвира 4 кпрала у старим кљушевима Ј. С. Баха, један гудашки квартет Ј. 
Хајдна, пп два става једнпг гудашкпг квартета В. А. Мпцарта и Л. ван Бетпвена из ппуса 18, једну симфпнију В. А. Мпцарта и 
пп два става симфпнија Ј. Хајдна и. Л. ван Бетпвена. Студент треба да пдсвира минимум 70% градива у тпку наставе а 
максималнп 30% градива на испиту. 

Литература:  
1. J. S. Bach – Korali u starim ključevima (Muzička Akademija, Beograd, 1968) 
2. J. Haydn- Streichquartett op. 3 Nr. 4 (Eulenburg, Leipzig, 1932) 
3. W. A. Mozart- Streichquartett KV421 (Philharmonia, Wien, 1968) 
4. L. v. Beethoven- Streichquartett op. 18 Nr. 5 (Peters, Leipzig, 1969) 
5. Creutzburg, Heinrich, Partituerspiel (Schott, Mainz, 1956) 
6. W. A. Mozart- Sinfonie KV 183 g-moll (Philharmonia, Wien, 1954) 
7. W. A. Mozart- Sinfonie KV 201 A-dur (Peters, Leipzig, 1962) 
8. J. Haydn- Sinfonie Nr. 92 "Oxford" (Doblinger, Wien, 1936) 
9. L. v. Beethoven –Sinfonie Nr. 1 C-dur (Peters, Leipzig, 1936) 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Практишна настава 30 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 40   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OBPK2 - Партитуре 2, OUBPK2 - Партитуре 2, OUBPM2 - Партитуре 2 

Наставници: Жељка Миланпвиё, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Студент је уписап пдгпварајуёу гпдину пснпвних студија Пдсека за кпмппзицију или Музишку теприју 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се партитура прпшита и да се тешнп пдсвирају оени битни елементи какп би се стекап утисак п 
уметнишким квалитетима дела. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе се пд студента пшекује да буде сппспбан да у најкраёем рпку пдсвира битне елементе партитуре и да 
уппзна уметнишке квалитете дела и да кап кпмппзитпр или музишки тепретишар студент буде сппспбан да анализира 
кпмппзиципне ппступке и стилске карактеристике кпмппзиције. Студенту кпмппзиције свираое партитура пмпгуёава и да 
стекне увид у светску уметнишку музишку бащтину и да на пснпву тих сазнаоа ствара свпју музику. 

Садржај предмета:  
Предмет је псмищљен такп да кпнтинуираним радпм и свираоем веёег брпја примера студент уппзна у најкраёем рпку све 
битне елементе уметнишкпг дела. У првпм семестру се студент крпз свираое практишних примера уппзнаје са 
симфпнијским стваралащтвпм кпмппзитпра рпмантишарске еппхе и са пснпвама инструментације за велики симфпнијски 
пркестар. Студент се уппзнаје са пперским стваралащтвпм В. А. Мпцарта крпз свираое и певаое пдлпмака Мпцартпвих 
ппера из клавирскпг извпда.  
 
Студент се у другпм семестру крпз свираое практишних примера уппзнаје са симфпнијским стваралащтвпм 
импресипнистишких кпмппзитпра и кпмппзитпра 20. века, кап и са са пперским стваралащтвпм а. Вердија, Р. Вагнера и а. 
Пушинија крпз свираое и певаое пдлпмака ппера из клавирскпг извпда. Студент је пбавезан да пдсвира једну симфпнију 
рпмантишарскпг стваралащтва за велики симфпнијски пркестар (Щуман, Брамс, Двпржак, Шајкпвски), три нумере из 
клавирскпг извпда једне Мпцартпве ппере (арија, дует и један веёи ансамбл), једну симфпнију (С. Прпкпфјева или Д. 
Щпстакпвиша) или две симфпнијске ппеме импресипнистишких аутпра (Дебиси, Равел). Студент је пбавезан да пдсвира и 
птпева једну арију, дует и веёи ансамбл из пперскпг стваралащтва Вердија, Пушинија или Вагнера. Студент је пбавезан да у 
тпку наставе пдсвира минимум 70% градива и на испиту максималнп 30% градива. 

Литература:  
1. Creutzburg, Heinrich, Partiturspiel (Schott, Mainz, 1956) 
2. J. Brahms- Sinfonie Nr. 2 D-dur Op. 73 (Philharmonia, Wien, 1938) 
3. A. Dvorak- Sinfonie Nr. 9 e- moll "Aus der Neuen Welt" (Eulenburg, Leipzig, 1958) 
4. R. Schumann-Sinfonie Nr. 1 B-dur (Peters, Leipzig, 1960) 
5. P. Tschaikowsky- Sinfonie Nr. 4 e-moll (Peters, Leipzig, 1968) 
6. W. A. Mozart- Die Zauberfloete (Peters, Leipzig-Frankfurt, 1932) 
7. S. Prokofieff- Symohony No7 (Leeds Music Corporation, New York, 1958) 
8. Д. Щпстакпвиш- Симфпнија бр. 1 (Музгиз, Мпсква, 1963) 
9. C. Debussy- La Mer (Durand, Paris, 1936) 
10. M. Ravel- Pavane pour une infante defunte (Durand, Paris, 1910) 
11. G. Verdi-Rigoletto (Ricordi, Milano, 1976) 
12. G. Puccini –La Boheme (Ricordi, Milano, 1961) 
13. R. Wagner-Tahnhauser (Peters, Leipzig, 1974) 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Практишна настава 30 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 40   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OUBPM3 - Партитуре 3 

Наставници: Жељка Миланпвиё, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Студент је уписап пдгпварајуёу гпдину пснпвних студија Пдсека за Музикплпгију 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се партитура прпшита и да се тешнп пдсвирају оени битни елементи какп би се стекап утисак п 
уметнишким квалитетима дела. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе се пд студента пшекује да буде сппспбан да у најкраёем рпку пдсвира битне елементе партитуре и да 
уппзна уметнишке квалитете дела и да кап музикплпг студент буде сппспбан да анализира кпмппзиципне ппступке и 
стилске карактеристике кпмппзиције. 

Садржај предмета:  
Предмет је псмищљен такп да кпнтинуираним радпм и свираоем веёег брпја примера студент уппзна у најкраёем рпку све 
битне елементе уметнишкпг дела. Студент се крпз свираое практишних примера уппзнаје са симфпнијским стваралащтвпм 
импресипнистишких кпмппзитпра и кпмппзитпра 20. века. Студент се уппзнаје са пперским стваралащтвпм а. Вердија, Р. 
Вагнера и а. Пушинија крпз свираое и певаое пдлпмака ппера из клавирскпг извпда. Студент је пбавезан да пдсвира једну 
симфпнију (С. Прпкпфијева или Д. Щпстакпвиша) или две симфпнијске ппеме импресипнистишких аутпра (Дебиси, Равел). 
Студент је пбавезан да пдсвира и птпева једну арију, дует и веёи ансамбл из пперскпг стваралащтва Вердија, Пушинија или 
Вагнера. Студент је пбавезан да минимум 70% градива дсвира у тпку наставе, а максимум 30% градива на испиту 

Литература:  
1. Creutzburg, Heinrich, Partiturspiel (Schott, Mainz, 1956) 
2. S. Prokofieff- Symohony No7 (Leeds Music Corporation, New York, 1958) 
3. Д. Щпстакпвиш- Симфпнија бр. 1 (Музгиз, Мпсква, 1963) 
4. C. Debussy- La Mer (Durand, Paris, 1936) 
5. M. Ravel- Pavane pour une infante defunte (Durand, Paris, 1910) 
6. G. Verdi-Rigoletto (Ricordi, Milano, 1976) 
7. G. Puccini –La Boheme (Ricordi, Milano, 1961) 
8. R. Wagner-Tahnhauser (Peters, Leipzig, 1974) 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Практишна настава 30 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 40   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLPE1 - Педагпгија, OULPE1 - Педагпгија 

Наставници: Бпгунпвиё Д. Бланка, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Дејана Мутавчин, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое са пснпвним прпблемима ушеоа и наставе, ппсебнп пнима кпји дплазе дп 
 
изражаја у актуелнпј музишкпј делатнпсти ппјединца и оегпвпм будуёем раду у настави. 

Исхпд предмета:  
Ппзнаваое пснпвних закпнитпсти прпцеса ушеоа. Ппзнаваое пснпвних дидактишких принципа и метпда. Разумеваое и 
примена принципа ушеоа у склппу сппствених музишких активнпсти и у пракси музишкпг пбразпваоа. Ппзнаваое принципа 
фпрмулисаоа адекватних стратегија впѐеоа напредпваоа ушеника. Фпрмираое критишкпг мищљеоа и развпј сппспбнпсти 
евалуације резултата наставнпг прпцеса. 

Садржај предмета:  
Уппзнаваое са предметпм и задацима педагпгије, педагпщке психплпгије и дидактике; са пснпвним карактеристикама и 
психплпщким пснпвама разлишитих видпва ушеоа; са пснпвним пдликама пбразпвнпг прпцеса; са дидактишким 
принципима и пснпвним метпдама и пблицима наставе, а с пбзирпм на специфишне услпве и видпве наставе у музишкпм 
пбразпваоу. Пбрада следеёих тема: Предмет педагпгије и педагпщке психплпгије; ппвезанпст са српдним дисциплинама; 
Ушеое – ппјам, функција и врсте; Напредпваое у ушеоу; Трансфер ушеоа – ппјам, врсте, теприје и шинипци успещнпг 
трансфера; Метпде успещнпг ушеоа и стратегије впкалнп-инструменталнпг вежбаоа; Памёеое и забправљаое; Технике 
успещнпг мемприсаоа музике; Испитиваое, пцеоиваое и вреднпваое знаоа и музишкпг извпѐеоа; Мптиваципни 
ппдстцаји за ушеое и вежбаое – унутращои и сппљащои; Наставник; Кпмпетенције наставника; Свпјства лишнпсти 
наставника музике и успещнпст ушеника; Сарадоа у тријади наставник-ушеник-рпдитељ; Ушеое музике у пквиру ппщтег 
музишкпг пбразпваоа; Музика и алтернативне пбразпвне щкпле; Предмет и пснпвни прпблеми дидактике; Дидактишки 
принципи; Наставне метпде; Прганизаципни пблици наставе; Планираое у настави; Припрема ушеника за јавни наступ.  
 
Студенти у групама извпде малп истраживаое кпје се презентује на кпнференцији кпја се пдржава на крају семестра. 
 
Испит је писмени и састпји се пд 3 есејска питаоа. 

Литература:  
1. Вушиё, Л. (1999). Педагпщка психплпгија. Бепград, Центар за примеоену психплпгију Друщтва психплпга Србије. 
(пдабрани делпви) 
2. Трнавац, Н. и апрѐевиё, Ј. (2005). Педагпгија II деп - Дидактика. Бепград, Наушна коига кпмерц. (пдабрани делпви) 
3. Бпгунпвиё, Б. (2010). Музишки таленат и успещнпст. Бепград, Факултет музишке уметнпсти и Институт за педагпщка 
истраживаоа. (пдабрани делпви) 
4. Леман, А. К., Слпбпда Ч. Е. и Вуди, Р. Х. (2012). Психплпгија за музишаре. Бепград, Факултет музишке уметнпсти и 
Психппплис. (пдабрана ппглавља) 
5. Радни / испитни материјал - пдабране теме у пбласти развпја, техника мемприсаоа, кпмпетенција наставника, ппщтег 
музишкпг пбразпваоа и алтернативних пбразпвних щкпла. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Дискусије и кратке вежбе (усмене или писмене) за пдабране теме. Писаое и усмена пдбрана семинарскпг рада. Извпѐеое 
малпг истраживаоа, у групи. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Семинари 20 Писмени испит 60 

Присуствп предаваоима 5   

Активнпст у тпку предаваоа 5   

Истраживашки групни рад 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: MGPM1 - Педагпгија у музишкпм пбразпваоу, OGPM1 - Педагпгија у музишкпм пбразпваоу 

Наставници: Бпгунпвиё Д. Бланка, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
1. Уппзнаваое са пснпвним темама и ппјмпвима савремене педагпгије  
2. Примена знаоа ппщте педагпгије у дпмену музишкпг пбразпваоа  

Исхпд предмета:  
Стицаое увида у пбразпвне праксе за музишки дарпвите  у еврппскпм пбразпвнпм кпнтексту.  
Ппзнаваое и примена стратегија планираоа и прганизације индивидуалне и групне наставе музике. 
Ппзнаваое адекватних стратегија впѐеоа напредпваоа и стицаоа вещтина извпѐеоа у склппу сппствених музишких 
активнпсти и у пракси музишкпг пбразпваоа. 
Фпрмираое критишкпг мищљеоа и развпј сппспбнпсти евалуације резултата наставнпг прпцеса.  

Садржај предмета:  
 
Музишкп пбразпваое – тпк и исхпди (музишки пбразпвни системи, нпве пбразпвне кпнцепције, исхпди, кпмпетенције 
наставника и студената, целпживптнп ушеое у музишкпј прпфесији, музишкп пбразпваое и инклузија, стваралашки рад у 
настави музишке културе, креативнпст у щкпли, рукпвпѐеое разредпм).  
Стицаое вещтина ушеоа, вежбаоа и извпѐеоа (самп-регулисанп ушеое и мптивација, стратегије за индивидуалнп 
вежбаое, сампефикаснпст; управљаое временпм, технике мемприсаоа, менталне вещтине, стратегије шитаоа и певаоа с 
листа, ушеое експресивнпг извпѐеоа).  
 

  

Литература:  
1. Бпгунпвиё, Б. (Прир.).Радни материјал - Збирка текстпва са релевантним темама савремене педагпгије и стицаоа 
вещтина ушеоа, вежбаоа и извпѐеоа 
2. Прптиё, Ј., Татиё Јаневски, С. и ауриё, З. (2009). Пбразпваое дарпвитих у земљама Еврппске уније и Србији. Бепград: 
Завпд за унапреѐиваое пбразпваоа и васпитаоа. 
3. Polifonia working group for instrumental and vocal  music teacher training (2010). Instrumental and vocal teacher education: 
European perspectives. Association Europeenne des Conservatoires (AEC).      
4. Music schools in Europe (2010). European Music Schol Union 
5. Пплпвина, Н. и Павлпвиё, Ј. (2010). Теприја и пракса прпфесипналнпг развпја наставника. Бепград: Институт за педагпщка 
истраживаоа. 
6. Максиё, С. (2006). Ппдстицаое креативнпсти у щкпли. Бепград: Институт за педагпщка истраживаоа. 
7. McPherson, G.E. (2006). The child as musician: A Handbook of musical development. Oxford: Oxford University Press. 
8. Mills, J. (2007). Instrumental teaching. New York: Oxford University Press. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа  са демпнстрацијама/презентацијама, рад у малим групама, гпсти из праксе, филмске илустрације. Настава  - 
групна. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Рад у малпј групи 30 Усмени испит-пдбрана 10 

Присуствп 5 Писани групни рад на изабрану тему 40 

Активнпст  5 Презентација рада групе 10 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGMI1 - Педагпщка питаоа наставе истприје музике у пснпвнпј щкпли, OUGMI1 - Педагпщка питаоа 
наставе истприје музике у пснпвнпј щкпли 

Наставници: Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Цветкпвиё А. Стефан, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је уппзнаваое метпдских прпблема предаваоа садржаја истприје музике у склппу наставе главнпг предмета 
у нижпј музишкпј щкпли, кап и у разреднпј настави у пснпвним щкплама, ппсебнп у склппу музишке културе у седмпм и 
псмпм разреду 

Исхпд предмета:  
Ппзнаваое метпдских прпблема наставе истприје музике, развијаое педагпщких сппспбнпсти и псппспбљаваое за 
педагпщки рад. 

Садржај предмета:  
Курс Метпдска питаоа наставе истприје музике у пснпвнпј щкпли 1 пбухвата предаваоа и дебате п прпблемима 
укљушиваоа садржаја истприје музике у пснпвним музишким и ппщтепбразпвним щкплама: избпр и нашин тумашеоа тема 
из истприје музике: бипграфије кпмппзитпра и интерпретатпра, ппставка ппјмпва везаних за стилпве, жанрпве и пблике, 
уппзнаваое инструмента, системска прганизација ушеоа музишке терминплпгије. Анализа наставнпг плана и прпграма; 
практишнп рещаваое задатака припреме и држаоа шаспва. 
Практишна настава: краёа излагаоа студената на задате теме. 
Испит: усменп излагаое и пдбрана семинарскпг рада. 

Литература:  
1. Миленкп Миладинпвиё, Питаоа наставе истприје, Бепград, Завпд за учбенике и наставна средства, 1997. 
2. Јелена М. Пещиё, Нпви приступ структури учбеника (тепријски принципи и кпнструкција рещеоа), Бепград, Завпд за 
учбенике и наставна средства, 1998. 
3. Дмитриј Дмитријевиш Зујев, Щкплски учбеник, Бепград, Завпд за учбенике и наставна средства, 1988. 
4. Antonio Herrera i Petar Mandid, Obrazovanje za XXI stoljede, Sarajevo – Beograd, Svjetlost – Zavod za udžbenike, 1989. 
5. Пдпбрени учбеници за седми разред пснпвне щкпле 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа. Дискусије у пквиру групе. Излагаоа на задату тему. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинар-и 30 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLIS1 - Педагпщкп-извпѐашке смернице мјузикла 

Наставници: Миланкпвиё Д. Вера, редпвни прпфеспр; Петрпвиё Ш. Милена, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен предмет Импрпвизација - глас и клавир (OLIS1) 

Циљ предмета:  
Интердисциплинарнпст мјузикла дппринпси интеграцији лишнпсти ппјединца крпз истпвремени развпј свих шула и 
сппспбнпсти неппхпдних за уметнишку креацију. Ппјединац крпз сампсталнп и групнп извпѐеое стише искуствп у јавнпм 
наступу кпје за резултат има: сампуверенпст, смисап за прганизацију, лишну и кплективну пдгпвпрнпст, сапсеёајнпст, 
тплеранцију, кпмуникативнпст, пдмерен пднпс измеѐу индивидуалнпг и тимскпг дппринпса уметнишкпј креацији, смисап за 
тимски рад. 

Исхпд предмета:  
Пбавещтенпст п трендпвима и пствареоима на ппљу мјузикла у двадесетпм веку, кап и разумеваое улпге мјузикла кап 
истпријскпг и културплпщкпг фенпмена.  
Псппспбљенпст за аналитишкп слущаое и критишкп реагпваое на сппствену и туѐу интерпретацију.  
Свеснп и активнп разумеваое знашаја технишке стране извпѐеоа, даваое лишнпг пешата интерпретацији. Ппдстицаое 
вищедимензипналних приступа музишкпј интерпретацији. Усппстављаое и развијаое везе измеѐу тепријске и практишне 
стране јавнпг извпѐеоа музишких нумера.  
Сппспбнпст извпѐеоа краткпг репертпара – пдреѐенпг брпја нумера из ппзнатих мјузикала. Разумеваое везе измеѐу 
музике и других уметнпсти. 

Садржај предмета:  
 
Кратак псврт на истприју мјузикла у светлу екпнпмских, пплитишких, спцијалних и културплпщких фактпра; Терминплпгија 
мјузикла. 
 
Гласпвна припрема (имппстација гласа); Анализа драмскпг текста (акценатска и дикцијска прецизнпст), радое, ликпва, 
сценпграфије, кпстима, кпрепграфије; Стилска, фпрмална, кап и анализа елемената музишке структуре нумера у кпнтексту 
драматургије текста; Впкална техника (впкализе, распеваваое); Певаое с листа сампсталнп и у групи разлишитих мјузикл 
нумера; Певаое уз клавирску пратоу; Укљушиваое ппједнпстављенпг ппкрета у извпѐеое у циљу: разумеваоа текста и 
оегпвпг знашеоа, псликаваоа физишкпг/емпципналнпг/спцијалнпг карактера лика, кап и усппстављаоа кпмуникације са 
публикпм; Усппстављаое јединства измеѐу телесне равнптеже, интпнације и ритмишке прецизнпсти – певаое уз ппкрет; 
Слущаое снимљених нумера и живпг извпѐеоа (ппсета представама Ппзприщту на Теразијама) у циљу прпцене извпѐеоа – 
развпја критишкпг става и реагпваоа; Прганизација краткпг рецитала на крају курса у шије извпѐеое су укљушени ппједини 
ансамбли са Факултета. 
А prima vista. певаое уз клавирску пратоу два кпнтрастна спнга из мјузикла 19. и 20. века 
Кплпквијум  
Усменп пплагаое – једнп питаое п истприји и теприји мјузикла. А prima vista певаое уз клавирску пратоу два кпнтрастна 
спнга из мјузикла 19. и 20. века 
Заврщни испит 
Припрема и извпѐеое мјузикла. Пцеоује се: 1. израда сценарија, сценпграфије, реквизита и кпстима, прганизација 
представе, 2. Дикција, артикулација, певаое уз ппкрет, 3. Сарадоа у групи. 

Литература:  
1. Bordman, Gerald (1985). American Musical Review. New York: Oxford University Press. 
2. Divinjo, Žan (1978). Sociologija pozorišta. Beograd: BIGZ. 
3. John Kenrick (2010) Musical Theatre a History, Bloomsbury 
4. Leman, Lili (2004). Moja umetnost pevanja. Beograd: Studio Lirica. 
5. Markovid, Marina (2002). Glas glumca. Beograd: Clio. 
6. Markovid, Marina (2004). Prezentacija specijalističkih studija za mjuzikl. U: Zbornik VI Pedagoškog foruma. Beograd: Fakultet 
muzičke umetnosti, 91-99. 
7. Markovid, Marina (2005). Odnos tehničke pripreme i igre u radu na tehnici glasa. U: Zbornik VII Pedagoškog foruma. Beograd: 
Fakultet muzičke umetnosti, 129-137. 
8. Novak, Elaine Adams (1988). Performing in Musicals. New York: Schimmer Books. 
9. Opsenica, Vesna (2005). Objašnjenje pojma pokretljivost glasa. U: Zbornik VII Pedagoškog foruma. Beograd: Fakultet muzičke 
umetnosti, 122-124. 
10. Petrovid, Milena (2004). Evaluacija specijalističkih studija za mjuzikl. U: Zbornik VI Pedagoškog foruma. Beograd: Fakultet 
muzičke umetnosti, 99-111. 
11. Petrovid, M., Ačid, G. (2009). Predlog koncepta predškolskog muzičkog obrazovanja: Integrativni pristup. Zbornik radova Šestog 
međunarodnog simpozija Muzika u društvu. Muzička akademija u Sarajevu, FBiH, 296-304. 
12. Petrovid, M., Milankovid, V. (2011). Muzičke igre u pedagogiji solfeđa. Igraj, igraj, igraj! Tematski zbornik radova 13. Pedagoškog 
foruma scenskih umetnosti. Beograd: Fmu, 113-123 
13. Petrovid, M., Milankovid, V. (2013). Implementing Musical in an Integrated Curriculum for Primary School. Competences. 
International Aspects of Music Education, Vol. 2. Konkol, G. And M. Kierzkowski (eds.). Gdansk: Wydawnictwo Akademii 
Muzycznejim Stanislawa Moniuszkiw, 90-101.  



14. Petrovid, M., Milankovid, V., Ačid, G. (2014). Mjuzikl kao sredstvo integrativne nastave u muzičkoj pedagogiji. U: Muzika u 
društvu, Zbornik radova sa Osmog međunarodnog simpozijuma. Muzička akademija u Sarajevu, FBiH, 206-215. 
15. Петрпвиё, Милена (2015). Интердисциплинарни приступ ппшетнпм музишкпм пбразпваоу. Кругпви детиоства. Шасппис 
за мултидисциплинарна истраживаоа детиоства, 2: 118-126. 
16. Петрпвиё, Милена (2016). Пд ппкрета дп плеса - пд музишких игара дп мјузикла. Прилпг савременпј музишкпј педагпгији. 
Музькалэная кулэтура и пбразпвание: иннпваципннье пути развития, материаль I междунарпднпй наушнп-практишескпй 
кпнференции. Ярпславский гпсударственньй педагпгишеский университет им. К. Д. Ущинскпгп (Ярпславлэ), 132-135. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
• метпда усменпг излагаоа 
• метпда разгпвпра (дијалпщка метпда)  
• метпда демпнстрације (ппказиваоа)  
• метпда рада на тексту (текст – метпда)  
• метпда практишних радпва 
• интерактивна метпда 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Практишна настава 20 
Припрема и реализација заврщнпг 
мјузикла 

50 

Уредни дпласци и активнпст 10   

Кплпквијуми 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLPO1 - Ппјмаое музике 

Наставници: Миланкпвиё Д. Вера, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Активан пднпс према слущаоу, кап услпву без кпга музика не мпже да се прими. Разумеваое тпка музишкпг садржаја, 
дејствп музике: емпципналнп, естетскп и етишкп 

Исхпд предмета:  
Слпбпдан и креативан став према музици, уппреѐиваоем искустава стешених пбнављаоем сеёаоа на раније свирану 
(певану) музкку са нпвим музишким садржајима 

Садржај предмета:  
 
Тепријска настава 
Принципи перцепције музике и анализа, слущаоем музике,  
Практишна настава 
а) израда музишкпг решника ; 
б) ппредак ритмишких садржаја и оегпва примена у српскпј нарпднпј песми. 
Кплпквијум 
Израда „партитуре“ звушнпг пкружеоа и уппреѐиваое акустишких принципа звукпва з прирпде са акустишким правилима 
музике. 
Семинарски рад 
Израда музишкпг решника. 
Писмени испит 
Записиваое партишеле пп метпду "музишкпг решника" две разлишите верификпване верзије исте кпмппзиције (разлике: у 
аранжману, нашину извпѐеоа, кпнтексту ... ) 
Усмени испит 
Извпѐеое кпмппзиције  кпја се извлаши са списка (сваки студент преда на сампм испиту) репертпара дела изведених тпкпм 
претхпднпг щкплпваоа, уз пдгпварајуёе пбјащоеое и најаву за публику. 

Литература:  
1. Збпрници Педагпщкпг фпрума сценских уметнпсти пдржаних у перипду пд 1998 дп 2015. гпдине, приступашни у 
библиптеци ФМУ., кап и лишни репертпар студената 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Спртираое и груписаое, интерактивна настава, предаваоа и радипнице: сви студенти укљушени (акп један студент пева, 
пстали записују тп щтп шују), дискусије у пквиру предаваоа и радипнице 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Семинар-и 10 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 30 

Практишна настава 10   

Кплпквијум-и 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHVI1 - Практикум из впкалнпг и инструменталнпг става 1 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Фпрмираое естетских критеријума и псппспбљаваое за схватаое важнпсти примене традиципналних пбразаца у пракси, 
ствараоем једнпставних фпрми путем примене стрпгих хармпнских и кпнтрапунктских ставпва 

Исхпд предмета:  
Студенти су у стаоу да кпмппнују краёе впкалне и инструменталне саставе на ренесансним мпдалним, кап и на барпкним и 
једнпставнијим класишним хармпнским пснпвама 

Садржај предмета:  
• анализа и сампсталнп креираое мпдалне мелпдије 
• третман текста у мпдалнпј музици 
• креираое сампсталних примера впкалне музике на изабрани текст 
• креираое сампсталних примера инструменталне музике у мпдалнпј хармпнији 
• анализа и тумашеое тпналитета, функципналнпст акпрада 
• креираое мпдела карактеристишних хармпнских кретаоа (фригијски пбрт, секвенце.)  
• преппзнаваое најкраёих фпрмалних пбразаца и оихпвп ствараое на пснпвама барпкне музике 
• генералбас – анализа и креираое сппствених задатака 
• ппстављаое шетвпрпгласнпг пплифпнпг става у изабрани ансамбл (гудашки квартет, нпр.)  
• репрпдукпваое ствпрених задатака 
Испит: анализа задатпг сампсталнп ураѐене кпмппзивије. Пдгпвпри на тепријска питаоа из целпкупнпг преѐенпг градива. 

 

Литература:  
1. Драгана Јпванпвиё, ПРАКТИКУМ 1 из хармпније дијатпника и алтерације, Бепград, 2009, 2013, ФАКУЛТЕТ МУЗИШКЕ 
УМЕТНПСТИ/ИП СИГНАТУРЕ, учбеник и ЦД 
2. Драгана Јпванпвиё, ПРАКТИКУМ 2 из хармпније – мпдулације, Бепград, 2009, 2013, ФАКУЛТЕТ МУЗИШКЕ УМЕТНПСТИ/ИП 
СИГНАТУРЕ, учбеник и ЦД 
3. Дејан Деспиё, Увпд у савременп кпмппнпваое, Бепград, 1991, Завпд за издаваое учбеника и наставна средства 
4. Цтирад Кпхпутек, Техника кпмппнпваоа у музици 20. века, Бепград, 1984, Универзитет уметнпсти 
5. Паул Хиндемит, Техника тпнскпг слпга, Бепград, 1983, Универзитет уметнпсти 
6. Schoenberg, Arnold. 1965. Fundamentals of Musical Composition. Ed. Gerald Strang. London: Faber & Faber. 
7. Хплпппв, Юрий. 1983. Задания пп гармпнии. Мпсква: Издателэствп "Музька" 
8. Ернест Кренек, Студије дванаесттпнскпг кпнтрапункта, Бепград, 1978, Универзитет уметнпсти 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Интерактивна настава, демпнстрације и дискусује 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Презентација прпјекта 20 Писмени и усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHVI2 - Практикум из впкалнпг и инструменталнпг става 2 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Фпрмираое естетских критеријума и псппспбљаваое за схватаое важнпсти примене традиципналних пбразаца у пракси, 
ствараоем једнпставних фпрми путем примене стрпгих хармпнских и кпнтрапунктских ставпва 

Исхпд предмета:  
Студенти кпмппнују краёе впкалне и инструменталне кпмаде у задатим фпрмалних и хармпнским пквирима. 

Садржај предмета:  
 
• преппзнаваое најкраёих фпрмалних пбразаца: мптив, двптакт, решеница и ствараое истих на пснпвама музике 
класицизма 
• перипд – анализа и креираое у стилу класицизма 
• анализа пблика - мала двпделна песма 
• анализа пблика - мала трпделна песма 
• ппстављаое базе за ствараое пблика: мала двпделна, трпделна песма, путем креираоа мелпдијске линије и хармпнске 
прпгресије 
• креираое сппствених мпдела путем креираоа мелпдијске линије и хармпнске прпгресије пблика двпделне и трпделне 
песме 
• двпделна песма прелазнпг типа: креираое сппствених мпдела путем креираоа мелпдијске линије и хармпнске 
прпгресије 
• репрпдукпваое ствпрених задатака 
Испит: анализа задатпг сампсталнп ураѐене кпмппзивије. Пдгпвпри на тепријска питаоа из целпкупнпг преѐенпг градива.   

 

Литература:  
1. Драгана Јпванпвиё, ПРАКТИКУМ 1 из хармпније дијатпника и алтерације, Бепград, 2009, 2013, ФАКУЛТЕТ МУЗИШКЕ 
УМЕТНПСТИ/ИП СИГНАТУРЕ, учбеник и ЦД 
2. Драгана Јпванпвиё, ПРАКТИКУМ 2 из хармпније – мпдулације, Бепград, 2009, 2013, ФАКУЛТЕТ МУЗИШКЕ УМЕТНПСТИ/ИП 
СИГНАТУРЕ, учбеник и ЦД 
3. Дејан Деспиё, Увпд у савременп кпмппнпваое, Бепград, 1991, Завпд за издаваое учбеника и наставна средства 
4. Цтирад Кпхпутек, Техника кпмппнпваоа у музици 20. века, Бепград, 1984, Универзитет уметнпсти 
5. Паул Хиндемит, Техника тпнскпг слпга, Бепград, 1983, Универзитет уметнпсти 
6. Schoenberg, Arnold. 1965. Fundamentals of Musical Composition. Ed. Gerald Strang. London: Faber & Faber. 
7. Хплпппв, Юрий. 1983. Задания пп гармпнии. Мпсква: Издателэствп "Музька" 
8. Ернест Кренек, Студије дванаесттпнскпг кпнтрапункта, Бепград, 1978, Универзитет уметнпсти 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Интерактивна настава, демпнстрације и дискусује 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Презентација прпјекта 20 Писмени и усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLME1 - Практишна метпдика наставе сплфеѐа 

Наставници: Каран М. Гпрдана, редпвни прпфеспр; Тпдпрпвиё Д. Драгана, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: Пплпжен испит из Метпдике наставе сплфеѐа 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое студената за рад у настави сплфеѐа и теприје музике у щкплама за пснпвнп музишкп пбразпваое. 

Исхпд предмета:  
Студипзнп пвладаваое метпдикпм наставе сплфеѐа са циљем успещне примене тепријскпг знаоа у практишнпј настави у 
щкплама за пснпвнп музишкп пбразпваое. 

Садржај предмета:  
 
Утврѐиваое и практишна примена стешених знаоа из пбласти Метпдике наставе сплфеѐа. Метпдишке пснпве практишне 
наставе сплфеѐа и теприје музике. Примена дигиталних медија у настави. 
 
Припрема и реализација задатих метпдских јединица у щкпли за пснпвнп музишкп пбразпваое.  
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. Актуелни учбеници и прирушници за наставу сплфеѐа и теприје музике у ЩПМП 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  4 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, интерактивна настава, демпнстрације, дискусије, практишан рад у щкплама за пснпвнп музишкп пбразпваое. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Практишна настава 50 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLOP1 - Практишна метпдика ппщтег музишкпг пбразпваоа 

Наставници: П'Брајан М. Нада, дпцент; Дубљевиё П. Јелена, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је фпрмираое наставнпг кадра из пбласти музишке педагпгије према пптребама пбразпвнпг прпцеса у 
ппщтепбразпвним пснпвним щкплама. Ппјединац крпз сампсталнп извпѐеое стише искуствп у презентацији шаса  кпји за 
резултат има: лишну друщтвену пдгпвпрнпст, кпмуникацију, емпатију, тплеранцију, пдмерен пднпс измеѐу индивидуалнпг, 
фрпнталнпг и групнпг рада кап дппринпса педагпщкпј креацији, смисап за тимски рад. Друщтвенп пдгпвпрнп ппнащаое и 
сарадоа са предщкплским устанпвама, пснпвним щкплама и институцијама културе.  Примена мултимедијалне 
електрпнске технплпгије. 

Исхпд предмета:  
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 има увид у мпгуёнпсти реализације наставе музишке уметнпсти у пквиру сарадое са институцијама културе 
Студент разуме и мпже да примени критеријуме вреднпваоа знаоа 
Студент мпже да псмисли и изведе разлишите активнпсти кпје пбпгаёују и прпдубљују музишкп искуствп ѐацима у пснпвнпј 
щкпли. 

Садржај предмета:  
 
Музишкп пбразпваое у систему пбразпваоа у Србији: стандарди, ппщте кпмпетенције, меѐупредметне кпмпетенције, 
специфишне кпмпетенције, исхпди, наставни план и прпграм.  
Развпјна улпга музике.  
Пбразпваое крпз уметнпст, UNESCO прпграм и харвардски "Прпјекат 0".  
Метпдишки приступ наставним темама из наставнпг прпграма.  
Вреднпваое знаоа.  
Псмищљаваое и реализација наставе у сарадои са институцијама културе.  
Примери разлишитих успещних пракси. 
 
Стицаое искуства у псмищљаваоу и реализацији щкплскпг шаса са разлишитпм тематикпм у пснпвнпј щкпли, примеоујуёи 
разлишите наставне метпде.  
Стицаое увида у развпјну, пбразпвну и инклузивну улпгу музишкпг пбразпваоа.  
Псмищљаваое и реализација разлишитих активнпсти кпје пбпгаёују и прпдубљују музишкп искуствп (впкалнп-
инструментални ансамбли, плес, музишка драма, итд.) 
Припрема за Пгледни шас 1 
Реализација шаса у пснпвнпј щкпли 
Семинарски рад  
Дубински увид у прпблематику наставне теме и припрема шаса. 
Заврщни испит 
Писмени испит: Припрема за Пгледни шас 2 
Усмени испит: Реализација шаса у пснпвнпј щкпли 

Литература:  
1. Ivanovid, Nada, Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 
2006. 
2. Збирке дешјих песама (разни издаваши). 
3. Учбеници за наставу Музишке културе за пснпвну щкплу (разни издаваши). 
4. Стефанпвиё, Славица, Савремени и/или традиципнални ппглед на Дидктишки материјал у наставним планпвима и 
прпграмима, У: Збпрник Меѐунарпднпг наушнпг скупа „Дани Владе С. Милпщевиёа“, 2010, Баоа Лука, БиХ, 75-83. 
5. Стефанпвиё, Славица, Настава музике у пснпвнпј щкпли: дисциплина ушеника и стратегије наставника, Щеснаести 
педагпщки фпрум, Факултет музишке уметнпсти, Бепград, 2014. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  4 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, радипнице, презентације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинар-и 10 Усмени испит 15 

Активнпст у тпку предаваоа 5 Писмени испит 15 

Практишна настава 35   

Кплпквијум-и 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJWM2 - Преглед традиципналних музика света - World music 

Наставници: Маркпвиё Д. Младен, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Фенпмен World Music је један пд најраспрпстраоенијих фенпмена ппља пппуларне музике, нарпшитп у ппследопј деценији 
прпщлпг и првпј деценији пвпг века. Нп, иза пвпг назива се крију вепма разлишита виѐеоа, кпнцепти и жанрпви – пд 
традиципналне музике света дп најсавременијих ппп-твпревина. Циљ предмета је уппзнаваое студената са разлишитим 
музишким традицијама планете (у складу са извпрнпм упптребпм термина World Music), али и разлишитим кпнцептима и 
прпмищљаоима п пвпј специфишнпј музишкпј ппјави, кап и пснпвама оених истпријата и ппетика. 

Исхпд предмета:  
Пп пкпншаоу наставе, пшекује се да студенти усвпје знаоа п музишким традицијама света, кап и нашине схватаоа ппјаве 
World Music и оенпг пднпса према щирпкпм телу пппуларне музике. 

Садржај предмета:  
Ппщти ппјам пппуларне музике и преглед оенпг развпја пд средине XIX века дп данас 
Истпријат ппјма World Music и оегпва разлишита тумашеоа 
Гршка ребетика: градска традиција и пппуларна музика 
Музика Блискпг Истпка: maqam принцип и оегпве рефлексије у пппуларнпј музици 
Индијска raga и егзптишни инструменти у пппу: Щанкар, The Beatles и Kula Shaker 
Пспбенпсти кинеске и јапанске музике: пд театра дп Сакампта 
Country&Western – world или пснпва rock/pop-a?  
Кубански soc и јамајшански reggae: пд Marley-а дп Buena Vista и даље 
Латинп и оегпва знашеоа 
Инструменти западнпафришке пбале: преистприја и будуёнпст пппа?  
Еврппа и оене (забправљене) традиције истпка и запада: Бугарска прптив Исланда?  
Ирскп зеленп крпз призму World Music 
World у rock/pop-у: слушајеви Simon-а и Gabriel-а 
DJ култура и "семплпваое": World Music кап спаспнпсни зашин 
Защтп не вплим World Music: World или Music? 
Семинар (есеј): дп 8 страница текста кап резултат сампсталнпг истраживашкпг рада студента; Усмени испит: пдгпвпр на 3 
питаоа. 

Литература:  
1. Philip Bohlman, 2002, World Music: a Very Short Introduction. Oxford University Press, New York/London (пдлпмци) 
2. Gail Holst, 2006, Road to Rembetika (4th ed.). Denise Harvey, Limni (Greece) (пдлпмци) 
3. Јасмина Милпјевиё, 2004, World Music – Muzika sveta. World Music Asocijacija, Јагпдина. 
4. The Garland Encyclopedia of World Music Online (http: //alexanderstreet. com/products/garland-encyclopedia-world-music-
online) 
5. Димитрије П. Гплемпвиё, 2004, "World Music", Нпви звук – Интернаципнални шасппис за музику, бр. 24. СПКПЈ-МИЦ, 
Бепград, стр. 41 – 47. 
6. Michael Bakan, 2007, World Music: Traditions and Transformations. McGraw-Hill (пдлпмци) 
7. Ivan Čolovid, 2006, Etno. Biblioteka XX vek, Beograd (пдлпмци) 
8. Loran Ober, 2007, Muzika drugih. Bibioteka XX vek, Beograd (пдлпмци) 
9. Ива Нениё, 2006, "World Music – пд традиције дп инвенције", Нпви звук – Интернаципнални шасппис за музику, бр. 27. 
СПКПЈ-МИЦ, Бепград, стр. 43 – 54. 
10. David Byrne, 1999, "I Hate World Music", The New York Times, October 3rd. Види и http: //www. davidbyrne. 
com/news/press/articles/I_hate_world_music_1999. php 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа пп задатим темама (уз брпјне слущне примере и оихпву анализу)  
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница 
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница 
Израда једнпг есеја (дп 8 страна - ппстављаое теме, прикупљаое литературе, анализа литературе, кпнципираое структуре 
рада, реализација рада, усменп излагаое рада) 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинар-и (есеј-и) 40 Усмени испит 30 

Присуствпваое настави 10   

Активнпст у тпку предаваоа 20   



  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGPE1 - Примеоена естетика и науке п уметнпстима 

Наставници: Дедиё Р. Никпла, ванредни прпфеспр; Никплиё Д. Санела, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је уппзнаваое студената са:  
- најважнијим кпнцептима тумашеоа уметнишкпг и музишкпг дела из ппдрушја (естетике, примеоене естетике, филпзпфије 
уметнпсти, наука п уметнпстима, теприје нпвих медија, нпве хуманистике и дигиталне хуманистике.);  
- изабраним ппглављима – щкплама – из филпзпфије, естетике, примеоене естетике и теприје друщтва, уметнпсти и 
културе пд дпба прпсвеёенпсти дп ппшетка треёе деценије 21. века.  
Циљ предмета је да се студенти псппспбе за метакритишку интерпретацију и примену знаоа из филпзпфије, естетике, 
примеоене естетике, нпве хуманистике, дигиталне хуманистике и теприје друщтва, уметнпсти и културе у свпм наушнп 
тепријскпм музикплпщкпм раду. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује да науши да критишки и аналитишки примеоује ппступке естетишкпг, наушнпг и тепријскпг тумашеоа и 
интерпретације уметнишкпг и музишкпг дела, кап и неке пд најважнијих теприја филпзпфије, естетике, ппетике, студија 
културе, теприје нпвих медија, нпве хуманистике и дигиталне хуманистике. Студент треба да савлада ппступке 
интерпретације и тумашеоа уметнишкпг и музишкпг дела са ппзиција разлишитих хуманистишких дисциплина. 

Садржај предмета:  
Курс пбухвата предаваоа и дебате п следеёим питаоима:  
1) Истприја теприја п уметнишкпм и музишкпм делу (преглед)  
2) Кпнтрадикције шулнпг и кпнцептуалнпг у дефиницијама уметнпсти 
3) Теприје п аутпнпмији уметнпсти 
4) Теприје п функцијама уметнпсти 
5) Пнтплпгија и фенпменплпгија уметнишкпг и музишкпг дела 
6) Ппјам света уметнпсти и институципналне теприје уметнишкпг и музишкпг дела 
7) Дпмаёи рад– писани критишки приказ тепријскпг текста у вези са некпм пд претхпднп пбраѐених тема 
8) Аналитишке и синтетишке дефиниције уметнишкпг и музишкпг дела 
9) Аксиплпщке теприје уметнишкпг и музишкпг дела 
10) Ппјам уметнишкпг и музишкпг дела: семиптика, семиплпгија и текстплпгија 
11) Ппјам птвпренпг уметнишкпг и музишкпг дела 
12) Кплпквијум– писани тест пд 10 питаоа из претхпднп пбраѐених тема 
13) Филпзпфија естетизације: пд Щилера прекп Маркузеа дп Велща 
14) Криза системске филпзпфије и естетике: Фридрих Нише, Жпрж Батај и Петер Слптердајк 
15) Фенпменплпгија, херменеутика и егзистенцијализам: слушајеви Мартина Хајдегера и Жана Ппла Сартра 
16) Дпмаёи рад– писани критишки приказ тепријскпг текста у вези са некпм пд претхпднп пбраѐених тема 
17) Аналитишка филпзпфија Лудвига Витгенщтајна – ка аналитишкпј естетици 
18) Језишки пбрт – руски фпрмализам, француски структурализам и ппстструктурализам 
19) Декпнструкција – Жак Дерида 
20) Дискурзивна анализа – Мищел Фукп 
21) Кплпквијум– писани тест пд 10 питаоа из претхпднп пбраѐених тема 
22) Теприје мпдерне и ппстмпдерне – Липтар и Чејмспн 
23) Биппплитика и савремена филпзпфија и теприја уметнпсти 
24) Студије рпда: пд Јулије Кристеве дп Чудит Батлер 
25) Кпнцепт и пракса дигиталне хуманистике 
26) Дигиталне студије – Бернард Стиглер и кпнцепт ппщте прганплпгије 

Литература:  
1. Alperson, Philip (ed.): What is Music? An Introduction to the Philosophy of Music, Pennsylvania, The Pennsylvania State 
University Press, 1987. 
2. Веселинпвиё-Хпфман, Мирјана: Пред музишким делпм: пгледи п меѐуспбним прпјекцијама естетике, ппетике и 
стилистике музике 20. века: једна музикплпщка визура, Бепград, Завпд за учбенике, 2007. 
3. Вранещ, Александра и Љиљана Маркпвиё (ур.). Дигитална хуманистика: тематски збпрник 1 и 2. Бепград: Филплпщки 
факултет Универзитета, 2015. 
4. Beker, Miroslav (ur.), Suvremene književne teorije (ruski formalizam, francuska nova kritika), Zagreb, Leber, 1986. 
5. Damjanovid, Milan: Strujanja u savremenoj estetici, Beograd, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1984. 
6. Margolis, Joseph (ed.): Philosophy Looks at the Arts – Contemporary Readings in Aesthetics, Philadelphia, Temple University 
Press, 1987. 
7. Nikolid, Sanela: Avangardna umetnost kao teorijska praksa – Black Mountain College, Darmštatski internacionalni letnji kursevi za 
Novu muziku i Tel Quel, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 2015. 
8. Nikolid, Sanela: Bauhaus – primenjena estetika muzike, teatra i plesa, Beograd, FMK–Orion Art, 2016. 
9. Nikolid,  Sanela: „Digital studies and transcontextualization of the humanities: The case of organology.”  Digital Scholarship in the 
Humanities, in advanced, 19.03.2019: https://doi.org/10.1093/llc/fqz018 



10. Пернипла, Марип: Естетика двадесетпг века, Нпви Сад, Светпви, 2005. 
11. Stephen, Davies: Definitions of Art, Ithaca, Cornell University Press, 1991. 
12. Šuvakovid, Miško: Prolegomena za analitičku estetiku, Novi Sad, Četvrti talas, 1995. 
13. Šuvakovid, Miško: Diskurzivna analiza. Prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama 
umetnosti i kulture, Beograd, Univerzitet umetnosti, 2006. 
14. Šuvakovid, Miodrag i Aleš Erjavec (ur.), Figure u pokretu. Savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, Beograd, 
Atoča, 2009. 
15. Šuvakovid, Miško: Pojmovnik teorije umetnosti, Beograd, Orion Art, 2011. 
16. Miško Šuvakovid: Estetika muzike. Modeli, metode i epistemologije o/u modernoj i savremenoj muzici i umetnostima, Beograd, 
FMK–Orion Art, 2016. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, вежбе (анализа текстпва и дебате п студијама слушаја) и писаое дпмаёих задатака. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијуми - два писана теста са пп 10 
питаоа из претхпднп пбраѐених тема 

20 
Усмени испит :  Усмена прпвера знаоа: 
усмени пдгпвпр на два пд двадесет два 
испитна питаоа 

60 

Присуствп на предаваоима 10   

Дпмаёи задаци -  два писана критишка 
приказа тепријскпг текста у вези са некпм 
пд претхпднп пбраѐених тема 

10   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLMK1 - Принципи метпдике наставе музишке културе за пснпвне щкпле, OULMK1 - Метпдика наставе 
музишке културе за пснпвне щкпле 

Наставници: Стефанпвиё Д. Славица, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је пбушаваое наставнпг кадра за предмет Музишка култура према пптребама пбразпвнпг прпцеса у 
ппщтепбразпвним пснпвним щкплама. 

Исхпд предмета:  
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 има увид у мпгуёнпсти реализације наставе музишке уметнпсти у пквиру 
сарадое са институцијама културе. Студент разуме и мпже да примени критеријуме вреднпваоа знаоа Студент мпже да 
псмисли и изведе разлишите активнпсти кпје пбпгаёују и прпдубљују музишкп искуствп ѐацима у пснпвнпј щкпли. 

Садржај предмета:  
 
Музишкп пбразпваое у систему пбразпваоа у Србији: стандарди, ппщте кпмпетенције, меѐупредметне кпмпетенције, 
специфишне кпмпетенције, исхпди, наставни план и прпграм.  
Развпјна улпга музике. Пбразпваое крпз уметнпст, UNESCO прпграм и харвардски "Прпјекат 0".  
Метпдишки приступ наставним темама из наставнпг прпграма. Вреднпваое знаоа.  
Псмищљаваое и реализација наставе у сарадои са институцијама културе у пквиру ппдрщке ушещёу музишкпг пбразпваоа 
у друщтвенпм и културнпм ангажпваоу у циљу смаоеоа ппстпјеёег јаза измеѐу институција виспкпг музишкпг пбразпваоа 
и цивилнпг друщтва. 
Примери разлишитих успещних пракси (MOSAIC прпјекат Еврппске Уније). 
 
Стицаое искуства у псмищљаваоу и реализацији щкплскпг шаса са разлишитпм тематикпм у пснпвнпј щкпли, примеоујуёи 
разлишите наставне метпде. Стицаое увида у развпјну, пбразпвну и инклузивну улпгу музишкпг пбразпваоа. Псмищљаваое 
и реализација разлишитих активнпсти кпје пбпгаёују и прпдубљују музишкп искуствп (впкалнп-инструментални ансамбли, 
плес, музишка драма, итд.) 
Пгледни шас 1 – презентација 
Пгледни шас 2 – презентација 
Кплпквијум 
Писмена прпвера тепријскпг знаоа из пбласти утицаја музике на развпј лишнпсти, прганизације шаса, фенпмена песме, 
аналитишкпг и демпнстраципнпг слущаоа музике, вреднпваоа знаоа. 
Заврщни испит 
Писмени испит:  прпвера тепријскпг знаоа из пбласти музишке фпрме, музишкпг фплклпра, музишких занрпва (метпдишки 
приступ). 
Усмени испит: прпвера разумеваоа метпдишкпг приступа градиву пснпвне щкпле. 

Литература:  
1. Irjo-Koskinen, Tula. 2003. Institucije kulture i njihovi obrazovni programi, BalkanKult, Beograd. 
2. Ivanovid, Nada. 2007. Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za osnovnu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 
Beograd. 
3. Ivanovid, Nada. 2007. Metodika opšteg muzičkog obrazovanja za srednju školu, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Beograd 
4. O’Brien, Nada. 2019. Muzika i Nesvesno. Dosije studio 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, радипнице, презентације 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинари 10 Усмени испит 15 

Активнпст у тпку предаваоа 5 Писмени испит 15 

Практишна настава 35   

Кплпквијуми 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLPM1 - Принципи метпдике наставе сплфеѐа, OULPM1 - Принципи метпдике наставе сплфеѐа 

Наставници: Хрпка-Вещкпвац А. Ивана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен Сплфеѐп 1-3 са најмаопм пценпм 9 

Циљ предмета:  
Студент је усвпјип тепријскп знаое и у стаоу је да аргументпванп прпблематизује теме из преѐених пбласти, 
демпнстрирајуёи свпје аналитишкп и критишкп мищљеое; студент има увид у мпгуёнпсти реализације наставе сплфеѐа и 
теприје музике у пквиру целпкупнпг музишкпг пбразпвнпг система; студент разуме и мпже да примени критеријуме 
вреднпваоа знаоа. 

Исхпд предмета:  
Циљ предмета је фпрмираое наставнпг кадра за предмете Сплфеѐп и Теприја музике према пптребама пбразпвнпг прпцеса 
у щкплама за пснпвнп музишкп пбразпваое. 

Садржај 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. 
Симулације предаваоа, кпмппнпваое и нптпграфија инструктивних примера за наставу, кратке мултимедијалне 
презентације на задате теме (5 минута).  
 
Семинарски рад 
Израда једнпг семинарскпг рада са тематикпм усмеренпм на дубинскп сагледаваое кпнкретних метпдишких тема.  
 
Заврщни испит 
 Мултимедијална презентација метпдске јединице, хармпнизација инструктивних примера. 

Литература:  
1. Васиљевиё, З., М., (2006). Метпдика наставе сплфеѐа, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства 
2. Васиљевиё, З., М., (2000). Рат за српску музишку писменпст, Бепград: Прпсвета 
3. Дрпбни, И., (2008). Метпдишке пснпве впкалнп-инструменталне наставе, Бепград: Завпд за учбенике 
4. Крщиё Секулиё, В., (1990), Кпрелација наставе сплфеѐа са инструменталнпм наставпм, Коажевац, Нпта 
5. Дпктпрске и магистарске тезе из музишке педагпгије и српдних наушних пбласти, Збпрници радпва педагпщких фпрума 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, интерактивна настава, демпнстрације, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинари 40 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLPS1 - Психплпгија, OULPS1 - Психплпгија 

Наставници: Бпгунпвиё Д. Бланка, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Дејана Мутавчин, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
1. Стицаое п пснпвних психплпщких знаоа у пбласти сппспбнпсти, мптивације, лишнпсти.  
2. Стицаое знаоа п пснпвним приступима психплпщкпм прпушаваоу музике (психпметријски, кпгнитивни, развпјни, 
спцијалнппсихплпщки)  
3. Разумеваое пснпвних психплпщких закпнитпсти у пквиру рецептивних, извпѐашких и стваралашких музишких активнпсти и 
психплпщких аспеката музишких вещтина 

Исхпд предмета:  
1. Ппзнаваое пснпвних психплпщких ппјмпва и ппјмпва психплпгије музике.  
2. Разумеваое и примена психплпщких закпнитпсти и принципа у склппу сппствених музишких активнпсти (извпѐеое и 
ствараое) и у пракси музишкпг пбразпваоа.  
3. Развпј критишкпг мищљеоа и сппспбнпсти евалуације музишких искустава. 

Садржај предмета:  
Уппзнаваое са предметпм и метпдама Психплпгије, пснпвним психплпщким свпјствима и прпцесима и релевантним 
правцима и темама прпушаваоа музишких ппјава са станпвищта психплпгије музике. Пбрада следеёих тема: Предмет 
психплпгије и психплпгија кап систем наушних дисциплина; Предмет психплпгије музике и најзаступљеније тематске 
пбласти; СППСПБНПСТИ (Интелигенција, Кпнцепција п вищеврсним интелигенцијама Х. Гарднера, Теприја интелектуалнпг и 
сазнајнпг развпја Жана Пијажеа, Ппјмпвнп пдреѐеое и схватаоа п прирпди музишких сппспбнпсти, Детерминанте развпја 
музишких сппспбнпсти (наслеѐе - средина), Веза са другим психплпщким свпјствима; РАЗВПЈ (Развпј – ппщти преглед - 
емпципнални, мптпрни, спцијални и мпрални развпј, Адплесценција, Пренатални музишки развпј,  
 
Рани, предщкплски и щкплски музишки развпј; МПТИВАЦИЈА (Тепријски кпнцепти мптивације, Мптивација кап шинилац 
музишке успещнпсти на адплесцентнпм узрасту); ЛИШНПСТ (Тепријски приступи у истраживаоима лишнпсти музишара, 
Лишнпст и вреднпсне пријентације музишара на адплесцентнпм узрасту; ПСИХПЛПЩКИ АСПЕКТИ МУЗИШКИХ ВЕЩТИНА 
(Пднпс извпѐаш – публика, Спцијални аспект групнпг извпѐеоа; Изражајнпст и интерпретација кап кпмуникација, Ушеое 
интерпретације; Шитаое с листа, памёеое и свираое пп слуху; Психплпщки аспекти кпмппнпваоа и импрпвизпваоа; 
Пвладаваое извпѐашкпм тремпм); МУЗИКА У СПЦИЈАЛНПМ КПНТЕКСТУ (Музика и филм, Кпмерцијални кпнтекст музике, 
Ппткултуре у музици). 
 
Испит је писмени и састпји се пд 3 есејска питаоа. 

Литература:  
1. Леман, А. К., Слпбпда Ч. Е. и Вуди, Р. Х. (2012). Психплпгија за музишаре. Бепград, Факултет музишке уметнпсти и 
Психппплис. (пдабрана ппглавља) 
2. Леман, А. К., Слпбпда Ч. Е. и Вуди, Р. Х. (2012). Психплпгија за музишаре. Бепград, Факултет музишке уметнпсти и 
Психппплис. (пдабрана ппглавља) 
3. Бпгунпвиё, Б. (2010). Музишки таленат и успещнпст. Бепград, Факултет музишке уметнпсти и Институт за педагпщка 
истраживаоа. (пдабрани делпви) 
4. Радни / испитни материјал - пдабране теме у пбласти Спцијалне психплпгије музике и Развпјне психплпгије 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Дискусије и кратке вежбе (усмене или писмене) за пдабране теме. Писаое и усмена пдбрана семинарскпг рада. Извпѐеое 
малпг истраживаоа, у групи. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Семинари 20 Писмени испит 60 

Присуствп предаваоима 5   

Активнпст у тпку предаваоа 5   

Истраживашки групни рад 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне 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: избпрни 

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, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJPM1 - Развпј пппуларних музишких жанрпва у Србији 

Наставници: Маркпвиё Д. Младен, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са развпјем специфишних жанрпва и ппјава у српскпј пппуларнпј музици пд краја XIX века дп данас. 
Уппзнаваое са ппщтим нашелима и пдликама пвих жанрпва, кап и са нашинима приступа и анализе. 

Исхпд предмета:  
Пп пкпншаоу наставе пд студента се пшекује разумеваое пснпвних тпкпва развпја пппуларних музишких жанрпва у Србији, 
кап и оихпва веза са традиципналнпм музикпм, нарпшитп градске прпвенијенције, нп и музишке ппследице ппјаве 
глпбализације. 

Садржај предмета:  
Развпј српских градпва у другпј пплпвини XIX века 
Градска традиција на размеѐу векпва – гудашки ансамбли 
Псниваое Радип Бепграда и прганизпваое првих радијских ансамбала 
Градска музишка традиција прве пплпвине XX века и оен трансфер на радип 
Перипд ппсле Другпг светскпг рата и фпрмираое нпвпкпмппнпване музике 
Развпј чеза у перипду ппсле Другпг светскпг рата 
Предраг Гпјкпвиё-Цуне, Тпма Здравкпвиё, апрѐе Марјанпвиё и перипд интернаципнализације дпмаёе сцене 
Рпк седамдесетих гпдина у Србији 
Нпви талас и оегпве рефлексије кпд нас 
Лепа Брена и фузија пппа и нпвпкпмппнпване музике псамдесетих 
Иван Гаврилпвиё и технп утицаји тпкпм деведесетих – турбп?  
Рпк музика деведесетих у Србији 
Нпва градска традиција на прелпму векпва и оени репрезенти – пд урбанпг фплка дп хип-хппа 
World Music и оегпве рефлексије кпд нас 
Пппуларна музика у XXI веку 
Презентација задате теме: презентација писанпг текста базиранпг на истраживашкпм раду (дп 8 страна) и оегпва усмена 
пдбрана; Усмени испит: пдгпвпр на 3 питаоа. 

Литература:  
1. Расткп Јакпвљевиё, 2011: World Music у Србији. Музишка пмладина Србије, Бепград. 
2. Miroslav Perišid, 2000: Gradski život u Srbiji. Dijalog povijesničara - istoričara. Fridrich Nauman Stiftung, Zagreb, стр. 99 – 116. 
3. Младен Маркпвиё, 2010: Виплина у нарпднпј музици Србије. Факултет музишке уметнпсти, Бепград. 
4. Dimitrije O. Golemovid, 2006, "Nova gradska muzika", Čovek kao muzičko bide. Biblioteka XX vek, Beograd, стр. 225 – 232. 
5. Ivan Čolovid, 2006, Etno. Biblioteka XX vek, Beograd. 
6. Ante Perkovid, 2011, Sedma republika: Pop kultura u YU-raspadu. Novi Liber, Zagreb. 
7. Petar Janjatovid, 2007, Ex YU rock enciklopedija. Autorsko izdanje, Beograd. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијамa пп задатим темама 
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница 
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница 
Студентске презентације (уз анализу) пп задатим темама 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Презентација задате теме 45 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 15   

Присуствп настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLRM1 - Реализација мјузикла у функцији интегрисане наставе 

Наставници: Миланкпвиё Д. Вера, редпвни прпфеспр; Петрпвиё Ш. Милена, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Пбушенпст студената за интегративну наставу, тј. ппвезиваое наставника музишке културе или сплфеѐа са наставницима 
немузишких предмета ради лакщег ушеоа немузишких ппјмпва уз ппмпё елемента мјузикла: певаоа, глуме и ппкрета/плеса. 
Увпѐеое мјузикла у музишку педагпгију и метпдику наставе сплфеѐа дппринпси интеграцији лишнпсти ппјединца крпз 
истпвремени развпј свих шула и сппспбнпсти неппхпдних за уметнишку креацију. Ппјединац крпз групнп извпѐеое стише 
искуствп у јавнпм наступу кпје за резултат има: сампуверенпст, смисап за прганизацију, лишну и кплективну пдгпвпрнпст, 
сапсеёајнпст, тплеранцију, кпмуникативнпст, пдмерен пднпс измеѐу индивидуалнпг и тимскпг дппринпса уметнишкпј 
креацији. 

Исхпд предмета:  
Псппспбљенпст за аналитишкп слущаое и критишкп реагпваое на сппствену и туѐу интерпретацију.  
Свеснп и активнп разумеваое знашаја технишке стране извпѐеоа, даваое лишнпг пешата интерпретацији. Ппдстицаое 
вищедимензипналних приступа музишкпј интерпретацији. Усппстављаое и развијаое везе измеѐу тепријске и практишне 
стране јавнпг извпѐеоа музишких нумера.  
Сппспбнпст извпѐеоа краткпг репертпара – пдреѐенпг брпја кратких мјузикала у пблику жанр-сцена, кап и српскпг 
мјузикла, тј. кпмада са певаоем. Разумеваое везе измеѐу музике и других уметнпсти. 

Садржај предмета:  
Први семестар: Прављеое кратких мјузикл или тзв. жанр-сцена кпји дппринпсе развпју интегративне наставе – сппју 
музишких и немузишких предмета и ушеоу пдреѐенпг немузишкпг ппјма уз ппмпё елемената мјузикла (певаое, глума, 
ппкрет/плес). Немузишки ппјам се уз ппмпё музишких параметара лакще, брже и трајније памти. Наставник музишке културе 
такп ппстаје незаменљив радник у пснпвнпщкплскпм и средоещкплскпм систему пбразпваоа.  
Припрема кратке мјузикл жанр-сцене. 
Кплпквијум 
Јавнп извпѐеое кратке мјузикл жанр-сцене. 
Други семестар: Мјузикл представа. Гласпвна припрема (имппстација гласа); Анализа драмскпг текста (акценатска и 
дикцијска прецизнпст), радое, ликпва, сценпграфије, кпстима, кпрепграфије; Стилска, фпрмална, кап и анализа елемената 
музишке структуре нумера у кпнтексту драматургије текста; Впкална техника (впкализе, распеваваое); Певаое с листа 
сампсталнп и у групи; Певаое уз клавирску пратоу; Укљушиваое ппједнпстављенпг ппкрета у извпѐеое у циљу: 
разумеваоа текста и оегпвпг знашеоа, псликаваоа физишкпг/емпципналнпг/спцијалнпг карактера лика, кап и 
усппстављаоа кпмуникације са публикпм; Усппстављаое јединства измеѐу телесне равнптеже, интпнације и ритмишке 
прецизнпсти – певаое уз ппкрет; Слущаое снимљених нумера и живпг извпѐеоа (ппсета представама Ппзприщту на 
Теразијама) у циљу прпцене извпѐеоа – развпја критишкпг става и реагпваоа. 
Заврщни испит 
Припрема и извпѐеое мјузикла. Пцеоује се: 1. израда сценарија, сценпграфије, реквизита и кпстима, прганизација 
представе, 2. Дикција, артикулација, певаое уз ппкрет, 3. Сарадоа у групи. 

Литература:  
1. Leman, Lili (2004). Moja umetnost pevanja. Beograd: Studio Lirica. 
2. Markovid, Marina (2002). Glas glumca. Beograd: Clio. 
3. Petrovic, M., Milankovic, V. (2008). Understanding and representing music structures in the music courses for beginners. 
Proceedings 4th Conference of Interdisciplinary Musicology, Tsougras et al (eds), Thessaloniki Greece, http: //web. auth. gr/cim08 
4. Петрпвиё, М., Миланкпвиё, В. (2011). Музишке игре у музишкпј педагпгији. Збпрник радпва тринаестпг Педагпщкпг 
фпрума сценских уметнпсти, Бепград: ФМУ, 113-123. 
5. Петрпвиё, М., Кесиё, Т. (2011). Музика, глума и ппкрет у прпцесу рада на мјузиклу. Коига сажетака шетрнаестпг 
Педагпщкпг фпрума сценских уметнпсти, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 23-24. 
6. Petrovic, M., Milankovic, V. (2011). Musical as the integrative base for teaching music in school. Conference Programme and 
Book of abstratcs (18th-21st May 2011), 19th EAS Conference/ISME European Regional Conference, Gabriela Konkol (ed), The 
Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk. 
7. Petrovic, M., Milankovic, V. (2013). Implementing Musical in an Integrated Curriculum for Primary School. Competences - 
International Aspects of Music Education, Vol. 2. Konkol, G. And M. Kierzkowski (eds.). Gdansk: Wydawnictwo Akademii 
Muzycznejim Stanislawa Moniuszkiw, 90-101. 
8. Petrovic, M., Milankovic, V. (2014). Мjuzikl kao sredstvo integrativne nastave u muzičkoj pedagogiji. Zbornik radova 8. 
Medjunarodnog simpozijuma "Muzika u društvu" (održan 8-11. novembra 2012). Hadžid, F. (ur.), Sarajevo: Muzikološko društvo 
FbiH, Muzička akademija u Sarajevu, 206-215. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Анализа и синтеза, апстракција и кпнкретизација, генерализација и специјализација, индукција и дедукција 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Припрема и реализација жанр-сцене 40 Припрема и реализација мјузикла 50 

Активнпст и уредни дпласци 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJRM1 - Рпд, телп и сексуалнпст у музици 

Наставници: Нениё С. Ива, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени испити са претхпдне гпдине (кпји су пмпгуёили упис шетврте гпдине студија) 

Циљ предмета:  
1) Уппзнаваое студенткиоа и студената са пснпвним тепријским тумашеоима ппла/рпда, кап и дискурса п телеснпсти и 
сексуалнпсти у кпнтексту разлишитих (истпријских и актуелних) музишких пракси; 2) Сензибилисаое студената/студенткиоа 
у кпнтексту преппзнаваоа и тумашеоа улпге рпдних регулатива у музици у будуёем сампсталнпм истраживашкпм 
раду/струшнпј делатнпсти; 3) Развијаое критишкпг става у анализи, тумашеоу и представљаоу музике, кпји узима у пбзир 
друщтвене дисппзитиве рпднпсти/пплнпсти и телеснпсти. 

Исхпд предмета:  
Пвладаваое пснпвним тепријским и истраживашким приступима музици кпји се пслаоају на студије рпда и на рпднп 
пријентисану етнпмузикплпгију, сппспбнпст сампсталне и инпвативне примене стешених знаоа у нпвим кпнтекстима 
(едукацији, истраживашкпм раду, медијима) 

Садржај предмета:  
 
У пквиру предмета пбраѐује се улпга механизама рпдне репрпдукције у кпнтексту музишких пракси у разлишитим 
друщтвеним и истпријским кпнтекстима, са ппсебним нагласкпм на нашинима путем кпјих се субјектнпст, идентитет и телп 
кпнструищу, пдржавају или субвертирају прекп извпѐеоа музике, у дискурсима ппвезаним са музикпм и прекп саме 
материјалнпсти музике. Тематске јединице: 1. Увпднп предаваое: терминплпщка и ппјмпвна пдреѐеоа ппла и рпда у крпс-
културалнпм кпнтексту музишких пракси; 2. Етнпмузикплпщки, музикплпщки и антрппплпщки приступи рпдним аспектима 
ствараоа, извпѐеоа, пренпщеоа и уживаоа музике; 3. Традиципнална музика и критика идеалтипских мпдела 
рпдних/сексуалних идентитета; 4. Музишки инструменти света и дискурси п рпду; 5. Технплпгија, мпё и музика; 6. Дискусија 
на задату тему, дефинисаое тема и пријентације у припреми есеја; 7. Кпнструкти женскпсти и мущкпсти у пппуларнпј 
музици; 8. Рпд, хиперсексуализација и музишки спектакл; 9. Телп и звук у ери музишкпг видеа; 10. Анализа пдабраних аудип 
и видеп садржаја (вежбе); 11. Квалитативне метпде теренскпг истраживаоа у кпнтексту рпднп сензитивне етнпграфије; 12. 
Впѐени теренски бправак (вежбе); 13. Дискусија п теренскпм истраживаоу; 14. Субверзија, трансгресија и птппр рпдним 
режимима прекп музике; 15. Рекапитулација тема и припрема за испит. 
 
Aнализa пдабраних пгледних слушајева, писаое есеја, пгледнп теренскп истраживаое маоег пбима, дебате и студентске 
презентације. 
Писмени деп испита састпји се у изради кпментара на тему задату на лицу места места (тему мпгу шинити: тепријска теза 
ппщтег типа, аудип/аудипвизуелни снимак, пдлпмак из литературе). Усмени деп испита пбухвата два питаоа из литературе 
и са предаваоа 

Литература:  
1. Антпнијевиё, Драгпслав. 1960. "Милена гусларка". Ппсебна издаоа ЕИ САНУ, ко. 12. Бепград: Издавашка устанпва 
"Наушнп делп"; 
2. Batler, Džudit. *1993+ 2001. Tela koja nešto znače: o diskurzivnim granicama "pola". Beograd: Samizdat B92. (пдабрана 
ппглавља); 
3. Buch, Elana D. and Karen M. Staller. 2007. "The feminist practice of ethnography". In Feminist research practice: A primer, eds. 
Sharlene Nagy Hesse-Biber and Patricia Lina Leavy, 187-221. London: Sage Publication; 
4. Ceribašid, Naila. 2004. "Između etnomuzikoloških i društvenih kanona: Povijesni izvori o sviračicama narodnih glazbala u 
Hrvatskoj". U Između roda i naroda: Etnološke i folklorističke studije, ur. Renata Jambrešid Kirin i Tea Škokid, 147-164. Zagreb: 
Institut za etnologiju i folkloristiku – Centar za ženske studije; 
5. Doubleday, Veronica. 1999. "The Frame Drum in the Middle East: Women, Musical Instruments and Power". Ethnomusicology 43 
(1): 101-134; 
6. Hofman, Ana. 2013. Socijalistička ženskost na sceni: rodne politike u muzičkim praksama jugoistočne Srbije. Beograd: Evoluta. 
(odabrana poglavlja); 
7. Koskoff, Ellen. 1987. "An Introduction to Women, Music and Culture". In Women and Music in Cross-cultural Perspective, ed. E. 
Koskoff, 1-24. Champaign: University of Illinois Press; 
8. Лукиё-Крстанпвиё, Мирпслава. 2010. Спектакли XX века: Музика и мпё. Бепград: ЕИ САНУ – Ппсебна издаоа, ко. 72. 
(пдабрана ппглавља); 
9. McClary, Susan. 1991. Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality. Minneapolis: University of Minnesota Press. (odabrana 
poglavlja); 
10. Moisala, Pirkko. 1999. "Musical gender in performance." Women and Music: A Journal of Gender and Culture 3: 1-16; 
11. Nenid, Iva. 2004. "Čije muzike, kakva tela: (fatalna) paradigma turbo-folka u svetlu žanrovskih transformacija". U Zbornik 
Beogradske otvorene škole br. VII, 99-114. Beograd: BOŠ; 
12. Nenid, Iva. 2012. "Sviračice kao 'loši subjekti'". U Kultura, rod, građanski status, ur. Daša Duhaček i Katarina Lončarevid, 143-155. 
Beograd: Centar za studije roda i politike, Fakultet političkih nauka; 
13. Reddington, Helen. 2004. "Hands Off My Instrument!", In Annie J. Randal (ed.) Music, Power and Politics, New York and London: 
Routledge, 143-155; 
14. Silverman, Carol. 2003. "The Gender of the Profession. Music, Dance, and Reputation among Balkan Muslim Rom Women". In 



Music and Gender: Perspectives from the Mediterranean, ed. Tullia Magrini, 119-145. Chicago: The University of Chicago Press; 
15. Ortner, Šeri. 2003. "Žena spram muškarca kao priroda spram kulture?" U Antropologija žene, ur. Žarana Papid, Lydia Sklevicky, 
146-176. Beograd: Biblioteka XX vek; 
16. Tari, Lujza. 1999. "Women, Musical Instruments and Instrumental Music". Studia Musicologica Academiae Scientiarum 
Hungaricae, 40 (1/3): 95-143; 
17. Wallis, Cara. 2011. "Performing Gender: A Content Analysis of Gender Display in Music Videos". Sex Roles 64 (3): 160-172; 
18. Whiteley, Sheila. 2000. Women and Popular Music: Sexuality, Identity and Subjectivity. London: Routledge. (пдабрана 
ппглавља); 
19. Ракпшевиё, Селена 2011. "Фплклпрна плесна пракса у Срба у Банату: прпцеси исппљаваоа рпднпг идентитета крпз плес", 
Србија. Музишки и играшки дијалекти. Ур. Димитрије Гплемпвиё, Факултет музишке уметнпсти, Бепград, 179-218. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

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: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Практишна настава 20 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 20 Писмени испит 20 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: GRMO1 - Руска музика с краја 19. и ппшетка 20. века 1 

Наставници: Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Цветкпвиё А. Стефан, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Изушаваое специфишнпсти руске музишке културе, студија извпра, пднпса уметнпсти према пплитишкпм, екпнпмскпм и 
спцијалнпм кпнтексту – дакле уппзнаваое са разлишитим ппјавама из музишкпг живпта у оихпвпм меѐуспбнпм пднпсу. Циљ 
наставе је, такпѐе, да студенти науше да уше, да стекну навику самппбразпваоа и изграде пснпву музишкп-истпријскпг 
мищљеоа 

Исхпд предмета:  
Базишнп ппзнаваое развпјних прпцеса у истприји музике. Разумеваое музишких стилпва: истпријскп, тепријскп-аналитишкп 
и културплпщкп схватаое карактеристика изушених еппха, жанрпва и прпблема. Пвладаваое градивпм и сппспбнпст 
креативне примене стешених знаоа у матишнпј пбласти студија 

Садржај предмета:  
 
Курс Руска музика краја 19. и ппшетка 20. века пбухвата предаваоа и дебате п следеёим питаоима: Руска музика краја 19. 
века. 
Делпваое шланпва Петприце ппсле 80-их гпдина 
Делатнпст Балакирјева ппсле 80-их гпдина 
Ппзне ппере Никплаја Римскпг-Кпрсакпва 
Александар Глазунпв 
Сергеј Таоејев 

 

Литература:  
1. Келдьщ, Юрий Всевплпдпвиč, Истприя русскпй музьки 1, Гпсмуз, Ленингра,1948. 
2. Бюлза, Игпр, П славянскпй музьке, Спветский кпмппзитпр, Мпсква 1963 
3. Lissa, Zofia, Estetika glazbe (ogledi), Zagreb, Naprijed, 1969. 
4. Маринкпвиё, Споа, Фенпмен наципналних щкпла рпмантизму, у: И.Перкпвиё и Д. Стпјанпвиё-Нпвишиё, Музика крпз 
мисап, ФМУ, Бепград 2002 
5. R. Taruskin, On Russian Music, Berkley, University of California Press, 2009. 
6. J. Samson /Ed./, The Cambridge hystory of nineteenth-century music, Cambridge, University press,  2002. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, слущаое пдабраних примера и оихпва анализа и дебате, група дп 25 студената 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

кплпквијум 40 усмени испт 30 

активнпст у тпку наставе 10   

практишна настава 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGRU1 - Руски језик 1, OUGRU1 - Руски језик 

Наставници: Успенски М. Ениса, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Да је студент ппхаѐап наставу рускпг језика у средопј щкпли 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је уппзнаваое студената са:  
- Уппзнаваое студената са текстпвима на рускпм језику из музишке уметнпсти и културе: бипграфије руских кпмппзитпра, 
студије п ппјединим музишким делима. Пбрада ппјединих граматишких категприја,.  
Циљ предмета је да се студенти псппспбе за активнп шитаое литературе п музишкпј уметнпсти на рсукпм језику. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује да ппзнаје лексику текста, на семантишкпм и граматишкпм нпвпу. 

Садржај предмета:  
Курс пбухвата предаваоа и вежбе п следеёим питаоима:  
1) Фпнтеске специфишнпсти рускпг језика.  
2) Глагплска вемена.  
3) Бипграфије пдабраних кпмппзитпра.  
4) Шитаое и превпѐеое текста.  
5) Граматишка анализа текста.  
6) Семантишка анализа текста 
7) Дпмаёи рад 
8) Субјекат и предикат: исказ.  
9) Диктат 
10) Упптреба решника.  
11) Усмени пдгпвпри на питаоа из текста.  
12) Кплпквијум 
13) Придеви.  
14) Ремек дела руске музишке уметнпсти.  
15) Шитаое и превпѐеое текста.  
16) Семантишка анализа текста.  
17) Синтаксишка налаиза текста.  
18) Дпмаёи рад 
19) Граматишка анализа текста 
20) Везници.  
21) Акценти у рускпм језику.  
22) Избпр из руске ппезје (Пущкин и Фет)  
23) Шиатое ппезије: ритам, рима и прирпдни акценат.  
24) Музишке пдлике стиха. 
Кплпквијум: Писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива: тест из граматике. 
Заврщни испит: шитаое и превпд ппзнатпг текста, пдгпвпри на питаоа из ппзнатпг текста. 

Литература:  
1. Ениса Успенски: Избпр текстпва за прву гпдину Факултета музишке уметнпсти (скрипта) 
2. Радмилп Марпјевиё; Граматика рускпг језика, Бепград 1989 (И друга издаоа); 
3. Бпгпљуб Станкпвиё Рускп-српски решник, Бепград: Прпметеј. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, вежбе (анализа текстпва, шитаое, превпѐеое) и писаое дпмаёих задатака. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијуми 20 Усмени испит 60 

Присуствп на предаваоима 10   

Дпмаёи задаци 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGRU2 - Руски језик 2 

Наставници: Успенски М. Ениса, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је уппзнаваое студената са:  
- Уппзнаваое студената са текстпвима на рускпм језику из музишке уметнпсти и културе: музишка пбрада ппјединих 
коижевних дела. Граматика. глагплски придеви и прилпзи,.  
Циљ предмета је да се студенти псппспбе за сампстану интрпратацију литературе п музишкпј уметнпсти на рсукпм језику, 
кап и за писаое апатракта, резимеа и теза пдабраних текстпва (на рускпм језику). 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује да превпди и врщи граматишку анализу ппнуѐених тестве, а такпѐе и да се ппмпёу решника шита 
неппзнати текст, да пище резиме, апстракт и тезе пдрѐених текстпвана рускпј језику. 

Садржај предмета:  
Курс пбухвата предаваоа и вежбе п следеёим питаоима:  
1) Глагплски придеви сдащоег и прпщлпг времена.  
2) Упптреба глагпслих придева.  
3) Пущкинпва Пикпва дама и истпимена ппера Шајкпвскпг 
4) Шитаое и превпѐеое текста.  
5) Граматишка анализа текста 
6) Семантишка анализа текста 
7) Дпмаёи рад 
8) Сижејна структура приппветке, пднпснп ппере.  
9) Диктат 
10) Ликпви приппветке, пднпснп ппере.  
11) Писмени пдгпвпри на питаоа из текста.  
12) Кплпквијум 
13) Глагплски прилпзи.  
14) П рпману Л. Тплстпја "Ана Кареоина"  
15) Шитаое и превпѐеое текста.  
16) Семантишка анализа текста.  
17) Балет и музика на рпман Л. Тплстпја: Ана Кареоина.  
18) Дпмаёи рад 
19) Избпр из руске ппезије (Љермпнтпв, Оекраспв, Кпљцпв)  
20) Метафпра и метпнимија 
21) Музишка пбрада песнишких дела.  
22) Шитаое и превпѐеое ппезије.  
23) Анализа песме.  
24) Структура стиха. 
Кплпквијум: писмена прпвера претхпднпг знаоа: (диктат и превпд ппзнатпг текста). 
Заврщни испит: препришаваое ппзнатпг текста, пдгпвпр на питаое из граматике. 

Литература:  
1. Ениса Успенски: Избпр текстпва за прву гпдину Факултета музишке уметнпсти (скрипта) 
2. Радмилп Марпјевиё; Граматика рускпг језика, Бепград 1989 (И друга издаоа); 
3. Бпгпљуб Станкпвиё Рускп-српски решник, Бепград: Прпметеј. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, вежбе (анализа текстпва, шитаое, превпѐеое) и писаое дпмаёих задатака. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијуми 20 Усмени испит 60 

Присуствп на предаваоима 10   

Дпмаёи задаци 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGRU3 - Руски језик 3 

Наставници: Успенски М. Ениса, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је:  
- Уппзнаваое студената са текстпвима на рускпм језику из науке п уметнпсти и културе. Псппспбљаваое студента за писаое 
есеја на пснпву руске литературе на српскпм језику. Граматика: синтакса и стилистика 
Циљ предмета је да се студенти псппспбе за кприщёеое литературе на рускпм језику и писаое пригиналнпг есеја на 
српскпм језику. 

Исхпд предмета:  
Студент: кпристи литературу из науке п уметнпстима на рускпм језику и на пснпву ое пище есеј на српскпм језику. 

Садржај предмета:  
Курс пбухвата предаваоа и вежбе п следеёим питаоима:  
1) Пдлике музикплпщке лексике.  
2) Стлистика: разлика измеѐу гпвпрнпг и наушнпг стила.  
3) А. П. Шехпв, приппветка "На путу"  
4) Шитаое и анализа.  
5) Сижејна структура приппветке и ликпви.  
6) Дпмаёи рад 
7) Рахмаоинпв: бипграфија.  
8) Анализа текста.  
9) Љермпнтпв: песма" Стена"  
10) Рахмаоинпв:" Смфпнијска фантазија"  
11) Анализа текста 
12) Кплпквијум 
13) Стилске фигуре: епитет, ппреѐеое.  
14) Гпгпљ:" Утппљеница"  
15) Шитаое и анализа текста.  
16) Римски-Кпрсакпв: бипграфија 
17) Шитаое и анализа текста.  
18) Дпмаёи рад 
19) Римски-Кпрсакпв: ппера" Мајска нпё"  
20) Шитаое и анализа текста.  
21) Песма Левкп из ппере" Мајска нпё".  
22) Шитаое и превпѐеое ппезије.  
23) Марија Јудина: бипграфија.  
24) Анализа текста. 
Кплпквијум:  писмени тест  пдгпвпри пет питаоа из пбраѐених тема. 
Заврщни испит: препришаваое ппзнатпг текста, једнп питаое из пбраѐиване граматике. 

Литература:  
1. Ениса Успенски: Избпр текстпва за прву гпдину Факултета музишке уметнпсти (скрипта) 
2. Радмилп Марпјевиё; Граматика рускпг језика, Бепград 1989 (И друга издаоа); 
3. Бпгпљуб Станкпвиё Рускп-српски решник, Бепград: Прпметеј. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, вежбе (анализа текстпва, шитаое, превпѐеое) и писаое дпмаёих задатака. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијуми 20 Усмени испит 60 

Присуствп на предаваоима 10   

Дпмаёи задаци 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGRU4 - Руски језик 4 

Наставници: Успенски М. Ениса, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је:  
- Уппзнаваое студената са текстпвима на рускпм језику из науке п уметнпсти и културе. Псппспбљаваое студента за пиасое 
есеја на рускпм језику. Граматика: синтакса и стилистика 
Циљ предмета је да се студенти псппспбе за кприщёеое литературе на рускпм језику и науше писаоу есеја на рускпм 
језику. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује да кпристи литературу из науке п уметнпстима на рускпм језику иа да на пснпву ое напище еесеј на 
српскпм језику. 

Садржај предмета:  
Курс пбухвата предаваоа и вежбе п следеёим питаоима:  
1) Пдлике руске музикплпщке лексике.  
2) Стлистика: разлика измеѐу гпвпрнпг и наушнпг стила.  
3) Пущкин: "Евгеније Поегин"  
4) Шитаое и анализа текста.  
5) Сижејна структура дела и ликпви.  
6) Дпмаёи рад 
7) Шајкпвски: бипграфија.  
8) Анализа текста.  
9) Ппера Шајкпвскпг:" Евгеније Поегин"  
10) Шајкпвски: Пета симфпнија.  
11) Анализа текста 
12) Кплпквијум 
13) Д. Щпстакпвиш: живпт и стваралащтвп.  
14) Анализа текста 
15) Гпгпљ: приппветка" Нпс"  
16) Анализа текста.  
17) Щпстакпвиш и Гпгпљ.  
18) Дпмаёи рад 
19) Избпр из рсуеке ппезије ХХ века.  
20) Шитаое и анализа текста.  
21) Ппсада Леоинграда.  
22) Щпстакпвиш: Леоинградсја симфпнија.  
23) Анализа текста.  
24) Вежбе. 
Кплпквијум: писмени тест пет питаоа из пбраѐених тема. 
Заврщни испит: усмени пдгпвпр на три питаоа из пбраѐиваних тема. 

Литература:  
1. Ениса Успенски: Избпр текстпва за прву гпдину Факултета музишке уметнпсти (скрипта) 
2. Радмилп Марпјевиё; Граматика рускпг језика, Бепград 1989 (И друга издаоа); 
3. Бпгпљуб Станкпвиё Рускп-српски решник, Бепград: Прпметеј. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, вежбе (анализа текстпва, шитаое, превпѐеое) и писаое дпмаёих задатака. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијуми 20 Усмени испит 60 

Присуствп на предаваоима 10   

Дпмаёи задаци 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJSZ1 - Савремени музишки жанрпви 

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: 4 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис IV гпдине пснпвних студија. 

Циљ предмета:  
Израда семинарскпг рада ппд ментпрствпм заснпванпг на етнпмузикплпщкпм градиву предвиѐенпм за текуёу щкплску 
гпдину 

Исхпд предмета:  
Семинарски рад дужине пкп 15 кпмпјутерски куцаних страница и оегпва усмена презентација. Прпдубљиваое знаоа п 
техници и принципима реализације краёих наушних радпва. 

Садржај предмета:  
1. Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
2. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
3. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
4. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
5. Финалнп дефинисаое синппсиса 
6. Предаја прве верзије семинарскпг рада 
7. Рад на првпј верзији текста 
8. Рад на првпј верзији текста 
9. Рад на првпј верзији текста 
10. Рад на првпј верзији текста 
11. Рад на првпј верзији текста 
12. Рад на првпј верзији текста 
13. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
14. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
15. Излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената 
 
Успещнпст писмене реализације: рад на тему из пбласти инструменталнпг, впкалнп-инструменталнпг или впкалнпг 
стваралащтва 
 
Успещнпст усмене реализације: јавна презентација дате теме. 

Литература:  
1. Stefan Bo – Florans Veber, Vodič kroz terensku anketu, Beograd, 2005. 
2. Metateorijske osnove kvalitativnih istraživanja (priredio Dušan Stojnov), Beograd, 2008. 
3. Recent Directions in Ethnomusicology, Ethnomusicology: an Introduction (edited by Helen Myers), THE NORTON/GROVE 
HANDBOOKS IN MUSIC, New York – London, W. W. Norton & Company, 1992, 375-399. 
4. "Musical Thinking" and" Thinking About Music" in Ethnomusicology: An Essay of Personal Interpretation, The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, Vol. 52, Issue 1, Winter 1994, 139-148. 
5. Литература и други извпри, усклаѐени са темпм семинарскпг рада, пдабранпм за свакпг студента ппнапспб. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Кпнсултације, дебате, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Ппщтпваое рпкпва 20 Усмена презентација 20 

Ппхаѐаое кпнсултација 20 Писмена реализација 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJSP1 - Савремени плесни жанрпви 

Наставници: Ракпшевиё Ш. Селена, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени етнпкпреплпщки курсеви са претхпдних гпдина студија. 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са метпдплпгијпм рада на писанпм тексту из пбласти етнпкпреплпгије (кприщёеое литературе, 
псмищљаваое и писаое синппсиса, рад на тексту). Пвладаваое аналитишким ппступцима разматраоа етнпкпреплпщких 
ппдатака и оихпва типплпгизација. 

Исхпд предмета:  
Израда семинарскпг рада базиранпг на ппзнаваоу кприщёених библипграфских јединица у кпјем је примеоен 
пдгпварајуёи ппступак анализе и типплпгизације етнпкпреплпщких ппдатака. 

Садржај предмета:  
Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
Дефинисаое семинарских тема 
Радна библипграфија, синппсис и анализе 
Радна библипграфија, синппсис и анализе 
Радна библипграфија, синппсис и анализе 
Дискусија п синппсису 
Дискусија п првпј верзији текста 
Рад на првпј верзији текста 
Рад на првпј верзији текста 
Рад на првпј верзији текста 
Дискусија п финалнпј верзији текста 
Рад на финалнпј верзији текста 
Рад на финалнпј верзији текста 
Дискусија п синппсису презентације 
Дискусија п презентацији 
 
Кплпквијум: анализа синппсиса рада и прве верзија текста; Писмени испит: анализа заврщне верзије текста; Усмени испит: 
презентација семинарскпг рада и оегпва усмена пдбрана 

Литература:  
1. Према пдабранпј теми семинарскпг рада. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Према пдабранпј теми семинарскпг рада. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и/верзије текста 30 Усмени испит/презентација 30 

Активнпст у тпку предаваоа/кпнсултација 10 Писмени испит/заврщна верзија текста 30 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJUJ1 - Свирале са једним ударним језишкпм 

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: 4 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис III гпдине ПАС-а. 

Циљ предмета:  
Израда семинарскпг рада ппд ментпрствпм, заснпванпг на етнпмузикплпщкпм градиву предвиѐенпм за текуёу щкплску 
гпдину. 

Исхпд предмета:  
Семинарски рад дужине пкп 12 кпмпјутерски куцаних страница и оегпва усмена презентација. Прпдубљиваое знаоа п 
техници и принципима реализације краёих наушних радпва. 

Садржај предмета:  
1. Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
2. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
3. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
4. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
5. Финалнп дефинисаое синппсиса 
6. Рад на првпј верзији текста 
7. Рад на првпј верзији текста 
8. Рад на првпј верзији текста 
9. Рад на првпј верзији текста 
10. Рад на првпј верзији текста 
11. Рад на првпј верзији текста 
12. Рад на првпј верзији текста 
13. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
14. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
15. Излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената 
Кплпквијум: анализа синппсиса рада и прве верзија текста; Испитни захтеви: писмени испит: анализа заврщне верзије 
текста; Усмени испит: презентација семинарскпг рада и оегпва усмена пдбрана.. 

Литература:  
1. Литература и други извпри, усклаѐени са темпм семинарскпг рада, пдабранпм за свакпг студента ппнапспб. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Кпнсултације, дебате, анализе 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Ппщтпваое рпкпва 20 Усмена презентација 20 

Ппхаѐаое кпнсултација 20 Писмена реализација 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSV1 - Семинар из анализе впкалне музике 1 

Наставници: Медиё Б. Милена, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Пплпжени мпдули 1, 2 из предмета Анализа впкалне музике 

Циљ предмета:  
Усвајаое и прпдубљиваое знаоа из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти впкалне музике 

Исхпд предмета:  
Уппзнаваое прпблематике из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти; развпј сппспбнпсти, јаснпг фпрмулисаоа идеје и 
циљева истраживаоа, практишне примене ппщтих музишкп-тепријских знаоа и наушне метпдплпгије, кап и функципналнпг 
пбликпваоа музишкп-тепријскпг текста. 

Садржај предмета:  
1. недеља: уппзнаваое студената с темпм семинара и планпм рада, 2-6. недеља: уппзнаваое са струшнпм литературпм из 
пбласти истраживаоа и израда радне библипграфије. 7-13. недеља: анализа пдабраних музишких дела и дигитална израда 
аналитишких схема и графикпна, 14. недеља: сумираое истраживашких резултата, 15. недеља: израда плана текста 

Литература:  
1. Зденкп Лещиё, Теприја коижевнпсти. Службени гласник, Бепград, 2008. 
2. Ненад Мищшевиё, Кпнтекст и знашеое, Издавашки центар Ријека, 1987. 
3. Рајиё Љубища, Умеёе шитаоа. Гепппетика, Бепград, 2009. 
4. Stephen Paul Scher, Music and Text. Critical Inquires. Cambridge University Press, 1992. 
5. Миливпј Сплар, Питаоа ппетике. Загреб, 1971. 
6. Миливпј Сплар, Теприја коижевнпсти. Службени гласник, Бепград, 2012. 
7. Зденкп Щкреб, Анте Стамаё, Увпд у коижевнпст, Графишки завпд Хрватске, Загреб, 1983. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа и расправе у вези с пдабранпм темпм рада 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Дпмаёи задатак (анализа) 20 
Усмени испит (фпрмулисаое идеје, 
метпда и циљева истраживаоа, план 
текста) 

50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Дпмаёи задатак (литература) 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSV2 - Семинар из анализе впкалне музике 2 

Наставници: Медиё Б. Милена, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Семинарa из анализе впкалне музике 1 (OHSV1) 

Циљ предмета:  
Усвајаое и прпдубљиваое знаоа из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти впкалне музике 

Исхпд предмета:  
Уппзнаваое прпблематике из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти; развпј сппспбнпсти, јаснпг фпрмулисаоа идеје и 
циљева истраживаоа, практишне примене ппщтих музишкп-тепријских знаоа и наушне метпдплпгије, кап и функципналнпг 
пбликпваоа музишкп-тепријскпг текста. 

Садржај предмета:  
1-11. недеља: реализација текста у делпвима; 12-14. недеља: заврщнп пбликпваое текста пбима пкп 16 страница 15. 
недеља: израда верзије текста за јавну презентацију (пбима пкп 7 страница, пднпснп у трајаоу пк 20') и аудип-видеп 
прилпга и powerpoint презентације. 

Литература:  
1. Зденкп Лещиё, Теприја коижевнпсти. Службени гласник, Бепград, 2008. 
2. Ненад Мищшевиё, Кпнтекст и знашеое, Издавашки центар Ријека, 1987. 
3. Рајиё Љубища, Умеёе шитаоа. Гепппетика, Бепград, 2009. 
4. Stephen Paul Scher, Music and Text. Critical Inquires. Cambridge University Press, 1992. 
5. Миливпј Сплар, Питаоа ппетике. Загреб, 1971. 
6. Миливпј Сплар, Теприја коижевнпсти. Службени гласник, Бепград, 2012. 
7. Зденкп Щкреб, Анте Стамаё, Увпд у коижевнпст, Графишки завпд Хрватске, Загреб, 1983. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ментпрски рад 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинарски рад 50 Јавна презентација рада (презентаципна 
верзија рада, презентација) 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSO1 - Семинар из анализе музишких пблика 1 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Илиё Р. Ивана, дпцент; Сабп И. Атила, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Пплпжени мпдули 1, 2, 3 и 4 из предмета Анализа музишких пблика 

Циљ предмета:  
Усвајаое и прпдубљиваое знаоа из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти 

Исхпд предмета:  
Уппзнаваое прпблематике из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти; развпј сппспбнпсти, јаснпг фпрмулисаоа идеје и 
циљева истраживаоа, практишне примене ппщтих музишкп-тепријских знаоа и наушне метпдплпгије, кап и функципналнпг 
пбликпваоа музишкп-тепријскпг текста 

Садржај предмета:  
1. недеља: уппзнаваое студената с темпм семинара и планпм рада; 2-6. недеља: претраживаое дигиталних база RILM, 
COBISS; уппзнаваое са струшнпм литературпм из пбласти истраживаоа и израда радне библипграфије;   7-14. недеља: 
анализа пдабраних музишких дела и дигитална израда аналитишких схема и графикпна;  15. недеља: сумираое 
истраживашких резултата  
 
Испитни захтев: Фпрмулисаоа идеје, метпда и циљева истраживаоа; план текста 

Литература:  
1. Kohoutek, Ctirad, Tehnika komponovanja u muzici XX veka, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1984 
2. Kostelanetz, Richard, Joseph Darby, eds. Classic Essays on Twentieth-Century Music, New York: Schrimer Books, 1996 
3. Popovid, Berislav, Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, Бепград: Цлип, 1998 
4. Cook, Nicholas, A Guide to Musical Analysis, London: J. M. Dent & Sons Ltd., 1987 
5. Cvejid, Bojana, Otvoreno delo u muzici (Boulez, Stockhausen, Cage) Beograd: SKC 2004 
6. Stamatovid, Ivana, Otvorena muzička forma i izvođenje, Muzička teorija i 
7. Brindle, Reginald Smith, The New Music (The Avan-garde since 1945), Oxford/New York: Oxford 
 
University Press, 1987 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа и расправе у вези са пдабранпм темпм рада. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Дпмаёи задатак, анализа 20 
Усмени испит (фпрмулисаое идеје, 
метпда и циљева истраживаоа, план 
текста) 

50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Дпмаёи задатак, литература 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSO2 - Семинар из анализе музишких пблика 2 

Наставници: Вуксанпвиё И. Ивана, дпцент; Илиё Р. Ивана, дпцент; Сабп И. Атила, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Семинара из анализе музишких пблика 1 (OHSO1) 

Циљ предмета:  
Усвајаое и прпдубљиваое знаоа из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти 

Исхпд предмета:  
Уппзнаваое прпблематике из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти; развпј сппспбнпсти, јаснпг 
фпрмулисаоа идеје и циљева истраживаоа, практишне примене ппщтих музишкп-тепријских знаоа и 
наушне метпдплпгије, кап и функципналнпг пбликпваоа музишкп-тепријскпг текста 

Садржај предмета:  
1-11. недеља: реализација текста у делпвима; 12-14. недеља: заврщнп пбликпваое текста пбима пкп 16 страница текста 
(један табак); 15. недеља: израда верзије текста за јавну презентацију (пбима пкп 7 страница, пднпснп у трајаоу пд 20’) и 
звушних (евентуалнп видеп) прилпга. израда електрпнске презентације са укљушеним аудип и видеп прилпзима. 
 
Испитни захтев: На јавнпј презентацији пбавезнп су, ппред кандидата и наставника у шијпј је класи раѐен семинар, присутни 
пп  један наставник и студент кпји, накпн презентације, дају усмену рецензију семинарскпг рада 

Литература:  
1. Kohoutek, Ctirad, Tehnika komponovanja u muzici XX veka, Univerzitet umetnosti, Beograd, 1984 
2. Kostelanetz, Richard, Joseph Darby, eds. Classic Essays on Twentieth-Century Music, New York: Schrimer Books, 1996 
3. Popovid, Berislav, Muzička forma ili smisao u muzici, Beograd: Clio, Бепград: Цлип, 1998 
4. Cook, Nicholas, A Guide to Musical Analysis, London: J. M. Dent & Sons Ltd., 1987 
5. Cvejid, Bojana, Otvoreno delo u muzici (Boulez, Stockhausen, Cage) Beograd: SKC 2004 
6. Stamatovid, Ivana, Otvorena muzička forma i izvođenje, Muzička teorija i Analiza, Zbornik radova sa skupa, Sokobanja, 2005, 
2007. 
7. A Brindle, Reginald Smith, The New Music (The Avan-garde since 1945), Oxford/New York: Oxford University Press, 1987 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ментпрски рад 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинарски рад 50 Јавна презентација рада (презентаципна 
верзија рада, презентација) 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSS1 - Семинар из анализе музишких стилпва 1 

Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент; Павлишиё Б. Филип, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Пплпжени 1. и 2. мпдул из предмета Анализа музишких стилпва 

Циљ предмета:  
Прпщириваое и прпдубљиваое тепријскпг и метпдплпщкпг пквира анализе музишкпг стила. Примена стешенпг знаоа на 
ипдабранпм 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 диплпмскпг рада из пвпг предмета 

Садржај предмета:  
Рад на библипграфији. Избпр аналитишких примера и спрпвпѐеое анализа.  
Испитни захтев: Фпрмулисаое идеје, метпда и циљева истраживаоа; план текста 

Литература:  
1. Избпр из литературе у зависнпсти пд пдабране теме. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, семинар, кпнс. ултације, дискусије 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Анализе 30 Усмени испит − план рада 30 

Присуствп настави 20   

Литература 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSS2 - Семинар из анализе музишких стилпва 2 

Наставници: Тепариё В. Срѐан, дпцент; Јеленкпвиё С. Јелена, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Семинара из анализе музишких стилпва 1 (OHSS1) 

Циљ предмета:  
Прпщириваое и прпдубљиваое тепријскпг и метпдплпщкпг пквира анализе музишкпг стила. Примена стешенпг знаоа на 
ипдабранпм 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 диплпмскпг рада из пвпг предмета. 

Садржај предмета:  
Рад на библипграфији. Избпр аналитишких примера и спрпвпѐеое анализа. 
 Испитни захтев: јавна презентација семинарскпг рада 

Литература:  
1. Избпр из литературе у зависнпсти пд пдабране теме. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, семинар, кпнс. ултације, дискусије 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Анализе 30 Усмени испит − план рада 30 

Присуствп настави 20   

Литература 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSN1 - Семинар из истприје музике 1 - наципнална истприја музике 

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; Стпјанпвиё-
Нпвишиё П. Драгана, редпвни 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: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема предуслпва 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за наушнп-истраживашки рад крпз практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм писаоа наушнпг рада. 

Исхпд предмета:  
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа музикплпщкпг 
текста и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада, кап и вещтинама 
презентпваоа резултата у дигиталнпм фпрмату. 

Садржај предмета:  
Аналитишкп-истприпграфскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева 
истраживаоа, примена наушне метпдплпгије, пбликпваое текста есеја пбима пд пкп 15 страница и оегпва технишка 
припрема.  
Пп прихватаоу текста семинарскпг рада следи израда дигиталне презентаципне верзије излагаоа резултата рада у трајаоу 
15 дп 20 минута (са звушним и другим прилпзима) и јавна пдбрана рада. За рад се именују два референта: студент и 
наставник. Дискусија и пдгпвпри на питаоа се пгранишавају на 10 дп 15 минута.  
Динамика рада: 1–5. недеља: рад на извприма и литератури, анализа музишких дела; 5–10. недеља: израда плана текста и 
реализација делпва рада; 10–14. недеља: заврщнп пбликпваое текста и израда дигиталне презентаципне верзије; 15. 
недеља: излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената.  
Презентација семинарскпг рада: јавнп излагаое писане студије на задату тему.  
Испит: усмена пдбрана испитне верзије семинарскпг рада 

Литература:  
1. Музикплпщка литература из пбласти кпју кандидат изабере за свпј семинарски рад. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ментпрски рад – предаваоа, анализа пдабраних примера, дискусија п литератури. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинарски рад (бпдпви се дпдељују на 
предлпг наставника и наставника-
референта) 

40 
Пдбрана семинарскпг рада и 
презентација у дигиталнпм фпрмату 
(бпдпве даје наставник) 

30 

Присуствп настави 5   

Активнпст и ппщтпваое рпкпва 5   

Присуствп и ушещёе на презентацијама 
(бпдпви се дпбијају на пснпву кванитета и 
квалитета ушещёа на презентацијама) 

20   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSO1 - Семинар из истприје музике 1 - ппщта истприја музике 

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; Стпјанпвиё-
Нпвишиё П. Драгана, редпвни 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: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: нема 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за наушнп-истраживашки рад крпз практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм писаоа наушнпг рада. 

Исхпд предмета:  
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа музикплпщкпг 
текста и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада, кап и вещтинама 
презентпваоа резултата у дигиталнпм фпрмату. 

Садржај предмета:  
Аналитишкп-истприпграфскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева 
истраживаоа, примена наушне метпдплпгије, пбликпваое текста есеја пбима пд пкп 15 страница и оегпва технишка 
припрема.  
Пп прихватаоу текста семинарскпг рада следи израда дигиталне презентаципне верзије излагаоа резултата рада у трајаоу 
15 дп 20 минута (са звушним и другим прилпзима) и јавна пдбрана рада. За рад се именују два референта: студент и 
наставник. Дискусија и пдгпвпри на питаоа се пгранишавају на 10 дп 15 минута.  
Динамика рада: 1–5. недеља: рад на извприма и литератури, анализа музишких дела; 5–10. недеља: израда плана текста и 
реализација делпва рада; 10–14. недеља: заврщнп пбликпваое текста и израда дигиталне презентаципне верзије; 15. 
недеља: излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената.  
Презентација семинарскпг рада: јавнп излагаое писане студије на задату тему.  
Испит: усмена пдбрана испитне верзије семинарскпг рада. 

Литература:  
1. Музикплпщка литература из пбласти кпју кандидат изабере за свпј семинарски рад. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Пдбрана семинарскпг рада и презентација у дигиталнпм фпрмату 
 
 (бпдпве даје наставник) 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинарски рад (бпдпви се дпдељују на 
предлпг наставника и наставника-
референта) 

40 Пдбрана семинарскпг рада (бпдпве даје 
наставник) 

30 

Присуствп настави 5   

Активнпст и ппщтпваое рпкпва 5   

Присуствп и ушещёе на презентацијама 
(бпдпви се дпбијају на пснпву кванитета и 
квалитета ушещёа на презентацијама) 

20   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSO2 - Семинар из истприје музике 2 - ппщта истприја музике (барпк, класицизам) 

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; Стпјанпвиё-
Нпвишиё П. Драгана, редпвни 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: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит из Семинара 1 из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжени испити из свих Ппщтих 
истприја музике из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за наушнп-истраживашки рад крпз практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм писаоа писаоа 
наушнпг рада. 

Исхпд предмета:  
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа музикплпщкпг 
текста и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада, кап и вещтинама 
презентпваоа резултата у дигиталнпм фпрмату. 

Садржај предмета:  
Аналитишкп-истприпграфскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева 
истраживаоа, примена наушне метпдплпгије, пбликпваое текста есеја пбима пд пкп 15 страница и оегпва технишка 
припрема.  
Пп прихватаоу текста семинарскпг рада следи израда дигиталне презентаципне верзије излагаоа резултата рада у трајаоу 
15 дп 20 минута (са звушним и другим прилпзима) и јавна пдбрана рада. За рад се именују два референта: студент и 
наставник. Дискусија и пдгпвпри на питаоа се пгранишавају на 10 дп 15 минута.  
Динамика рада: 1–5. недеља: рад на извприма и литератури, анализа музишких дела; 5–10. недеља: израда плана текста и 
реализација делпва рада; 10–14. недеља: заврщнп пбликпваое текста и израда дигиталне презентаципне верзије; 15. 
недеља: излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената.  
Презентација семинарскпг рада: јавнп излагаое писане студије на задату тему.  
Испит: усмена пдбрана испитне верзије семинарскпг рада. 

Литература:  
1. Музикплпщка литература из пбласти кпју кандидат изабере за свпј семинарски рад. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ментпрски рад – предаваоа, анализа пдабраних примера, дискусија п литератури. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинарски рад (бпдпви се дпдељују на 
предлпг наставника и наставника-
референта) 

40 
Пдбрана семинарскпг рада и 
презентација у дигиталнпм фпрмату 
(бпдпве даје наставник) 

30 

Присуствп настави 5   

Активнпст и ппщтпваое рпкпва 5   

Присуствп и ушещёе на презентацијама 
(бпдпви се дпбијају на пснпву кванитета и 
квалитета ушещёа на презентацијама) 

20   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSN2 - Семинар из истприје музике 2 - ппщта истприја музике (рпмантизам) 

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; Стпјанпвиё-
Нпвишиё П. Драгана, редпвни 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: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит из Семинара 1 из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжени испити из свих Ппщтих 
истприја музике из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за наушнп-истраживашки рад крпз практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм писаоа наушнпг рада. 

Исхпд предмета:  
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа музикплпщкпг 
текста и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада, кап и вещтинама 
презентпваоа резултата у дигиталнпм фпрмату. 

Садржај предмета:  
Аналитишкп-истприпграфскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева 
истраживаоа, примена наушне метпдплпгије, пбликпваое текста есеја пбима пд пкп 15 страница и оегпва технишка 
припрема.  
Пп прихватаоу текста семинарскпг рада следи израда дигиталне презентаципне верзије излагаоа резултата рада у трајаоу 
15 дп 20 минута (са звушним и другим прилпзима) и јавна пдбрана рада. За рад се именују два референта: студент и 
наставник. Дискусија и пдгпвпри на питаоа се пгранишавају на 10 дп 15 минута.  
Динамика рада: 1–5. недеља: рад на извприма и литератури, анализа музишких дела; 5–10. недеља: израда плана текста и 
реализација делпва рада; 10–14. недеља: заврщнп пбликпваое текста и израда дигиталне презентаципне верзије; 15. 
недеља: излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената.  
Презентација семинарскпг рада: јавнп излагаое писане студије на задату тему.  
Испит: усмена пдбрана испитне верзије семинарскпг рада. 

Литература:  
1. Музикплпщка литература из пбласти кпју кандидат изабере за свпј семинарски рад. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ментпрски рад – предаваоа, анализа пдабраних примера, дискусија п литератури. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинарски рад (бпдпви се дпдељују на 
предлпг наставника и наставника-
референта) 

40 
Пдбрана семинарскпг рада и 
презентација у дигиталнпм фпрмату 
(бпдпве даје наставник) 

30 

Присуствп настави 5   

Активнпст и ппщтпваое рпкпва 5   

Присуствп и ушещёе на презентацијама 
(бпдпви се дпбијају на пснпву кванитета и 
квалитета ушещёа на презентацијама) 

20   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSN3 - Семинар из истприје музике 3 - наципнална истприја музике 

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; Стпјанпвиё-
Нпвишиё П. Драгана, редпвни 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: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит из Семинара 2 из ПИМ (барпк, класицизам) или ПИМ (рпмантизам) из претхпдне гпдине студија, кап 
и пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за наушнп-истраживашки рад крпз практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада. 

Исхпд предмета:  
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа музикплпщкпг 
текста и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада, кап и вещтинама 
презентпваоа резултата у дигиталнпм фпрмату. 

Садржај предмета:  
Аналитишкп-истприпграфскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева 
истраживаоа, примена наушне метпдплпгије, пбликпваое текста есеја пбима пд пкп 15 страница и оегпва технишка 
припрема.  
Пп прихватаоу текста семинарскпг рада следи израда дигиталне презентаципне верзије излагаоа резултата рада у трајаоу 
15 дп 20 минута (са звушним и другим прилпзима) и јавна пдбрана рада. За рад се именују два референта: студент и 
наставник. Дискусија и пдгпвпри на питаоа се пгранишавају на 10 дп 15 минута.  
Динамика рада: 1–5. недеља: рад на извприма и литератури, анализа музишких дела; 5–10. недеља: израда плана текста и 
реализација делпва рада; 10–14. недеља: заврщнп пбликпваое текста и израда дигиталне презентаципне верзије; 15. 
недеља: излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената.  
Презентација семинарскпг рада: јавнп излагаое писане студије на задату тему.  
Испит: усмена пдбрана испитне верзије семинарскпг рада. 

Литература:  
1. Музикплпщка литература из пбласти кпју кандидат изабере за свпј семинарски рад. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ментпрски рад – предаваоа, анализа пдабраних примера, дискусија п литератури. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинарски рад (бпдпви се дпдељују на 
предлпг наставника и наставника-
референта) 

40 
Пдбрана семинарскпг рада и 
презентација у дигиталнпм фпрмату 
(бпдпве даје наставник) 

30 

Присуствп настави 5   

Активнпст и ппщтпваое рпкпва 5   

Присуствп и ушещёе на презентацијама 
(бпдпви се дпбијају на пснпву кванитета и 
квалитета ушещёа на презентацијама) 

20   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSO3 - Семинар из истприје музике 3 - ппщта истприја музике 

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; Стпјанпвиё-
Нпвишиё П. Драгана, редпвни 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: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит из Семинара 2 из ПИМ (барпк, класицизам) или ПИМ (рпмантизам) из претхпдне гпдине студија, кап 
и пплпжени испити из свих Ппщтих истприја музике из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за наушнп-истраживашки рад крпз практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм писаоа наушнпг рада. 

Исхпд предмета:  
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа музикплпщкпг 
текста и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада, кап и вещтинама 
презентпваоа разултата рада у дигиталнпм фпрмату. 

Садржај предмета:  
Аналитишкп-истприпграфскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева 
истраживаоа, примена наушне метпдплпгије, пбликпваое текста есеја пбима пд пкп 15 страница и оегпва технишка 
припрема.  
 
Пп прихватаоу текста семинарскпг рада следи израда дигиталне презентаципне верзије излагаоа резултата рада у трајаоу 
15 дп 20 минута (са звушним и другим прилпзима) и јавна пдбрана рада. За рад се именују два референта: студент и 
наставник. Дискусија и пдгпвпри на питаоа се пгранишавају на 10 дп 15 минута.  
 
Динамика рада: 1–5. недеља: рад на извприма и литератури, анализа музишких дела; 5–10. недеља: израда плана текста и 
реализација делпва рада; 10–14. недеља: заврщнп пбликпваое текста и израда дигиталне презентаципне верзије; 15. 
недеља: излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената.  
 
Презентација семинарскпг рада: јавнп излагаое писане студије на задату тему.  
 
Испит: усмена пдбрана испитне верзије семинарскпг рада. 

Литература:  
1. Музикплпщка литература из пбласти кпју кандидат изабере за свпј семинарски рад. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ментпрски рад – предаваоа, анализа пдабраних примера, дискусија п литератури. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинарски рад (бпдпви се дпдељују на 
предлпг наставника и наставника-
референта) 

40 
Пдбрана семинарскпг рада и 
презентација у дигиталнпм фпрмату 
(бпдпве даје наставник) 

30 

Присуствп настави 5   

Активнпст и ппщтпваое рпкпва 5   

Присуствп и ушещёе на презентацијама 
(бпдпви се дпбијају на пснпву кванитета и 
квалитета ушещёа на презентацијама) 

20   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSN4 - Семинар из истприје музике 4 - наципнална истприја музике 

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; Стпјанпвиё-
Нпвишиё П. Драгана, редпвни 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: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит из Семинара 3 из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжени испити из свих 
Наципналних истприја музике из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за наушнп-истраживашки рад крпз практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада. 

Исхпд предмета:  
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа музикплпщкпг 
текста и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада, кап и вещтинама 
презентпваоа резултата рада у дигиталнпм фпрмату. 

Садржај предмета:  
Аналитишкп-истприпграфскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева 
истраживаоа, примена наушне метпдплпгије, пбликпваое текста есеја пбима пд пкп 15 страница и оегпва технишка 
припрема. 
 
Пп прихватаоу текста семинарскпг рада следи израда дигиталне презентаципне верзије излагаоа резултата рада у трајаоу 
15 дп 20 минута (са звушним и другим прилпзима) и јавна пдбрана рада. За рад се именују два референта: студент и 
наставник. Дискусија и пдгпвпри на питаоа се пгранишавају на 10 дп 15 минута. 
 
Динамика рада: 1–5. недеља: рад на извприма и литератури, анализа музишких дела; 5–10. недеља: израда плана текста и 
реализација делпва рада; 10–14. недеља: заврщнп пбликпваое текста и израда дигиталне презентаципне верзије; 15. 
недеља: излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената. 

Литература:  
1. Музикплпщка литература из пбласти кпју кандидат изабере за свпј семинарски рад. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ментпрски рад – предаваоа, анализа пдабраних примера, дискусија п литератури. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинарски рад (бпдпви се дпдељују на 
предлпг наставника и наставника-
референта) 

40 
Пдбрана семинарскпг рада и 
презентација у дигиталнпм 
фпрмату(бпдпве даје наставник) 

30 

Присуствп настави 5   

Активнпст и ппщтпваое рпкпва 5   

Присуствп и ушещёе на презентацијама 
(бпдпви се дпбијају на пснпву кванитета 
и квалитета ушещёа на презентацијама) 

20   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSO4 - Семинар из истприје музике 4 - ппщта истприја музике 

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; Стпјанпвиё-
Нпвишиё П. Драгана, редпвни 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: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит из Семинара 3 из ПИМ или НИМ из претхпдне гпдине студија, кап и пплпжени испити из свих Ппщтих 
истприја музике из претхпдне гпдине студија 

Циљ предмета:  
Псппспбљаваое за наушнп-истраживашки рад крпз практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм писаоа наушнпг рада. 

Исхпд предмета:  
Изградоа и развпј сппспбнпсти прпблематизпваоа предмета истраживаоа, функципналнпг пбликпваоа музикплпщкпг 
текста и јаснпг фпрмулисаоа идеја, практишнп пвладаваое метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада, кап и вещтинама 
презентпваоа резултата рада у дигиталнпм фпрмату. 

Садржај предмета:  
Аналитишкп-истприпграфскп истраживаое у пбласти изабране теме, фпрмулисаое предмета, метпда и циљева 
истраживаоа, примена наушне метпдплпгије, пбликпваое текста есеја пбима пд пкп 15 страница и оегпва технишка 
припрема. 
 
Пп прихватаоу текста семинарскпг рада следи израда дигиталне презентаципне верзије излагаоа резултата рада у трајаоу 
15 дп 20 минута (са звушним и другим прилпзима) и јавна пдбрана рада. За рад се именују два референта: студент и 
наставник. Дискусија и пдгпвпри на питаоа се пгранишавају на 10 дп 15 минута. 
 
Динамика рада: 1–5. недеља: рад на извприма и литератури, анализа музишких дела; 5–10. недеља: израда плана текста и 
реализација делпва рада; 10–14. недеља: заврщнп пбликпваое текста и израда дигиталне презентаципне верзије; 15. 
недеља: излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената. 

Литература:  
1. Музикплпщка литература из пбласти кпју кандидат изабере за свпј семинарски рад. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ментпрски рад – предаваоа, анализа пдабраних примера, дискусија п литератури. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Семинарски рад (бпдпви се дпдељују на 
предлпг наставника и наставника-
референта) 

40 
Пдбрана семинарскпг рада и 
презентација у дигиталнпм фпрмату 
(бпдпве даје наставник) 

30 

Присуствп настави 5   

Активнпст и ппщтпваое рпкпва 5   

Присуствп и ушещёе на презентацијама 
(бпдпви се дпбијају на пснпву кванитета и 
квалитета ушещёа на презентацијама) 

20   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSK1 - Семинар из кпнтрапункта 1 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр; Белиё Р. Сенка, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Пплпжени 1, 2, 3, и 4. мпдул из предмета Кпнтрапункт 

Циљ предмета:  
Усвајаое и прпдубљиваое знаоа из пбласти кпнтрапункта. 

Исхпд предмета:  
Уппзнаваое прпблематике из пбласти кпнтрапункта; развпј сппспбнпсти јаснпг фпрмулисаоа идеје и циљева истраживаоа, 
практишне примене ппщтих музишкптепријских знаоа и наушне метпдплпгије, кап и функципналнпг пбликпваоа 
музишкптепријскпг текста. 

Садржај предмета:  
1. недеља: уппзнаваое студената с темпм семинара и планпм рада; 2-6. недеља: уппзнаваое са струшнпм литературпм из 
пбласти истраживаоа и израда радне библлпграфље; 7-13. недеља: анализа пдабраних музишких дела и израда 
аналитишких схема и графикпна; 14. недеља: сумираое истраживашких резултата; 15. недеља: израда плана текста 

Литература:  
1. Jeppesen, Knud, The Style Of Palestrina And Dissonance, Ejnar Munksgaar, Copenhagen, Geoffrey Cumberlege/Oxford University 
Pres, London, 1946. 
2. Schubert, Peter, ''Counterpoint pedagogy in the Renaissance'', The Cambridge History of Western Music Theory (edited by 
Thomas Christensen), Cambridge University Press, 2002, 503–533. 
3. Sparks, Edgar, Cantus Firmus in Mass and Motet 1420–1520, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1963. 
4. Walker, Paul Mark, Theories of Fugue from the Age of Josquin to the Age of Bach, University of Rochester Press, Rochester, 2000. 
5. Сергей Танеев, Ппдвижнпй кпнтрапункт стрпгпгп писэма, Mузькалэнпе издателэствп, Мпсква, 1959. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваое и расправе у вези са пдабранпм темпм рада 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Дпмаёи задатак, анализа 20 
Усмени испит (фпрмулисаое идеје, 
метпда и циљева истраживаоа, план 
текста) 

50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Дпмаёи задатак, литература 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSK2 - Семинар из кпнтрапункта 2 

Наставници: Бпжаниё Ж. Зпран, ванредни прпфеспр; Белиё Р. Сенка, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Семинара из кпнтрапункта 1 (OHSK1) 

Циљ предмета:  
Усвајаое и прпдубљиваое знаоа из пбласти кпнтрапункта. 

Исхпд предмета:  
Уппзнаваое прпблематике из пбласти кпнтрапункта; развпј сппспбнпсти јаснпг фпрмулисаоа идеје и циљева истраживаоа, 
практишне примене ппщтих музишкптепријских знаоа и наушне метпдплпгије, кап и функципналнпг пбликпваоа 
музишкптепријскпг текста. 

Садржај предмета:  
1-10. недеља: реализација текста у делпвима; 11-12. недеља: заврщнп пбликпваое текста пбима пкп 16 страница текста 
(једна щлајфна); 13-14. недеља: израда верзије текста за јавну презентацију (пбима пкп 7 страница, пднпснп у трајаоу пд 
20') и звушних (евентуалнп видеп) прилпга; 15. недеља: јавна презентација рада. 

Литература:  
1. Jeppesen, Knud, The Style Of Palestrina And Dissonance, Ejnar Munksgaar, Copenhagen, Geoffrey Cumberlege/Oxford University 
Pres, London, 1946. 
2. Schubert, Peter, ''Counterpoint pedagogy in the Renaissance'', The Cambridge History of Western Music Theory (edited by 
Thomas Christensen), Cambridge University Press, 2002, 503–533. 
3. Sparks, Edgar, Cantus Firmus in Mass and Motet 1420–1520, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1963. 
4. Walker, Paul Mark, Theories of Fugue from the Age of Josquin to the Age of Bach, University of Rochester Press, Rochester, 2000. 
5. Сергей Танеев, Ппдвижнпй кпнтрапункт стрпгпгп писэма, Mузькалэнпе издателэствп, Мпсква, 1959. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ментпрски рад 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинарски рад 50 Јавна презентација рада (презентаципна 
верзија рада, презентација) 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSH1 - Семинар из хармпније са хармпнскпм анализпм 1 

Наставници: Јеленкпвиё С. Јелена, наставник струшнпг предмета; Павлишиё Б. Филип, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Пплпжени мпдули 1, 2, 3 и 4 из предмета Хармпнија са хармпнскпм анализпм 

Циљ предмета:  
Усвајаое и прпдубљиваое знаоа из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти хармпније са хармпнскпм анализпм 

Исхпд предмета:  
Усвајаое и прпдубљиваое знаоа из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти хармпније са хармпнскпм анализпм 

Садржај предмета:  
Уппзнаваое прпблематике из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти; развпј сппспбнпсти, јаснпг фпрмулисаоа идеје и 
циљева истраживаоа, практишне примене ппщтих музишкп-тепријских знаоа и наушне метпдплпгије, кап и функципналнпг 
пбликпваоа музишкп-тепријскпг текста. 
Усмени испит : фпрмулисаое идеје, метпда и циљева истраживаоа, план текста 

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, Музька, Мпсква, 1982. 
7. Aldwell, Edward, Harmony and voice leading, H. B. J. College Publishers, New-York, 1989. 
8. Paune D., Kostka S., Tonal harmony, McGraw-Hill, Inc., New-York, 1995. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа и дебате у вези са избпрпм теме рада. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Дпмаёи задатак (анализа) 20 
Усмени испит (фпрмулисаое идеје, 
метпда и циљева истраживаоа, план 
текста) 

50 

Присуствп и активнпст у тпку предаваоа 10   

Дпмаёи задатак (литература) 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHSH2 - Семинар из хармпније са хармпнскпм анализпм 2 

Наставници: Алексиё Р. Маркп, наставник струшнпг предмета; Јеленкпвиё С. Јелена, наставник струшнпг предмета; Павлишиё 
Б. Филип, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Семинара из хармпније са хармпнскпм анализпм 1 (OHSH1) 

Циљ предмета:  
Усвајаое и прпдубљиваое знаоа из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти хармпније са хармпнскпм анализпм. 

Исхпд предмета:  
Уппзнаваое прпблематике из пдабране уже музишкп-тепријске пбласти; развпј сппспбнпсти, јаснпг фпрмулисаоа идеје и 
циљева истраживаоа, практишне примене ппщтих музишкп-тепријских знаоа и наушне метпдплпгије, кап и функципналнпг 
пбликпваоа музишкп-тепријскпг текста. 

Садржај предмета:  
1-11. недеља: реализација текста у делпвима; 12-14. недеља: заврщнп пбликпваое текста пбима пкп 16 страница текста 
(један табак); 15. недеља: израда верзије текста за јавну презентацију (пбима пкп 7 страница, пднпснп у трајаоу пд 20') и 
звушних (евентуалнп видеп) прилпга.  
 
Испитни захтев: Јавна презентација рада (презентаципна верзија рада, презентација), на јавнпј презентацији пбавезнп су, 
ппред кандидата и наставника у шијпј је класи раѐен семинар, присутни пп један наставник и студент кпји, накпн 
презентације, дају усмени кпментар 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, Музька, Мпсква, 1982. 
7. Aldwell, Edward, Harmony and voice leading, H. B. J. College Publishers, New-York, 1989. 
8. Paune D., Kostka S., Tonal harmony, McGraw-Hill, Inc., New-York, 1995. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа и дебате у вези са избпрпм теме рада. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Семинарски рад 50 Јавна презентација рада (презентаципна 
верзија рада, презентација) 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLSM1 - Сплфеѐп 1 

Наставници: Петрпвиё Ш. Милена, редпвни прпфеспр; Хрпка-Вещкпвац А. Ивана, ванредни прпфеспр; Дубљевиё П. Јелена, 
наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеѐу са впкалнп-инструменталнпм и тепријскпм наставпм са циљем псппспбљаваоа 
студената за разумеваое музишкпг текста и музишкпг садржаја, ташну и тешну и прпмищљену интерпретацију. 

Исхпд предмета:  
Развијен функципналан нашин мищљеоа и сппспбнпст интерпретације (шитаое са листа), памёеоа и бележеоа музишкпг 
текста (инструктивних кап и примера из музишке литературе). 

Садржај предмета:  
Тепријска настава 
Дијатпника, дијатпнске мпдулације, хрпматика, алтерације; (једнпглас и вищегласје). Пдгпварајуёи једнпгласни и двпгласни 
диктати. Вищегласје.  
Ритам: ппставка дисаоа, артикулације и фразираоа. Систематизација ритмпва. Разлишите јединице брпјаоа; Равнпмерни 
ритмпви; ппдела трпдела; брза темпа; лагана темпа и псмпделна ппдела; шитаое и певаое примера из инструктивне и 
уметнишке литературе.  
Теприја музике: утврѐиваое пбраѐених наставних пбласти. 
 
Практишна настава 
Рад на бележеоу једнпгласних и вищегласних диктата. 
Кплпквијуми 
Прпвера савладанпсти пбраѐенпг градива из пбласти мелпдике, ритма и диктата у пквиру засебних кплпквијума. 
Заврщни испит 
Писмени испит: једнпгласни и двпгласни мелпдијски диктат. 
Усмени испит: интерпретација примера а prima vista. 

Литература:  
1. Vasiljevid, Z. M. (1995). Melodika I. Beograd: Univerzitet umetnosti 
2. Vasiljevid, Z. M. (2003): Solfeđo – Metodski praktikum. Knjaževac: „Nota“ 
3. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ 
4. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio II. Бепград: ФМУ 
5. Drobni, I., Drobni, Т. (2015). Solfeggietto. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti 
6. Drobni, I. (2013). Hromatika i alteracije. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS 
7. Drobni, I., Ristid, T (2003). Bahovi korali – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike 
8. Jollet, J. C. (1987). Jeux de rhytme et jeux de cles. Paris: Gerard Bilaudot 
9. Крщиё-Секулиё, В. (2003). Интпнација – функципнална мнпгпстранпст тпнпва. Бепград:  ФМУ 
10. Popovid, B. (1969). Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU 
11. Тпдпрпвиё, Д. (2013). Певаое са листа. Бепград: Факултет музишке уметнпсти 
12. Noel Gallon (1964).  50 Leçons Solfège rythmiques. Paris: Max Escig 
13. Збирке једнпгласних и вищегласних диктата дпмаёих и инпстраних аутпра 
14. Пдгпварајуёи примери из уметнишке впкалне и инструменталне литературе 
15. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Практикум из сплфеѐа ‒ Мелпдика: певаое и диктат. Бепград: Факултет музишке уметнпсти. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, интерактивна настава, демпнстрације, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијуми 50 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 10 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLSO1 - Сплфеѐп 1 

Наставници: Петрпвиё Ш. Милена, редпвни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 18 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеѐу са впкалнп-инструменталнпм и тепријскпм наставпм са циљем псппспбљаваоа 
студената за разумеваое музишкпг текста и музишкпг садржаја, ташну и тешну и прпмищљену интерпретацију. 

Исхпд предмета:  
Развијен функципналан нашин мищљеоа и сппспбнпст интерпретације (шитаое са листа), памёеоа и бележеоа музишкпг 
текста (инструктивних кап и примера из музишке литературе). 

Садржај предмета:  
 
Дијатпника, дијатпнске мпдулације, хрпматика, алтерације; (једнпглас и вищегласје). Пдгпварајуёи једнпгласни и двпгласни 
диктати. Вищегласје.  
Ритам: ппставка дисаоа, артикулације и фразираоа. Систематизација ритмпва. Разлишите јединице брпјаоа; Равнпмерни 
ритмпви; ппдела трпдела; брза темпа; лагана темпа и псмпделна ппдела; шитаое и певаое примера из инструктивне и 
уметнишке литературе.  
Теприја музике: утврѐиваое пбраѐених наставних пбласти. 
Рад на бележеоу једнпгласних и вищегласних диктата. 
 
Кплпквијуми 
Прпвера савладанпсти пбраѐенпг градива из пбласти мелпдике, ритма и диктата у пквиру засебних кплпквијума. 
 
Заврщни испит 
Писмени испит: једнпгласни и двпгласни мелпдијски диктат. 
Усмени испит: интерпретација примера а prima vista. 

Литература:  
1. Vasiljevid, Z. M. (1995). Melodika I. Beograd: Univerzitet umetnosti 
2. Vasiljevid, Z. M. (2003): Solfeđo – Metodski praktikum. Knjaževac: „Nota“ 
3. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ 
4. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio II. Бепград: ФМУ 
5. Drobni, I., Drobni, Т. (2015). Solfeggietto. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti 
6. Drobni, I. (2013). Hromatika i alteracije. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS 
7. Drobni, I., Ristid, T (2003). Bahovi korali – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike 
8. Jollet, J. C. (1987). Jeux de rhytme et jeux de cles. Paris: Gerard Bilaudot 
9. Крщиё-Секулиё, В. (2003). Интпнација – функципнална мнпгпстранпст тпнпва. Бепград:  ФМУ 
10. Popovid, B. (1969). Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU 
11. Тпдпрпвиё, Д. (2013). Певаое са листа. Бепград: Факултет музишке уметнпсти 
12. Noel Gallon (1964).  50 Leçons Solfège rythmiques. Paris: Max Escig 
13. Збирке једнпгласних и вищегласних диктата дпмаёих и инпстраних аутпра 
14. Пдгпварајуёи примери из уметнишке впкалне и инструменталне литературе 
15. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Практикум из сплфеѐа ‒ Мелпдика: певаое и диктат. Бепград: Факултет музишке уметнпсти. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, интерактивна настава, демпнстрације, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијуми 50 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 10 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLSM2 - Сплфеѐп 2 

Наставници: Миланкпвиё Д. Вера, редпвни прпфеспр; Хрпка-Вещкпвац А. Ивана, ванредни прпфеспр; Дубљевиё П. Јелена, 
наставник струшнпг предмета; Тпдпрпвиё Д. Драгана, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен Сплфеѐп 1 (OLSM1) 

Циљ предмета:  
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеѐу са впкалнп-инструменталнпм и тепријскпм наставпм са циљем псппспбљаваоа 
студената за разумеваое музишкпг текста и музишкпг садржаја, ташну и тешну и прпмищљену интерпретацију. 

Исхпд предмета:  
Развијен функципналан нашин мищљеоа и сппспбнпст интерпретације (шитаое са листа), памёеоа и бележеоа музишкпг 
текста (инструктивних кап и примера из музишке литературе). 

Садржај предмета:  
 
Дијатпника, дијатпнске мпдулације, хрпматика, алтерације; хрпматске мпдулације (једнпглас и вищегласје); мпдалнпст и 
битпналнпст. Пдгпварајуёи једнпгласни, двпгласни и трпгласни диктати. Вищегласје.  
 
Ритам: брза темпа – пднпс брзине, фактуре и карактера музишкпг дела, прпмене метра; неправилне ритмишке групе на два и 
вище пптеза; лагана темпа и ппдела пптеза. Прпмене метра; умерена темпа – пднпс брзине, фактуре и карактера музишкпг 
дела; прпмене метра и темпа; брза темпа; неправилне ритмишке групе; Теприја музике. 
 
Рад на бележеоу једнпгласних и вищегласних диктата. 
 
Кплпквијуми 
Прпвера савладанпсти пбраѐенпг градива из пбласти мелпдике, ритма и диктата у пквиру засебних кплпквијума. 
 
Заврщни испит 
Писмени испит: једнпгласни и двпгласни мелпдијски диктат. 
Усмени испит: интерпретација примера а prima vista. 

Литература:  
1. Vasiljevid, Z. M. (1995). Melodika I. Beograd: Univerzitet umetnosti 
2. Vasiljevid-Drobni, M (1995). Melodika II. Beograd: FMU 
3. Vasiljevid, Z. M. (2003). Solfeđo – Metodski praktikum. Knjaževac: „Nota“ 
4. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ 
5. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio II. Бепград: ФМУ 
6. Drobni, I., Drobni, Т. (2015). Solfeggietto. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti 
7. Drobni, I. (2013). Hromatika i alteracije. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS 
8. Drobni, I., Ristid, T (2003). Bahovi korali – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike 
9. Тпдпрпвиё, Д. (2013). Певаое са листа. Бепград: Факултет музишке уметнпсти 
10. Jollet, J. C. (1987): Jeux de rhytme et jeux de cles. Paris: Gerard Bilaudot 
11. Крщиё-Секулиё, В. (2003). Интпнација – функципнална мнпгпстранпст тпнпва. Бепград:  ФМУ 
12. Popovid, B. (1969): Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU 
13. Ристиё, Т., Дрпбни, И. (2005). Мпдуси – увпд у интерфункципналну науку п музици. Бепград: Завпд за учбенике 
14. Noel Gallon (1964).  50 Leçons Solfège rythmiques. Paris: Max Escig 
15. Збирке једнпгласних и вищегласних диктата дпмаёих и инпстраних аутпра 
16. Пдгпварајуёи примери из уметнишке впкалне и инструменталне литературе 
17. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Практикум из сплфеѐа ‒ Мелпдика: певаое и диктат. Бепград: Факултет музишке уметнпсти. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, интерактивна настава, демпнстрације, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијуми 50 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 10 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLSO2 - Сплфеѐп 2 

Наставници: Дрпбни а. Ивана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Бранкпвиё Т. Александра, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 18 

Услпв: Пплпжен Сплфеѐп 1 (OLSO1) 

Циљ предмета:  
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеѐу са впкалнп-инструменталнпм и тепријскпм наставпм са циљем псппспбљаваоа 
студената за разумеваое музишкпг текста и музишкпг садржаја, ташну и тешну и прпмищљену интерпретацију. 

Исхпд предмета:  
Развијен функципналан нашин мищљеоа и сппспбнпст интерпретације (шитаое са листа), памёеоа и бележеоа музишкпг 
текста (инструктивних кап и примера из музишке литературе). 

Садржај предмета:  
 
Тепријска настава Дијатпника, дијатпнске мпдулације, хрпматика, алтерације; хрпматске мпдулације (једнпглас и 
вищегласје); мпдалнпст и битпналнпст. Пдгпварајуёи једнпгласни, двпгласни и трпгласни диктати. Вищегласје.  
 
Ритам: брза темпа – пднпс брзине, фактуре и карактера музишкпг дела, прпмене метра; неправилне ритмишке групе на два и 
вище пптеза; лагана темпа и ппдела пптеза. Прпмене метра; умерена темпа – пднпс брзине, фактуре и карактера музишкпг 
дела; прпмене метра и темпа; брза темпа; неправилне ритмишке групе; Теприја музике. 
 
Рад на бележеоу једнпгласних и вищегласних диктата. 
Кплпквијуми 
Прпвера савладанпсти пбраѐенпг градива из пбласти мелпдике, ритма и диктата у пквиру засебних кплпквијума. 
Заврщни испит 
Писмени испит: једнпгласни и двпгласни мелпдијски диктат. 
Усмени испит: интерпретација примера а prima vista. 

Литература:  
1. Vasiljevid, Z. M. (1995). Melodika I. Beograd: Univerzitet umetnosti 
2. Vasiljevid-Drobni, M (1995). Melodika II. Beograd: FMU 
3. Vasiljevid, Z. M. (2003). Solfeđo – Metodski praktikum. Knjaževac: „Nota“ 
4. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ 
5. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio II. Бепград: ФМУ 
6. Drobni, I., Drobni, Т. (2015). Solfeggietto. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti 
7. Drobni, I. (2013). Hromatika i alteracije. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS 
8. Drobni, I., Ristid, T (2003). Bahovi korali – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike 
9. Тпдпрпвиё, Д. (2013). Певаое са листа. Бепград: Факултет музишке уметнпсти 
10. Jollet, J. C. (1987): Jeux de rhytme et jeux de cles. Paris: Gerard Bilaudot 
11. Крщиё-Секулиё, В. (2003). Интпнација – функципнална мнпгпстранпст тпнпва. Бепград:  ФМУ 
12. Popovid, B. (1969): Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU 
13. Ристиё, Т., Дрпбни, И. (2005). Мпдуси – увпд у интерфункципналну науку п музици. Бепград: Завпд за учбенике 
14. Noel Gallon (1964).  50 Leçons Solfège rythmiques. Paris: Max Escig 
15. Збирке једнпгласних и вищегласних диктата дпмаёих и инпстраних аутпра 
16. Пдгпварајуёи примери из уметнишке впкалне и инструменталне литературе 
17. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Практикум из сплфеѐа ‒ Мелпдика: певаое и диктат. Бепград: Факултет музишке уметнпсти. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, интерактивна настава, демпнстрације, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијуми 50 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 10 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLSM3 - Сплфеѐп 3 

Наставници: Хрпка-Вещкпвац А. Ивана, ванредни прпфеспр; Дубљевиё П. Јелена, наставник струшнпг предмета; Тпдпрпвиё 
Д. Драгана, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен Сплфеѐп 2 (OLSM2) 

Циљ предмета:  
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеѐу са впкалнп-инструменталнпм и тепријскпм наставпм са циљем псппспбљаваоа 
студената за разумеваое музишкпг текста и музишкпг садржаја, ташну и тешну и прпмищљену интерпретацију. 

Исхпд предмета:  
Развијен функципналан нашин мищљеоа и сппспбнпст интерпретације (шитаое са листа), памёеоа и бележеоа музишкпг 
текста (инструктивних кап и примера из музишке литературе). 

Садржај предмета:  
 
Xрпматске и енхармпнске мпдулације (једнпглас и вищегласје); пплитпналнпст, пплимпдалнпст; репетитпријум – 
алтерације – инструктивни примери; дијатпника (у старим кљушевима; мпдулације, алтерације, битпналнпст. Фплклпрни 
низпви и лествице; Увпд у тпналнп лабилну мелпдику. Пдгпварајуёи једнпгласни, двпгласни и трпгласни диктати.  
Ритам: Ппставка алт кљуша; прпмене метра и темпа; прпмене метра и темпа у ритмишким и мелпдијским примерима; 
ритмпви Балкана. Тенпр кљуш – ппставка; пплиритмија и пплиметрија; етиде без пзнака метра 
 
Рад на бележеоу једнпгласних и вищегласних диктата. 
Кплпквијуми 
Прпвера савладанпсти пбраѐенпг градива из пбласти мелпдике, ритма и диктата у пквиру засебних кплпквијума. 
Заврщни испит 
Писмени испит: једнпгласни и двпгласни мелпдијски диктат. 
Усмени испит: интерпретација примера а prima vista. 

Литература:  
1. Vasiljevid, Z. M. (2003). Solfeđo – Metodski praktikum. Knjaževac: „Nota“  
2. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ 
3. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio II. Бепград: ФМУ 
4. Drobni, I., Drobni, Т. (2015). Solfeggietto. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti 
5. Drobni, I. (2013). Hromatika i alteracije. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS 
6. Drobni, I. (2013). Heterometrija. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS 
7. Drobni, I., Ristid, T (2003). Bahovi korali – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike 
8. Jollet, J. C. (1987).  Jeux de rhytme et jeux de cles. Paris: Gerard Bilaudot 
9. Тпдпрпвиё, Д. (2013). Певаое са листа. Бепград: Факултет музишке уметнпсти 
10. Popovid, B. (1969). Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU 
11. Ristid, T., Drobni, I. (2005): Modusi – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike 
12. Noel Gallon (1964).  50 Leçons Solfège rythmiques. Paris: Max Escig 
13. Kršid, V., Pantovid, Lj., Vasiljevid-Drobni, M. (1991): Alt i tenor ključ. Beograd: FMU 
14. Lazzari, A. (1982). Solfeggi parlati e cantati. Milano: Ricordi  
15. Збирке једнпгласних и вищегласних диктата дпмаёих и инпстраних аутпра 
16. Пдгпварајуёи примери из уметнишке впкалне и инструменталне литературе 
17. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Практикум из сплфеѐа ‒ Мелпдика: певаое и диктат. Бепград: Факултет музишке уметнпсти. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, интерактивна настава, демпнстрације, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијуми 50 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 10 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OLSO3 - Сплфеѐп 3 

Наставници: Хрпка-Вещкпвац А. Ивана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: Бранкпвиё Т. Александра, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен Сплфеѐп 2 (OLSO2) 

Циљ предмета:  
Ппвезиваое садржаја рада на сплфеѐу са впкалнп-инструменталнпм и тепријскпм наставпм са циљем псппспбљаваоа 
студената за разумеваое музишкпг текста и музишкпг садржаја, ташну и тешну и прпмищљену интерпретацију. 

Исхпд предмета:  
Развијен функципналан нашин мищљеоа и сппспбнпст интерпретације (шитаое са листа), памёеоа и бележеоа музишкпг 
текста (инструктивних кап и примера из музишке литературе). 

Садржај предмета:  
 
Xрпматске и енхармпнске мпдулације (једнпглас и вищегласје); пплитпналнпст, пплимпдалнпст; репетитпријум – 
алтерације – инструктивни примери; дијатпника (у старим кљушевима; мпдулације, алтерације, битпналнпст. Фплклпрни 
низпви и лествице; Увпд у тпналнп лабилну мелпдику. Пдгпварајуёи једнпгласни, двпгласни и трпгласни диктати.  
 
Ритам: Ппставка алт кљуша; прпмене метра и темпа; прпмене метра и темпа у ритмишким и мелпдијским примерима; 
ритмпви Балкана. Тенпр кљуш – ппставка; пплиритмија и пплиметрија; етиде без пзнака метра 
 
Рад на бележеоу једнпгласних и вищегласних диктата. 
Кплпквијуми 
Прпвера савладанпсти пбраѐенпг градива из пбласти мелпдике, ритма и диктата у пквиру засебних кплпквијума. 
Заврщни испит 
Писмени испит: једнпгласни и двпгласни мелпдијски диктат. 
Усмени испит: интерпретација примера а prima vista. 

Литература:  
1. Vasiljevid, Z. M. (2003). Solfeđo – Metodski praktikum. Knjaževac: „Nota“ 
2. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio I. Бепград: ФМУ 
3. Каран, Г., Маринкпвиё, Г. (2016). Solfeggio II. Бепград: ФМУ 
4. Drobni, I., Drobni, Т. (2015). Solfeggietto. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti 
5. Drobni, I. (2013). Hromatika i alteracije. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS 
6. Drobni, I. (2013). Heterometrija. Bijeljina: Slobomir P Univerzitet, TEMPUS 
7. Drobni, I., Ristid, T (2003). Bahovi korali – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike 
8. Jollet, J. C. (1987).  Jeux de rhytme et jeux de cles. Paris: Gerard Bilaudot 
9. Тпдпрпвиё, Д. (2013). Певаое са листа. Бепград: Факултет музишке уметнпсти 
10. Popovid, B. (1969). Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti, FMU 
11. Ristid, T., Drobni, I. (2005): Modusi – uvod u interfunkcionalnu nauku o muzici. Beograd: Zavod za udžbenike 
12. Noel Gallon (1964).  50 Leçons Solfège rythmiques. Paris: Max Escig 
13. Kršid, V., Pantovid, Lj., Vasiljevid-Drobni, M. (1991): Alt i tenor ključ. Beograd: FMU 
14. Lazzari, A. (1982). Solfeggi parlati e cantati. Milano: Ricordi 
15. Збирке једнпгласних и вищегласних диктата дпмаёих и инпстраних аутпра 
16. Пдгпварајуёи примери из уметнишке впкалне и инструменталне литературе 
17. Хрпка Вещкпвац, И. (2018). Практикум из сплфеѐа ‒ Мелпдика: певаое и диктат. Бепград: Факултет музишке уметнпсти. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, интерактивна настава, демпнстрације, дискусије. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијуми 50 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 10 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGSK1 - Спциплпгија културе, OUGSK1 - Спциплпгија културе 

Наставници: Жплт Лазар, редпвни прпфеспр; Прпданпвиё Срѐан, наушни сарадник 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са најзнашајнијим спциплпщким, филпзпфским и културплпщким прпмищљаоима пднпса шевека, 
културе и уметнпсти. Разматраое прпблематике културе, најщире схваёене, студенте треба да уппзна са спциплпщким 
ппимаоем културе и уметнпсти, са главним тепријским правцима кпнцептима, темама и прпблемима у прпушаваоу пднпса 
измеѐу друщтва, културе и уметнпсти. Студенти ёе бити уппзнати и са ппјединим важним културним фенпменима и 
прпцесима у савремнпм друщтву. 

Исхпд предмета:  
Пшекује се да на крају прпцеса студенти буду у стаоу да излпже и уппреде главне тепријске праваце у Спциплпгији културе; 
да разумеју темељне ппјмпве, теме и прпблеме пднпса културе, уметнпсти, те ппсебнп музике и мпдернпг друщтва; да 
критишки прпмищљају све аспекте пднпса мпдернпг друщтва, културе и уметнпсти; да разумеју узајамнпст везе измеѐу 
ументпсти и друщтва, тј. утицај друщтва на културу у оеним разлишитим пблицима исппљаваоа, типпвима и прпизвпдима; 
кап и утицај културе на друщтвене тпкпве. 

Садржај предмета:  
У пквиру предмета Спциплпгија културе студенти ёе бити уппзнати са најзнашајнијим пријентацијама у разумеваоу културе 
и уметнпсти. Ппсебнп ёе бити упуёени у разумеваое настанка ппјмпва културе и цивилизације кап и оихпвпг истпријскпг 
развпја. У пквиру пвпг предмета разматраёе сe мнпгпструкпст знашеоа ппјма културе; ппщта типплпгија фпрми културе; 
разлишити приступи у прпмищљаоу пднпса измеѐу уметнпсти и друщтва; прпцес настанка уметнпсти и утицај друщтва на тај 
прпцес, кап и прпцеси и нашини рецепције и партиципације у култури; те културна пплитика и глпбализација у култури. 
Тематизпваёе се пднпс измеѐу спциплпгије културе и студија културе кап и пднпс музике и друщтва - мпгуёнпсти критике 
друщтвенпг ппретка и трансфпрмације друщтва. 
 
Предиспитне пбавезе шине 2 кплпквијума, писмене прпвере знаоа прехпднп преѐенпг градива. Сваки кплпквијум нпси пп 
30 ппена. Заврщни ипсит усмена прпвера знаоа пнпг градива кпје  није пбухваёенп у кплпкијумима и нпси 30 ппена. 

Литература:  
1. Александер, Виктприја. Спциплпгија уметнпсти, Бепгрд: Клип, 2007. 
2. апрѐевиё, Јелена. Ппсткултура, Бепград: Клип, 2009. 
3. апрѐевиё, Јелена (ур.). Студије културе, Бепград: Службени гласник, 2008 
4. Хпл, Стјуарт. Медији и мпё, Карппс, 2013. 
5. Келнер, Даглас. Медијска култура, Бепград: Клип, 2004 
6. Митрпвиё, Веселин. Чез кап спципкултурна импрпвизација, Бепград Филпзпфски факултет, 2012 
7. Фиск, Чпн. Пппуларна култура, Бепград: Клип, 2001. 
8. Спасиё, Ивана (прир.). Интерпретативна спциплпгија, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства, 1998 
9. Тпдпрпва, Марија. Имагинарни Балкан, Бепград: XX век, Шигпја 2006. 
10. Шејни, Дејвид, Живптни стилпви, Бепград: Клип, 2003. 
11. Група аутпра, избпр текстпва, 2009. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа – тепријскп практишна – са демпнстрацијама за пдабране теме.  
 
Дискусије и кратке вежбе (усмене или писмене) за пдабране теме.  
 
Писаое семинарскпг рада (пп избпру). 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Кплпквијум-и 60 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJSS1 - Српска впкална традиција - мала студија слушаја 

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: 4 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис II гпдине ПАС-а. 

Циљ предмета:  
Израда семинарскпг рада ппд ментпрствпм, заснпванпг на етнпмузикплпщкпм градиву предвиѐенпм за текуёу щкплску 
гпдину. 

Исхпд предмета:  
Семинарски рад дужине пкп 10 кпмпјутерски куцаних страница и оегпва усмена презентација. Прпдубљиваое знаоа п 
техници и принципима реализације краёих наушних радпва. 

Садржај предмета:  
1. Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
2. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
3. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
4. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
5. Финалнп дефинисаое синппсиса 
6. Рад на првпј верзији текста 
7. Рад на првпј верзији текста 
8. Рад на првпј верзији текста 
9. Рад на првпј верзији текста 
10. Рад на првпј верзији текста 
11. Рад на првпј верзији текста 
12. Рад на првпј верзији текста 
13. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
14. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
15. Излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената 
Кплпквијум: анализа синппсиса рада и прве верзија текста; Испитни захтеви: писмени испит: анализа заврщне верзије 
текста; Усмени испит: презентација семинарскпг рада и оегпва усмена пдбрана.. 

Литература:  
1. Литература и други извпри, усклаѐени са темпм семинарскпг рада, пдабранпм за свакпг студента ппнапспб. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Кпнсултације, дебате, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Ппщтпваое рпкпва 20 Усмена презентација 20 

Ппхаѐаое кпнсултација 20 Писмена реализација 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGCP1 - Српскп нарпднп црквенп ппјаое 1 

Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Маркпвиё Ј. Марина, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Циљ курса је стицаое знаоа, разумеваое истпријских прпцеса, кљушних фенпмена и специфишнпсти српскпг нарпднпг 
црквенпг ппјаоа. Нагласак је на интерпретативнпм мпделу наставе у кпјем се фавпризује разумеваое и креативнп 
приступаое материји. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку мпдула пд студената се пшекује да ппкажу сппспбнпст да примене истпријскп, аналитишкп и практишнп знаое 
п српскпм нарпднпм црквенпм ппјаоу. Студенти ёе бити псппспбљени за примену терминплпгије ускп везане за 
литургијску музикплпгију. 

Садржај предмета:  
Терминплпщке пдреднице: црквена, духпвна, бпгпслужбена, литургијска, паралитургијска ппјаоа. Музика у бпгпслужеоу. 
Музишкп-ппетски жанрпви бпгпслужеоа у правпславнпј цркви. Псмпгласје и Псмпгласник. Фпрмираое српскпг нарпднпг 
црквенпг ппјаоа. Типплпгија српскпг нарпднпг црквенпг ппјаоа. Глас у српскпм нарпднпм црквенпм ппјаоу. "Малп 
ппјаое". "Великп ппјаое". Пднпс гласпва у српскпм нарпднпм црквенпм ппјаоу. Специфишнпсти мелпдијске структуре. 
Типпви анализе српскпг ппјаоа. 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Презентација: усменп излагаое на задату тему. 
Усмени испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Бингулац Петар, Написи п музици, Бепград, Универзитет уметнпсти у Бепграду, 1988. 
2. Манпјлпвиё Кпста, Предгпвпр за Ппщте ппјаое Стевана Мпкраоца, Бепград, 1935. 
3. Миркпвиё Лазар, Правпславна литургика 1-3, Бепград, Свети архијерејски синпд Српске правпславне цркве, 1982. 
4. Мпкраоац, Стеван Стпјанпвиё, Српскп нарпднп црквенп ппјаое. Псмпгласник, Бепград, Свети архијерејски синпд Српске 
правпславне цркве, 1964. 
5. Пејпвиё Рпксанда и сарадници, Српска музика пд насељаваоа слпвенских племена на Балканскп пплупстрвп дп краja 
XVIII века, Бепград, Универзитет уметнпсти, 1998. 
6. Перкпвиё Радак Ивана, Музика српскпг Псмпгласника, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 2004. 
7. Перкпвиё Ивана, "Црквена музика", у: Мирјана Веселинпвиё-Хпфман, ур., Истприја српске музике, Бепград, Завпд за 
учбенике, 2007, 297-329. 
8. Petrovid Danica, Osmoglasnik u muzičkoj tradiciji Južnih Slovena, Beograd, SANU, 1982. 
9. Петрпвиё Даница, Српскп нарпднп црквенп ппјаое и оегпви записиваши, Српска музика крпз векпве, Бепград, Српска 
академија наука и уметнпсти, 1973. 
10. Стефанпвиё Димитрије, Стара српска музика, Бепград, Музикплпщки институт САНУ, 1975. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе, слущаое музике, ппјаое, дискусије, припрема и представљаое презентација. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Презентација 20 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 20   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGCP2 - Српскп нарпднп црквенп ппјаое 2 

Наставници: Перкпвиё Б. Ивана, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Маркпвиё Ј. Марина, асистент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема ппсебних предуслпва 

Циљ предмета:  
Циљ курса је стицаое знаоа, разумеваое щирих истпријских прпцеса, знашајних фенпмена и специфишнпсти српскпг 
нарпднпг црквенпг ппјаоа. Темељнп уппзнаваое музишкпг језика српскпг црквенпг ппјаоа. Развијаое сппспбнпсти 
креативне примене стешених знаоа и псппспбљаваое за аналитишке и синтетишке увиде у материју. Нагласак је на 
интерпретативнпм мпделу наставе у кпјем се фавпризује разумеваое и креативнп приступаое материји. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку мпдула пд студената се пшекује да ппкажу сппспбнпст да примене истпријскп, аналитишкп, тепријскп и 
критишкп знаое п српскпм нарпднпм црквенпм ппјаоу. Студенти ёе бити псппспбљени за примену терминплпгије ускп 
везане за литургијску музикплпгију и за критишкп разумеваое ппјава релевантних за развпј музишке праксе п кпјпј је реш. 
Студенти ёе бити у стаоу да ппју најшещёе кприщёене црквене песме. 

Садржај предмета:  
Српскп нарпднп црквенп ппјаое: терминплпщке недпумице. Хепртплпщка и друга питаоа. Истпријске смернице развпја 
српскпг нарпднпг црквенпг ппјаоа. Лпкалне варијанте српскпг нарпднпг црквенпг ппјаоа. Црквенп и нарпднп певаое: 
српднпсти и разлике. "Нашини" у" малпм ппјаоу". "Нашини" у" великпм ппјаоу". Структурални принципи српскпг нарпднпг 
црквенпг ппјаоа. Лествишне пснпве. Мелпграфски приступи. Педагпщки приступи. Српскп нарпднп црквенп ппјаое у 
савременпј литургијскпј пракси. 
Кплпквијум: писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. 
Студија: писмени рад на задату тему. 
Усмени испит: усмени пдгпвпр на два питаоа из градива. 

Литература:  
1. Бишкпв Виктпр, Византијска естетика: тепријски прпблеми, Бепград, Прпсвета, 1991. 
2. Kornelije Stankovid i njegovo doba, zbornik radova, Beograd, Srpska akademija nauka i umetnosti, 1985. 
3. Миркпвиё Лазар, Правпславна литургика 1-3, Бепград, Свети архијерејски синпд Српске правпславне цркве, 1982. 
4. Мпкраоац, Стеван Стпјанпвиё, Српскп нарпднп црквенп ппјаое. Псмпгласник, Бепград, Свети архијерејски синпд Српске 
правпславне цркве, 1964. 
5. Перкпвиё Ивана, "П есхатплпщкпм аспекту српске црквене музике", Нпви звук, интернаципнални шасппис за музику, 2000, 
16, 35-41. 
6. Перкпвиё Радак Ивана, Музика српскпг Псмпгласника, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 2004. 
7. Перкпвиё Ивана, Пд анѐепскпг ппјаоа дп хпрске уметнпсти, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 2008. 
8. Petrovid Danica, Osmoglasnik u muzičkoj tradiciji Južnih Slovena, Beograd, SANU, 1982. 
9. Stefanovid Dimitrije, "Fenomen usmene tradicije u prenošenju liturgijskog pojanja", Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i 
muziku, Novi Sad, 1990, 10-11. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, анализе, транскрипције рукпписа, слущаое музике, певаое, дискусије, писаое краёих прпблемски 
фпкусираних текстпва, припрема и представљаое презентација. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Студија 20 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 20   

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJTM1 - Теприја и метпд у етнпмузикплпгији 

Наставници: Радинпвиё В. Саоа, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Пплпжени пбавезни главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис II гпдине ПАС-а. 

Циљ предмета:  
Транскрипција и тпнпметрија – анализа музишкпг стила) и најважнијим тепријским кпнцептима ппщте етнпмузикплпгије. 

Исхпд предмета:  
Псппспбљенпст за примену базишне етнпмузикплпщке метпдплпгије (теренски рад – транскрипција и тпнпметрија – 
анализа музишкпг стила) и најважнијих тепријских кпнцепата у сппственпм наушнпм раду. 

Садржај предмета:  
 
Курс пбухвата предаваоа и дебате п следеёим питаоима:  
Метпдплпгија етнпмузикплпщкпг теренскпг рада. Метпдплпгија транскрипције и тпнпметрије. Развпј етнпмузикплпщке 
нптације. Најзнашајнији метпдплпщки дппринпси анализи музишкпг стила. Библипграфски, икпнпграфски и археплпщки 
извпри етнпмузикплпщких прпушаваоа. Пут и циљ етнпмузикплпгије (истпријски пресек и најзнашајнији студијски центри; 
најинтригантнија ппдрушја наушнпг интереспваоа; кпмпаративнп прпушаваое музике; прпушаваое музике у култури). 
Савремени правци у етнпмузикплпгији (oснпвне назнаке). Знашајније светске звушне кплекције, етнпмузикплпщке 
институције, удружеоа, гласила и пбразпвни центри. 
 
Дебате и презентације студената у пквиру предаваоа и радипница. 
Предиспитне пбавезе: кплпквијум – писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива; семинар – израда краёег текста 
(дп 4 стране) на задату тему из преѐенпг градива; Испитни захтеви: рещаваое писменпг теста сашиоенпг пд 30 краёих 
питаоа, усменп пдгпвараое на 2 питаоа. 

Литература:  
1. ABRAHAM, Otto – E. M. von Hornbostel: "Vorschläge für die Transkription exotischer Melodien", Sammelbände der 
internationalen Musikgesellschaft, Jg. 11, 1909/10, str. 1-25 *prevod: J. Todorovid+ 
2. ŽGANEC, Vinko: "Kako da leksikografiramo narodne popijevke?", Muzičke novine (Zagreb), 1948, god. III, br. 5-6, (25-26), стр. 1-2. 
3. ЗЕМЦПВСКИ, Изаљиј И.: "Етнпмузикплпгија – стпгпдищои пут", Нарпднп стваралащтвп – folklor (Бепград), гпд. XXVI, св. 1-
4, 1987, 14-28. 
4. RADINOVID, Sanja: "Suggestions for transcribing exotic melodies (A cornerstone in the Babel tower of ethnomusicological 
methodology)", New Sound (Belgrade), 2010, No. 35, стр. 28-38. 
5. COOLEY, Timothy J: "Bududnost etnomuzikološkog terenskog rada", IV međunarodni simpozij "Muzika u društvu" – zbornik 
radova (Sarajevo, 28-30. oktobra 2004), Sarajevo, Muzikološko društvo FBiH; Muzička akademija u Sarajevu, 2005, стр. 174-182. 
6. BARTÓK, Béla – А. Lord: Serbo-Croatian Folk Songs and Instrumental Pieces from the Milman Parry Collection, Yugoslav Folk 
Music, Vol. 1, New York, State University of New York Press, 1978. 
7. LOMAX, Alan: The Song Style and Culture, AAAS, Washington, D. C., 1971. 
8. MERRIAM, Alan P.: The Anthropology of Music, Northwestern University Press, 1964. 
9. MYERS, Helen (red.): Ethnomusicology: An Introduction, The Norton/Grove Handbooks in Music, New York – London, W. W. 
Norton & Company, 1992. 
10. NETTL, Bruno: The Study of Ethnomusicology (Twenty-nine Issues and Concepts), Urbana and Chicago, University of Illinois 
Press, 1983. 
11. SAKS, Kurt: Muzika starog sveta (na Istoku i Zapadu – uspon i razvoj), Beograd, Univerzitet umetnosti, 1980. 
12. HOOD, Mantle: The Ethnomusicologist, Kent (Ohio), The Kent State University Press, 1982. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дебате, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 45 Заврщни испит: Ппена - 55 

Семинар-и 10 Усмени испит 35 

Активнпст у тпку предаваоа 15 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум-и 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJTP1 - Теренска истраживаоа традиципналних плеспва Србије 

Наставници: Ракпшевиё Ш. Селена, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени етнпкпреплпщки курсеви са претхпдних гпдина студија. 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са метпдплпгијпм рада на писанпм тексту из пбласти етнпкпреплпгије (кприщёеое литературе, 
псмищљаваое и писаое синппсиса, рад на тексту). Пвладаваое аналитишким ппступцима разматраоа етнпкпреплпщких 
ппдатака и оихпва типплпгизација. 

Исхпд предмета:  
Израда семинарскпг рада базиранпг на ппзнаваоу кприщёених библипграфских јединица у кпјем је примеоен 
пдгпварајуёи ппступак анализе и типплпгизације етнпкпреплпщких ппдатака. 

Садржај предмета:  
1. Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
2. Дефинисаое семинарских тема 
3. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
4. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
5. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
6. Дискусија п синппсису 
7. Дискусија п првпј верзији текста 
8. Рад на првпј верзији текста 
9. Рад на првпј верзији текста 
10. Рад на првпј верзији текста 
11. Дискусија п финалнпј верзији текста 
12. Рад на финалнпј верзији текста 
13. Рад на финалнпј верзији текста 
14. Дискусија п синппсису презентације 
15. Дискусија п презентацији 
 
Кплпквијум: анализа синппсиса рада и прве верзија текста; Писмени испит: анализа заврщне верзије текста; Усмени испит: 
презентација семинарскпг рада и оегпва усмена пдбрана 

Литература:  
1. Према пдабранпј теми семинарскпг рада. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Дискусије у пквиру шаспва 
 
Краёа излагаоа студената 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и/верзије текста 30 Усмени испит/презентација 30 

Активнпст у тпку предаваоа/кпнсултација 10 Писмени испит/заврщна верзија текста 30 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OATS1 - Технплпгија снимаоа музике, OUATS1 - Технплпгија снимаоа музике 

Наставници: Стпјанпвиё Д. Маркп, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое са технплпгијпм снимаоа музике при шему се технплпгија ппсматра и кап прпцес снимаоа и кап студијска 
техника. Прпщириваое знаоа из пбласти звука музишких инструмената и мпгуёнпсти оегпвпг пренпщеоа дп слущалаца. 
Уппзнаваое са студијскпм аудип техникпм и ппступцима у пбради бпје, динамике и финалнпм миксу. Уппзнаваое са 
специфишнпстима дигиталне музишке прпдукције и нпвим технплпгијама у пвпј пбласти 

Исхпд предмета:  
Стицаое знаоа из пбласти технплпгије снимаоа музике пптребних за ппсап музишкпг прпдуцента. Студенти су 
псппспбљени да на пснпву карактеристика звука инструмената и састава пдаберу нашин снимаоа, брпј и врсту микрпфпна, 
кап и да сагледају утицај прве и најважније фазе снимаоа - ппставке микрпфпна на квалитет снимка. Прпщириваое знаоа 
из пбласти прпдукције музике. Уппзнаваое са прпдукцијским ппступцима кпји имају за циљ вернп и квалитетнп пренпщеое 
звука на савремене медије. Студенти су псппспбљени да критишки сагледавају прпцес прпдукције музике и активнп 
ушествују у оему. 

Садржај предмета:  
Ппјам прпдукције музике, снимаое кап деп прпдукције 
Карактеристике звука - прпстираое, брзина, фреквенција, перипда 
Спектар перипдишнпг и неперипдишнпг звука, аликвпте – хармпници 
Пснпве психпакустике: утицај гласнпёе на субјективан дпживљај бпје звука 
Елементи звука музишких инструмената са аспекта прпдукције музике: транзијенти, тпнпви и щумпви 
Микрпфпни: принцип рада, ппдела према кпнструкцији и према усмеренпсти 
Ппставка микрпфпна: ппставка из даљине и ппставка из близине 
Улпга музишкпг прпдуцента у избпру и ппставци микрпфпна за ппједине инструменте 
Звушници, студијски мпнитпри 
Аудип ланац 
Студијска техника: миксер, вищеканални снимаш 
Прпцес аналпгнпг снимаоа музике: пбрада бпје, пбрада динамике, дпдаваое реверберације, ефекти 
Аналпгни и дигитални звук 
Прпцес дигиталнпг снимаоа музике, кпмпјутерски систем 
Нивп и динамишки ппсег кпнашнпг снимка: фпрмални и нефпрмални стандарди 
Карактеристике аналпгних и дигиталних медија - трака, плпша, хард диск, кпмпакт диск, двд 
Нпве технплпгије 
Кплпквијум је писмена прпвера знаоа из претхпднп преѐенпг градива. 
Заврщни испит шини писмени тест пд тридесет питаоа. 

 

Литература:  
1. Мијиё, Милпмир Аудиптехника ЕТФ, Бепград 2004 
2. Мијиё, Мипмир Увпд у акустику ЕТФ, Бепград 2004 
3. Петрпвиё, апрѐе Технплпгија снимаоа музике 1, скрипта, ФМУ, Бепград 2012 
4. Rumsey, Francis, McCormick, Tim Sound and Recording: An Introduction, Third edition, Focal Press 1997 
5. Петрпвиё, апрѐе Снимаое и прпдукција музике I ФМУ, Бепград 1991 
6. Stanley, Alen Audio in media, 5th edition, Wadsworth publishing 1999 
7. Tomlinson, Holman 5. 1 surround sound, Focal Press 2000 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 30 Заврщни испит: Ппена - 70 

Кплпквијум-и 10 Писмени испит 70 

Активнпст у тпку предаваоа 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJTB1 - Традиципнална нарпдна музика Балкана 1 

Наставници: Радинпвиё В. Саоа, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис IV гпдине ПАС-а. 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое впкалнпг и инструменталнпг наслеѐа у земаљама западнпг Балкана, најважнијих резултата оегпвпг 
дпсадащоег истраживаоа и најзнашајнијих институција кпје су тпме ппсвеёене. Уппзнаваое са меѐуспбним утицајима и 
прпжимаоима српске и традиципналне музике нарпда са датих прпстпра. 

Исхпд предмета:  
Сазнаое п музишкпј традицији и дпметима етнпмузикплпщких истраживаоа у земљама западнпг Балкана. Сппспбнпст 
разликпваоа "аутентишних" музишкп-стилских карактеристика у наслеѐу нарпда западнпг Балкана, кап и преппзнаваоа 
елемената меѐуспбнпг утицаја српске и традиципналне музике нарпда. са тих прпстпра. 

Садржај предмета:  
 
Резултати истраживаоа и карактеристике традиципналне впкалне и инструменталне музике Црне Гпре. Резултати 
истраживаоа и карактеристике традиципналне впкалне и инструменталне музике Бпсне и Херцегпвине. Резултати 
истраживаоа и карактеристике традиципналне впкалне и инструменталне музике Хрватске. Резултати истраживаоа и 
карактеристике традиципналне впкалне и инструменталне музике Слпвеније. Српскп музишкп наслеѐе и традиције западнпг 
Балкана - прпжимаоа и утицаји. Најзнашајније институције у земљама западнпг Балкана ппсвеёене сакупљаоу, шуваоу и 
прпушаваоу музишкп-фплклпрнпг материјала; етнпмузикплпгија на виспкпщкплским устанпвама у земљама западнпг 
Балкана 
Испит је у усменпј дијалпщкпј фпрми, и састпји се из два испитна питаоа из литературе и са предаваоа. 
 
Дебате и презентације студената у пквиру предаваоа и радипница. 

Литература:  
1. BEZID, Jerko: "Muzički folklor Sinjske krajine", Narodna umjetnost, 1966. 
2. VUKIČEVID, Mirjana: Diple Stare Crne Gore, Etnoantropološki problemi, monografije, knj. 15, i Posebna izdanja Antropološkog 
društva Jugoslavije, knj. 15, Beograd, 1990. 
3. GAVAZZI, Milovan: Izabrani radovi s područja glazbe (1919 – 1976), Zagreb, Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske, 1988. 
4. ГПЛЕМПВИб, Димитрије П.: Цнпгпрска нарпдна музика, Пергамена, Ппдгприца, 1995. (музишка студија праёена са две 
аудип касете) 
5. ДЕВИб, Драгпслав: "Пблици тужеоа Цетиоанке Милуще Перпвиё", Рад XXXV кпнгреса СУФЈ (Рпжаје, 1988), Титпград, 
УФЦГ, 1988, 172-184. 
6. ŽGANEC, Vinko: "Pjesme i muzička pratnja istarskih, krčkih i novljanskih pučkih pjesama", Нарпднп стваралащтвп – folklor 
(Бепград), 1967, гпд, VI, св. 21, 1-5. 
7. ZAKID, Mirjana: "Istraživački rad Ludviga Kube u oblasti muzičkog folklora na prostoru Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije", 
Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. stoleti – Sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výroči umrtí Ludvíka 
Kuby (Opole 16. –17. listopadu 2006), Praha, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2007, 31-39. 
8. KUBA, Ludviк: U Crnoj Gori – putevi preduzeti s namjerom sakupljanja narodnih pjesama (1890-1891) [1892], Podgorica, CID, 
1996. 
9. KUMER, Zmaga: Pesem slovenske dežele, Maribor, Založba Obzorja, 1975. 
10. KUHAČ, Franjo: Osobine narodne glazbe, naročito hrvatske, Zagreb, Dionička tiskara, 1909. 
11. MILOŠEVID, Vlado: Sevdalinka, Muzej Bosanske Krajine, Banja Luka, Odsjek za narodne pjesme i igre, knj. V, Banja Luka, 1964. 
12. RIHTMAN, Cvjetko: "Polifoni oblici u narodnoj muzičkoj tradiciji BiH", Bilten IZPF, sv. 1, Sarajevo, 1951, 7-20. 
13. RIHTMAN, Cvjetko: "Narodna muzička tradicija istočne Hercegovine", Rad kongresa SUFJ (Mostar – Trebinje 1962), Sarajevo, 
1963, 75-81. 
14. RIHTMAN, Cvjetko: "Tradicionalna muzika Lepenice", Naučno društvo SR BiH, Posebna izdanja, knj. III, Sarajevo, 1963, 405-424. 
15. RIHTMAN, Cvjetko: "Narodna muzička tradicija", Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu – Etnološko-folkloristička istraživanja u 
Žepi, Nova serija – Etnologija, sv. XIX, Sarajevo, 1964, 237-305. 
16. RIHTMAN, Cvjetko: "Membranofoni muzički instrumenti u narodnoj tradiciji BiH", ANUBiH, Radovi XXXII, knj. 11, Sarajevo, 1967, 
103-120. 
17. RIHTMAN, Cvjetko: "Diple u BiH – aerofoni instrumenti tipa klarineta", ANUBiH, Radovi XXXII, knj. 11, Sarajevo, 1967, 123-142 
18. RIHTMAN, Cvjetko: "O nekim faktorima strukture melopoetskih oblika", Нарпднп стваралащтвп – folklor (Бепград), гпд. VIII, 
св. 29-32, 1969, 173-179. 
19. RIHTMAN, Cvjetko: "Tradicionalni oblici pjevanja epskih pjesama u narodnoj tradiciji BiH", Rad kongresa SUFJ (Jajce, 1968), 
Sarajevo, 1971, 97-105. 
20. STRAJNAR, Julijan: Citira (Inštrumentalna glasba v Reziji), Udine, Pizzicato, 1988. 
21. ŠIROLA, Božidar: Fudkalice, Zagreb, 1932. 
22. ŠIROLA, Božidar: Sopile i zurle, Zagreb, 1932. 
23. ŠIROLA, Božidar: Sviraljke s udarnim jezičkom¸ Djela JAZU, knj. XXXII, Zagreb, 1937. 
24. ŠIROLA, Božidar: Hrvatska narodna glazba, Zagreb, 1940. 
25. Leksikon jugoslavenske muzike 1-2, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1984. 



26. Збпрници нарпдних мелпдија западнпг Балкана, фпнпархивска граѐа ФМУ и ппстпјеёа аудип-издаоа са примерима 
традиципналне музике западнпг Балкана. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, дебате, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 45 Заврщни испит: Ппена - 55 

Семинар-и 10 Усмени испит 35 

Активнпст у тпку предаваоа 15 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   

Кплпквијум-и 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJTB2 - Традиципнална нарпдна музика Балкана 2 

Наставници: Радинпвиё В. Саоа, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета јесте уппзнаваое с пблицима балканске традиципналне нарпдне музике, првенственп впкалне. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује да ппхаѐаоем курса стекне пснпвна знаоа везана за пблике музицираоа припадника балканских 
нарпда. 

Садржај предмета:  
Пблици традиципналнпг музицираоа старпбалканскпг станпвнищтва 
Пблици традиципналнпг музицираоа у Србији: југпистпшна Србија 
Пблици традиципналнпг музицираоа у Србији: западна Србија 
Пблици традиципналнпг музицираоа у Србији: Впјвпдина 
Пблици традиципналнпг музицираоа у Србији: Крајищници 
Пблици традиципналнпг музицираоа у Србији: град 
Пблици традиципналнпг музицираоа у БиХ: селп 
Пблици традиципналнпг музицираоа у БиХ: град 
Пблици традиципналнпг музицираоа у Македпнији 
Пблици традиципналнпг музицираоа Грка 
Пблици традиципналнпг музицираоа Албанаца 
Пблици традиципналнпг музицираоа Албанаца: исељеници у Италији 
Пблици традиципналнпг музицираоа Македпнаца: селп 
Пблици традиципналнпг музицираоа Македпнаца: град 
Прпушаваое традиципналне нарпдне музике Балкана 

Литература:  
1. Р. Петрпвиё, "Двпглас у музишкпј традицији Србије", Рад XVII кпнгреса СУФЈ, Ппреш 1970, Загреб 1972, 333-337. 
2. Д. Девиё, Етнпмузикплпгија I и II, Бепград 1981. 
3. Д. Гплемпвиё, "Нпвије сепскп двпгласнп певаое у Србији", ГЕМ, ко. 47, Етнпграфски музеј, Бепград 1983, 118. 
4. Д. Девиё, Нарпдна музика Драгашева, ФМУ, Бепград 1986. 
5. Д. Гплемпвиё, Нарпдна музика Ппдриоа, Другари, Сарајевп 1987. 
6. Р. Петрпвиё, Српска нарпдна музика: песма кап израз нарпднпг музишкпг мищљеоа, САНУ, Ппсебна издаоа, ко. DXCIII, 
Пдељеое друщтвених наука, ко. 98, Бепград 1989. 
7. Д. Гплемпвиё, Нарпдна музика титпвпужишкпг краја, САНУ, Бепград 1990. 
8. Д. Гплемпвиё, "Нарпдна музика Ваљевске Кплубаре", Истраживаоа, VI, Нaрпдни музеј Ваљевп, Ваљевп 1990, 389. 
9. Д. Девиё, Нарпдна музика Црнпрешја, ЈП Щтампа, Бепград 1990. 
10. Д. Гплемпвиё, "Улпга пратеёег гласа у спскпм нарпднпм двпгласнпм певаоу (на примеру впкалне праксе западне 
Србије)", Нарпдна умјетнпст, П. И. З, Загреб 1991, 95. 
11. Д. Гплемпвиё, "Музишка традиција Такпва", у Такпвп у игри и песми, Типппластика, Г. Миланпвац 1994. 
12. Д. Девиё, "Нарпдна музика", у Културна истприја Сврљига, ко. II (Језик, култура и цивилизација), Нищ-Сврљиг 1995, 427. 
13. Д. Гплемпвиё, Етнпмузикплпщки пгледи, ХХ век, Бепград 1997. 
14. Д. Гплемпвиё, "Једнпглас у нащем нарпднпм певаоу кап један пд видпва развпја двпгласа", Фплклпр – музика – делп, 
Збпрник радпва са IV меѐунарпднпг симппзијума, Бепград 1995, ФМУ, Бепград 1997, 265-277 
15. Д. Гплемпвиё, "Српскп двпгласнп певаое (пблици – ппреклп – развпј) I, Нпви звук, бр. 8, СПКПЈ, Бепград 1996, 11-22. 
16. Д. Гплемпвиё, "Српскп двпгласнп певаое (пблици – ппреклп – развпј) II, Нпви звук, бр. 9, СПКПЈ, Бепград 1997, 21-37. 
17. Ј. Јпванпвиё, Старинске свадбене песме и пбишаји у Гпропј Јасеници (у Щумадији), Музикплпщки институт САНУ, 
Бепград 2002. 
18. D. Golemovid, Čovek kao muzičko bide, Biblioteka XX vek, Beograd 2006. 
19. Н. Кауфман, Бугарска мнпгпгласна нарпдна песма, Наука и искуствп, Спфија 1968. 
20. Ст. Чучев, Бугарска нарпдна музика, тпм 1 и 2, Музика, Спфија 1980. 
21. С. Захариева, Свираш у фплклпрнпј култури, Бугарска академија наука, Спфија 1987. 
22. А. Ахмедаја, "Албанија. Нарпдна музика", Беш 2001 (студија са кпмпакт дискпм) 
23. Б. Крута, "Местп албанске пплифпније у пплифпнији Балкана", Тирана 1987. (излагаое са симппзијума "Впкална 
пплифпнија Балкана") 
24. М. Васиљевиё, Југпслпвенски музишки фплклпр, II, Македпнија, Прпсвета – Бепград, 1953. 
25. М. Симпнпвски, "Пријентализам у тпналнпј граѐи нащих нарпдних мелпдија", Звук – југпслпвенска музишка ревија, бр. 
26-27, Сарајевп 1959. 
26. М. Симпнпвски, "Рефрени македпнских нарпдних песама", Звук – југпслпвенска музишка ревија, бр. 37-38, Сарајевп 
1960. 
27. А. Линин, "Традиципнална пракса у нарпднпј инструменталнпј музици Македпније", Нарпднп стваралащтвп – фплклпр, 
СУФЈ, св. 8, Бепград 1963. 
28. Б. Щирпла, Сппиле и зурле, Нарпдна старина, ко. XII (св. 30), Загреб 1933. 



29. Б. Чимревски, Шалгиската традиција вп Македпнија, Македпнска книга, Скппје 1985. 
30. Б. Чимревски, Гајдата вп Македпнија, Институт за фплклпр "Маркп Цепенкпв" – Скппје, ко. 5, Скппје 1996. 
31. Р. Велишкпвска, Жетварскп пееое вп Македпнија, Институт за фплклпр "Маркп Цепенкпв" – Скппје, ко. 45, Скппје 2002. 
32. D. Golemovid, Čovek kao muzičko bide, Biblioteka XX vek, Beograd 2006. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

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, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJTI1 - Традиципнални пблици музишкпг изражаваоа 

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: 4 

Услпв: Пплпжени главни курсеви на претхпднпј гпдини студија и задпвпљени сви услпви за упис IV гпдине пснпвних студија. 

Циљ предмета:  
Израда семинарскпг рада ппд ментпрствпм заснпванпг на етнпмузикплпщкпм градиву предвиѐенпм за текуёу щкплску 
гпдину 

Исхпд предмета:  
Семинарски рад дужине пкп 15 кпмпјутерски куцаних страница и оегпва усмена презентација. Прпдубљиваое знаоа п 
техници и принципима реализације краёих наушних радпва. 

Садржај предмета:  
1. Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
2. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
3. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
4. Радна библипграфија, синппсис и анализе 
5. Финалнп дефинисаое синппсиса 
6. Предаја прве верзије семинарскпг рада 
7. Рад на првпј верзији текста 
8. Рад на првпј верзији текста 
9. Рад на првпј верзији текста 
10. Рад на првпј верзији текста 
11. Рад на првпј верзији текста 
12. Рад на првпј верзији текста 
13. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
14. Рад на финалнпј верзији текста и припрема презентације 
15. Излагаое радпва и уппзнаваое са семинарским радпвима других студената 
 
Успещнпст писмене реализације: рад на тему из пбласти инструменталнпг, впкалнп-инструменталнпг или впкалнпг 
стваралащтва 
 
Успещнпст усмене реализације: јавна презентација дате теме. 

Литература:  
1. Stefan Bo – Florans Veber, Vodič kroz terensku anketu, Beograd, 2005. 
2. Metateorijske osnove kvalitativnih istraživanja (priredio Dušan Stojnov), Beograd, 2008. 
3. Recent Directions in Ethnomusicology, Ethnomusicology: an Introduction (edited by Helen Myers), THE NORTON/GROVE 
HANDBOOKS IN MUSIC, New York – London, W. W. Norton & Company, 1992, 375-399. 
4. "Musical Thinking" and" Thinking About Music" in Ethnomusicology: An Essay of Personal Interpretation, The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, Vol. 52, Issue 1, Winter 1994, 139-148. 
5. Литература и други извпри, усклаѐени са темпм семинарскпг рада, пдабранпм за свакпг студента ппнапспб. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Кпнсултације, дебате, анализе. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Ппщтпваое рпкпва 20 Усмена презентација 20 

Ппхаѐаое кпнсултација 20 Писмена реализација 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJNP1 - Традиципналнп нарпднп певаое и свираое 1 

Наставници: Ранкпвиё Б. Саоа, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: За студенте етнпмузикплпгије (ПАС) 

Циљ предмета:  
Впкална пракса Кпспва и Метпхије, јужне, југпистпшне и истпшне Србије издваја се пп свпјим пдликама у пквиру српскпг 
музишкпг кпрпуса јединственим мелпдијским мпделима, нашинима извпѐеоа украсних тпнпва, пднпспм градске и сепске 
праксе, утицајима разлишите прпвенијенције итд. Циљ предмета је да уппзна студенте са пснпвним карактеристикама 
впкалне праксе истражених делпва ппменутих ареала, репертпарпм ппједних пбласти, парадигматишним мелпдијским 
мпделима и спецификумпм укращаваоа мелпдијске линије. Ппред тпга, циљ предмета је да студенти науше пснпве 
свираоа на фрули практишним радпм на дпбијаоу тпна, извпѐеоем лествице и једнпставних мелпдијских примера. 

Исхпд предмета:  
На крају мпдула пд студената се пшекује ппзнаваое пснпвних карактеристика впкалне праксе Кпспва и Метпхије, јужне, 
југпистпшне и истпшне Србије крпз извпѐеое наушених напева, тепријскп ппзнаваое и ппажаое стилских пдлика у тпку 
слущаоа кпнкретних музишких текстпва. На пснпву стешенпг знаоа студенти ёе бити у стаоу да извпде једнпставне 
мелпдијске примере на фрули. 

Садржај предмета:  
 
Зимски семестар:  
Тепријска настава 
1. Пснпвне карактеристике впкалне праксе на Кпспву и Метпхији 
2. Фрула (пснпвне карактеристике инструмента)  
Практишна наставa кпмбинпвана са тепријскпм експликацијпм 
1. Пснпвни технике свираоа на фрули (дисаое и апликатура; свираое скале у шетвртинама).  
2. Впкална пракса севернпг дела Кпспва и Метпхије (пкплина Кпспвске Митрпвице, Пеёи и Леппсавиёа)  
3. Впкална пракса Средашке жупе 
4. Извпѐеое технишки једнпставнијих једнпгласних песама из Сириниёке жупе 
5. Мелпдијски мпдели Средашке жупе 
6. Уппзнаваое са впкалнпм пракспм пкплине Гоилана 
7. Пснпви технике свираоа на фрули (свираое целих нпта, пплпвина и шетвртина)  
8. Впкална пракса Велике Хпше 
9. Уппзнаваое са впкалнпм пракспм Призренске Гпре 
10. Специфишни пблици впкалне праксе Кпспва и Метпхије (певаое уз тепсију, певаое уз даире итд.)  
11. Уппзнаваое са пснпвама свираоа на фрули (дпбијаое тпна, извпѐеое лествице)  
12. Извпѐеое једнпставних мелпдијских примера на фрули 
13. Традиципналнп свираое (извпѐеое псмина и щеснаестина) 
14. Пбнављаое градива 
15. Пбнављаое градива  
Летои семестар:  
Тепријска настава 
1. Пснпвне карактеристике впкалне праксе јужне, југпистпшне и истпшне Србије 
Практишна наставa кпмбинпвана са тепријскпм експликацијпм 
1. Вежбе за распеваваое 
2. Впкална пракса пкплине Бујанпвца 
3. Славске и сватпвске песме из пкплине Бујанпвца 
4. Впкална пракса Бпсилеградскпг Крајищта.  
5. Карактеристишни мелпдијски мпдели из Крајищта 
6. Впкална пракса пкплине Нища 
7. Карактеристишни мелпдијски мпдели у пкплини Нища 
8. Впкална пракса пклине Сврљига 
9. Извпѐеое једнпставних музишких примера на фрули из Баое 
10. Впкална пракса Баое 
11. Српска впкална пракса у истпшнпј Србији 
12. Влащка впкална пракса у истпшнпј Србији 
13. Мелпдијски мпдели карактеристишни на ппдрушју Црнпрешја 
14. Извпѐеое једнпставних мелпдијских примера на фрули из истпшне Србије 
15. Припрема за испит 
Кплпквијум: Извпѐеое впкалних и инструменталних примера из преѐенпг градива.  
Испит: Писмени деп испита се састпји из слущнпг текста на кпме студенти преппзнају 10 традиципналних мелпдија; Усмени 
деп испита ппдразумева извпѐеое впкалних и инструменталних примера из преѐенпг градива кап и ппзнаваое пснпвних 
инфпрмација п музишким примерима (местп где је забележен пример функција песме). Кпнцертнп извпѐеое ппдразумева 
извпѐеое традиципналне музике на сцени.   



 

Литература:  
1. Закиё, Мирјана. Ранкпвиё, Саоа. 2014. Прирушник за ушеое традиципналнпг певаоа (Традиципнална музика Кпспва и 
Метпхије). ЦИПТИС, Бепград. 
2. Мпкраоац, Стпјанпвиё, Стеван. 1996. Етнпмузикплпщки записи. сабрана дела тпм 9. уредник: Драгпслав Девиё, Бепград: 
Музишкп-издавашкп предузеёе "Нпта" Коажевац, Завпд за учбенике и наставна средства Бепград. 
3. Васиљевиё, Мипдраг А. 2003. (1953). Нарпдне мелпдије с Кпспва и Метпхије, Приредила: Зприслава М. Васиљевиё, 
Бепград и Коажевац: Бепградска коига и "Нпта" Коажевац. 
4. Милпјевиё, Милпје. 2004. Нарпдне песме и игре Кпспва и Метпхије, уредник: Драгпслав Девиё, Бепград: Завпд за 
учбенике и наставна средства Бепград, Кариё Фпндација. 
5. Станкпвиё, Саоа. 1993. Индивидуалнп и кплективнп у прскпј и впкалнпј традицији жена у Гпри. диплпмски рад. Бепград: 
ФМУ. 
6. Закиё, Мирјана. 2010. "Лазаришке песме из Сириниёке жупе", Кпспвп и Метпхија у цивилизацијским тпкпвима 
(меѐунарпдни тематски збпрник), коига 2. (коижевнпст), уредник: Валентина Питулиё, Кпспвска Митрпвица, 123-136. 
7. Гплемпвиё, Димитрије и Васиё, Пливера. 1980. Нарпдне песме и игре у пкплини Бујанпвца, Ппсебна издаоа, ко. 21, 
Бепград: Етнпграфски институт САНУ. 
8. Девиё, Драгпслав. 1990. Нарпдна музика Црнпрешја. Бепград и Бпр: ЈП Щтампа, Радип и Филм Бпр, Културнп пбразпвни 
центар Бпљевац и Факултет музишке уметнпсти. 
9. Девиё, Драгпслав. 1992. Нарпдна музика. Културна истприја Сврљига. ко. II, Нищ: Нарпдни универзитет Сврљиг, Прпсвета 
- Нищ 
10. Ранкпвиё, Саоа. 2008. Пснпвни принципи ушеоа нарпднпг певаоа, Једнпгласнп певаое I. Завпд за учбенике и наставна 
средства. Бепград. 
11. Аудип издаое за слущни тест:  
 
1. Драгпслав Девиё, 2005/2008. Нарпдне песме и игре Кпспва и Метпхије, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства 
Бепград, Кариё Фпндација.  
2. 2013. Дизајте се, малп и гплемп! Сврљиг: музишка традиција. Бепград: ФМУ.  
3. Ранкпвиё, Саоа. 2013. Врбице, врбп, зелена – традиципналнп музишкп наслеѐе Призренске Гпре. ЦД, Бепград: 
Етнплпщкп-антрппплпщкп друщтвп Србије. 

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 певаоа и свираое на фрули). 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и 30 Кпнцертнп извпѐеое 10 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит (слущни тест) 10 

  Усмени испит (певаое и свираое) 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJNP2 - Традиципналнп нарпднп певаое и свираое 2 

Наставници: Ранкпвиё Б. Саоа, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: За студенте етнпмузикплпгије (ПАС) 

Циљ предмета:  
Пснпвни циљ рада је пвладаваое градским песмама кпје су биле актуелне у градским центрима Србије с краја XIX века дп 
данас, кап и музишкпфплклпрним наслеѐем Впјвпдине и српскпм музишкпм пракспм у Славпнији и Белпј Крајини. Ппред 
песама студенти ёе усаврщавати инструменталнп извпѐеое на фруливрадпм на слпженијим елементима (украсним 
тпнпвима). 

Исхпд предмета:  
На пснпву стешенпг знаоа студенти ёе мпёи да интерпретирају, вреднују и преппзнају впкалну и инструменталну градску 
праксу Србије кап и традиципналнп музишкп наслеѐе Впјвпдине, Славпније и Беле Крајине. Ппред тпга, мпёи ёе да 
сампсталнп извпде инструменталне нумере (нарпдна кпла и песме) на фрули кпје садрже украсне тпнпве. 

Садржај предмета:  
Зимски семестар:  
Тепријска настава 
1. Пснпвне карактеристике певаоа у српским градпвима с краја XIX века дп данас 
Практишна настава са тепријскпм експликацијпм 
1. Впкална техника извпѐеоа градских песама.  
2. Градске песме заступљене у музишкпм репертпару Бепграда.  
3. Градске песме на бепградским балпвима.  
4. Свираое градских песама.  
5. Песме кпје су се извпдиле у впјвпѐанским градпвима.  
6. Градске песме у јужнпј Србији.  
7. Враоанске градске песме.  
8. Ппетскп-музишки пквир враоанских градских песама.  
9. Градске песме из Санчака (Нпви Пазар).  
10. Впкални репертпар муслиманскпг станпвнищтва у Нпвпм Пазару.  
11. Градске песме из Призрена.  
12. Градске песме из истпшне Србије.  
13. Свираое градских песама.  
14. Песме из перипда Првпг светскпг рата.  
 
Летои семестар:  
Тепријска настава 
1. Впкална пракса у Впјвпдини 
2. Српска впкална пракса у Славпнији и Белпј Крајини 
Практишна настава 
1. Впкална пракса Срба у Банату 
2. Сватпвац у Банату 
3. Асталске песме 
4. Мелпдијски мпдели у певашкпм наслеѐу Баната 
5. Свираое на фрули 
6. Впкална пракса Срба у Срему 
7. Впкална пракса Срба у Башкпј 
8. Сватпвске песме у Башкпј 
9. Щалајке и беёарци у Впјвпдини 
10. Свираое на фрули 
11. Впкална пракса Срба у Славпнији 
12. Впкална пракса Срба у Белпј Крајини 
13. Свираое на фрули 
14. Припрема за испит 
15. Припрема за испит 
Кплпквијум: Извпѐеое впкалних и инструменталних примера из преѐенпг градива. Испит: Писмени деп испита се састпји из 
слущнпг текста на кпме студенти преппзнају 10 традиципналних мелпдија; Усмени деп испита ппдразумева извпѐеое 
впкалних и инструменталних примера из преѐенпг градива кап и ппзнаваое пснпвних инфпрмација п музишким примерима 
(местп где је забележен пример функција песме). Кпнцертнп извпѐеое ппдразумева извпѐеое традиципналне музике на 
сцени. 

Литература:  
1. апрѐевиё, Владимир. 1928. Српске нарпдне мелпдије: Јужна Србија. Скппље: Скппскп наушнп друщтвп. 
2. Самарчиё, Радпван. 1984. П градскпј цивилизацији на Балкану XV-XIX века. Градска култура на Балкану (XV-XIX век). 
ппсебна издаоа, ко. 20, Бепград: Балканплпщки институт САНУ, 1-8. 



3. Васиљевиё, Мипдраг. 1960. Нарпдне мелпдије лескпвашкпг краја. ппсебна издаоа: CCCXXX, ко. 11, Бепград: 
Музикплпщки институт САНУ. 
4. Васиљевиё, Мипдраг. 1953. Нарпдне мелпдије из Санчака. Ппсеба издаоа, ко. CCV, ко. 5. Бепград: Музикплпщки 
институт САНУ. 
5. Девиё, Драгпслав. (2001.) Антплпгија српских и црнпгпрских нарпдних песама с мелпдијама. Бепград: Кариё Фпндација. 
6. Милпјевиё, Милпје. 2004. Нарпдне песме и игре Кпспва и Метпхије (прир. Драгпслав Девиё). Бепград: Завпд за учбенике 
и наставна средства – Кариё фпнданица. 
7. Павкпвиё, Љубища. 2008. Антплпгија српске нарпдне музуике: Песме са Кпспва и Метпхије. Коажевац: Нпта. 
8. Арсиё, Сузана. 2013. Враоанска песма кап: експресивни жанр. (мастер рад). Бепград: ФМУ. 
9. Думниё Марија. 2013. Градска музика на Кпспву и Метпхији у истраживаоима српских етнпмузикплпга тпкпм XX века, 
Гласник етнпграфскпг института. LXI, св. 2. Бепград: Етнпграфски институт САНУ: 83-99. 
10. Ракпшевиё, Селена. 2002. Впкална традиција Срба у Дпоем Банату, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства. 
11. Матпвиё, Ана. 1989. Беёарац у Впјвпдини. Нпви Сад: Матица Српска. 
12. Ранкпвиё, Саоа. 2006. "Пснпвне пдлике српске впкалне праксе у Белпј Крајини", Истприја и мистерија музике, у шаст 
Рпксанде Пејпвиё, Музикплпщке студије – мпнпграфије, св. 2. Бепград: Катедра за музикплпгију, ФМУ. 
13. Дискпграфија за слущни тест:  
 
1. 2008). Пёу да ви ппјем враоанскп: Свираое и ппјаое старих враоанских песама. Враое: Удружеое граѐана ВЕД, CD-
5001.  
2. Ракпшевиё, Селена, 2004/2005. Ај' на рпгаљ мпмше (традиципналне песме Срба у Дпоем Банату), РТВ Паншевп.  
3. Фрациле, Нице, 2006. Традиципнална музика Срба у Впјвпдини, Антплпгија, CD 1, Матица српска, Нпви Сад. 

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 свираое на фрули).  
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и 30 Кпнцертнп извпѐеое 10 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит (слущни тест) 10 

  Усмени испит (певаое и свираое) 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJNP3 - Традиципналнп нарпднп певаое и свираое 3 

Наставници: Ранкпвиё Б. Саоа, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: За студенте етнпмузикплпгије (ПАС) 

Циљ предмета:  
Пснпвни циљ рада је пвладаваое традиципналним песмама Централне, Западне и Југпзападне Србије и уппзнаваое са 
оихпвим музишким пдликама. У пквиру прпцеса рада студенти ёе ушити напеве и агпгишки захтевне инструменталне 
мелпдије кпје су музишке парадигме ппјединих пбласти Централне, Западне и Југпзападне Србије. 

Исхпд предмета:  
На пснпву стешенпг знаоа студенти ёе мпёи да интерпретирају, вреднују и преппзнају традиципналне песме и свирку из 
Централне, Западне и Југпзападне Србије. 

Садржај предмета:  
Зимски семестар:  
Тепријска настава 
1. Уппзнаваое са пдликама впкалнпг кпрпуса Щумадије 
2. Примена литературе и аудип издаоа при ушеоу песама из Щумадије 
Практишна настава 
1. Певаое у Гружи 
2. Извпѐеое песама "на глас"  
3. Извпѐеое песама" на бас"  
4. Певаое у Лепеници 
5. Свираое нарпдних кпла из Щумадије 
6. Певаое у Гпропј и Дпопј Јасеници 
7. Певаое у Белици 
8. Впкална пракса Такпва 
9. Свираое песама из Щумадије 
10. Певашка пракса Кашера 
11. Традиципналнп певаое у Левшу 
12. Свираое инструменталних мелпдија из Щумадије 
13. Впкална пракса пкплине Бепграда 
 
Летои семестар:  
Тепријска настава 
1. Уппзнаваое са пдликама впкалнпг и инструменталнпг кпрпуса Западне Србије 
2. Уппзнаваое са пдликама впкалнпг и инструменталнпг кпрпуса Југпзападне Србије 
Практишна наставa 
1. Традиципналнп певаое у Машви 
2. Извпѐеое песама" на бас"  
3. Традиципналнп певаое и свираое у Ппдриоу 
4. Извпѐеое инструменталних мелпдија из Западне Србије.  
5. Традиципналнп певаое и свираое у Ужишкпм крају 
6. Извпѐеое песама" на бас" из Ужишкпг краја.  
7. Извпѐеое песама" на глас" из Ужишкпг краја 
8. Традиципналнп свираое (агпгика на фрули)  
9. Певаое" из вика"  
10. Традиципналнп певаое у Ваљевскпј Кплубари 
11. Карактеристишни мелпдијски мпдели у пбласти Западне Србије 
12. Карактеристишни мелпдијски мпдели у пбласти Југпзападне Србије 
13. Традиципналнп певаое и свираое у Пещтерскп-сјенишкпј висправни 
14. Традиципналнп свираое 
15. Припрема за испит 
Кплпквијум: Извпѐеое впкалних и инструменталних примера из преѐенпг градива. Испит: Писмени деп испита се састпји из 
слущнпг текста на кпме студенти преппзнају 10 традиципналних мелпдија; Усмени деп испита ппдразумева извпѐеое 
впкалних и инструменталних примера из преѐенпг градива кап и ппзнаваое пснпвних инфпрмација п музишким примерима 
(местп где је забележен пример функција песме). Кпнцертнп извпѐеое ппдразумева извпѐеое традиципналне музике на 
сцени.  

Литература:  
1. Бущетиё, Тпдпр М. 1992. Српске нарпдне песме и игре с мелпдијама из Левша. ред. Стеван Ст. Мпкраоац. Бепград. 
2. Вукишевиё-Закиё, Мирјана. 1992. "Нарпдна музика Груже и Левша", Нарпдна музика Србије, граѐа, свеска 3, Нарпдне игре 
у Левшу и Гружи. Бепград: Центар за ушеое нарпдних игара Србије, 138-164. 
3. Гплемпвиё, Димитрије и Васиё, Пливера. 1994. Такпвп у игри и песми. Гпрои Миланпвац: Типппластика. 
4. Јпванпвиё, Јелена. 2002. Старинске нарпдне песме и пбишаји у Гпропј Јасеници (у Щумадији). Музикплпщки институт 



САНУ, Бепград. 
5. Јпванпвиё, Јелена. 2014. Впкална традиција Јасенице у светлпсти етнпгенетских прпцеса. Бепград: Музикплпщки институт 
САНУ. 
6. Миљкпвиё, Љубинкп. 1986. Дпоа Јасеница. Смедеревска Паланка 
7. Петрпвиё, Радмила и Јпванпвиё, Јелена. 2003. Еј, Руднише ти планинп стара – певаое и свираое групе "Црнуёанка" 
(коига са прилпженим кпмпакт дискпм). Музикплпщки институт САНУ, Бепград, Културни центар, Гпрои Миланпвац. 
8. Rankovid, Sanja. 2008, "Istraživanje tradicionalne vokalne prakse u Belici". Etnoumlje, srpski World Music magazin, 4. Jagodina. 
26-31. 
9. Девиё, Драгпслав. 1989. Нарпдна музика Драгашева (пблици и развпј). Бепград: ФМУ. 
10. Гплемпвиё, Димитрије. 1990. Нарпдна музика ужишкпг краја. Ппсебна издаоа, ко. 30, св. 2. Бепград: Етнпграфски 
институт САНУ. 
11. Гплемпвиё, Димитрије. 1988. Нарпдна музика Ппдриоа. Сарајевп: Коижевна заједница: "Другари". 
12. Вукпсављевиё, Петар. 1984. Нарпдне мелпдије, игре и нпщое Пещтерскп-сјенишке висправни. ур. Слпбпдан 
Атанацкпвиё. Бепград: Радип Бепград. 
13. Гплемпвиё, Димитрије. 2009. Крстивпје. Ваљевп: Друщтвп за пшуваое српскпг фплклпра "Градац". 
14. Дискпграфија за слущни тест:  
Гплемпвиё, Димитрије и Девиё, Драгпслав. 1997. Балкански музишки кпрени, Нарпдна музика Такпва, Лпгистика, Бепград.  
Гплемпвиё, Димитрије П. 1997. Балкански музишки кпрени: Нарпдна музика Такпва. Лпгистика, Бепград, CD-5001.  
Јпванпвиё, Јелена. 2007. Щта се шује крпз гпру зелену – Традиципналнп певаое и свираое у Гпропј Јасеници, CD, Бепград: 
Музикплпщки институт САНУ. 

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 свираое на фрули).  
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница.  
Предаваоа са демпнстрацијама пп задатим темама.  
Практишне демпнстрације на шасу (певаое и свираое на фрули).  
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и 30 Кпнцертнп извпѐеое 10 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит (слущни тест) 10 

  Усмени испит (певаое и свираое) 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJNP4 - Традиципналнп нарпднп певаое и свираое 4 

Наставници: Ранкпвиё Б. Саоа, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: За студенте етнпмузикплпгије (ПАС) 

Циљ предмета:  
Пснпвни циљ рада је уппзнаваое и извпѐеое разлишитих впкалних фпрми кпје су заступљене у српскпј впкалнпј пракси 
динарских пбласти (Црне Гпре, Херцегпвине, Бпсне, Лике, Далмације, Баније и Кпрдуна) и кпд балканских нарпда. Ппред 
тпга, студенти ёе наушити најтипишније традиципналне музишке фпрме и технике певаоа кпје извпди станпвнищтвп 
ппменутих пбласти. Свираое на фрули ппдразумеваёе рад на виртупзнијим инструменталним нумерама. 

Исхпд предмета:  
На пснпву стешенпг знаоа студенти ёе мпёи сампсталнп да извпде традиципналне песме и технике певаоа из динарских 
предела (Црне Гпре, Херцегпвине, Бпсне, Лике, Далмације, Баније и Кпрдуна), кап и типишне примере везане за 
традиципналну музику других нарпда кпји живе на Балкану. Накпн ушеоа певашких техника, кпје су заступљене у наведеним 
пбластима, студенти ёе мпёи да вреднују и расппзнају карактеристишне музишке фпрме типишне за ппједине предепне 
целине, кап и да извпде слпжене инструменталне (фрулащке) нумере. 

Садржај предмета:  
Зимски семестар:  
Тепријска настава 
1. Уппзнаваое са истраживаоима впкалне праксе у динарским пбластима.  
2. Уппзнаваое са пдликама впкалнпг кпрпуса динарских пбласти.  
3. Примена литературе и аудип издаоа при ушеоу песама из динарских пбласти.  
 
Практишна настава са тепријскпм експликацијпм 
1. Певаое српских песама из Црне Гпре 
2. Певаое српских песама из Херцегпвине 
3. Певаое српских песама из Бпсне 
4. Традиципналнп свираое 
5. Певаое српских песама из Лике 
6. Певаое српских песама са Баније 
7. Певаое српских песама са Кпрдуна 
8. Ушеое једнпгласних песама 
9. Ушеое технике "грпктаоа"  
10. Традиципналнп свираое 
11. Извпѐеое" ганги" и" кпнталица"  
12. Традиципналнп свираое 
Летои семестар:  
Тепријска настава 
1. Стилпви певаоа на Балкану 
Практишна настава са тепријскпм експликацијпм 
1. Динарски впкални дијалекти 
2. Традиципналнп свираое (извпѐеое нарпдних кпла)  
3. Традиципналнп певаое у Црнпј Гпри 
4. Впкална пракса у Бугарскпј 
5. Впкална пракса у БиХ 
6. Впкална пракса у Хрватскпј 
7. Впкална пракса у Републици Слпвенији 
8. Впкална пракса у Републици Македпнији 
9. Пдлике впкалнпг кпрпуса Гршке 
10. Традиципналнп свираое (извпѐеое импрпвизација)  
11. Традиципналнп свираое песама 
12. Традиципналнп свираое нарпдних плеспва 
13.. Севдалинка 
14. Традиципналнп свираое 
15. Припрема за испит 
Кплпквијум: Извпѐеое впкалних и инструменталних примера из преѐенпг градива.  
Испит: Писмени деп испита се састпји из слущнпг текста на кпме студенти преппзнају 10 традиципналних мелпдија; Усмени 
деп испита ппдразумева извпѐеое впкалних и инструменталних примера из преѐенпг градива кап и ппзнаваое пснпвних 
инфпрмација п музишким примерима (местп где је забележен пример функција песме). Кпнцертнп извпѐеое ппдразумева 
извпѐеое традиципналне музике на сцени.  

Литература:  
1. Golemovid, Dimitrije 1996. Muzička tradicija Crne Gore (audio kasete i studija). Pergamena, Podgorica. 
2. Кеоалпвиё, Милпрад. 2002. Владп С. Милпщевиё етнпмузикплпг. Академија умјетнпсти Баоа Лука, Баоа Лука. 



3. Лајиё-Михајлпвиё, Данка. 2004. Свадбени пбишаји и песме Црнпгпраца у Башкпј. Институт за музикплпгију и 
етнпмузикплпгију Црне Гпре, Ппдгприца. 
4. Miloševid, Vlado. 1956. Bosanske narodne pjesme II, Narodni muzej- Banja Luka, Odjeljenje za muzički folklor, Banja Luka. 
5. Ранкпвиё Саоа. 2007. Впкална пракса Лијевша Ппља и Ппткпзарја (нарпдна песма кап деп културнпг идентитета). Српскп 
прпсвјетнп и културнп друщтвп "Прпсвјета", Културнп-уметнишкп друщтвп "Славкп Мандиё", Лактащи. 
6. Ранкпвиё, Саоа. 2013. Впкални дијалекти динарских Срба у Впјвпдини, дпктпрска дисертација. ФМУ. Бепград. 
7. Rihtman, Cvjetko. 1953. "Narodna muzika jajačkog sreza", Bilten IZPF, sv. 2. Sarajevo. 5-102. 
8. Dosid-Dragan, Mirjana 1991. Vokalna muzička tradicija Bosanske Krajine u AP Vojvodini, diplomski rad. FMU, Beograd. 
9. Rihtman, Cvjetko. 1951. "Polifoni oblici u narodnoj muzici Bosne i Hercegovine", Bilten Instituta za proučavanje folklora. sv. 1. 
Sarajevi. 
10. Kumer, Zmaga. 1975. Pesem slovenske dežele. Maribor: Obzorja 
11. Васиљевиё, Мипдраг. 1965. Нарпдне мелпдије Црне Гпре. Ппсебна издаоа, ко. 12. Бепград: Музикплпщки институт. 
12. Бицевски, Трпкп. 1999. Mакедпнски нарпдни песни пд Кпстурскп. Ко. 14. Скппје: Институт за фплклпр "Маркп 
Цепенкпв". 
13. Велишкпвска, Рпдна. 2006. Дијалекти у македпнскпм традиципналнпм нарпднпм певаоу. дпктпрска дисертација. 
Бепград: ФМУ. 

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 свираое на фрули).  
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и 30 Кпнцертнп извпѐеое 10 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Усмени испит (певаое и свираое) 50 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJTV1 - Традиципналнп певаое 

Наставници: Ранкпвиё Б. Саоа, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: За студенте музишке педагпгије 

Циљ предмета:  
Впкална пракса Кпспва и Метпхије, јужне, југпистпшне и истпшне Србије издваја се пп свпјим пдликама у пквиру српскпг 
музишкпг кпрпуса јединственим мелпдијским мпделима, нашинима извпѐеоа украсних тпнпва, пднпспм градске и сепске 
праксе, утицајима разлишите прпвенијенције итд. Циљ предмета је да уппзна студенте са пснпвним карактеристикама 
впкалне праксе истражених делпва ппменутих ареала, репертпарпм ппједних пбласти, парадигматишним мелпдијским 
мпделима и спецификумпм укращаваоа мелпдијске линије.  

Исхпд предмета:  
На крају мпдула пд студената се пшекује ппзнаваое пснпвних карактеристика впкалне праксе Кпспва и Метпхије, јужне, 
југпистпшне и истпшне Србије крпз извпѐеое наушених напева, тепријскп ппзнаваое и ппажаое стилских пдлика у тпку 
слущаоа кпнкретних музишких текстпва.  

Садржај предмета:  
Садржај предмета: 
Зимск семестар:  
Садржај предмета:  
Зимски семестар:  
Тепријска настава 
1. Пснпвне карактеристике впкалне праксе на Кпспву и Метпхији 
2. Стилпви певаоа на Кпспву и Метпхији 
Практишна наставa кпмбинпвана са тепријскпм експликацијпм 
1. Истпријски преглед   
2. Впкална пракса севернпг дела Кпспва и Метпхије (пкплина Кпспвске Митрпвице, Пеёи и Леппсавиёа)  
3. Впкална пракса Средашке жупе 
4. Извпѐеое технишки једнпставнијих једнпгласних песама из Сириниёке жупе 
5. Мелпдијски мпдели Средашке жупе 
6. Уппзнаваое са впкалнпм пракспм пкплине Гоилана 
7. Мелпдијски мпдели Кпспвскпг Ппмправља 
8. Впкална пракса Велике Хпше 
9. Уппзнаваое са впкалнпм пракспм Призренске Гпре 
10. Специфишни пблици впкалне праксе Кпспва и Метпхије (певаое уз тепсију, певаое уз даире итд.)  
11. Градске песме на Кпспву и Метпхији 
12. Градске песме на Кпспву и Метпхији 
13. Песме са Кпспва и Метпхије у записима Стевана Мпкраоца 
14. Песме са Кпспва и Метпхије у записима Милпја Милпјевиёа 
15. Песме са Кпспва и Метпхије у записима Мипдрага Васиљевиёа 
Летои семестар:  
Тепријска настава 
1. Пснпвне карактеристике впкалне праксе јужне, југпистпшне и истпшне Србије 
Практишна наставa кпмбинпвана са тепријскпм експликацијпм 
1. Вежбе за распеваваое 
2. Впкална пракса пкплине Бујанпвца 
3. Славске и сватпвске песме из пкплине Бујанпвца 
4. Впкална пракса Бпсилеградскпг Крајищта.  
5. Карактеристишни мелпдијски мпдели из Крајищта 
6. Впкална пракса пкплине Нища 
7. Карактеристишни мелпдијски мпдели у пкплини Нища 
8. Впкална пракса пклине Сврљига 
9. Впкална пракса пкплине Сврљига 
10. Впкална пракса Баое 
11. Српска впкална пракса у истпшнпј Србији 
12. Влащка впкална пракса у истпшнпј Србији 
13. Мелпдијски мпдели карактеристишни на ппдрушју Црнпрешја 
14. Впкална традиција Негптинске Крајине 
15. Припрема за испит 
Кплпквијум: Извпѐеое впкалних примера из преѐенпг градива.  
Испит: Усмени деп испита ппдразумева извпѐеое впкалних примера из преѐенпг градива кап и ппзнаваое пснпвних 
инфпрмација п музишким примерима (местп где је забележен пример функција песме). Кпнцертнп извпѐеое ппдразумева 
извпѐеое традиципналне музике на сцени. 

Литература:  



1. Закиё, Мирјана. Ранкпвиё, Саоа.  Прирушник за ушеое традиципналнпг певаоа (Традиципнална музика Кпспва и 
Метпхије). ЦИПТИС, Бепград, 2014. 
2. Мпкраоац, Стпјанпвиё, Стеван.  Етнпмузикплпщки записи. сабрана дела тпм 9. уредник: Драгпслав Девиё, Бепград: 
Музишкп-издавашкп предузеёе "Нпта" Коажевац, Завпд за учбенике и наставна средства Бепград, 1996. 
3. Васиљевиё, Мипдраг А.  Нарпдне мелпдије с Кпспва и Метпхије, Приредила: Зприслава М. Васиљевиё, Бепград и 
Коажевац: Бепградска коига и "Нпта" Коажевац, 2003. 
4. Милпјевиё, Милпје. Нарпдне песме и игре Кпспва и Метпхије, уредник: Драгпслав Девиё, Бепград: Завпд за учбенике и 
наставна средства Бепград, Кариё Фпндација, 2004. 
5. Станкпвиё, Саоа. Индивидуалнп и кплективнп у прскпј и впкалнпј традицији жена у Гпри. диплпмски рад. Бепград: ФМУ, 
1993. 
6. Закиё, Мирјана. "Лазаришке песме из Сириниёке жупе", Кпспвп и Метпхија у цивилизацијским тпкпвима (меѐунарпдни 
тематски збпрник), коига 2. (коижевнпст), уредник: Валентина Питулиё, Кпспвска Митрпвица, 2010, 123-136. 
7. Гплемпвиё, Димитрије и Васиё, Пливера. Нарпдне песме и игре у пкплини Бујанпвца, Ппсебна издаоа, ко. 21, Бепград: 
Етнпграфски институт САНУ, 1980. 
8. Девиё, Драгпслав. Нарпдна музика Црнпрешја. Бепград и Бпр: ЈП Щтампа, Радип и Филм Бпр, Културнп пбразпвни центар 
Бпљевац и Факултет музишке уметнпсти, 1990. 
9. Девиё, Драгпслав. Нарпдна музика. Културна истприја Сврљига. ко. II, Нищ: Нарпдни универзитет Сврљиг, Прпсвета – 
Нищ, 1992. 
10. Ранкпвиё, Саоа.  Пснпвни принципи ушеоа нарпднпг певаоа, Једнпгласнп певаое I. Завпд за учбенике и наставна 
средства. Бепград, 2008. 
11. 11. Аудип издаоa:  
 
1. Драгпслав Девиё, Нарпдне песме и игре Кпспва и Метпхије, Бепград: Завпд за учбенике и наставна средства Бепград, 
Кариё Фпндација., 2005/2008. 
2.  Дизајте се, малп и гплемп! Сврљиг: музишка традиција. Бепград: ФМУ, 2013. 
3. Ранкпвиё, Саоа. Врбице, врбп, зелена – традиципналнп музишкп наслеѐе Призренске Гпре. ЦД, Бепград: Етнплпщкп-
антрппплпщкп друщтвп Србије, 2013. 

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 певаоа). 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и 30 Кпнцертнп извпѐеое 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Усмени испит (певаое и свираое) 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJDP1 - Традиципналнп сепскп двпгласнп певаое у Србији 

Наставници: Ранкпвиё Б. Саоа, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета јесте бављеое типпвима традиципналнпг двпгласнпг певаоа у Србији. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује да ппхаѐаоем курса стекне пснпвна знаоа везана за пблике "хармпнскпг музишкпг мищљеоа" 
нащих сељака, пднпснп двпгласнпг певаоа кап пснпвним нашинпм оегпвпг изражаваоа 

Садржај предмета:  
Развпј традиципналне впкалне пплифпније, "ппдела" људи на:" мелпдијска" и" хармпнска" музишка биёа 
Ппреклп традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа старијег слпја 
Пблици традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа старијег слпја: стихијна хетерпфпнија 
Пблици традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа старијег слпја: устаљена хетерпфпнија 
Пблици традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа старијег слпја: прнаментална хетерпфпнија 
Пблици традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа старијег слпја: хетерпфпнија-бпрдун 
Пблици традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа старијег слпја: кпнтинуирани бпрдун 
Пблици традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа старијег слпја: ритмизирани бпрдун 
Ппреклп традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа нпвијег слпја 
Пблици традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа нпвијег слпја: хпмпфпнија 
Пблици традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа нпвијег слпја: хпмпфпнија-бпрдун 
Пблици традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа нпвијег слпја: хпмпфпнија - реѐи пблици 
Пблици традиципналнпг сепскпг двпгласнпг певаоа, кпнтаминација певаоа старијег и нпвијег слпја 
Ппјава трпгласа у традиципналнпм двпгласнпм певаоу нпвијег слпја 
Улпга пратеёег гласа у двпгласнпм певаоу старијег и нпвијег слпја 
предиспитне пбавезе: кплпквијум – писмена прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива; есеј – израда краёег текста (дп 4 
стране) на задату тему из преѐенпг градива; испитни захтеви: писменп рещаваое звушнпг теста, сашиоенпг пд 15 примера 
усменп. 

Литература:  
1. Р. Петрпвиё, "Двпглас у музишкпј традицији Србије", Рад XVII кпнгреса СУФЈ, Ппреш 1970, Загреб 1972, 333-337. 
2. Д. Девиё, Етнпмузикплпгија I и II, Бепград 1981. 
3. Д. Гплемпвиё, "Нпвије сепскп двпгласнп певаое у Србији", ГЕМ, ко. 47, Етнпграфски музеј, Бепград 1983, 118. 
4. Д. Девиё, Нарпдна музика Драгашева, ФМУ, Бепград 1986. 
5. Д. Гплемпвиё, Нарпдна музика Ппдриоа, Другари, Сарајевп 1987. 
6. Р. Петрпвиё, Српска нарпдна музика: песма кап израз нарпднпг музишкпг мищљеоа, САНУ, Ппсебна издаоа, ко. DXCIII, 
Пдељеое друщтвених наука, ко. 98, Бепград 1989. 
7. Д. Гплемпвиё, Нарпдна музика титпвпужишкпг краја, САНУ, Бепград 1990. 
8. Д. Гплемпвиё, "Нарпдна музика Ваљевске Кплубаре", Истраживаоа, VI, Нaрпдни музеј Ваљевп, Ваљевп 1990, 389. 
9. Д. Девиё, Нарпдна музика Црнпрешја, ЈП Щтампа, Бепград 1990. 
10. Д. Гплемпвиё, "Улпга пратеёег гласа у спскпм нарпднпм двпгласнпм певаоу (на примеру впкалне праксе западне 
Србије)", Нарпдна умјетнпст, П. И. З, Загреб 1991, 95. 
11. Д. Гплемпвиё, "Музишка традиција Такпва", у Такпвп у игри и песми, Типппластика, Г. Миланпвац 1994. 
12. Д. Девиё, "Нарпдна музика", у Културна истприја Сврљига, ко. II (Језик, култура и цивилизација), Нищ-Сврљиг 1995, 427. 
13. Д. Гплемпвиё, Етнпмузикплпщки пгледи, ХХ век, Бепград 1997. 
14. Д. Гплемпвиё, "Једнпглас у нащем нарпднпм певаоу кап један пд видпва развпја двпгласа", Фплклпр – музика – делп, 
Збпрник радпва са IV меѐунарпднпг симппзијума, Бепград 1995, ФМУ, Бепград 1997, 265-277 
15. Д. Гплемпвиё, "Српскп двпгласнп певаое (пблици – ппреклп – развпј) I, Нпви звук, бр. 8, СПКПЈ, Бепград 1996, 11-22. 
16. Д. Гплемпвиё, "Српскп двпгласнп певаое (пблици – ппреклп – развпј) II, Нпви звук, бр. 9, СПКПЈ, Бепград 1997, 21-37. 
17. Ј. Јпванпвиё, Старинске свадбене песме и пбишаји у Гпропј Јасеници (у Щумадији), Музикплпщки институт САНУ, 
Бепград 2002. 
18. D. Golemovid, Čovek kao muzičko bide, Biblioteka XX vek, Beograd 2006 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  2 

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, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OADN1 - Увпд у дигиталну нптпграфију 

Наставници: Бркљашиё К. Иван, ванредни прпфеспр; Никплпв Л. Владимир, ванредни прпфеспр; Ачиё М. Дращкп, дпцент; 
Илиё Д. Иван, дпцент; Латиншиё М. Драган, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: ппзнаваое рада на рашунару 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое са дигиталним прпграмима за нптни запис на примерима прпграма Финале и/или Сибелијус. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап пснпвна знаоа п дигиталнпј нптпграфији, спреман је за даљи сампстални рад, псппспбљен за бављеое 
писаоем нптнпг текста путем рашунара. 

Садржај предмета:  
 
Уппзнаваое са наменпм и мпгуёнпстима прпграма Финале (или Сибелијус); уппзнаваое са алаткама за рад 
у прпграму; пснпвне инфпрмације п стандардизпванпм језику кпјим електрпнски инструменти, прпграми и 
рашунари кпмуницирају - дигиталнпм интерфејсу – миди. 
Фпрмираое нптних система; унпщеое нптних кљушева, пзнака тпналитета, тактпва, кап и прпмене истих у 
тпку једне кпмппзиције; нптни запис путем тастатуре у ппјединашнпм систему. 
Рукпваое „алаткама“ за пбележаваое динамике, артикулације и карактера музике. 
Записиваое два и вище слпјева (лејери) у једнпм систему, двпгласја и трпгласја. 
Фпрмираое акплада, запис у два и вище нптних система, фпрмираое група инструмената. 
Ппступак извпда щтимпва из партитуре за вище инструмената; нптација у пркестарскпј партитури. 
Превпѐеое нптнпг записа у миди и пдф; унпщеое нпта у текст путем миди ппвезане клавијатуре. 
Звушна реализација нптнпг записа. 
Уписиваое текста; нптни запис песме са впкалнпм депницпм и једним или вище инструмената. 
Нптација у чезу; нптација у пппуларнпј музици; стандард велишина страна у разлишитим земљама 
Разлике и слишнпсти меѐу прпграмима Финале и Сибелијус – принцип рада; анализа ппстпјеёих, заврщених 
записа и критишки псврт 
 
Вежбаоа сампсталних записа са предаваоа; записиваое краёих инструменталних или впкалних и впкалнп- 
инструменталних (делпва) кпмппзиција у прпграму Финале или Сибелијус; студенти уппреѐују меѐуспбне 
радпве са истим задаткпм, кпментарищуёи разлике нптнпг записа у прпграмима. 
Захтеви у тпку мпдула: 
-дигиталнп записиваое краёих музишких целина 
-дигиталнп записиваое краёих музишких целина са впкалним депницама 
 
Испит: 
-практишни деп: дигитални препис кпмппзиције (или дела кпмппзиције) 
- усмени деп: пбразлпжеое рада. 

Литература:  
1. Дудка, Фјпдпр. Пснпве нптпграфије. Универзитет Уметнпсти у Бепграду, 1986. 
2. Gould, Elaine: Bihind Bars, The definitive guide to music nпtation, Faber music. Signatura ФМУ: B 781.2 T-108 
3. Упутствп пригиналнпг прпграма Финале 
4. E.Rudolf, Vinsent E.leonard Jr: Finale: An Easy Guide to Music Notation, Berklee Press, 2005 
5. Ben Byram-Widfield, Ronan Macdonald :Finale Music App Basics: Expert Advice, Made Easy (Everyday 
Guides Made Easy), 2015 
6. Упутствп пригиалнпг прпграма Сибелијус 
7. Humberstone, James: Sibelius 7 Music Notation Essentials (Avid Learning Series), ISBN-10: 1133788823, 
ISBN-13: 978-1133788829 
8. Rudolph, Thomas: Sibelius: A Comprehensive Guide to Sibelius Music Notation SoftwareÞUpdated 
(Technical Reference), ISBN-13: 978-1423488477, ISBN-10: 1423488474 
9. Amaya, Jenny: Sibelius 101: Sibelius Fundamentals I 
10. Guerin, Robert: MIDI Power!: The Comprehensive Guide, ISBN-13: 978-1598630848, ISBN-10: 1598630849 
11. MIDI (Musical Instrument and digtal Interface), International Conference on Advanced Computing (ICAC- 
2016) College of Computing Sciences and Information Technology (CCSIT),Teerthanker Mahaveer 
University, Moradabad ISBN-978-93-5288-834-3 
12. Изабране кпмппзиције из музишке литературе написане у прпграмима Финале и Сибелијус 
13. Изабране кпмппзиције (или делпви) из музишке литературе за практишнп пвладаваое прпграмима 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Вежбаоа 30 Усмени деп испита 10 

Активнпст и залагаое нашаспвима 10 Испит – практишни деп 50 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJUE1 - Увпд у етнпмузикплпгију 

Наставници: Радинпвиё В. Саоа, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Певаое несумоивп представља пснпвни вид нарпднпг музишкпг изражаваоа. Птуда је циљ предмета да уппзнају студенте 
са нарпднпм песмпм кап слпженпм мелппетскпм твпревинпм. Уппзнаваое студената са развпјем науке приказаним крпз 
истпријат, пд првпбитних занимаоа за "друге" традиције у путпписима, прекп пфпрмљеоа наушнпг апарата и првих 
етнпмузикплпщких метпда, дп савременијих тенденција у истраживаоу, закљушнп са крајем XX века. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује да ппхаѐаоем курса стекне пснпвна знаоа везаних за нарпдну песму кап и разумеваое пснпвних 
тпкпва развпја етнпмузикплпщке науке и примена упшених принципа развпја у разматраоу једнпставнпг музишкп-
фплклпрнпг материјала. 

Садржај предмета:  
1. Ппјам – нарпдна песма 
2. Дефиниција 
3. Настајаое 
4. Варираое кап једна пд пснпвних карактеристика нарпднпг певаоа 
5. Музишка кпнтаминација кап карактеристика нарпднпг певаоа 
6. Нарпдна песма кап мелпппетска заједница 
7. Ппшетна интереспваоа за музишки фплклпр, путпписци и прва бележеоа (дп ппшетка XIX века)  
8. Перипд рпмантизма – ппјашанп интереспваое за музишки фплклпр, збирке 
9. Прпналазак фпнпграфа и оегпв знашај; дефинисаое цент-система 
10. Прве дефиниције кпмпаративне музикплпгије и прпмена назива кпмпаративна музикплпгија у етнпмузикплпгија 
11. Антрппплпгија музике – трипартитни мпдел истраживаоа 
12. Аутпматска транскрипција Сигера и оене кпнсеквенце 
13. Блекинг и ппјам музикалнпсти 
14. Нетлпви пгледи 
15. Пснпви нптпграфије у прпграму Sibelius  
Предиспитне пбавезе: израда есеја; Испитни захтеви: писменииспит – пдгпвар на 3 питаоа. 

Литература:  
1. Д. Девиё, Етнпмузикплпгија I и II, Бепград 1981. 
2. Ф. Бпзе, Етнпмузикплпгија, Бепград 1975. 
3. Ст. Чучев, "К'м вапрпса за генезиса на нарпдните песни", Нарпднп стваралащтвп – Folklor, св. 29-32, Бепград 1969. 
4. Д. Девиё, "Пднпс ритма стиха и напева симетришнпг псмерца", Рад ХII Кпнгреса фплклприста, Цеље 1965. 
5. В. Бељајев, "Свјаз ритма текста и ритма мелпдии в нарпдних песнах", Рад ХII Кпнгреса фплклприста, Цеље 1965. 
6. Ц. Рихтман, "П пднпсу ритма, стиха и напјева у нарпднпј традицији БиХ", Рад VI Кпнгреса фплклприста, Блед 1959. 
7. И. Земцпвски, "Прилпг питаоу стрпфике нарпдних песама", Нарпднп стваралащтвп – Folklor, св. 25, Бепград 1968. 
8. Д. Гплемпвиё, Етнпмузикплпщки пгледи, ХХ век, Бепград 1997. 
9. Д. Гплемпвиё, Рефрен у нарпднпм певаоу: пд пбреда дп забаве, Ренпме – Бијељина, Академија умјетнпсти – Б. Лука, 
Бепград 2000. 
10. D. Golemovid, Čovek kao muzičko bide, Biblioteka XX vek, Beograd 2006. 
11. (Various): The New Grove Dictionary of Music and Musicians Online 
12. Allan P. Merriam: The Anthropology of Music, Northwestern University Press 1964. 
13. Džon Bleking: Pojam muzikalnosti, Nolit, Beograd 1992. 
14. Fritz Bose: Etnomuzikologija, Univerzitet umetnosti, Beograd 1975. 
15. Helen Myers: Ethnomusicology: An Introduction, Norton/Grove 1992. 
16. Тутпријал Sibelius – The Music Notation Software 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа са демпнстрацијам пп задатим темама 
Дискусије у пквиру предаваоа и радипница 
Припреме краёих излагаоа студената у пквиру радипница 
Израда краёег есеја (дп 5 страна) уз примену пснпвне мелпппетске анализе 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Есеј 40 Писмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 20   

Присуствпваое настави 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGUM1 - Увпд у музикплпгију 

Наставници: Маринкпвиё Д. Споа, редпвни прпфеспр 

Сарадници: Цветкпвиё А. Стефан, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема предуслпва 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је уппзнаваое са метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада у пбласти музикплпгије. 

Исхпд предмета:  
Уппзнаваое пснпва метпдплпгије и технике наушнпг рада и практишнп пвладаваое метпдама и техникама наушнпг 
истраживаоа (нарпшитп кприщёеоем дигиталних извпра). 
Припрема за приступ изради семинарскпг рада. 

Садржај предмета:  
Курс Увпд у музикплпгију пбухвата предаваоа и дебате п следеёим питаоима: ппјам науке и метпдплпгије, дефиниције и 
класификације музикплпщких дисциплина; метпде музикплпщких дисциплна и ппсебнп истприје музике; кприщёеое 
светских база ппдатака; техника наушнпг рада; развпј наушних иституција из пбласти музикплпгије Еврппи и у Србији. 
На курсу се пбраѐују следеёе теме: Ппјам науке; Ппјам метпдплпгије; Дефиниције музикплпгије; Метпде истприје музике; 
Техника наушнпг рада; Референтни апарат; Структура наушнпг рада; Базе ппдатака; Развпј наушних институција у Еврппи; 
Развпј наушних институција у Србији; Музикплпгија у Србији. 
Израда библипграфских јединица. Вежбе елемената технике наушнпг рада. 

Литература:  
1. Споа Маринкпвиё, Метпдплпгија наушнпистраживашкпг рада у пбласти музикплпгије, Нпви Сад – Бепград, Матица српска 
– ФМУ, 2008. 
2. Умбертп Екп, Какп се пище диплпмски рад, Бепград, Нарпдна Коига, 2000. 
3. Споа Маринкпвиё, "Из истпријата истприје музике кап наставнпг предмета", Нпви звук, 6, 1995, 137–147. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа и дебате. Израда библипграфских јединица. Вежбе елемената технике наушнпг рада. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 70 Заврщни испит: Ппена - 30 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 10 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 20 

Практишна настава 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHUA1 - Увпд у музишку теприју и анализу 1 

Наставници: Илиё Р. Ивана, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је уппзнаваое студената са метпдплпгијпм и техникпм наушнпг рада у пбласти музишке 
теприје 

Исхпд предмета:  
Псппспбљаваое студената за практишну примену разлишитих аналитишких метпда, развијаое сппспбнпсти 
да писменп упблише анализу и усменп презентирају аналитишке резултате. 

Садржај предмета:  
Тепријска настава 
Тепријска настава: 1. Метпдплпгија наушнпг рада и наушна метпдплпгија – ппјмпви и разлике 2. Избпр теме, извпри, радна 
библипграфија 3. Пснпвна и секундарна литература – метпде кпнципираоа библипграфије 4. Радипница: истраживаое 
щтампаних и дигиталних извпра наушнпг рада и састављаое библипграфије за пдабрану тему 5. Критишкп шитаое пдабранпг 
текста 6. Врсте наушних радпва 7. Писаое текста: пд кпнцепта дп кпнашнпг текста 8. Кпмппзиција наушнпг текста: делпви, 
ппглавља, пптппглавља 9. Радипница: израда дигиталне аудип-визуелне презентације пдабранпг текста 10. Референце; 
језик и стил у наушнпм тексту 11. Технишкп ппремаое наушнпг рада 12. Радипница: кпмпјутерска пбрада и ппрема наушнпг 
рада: пснпвни алати 13. Радипница: тепријска ппставка прпблема на пснпву аналитишких резултата 14. Текстуалнп 
упблишеое аналитишких резултата 15. Рекапитулација 
Практична настава 
Практишна настава: израда библипграфије на задату тему са ппсебним нагласкпм на истраживаоу интернет извпра 
(претраживаша наушних радпва, база ппдатака, електрпнских сервиса и сл.), писаое апстракта за задати текст, презентацијa 
пдабранпг наушнпг текста са станпвищта метпдплпгије и технике писаоа наушнпг рада, израда дигиталне презентације 
пдабранпг наушнпг текста, кпмпјутерска пбрада наушнпг рада и аналитишка ппрема нптних примера  
 
Испит: анализа пдабранпг наушнпг текста са станпвищта метпдплпгије наушнпг рада и пдгпвпр на једнп тепријскп питаое 

Литература:  
1. Šamid, Midhat: kako nastaje naučno delo, Sarajevo, Svjetlost, 1984 
2. Eco, Umberto: Kako se piše diplomski rad, Beograd, Narodna knjiga, 2000. 
3. Маринкпвиё, Споа, Метпдплпгија наушнпистраживашкпг рада у музикплпгији, Бепград – Нпви Сад: Факултет музишке 
уметнпсти – Матица српска, 2008. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Есеј 10 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 20   

Тест  10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHUA2 - Увпд у музишку теприју и анализу 2 

Наставници: Илиё Р. Ивана, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Испуоене предиспитне пбавезе из Увпдa у музишку теприју и анализу 1 (OHUA1) 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са традицијпм и истпријпм музишке теприје 

Исхпд предмета:  
Псппспбљаваое студената за прпмищљаое знашајних ппјава из пбласти музишке праксе, кап и развијаое истпријскпг, 
аналитишкпг и критишкпг приступа музишкпј теприји. 

Садржај предмета:  
 
1. Метпдплпгија наушнпг рада и наушна метпдплпгија – ппјмпви и разлике 2. Избпр теме, извпри, радна библипграфија 3. 
Пснпвна и секундарна литература – метпде кпнципираоа библипграфије 4. Радипница: истраживаое щтампаних и 
дигиталних извпра наушнпг рада и састављаое библипграфије за пдабрану тему 5. Критишкп шитаое пдабранпг текста 6. 
Врсте наушних радпва 7. Писаое текста: пд кпнцепта дп кпнашнпг текста 8. Кпмппзиција наушнпг текста: делпви, ппглавља, 
пптппглавља 9. Радипница: израда аудип-визуелне презентације пдабранпг текста у прпграму Power Point 10. Референце; 
језик и стил у наушнпм тексту 11. Технишкп ппремаое наушнпг рада 12. Радипница: кпмпјутерска пбрада и ппрема наушнпг 
рада: пснпвни алати 13. Радипница: тепријска ппставка прпблема на пснпву аналитишких резултата 14. Текстуалнп 
упблишеое аналитишких резултата 15. Рекапитулација 
 
израда библипграфије на задату тему са ппсебним нагласкпм на истраживаоу интернет извпра (претраживаша наушних 
радпва, база ппдатака, електрпнских сервиса и сл.), писаое апстракта за задати текст, презентацијa пдабранпг наушнпг 
текста са станпвищта метпдплпгије и технике писаоа наушнпг рада, израда презентације пдабранпг наушнпг текста у 
прпграму Power Point, кпмпјутерска пбрада наушнпг рада и аналитишка ппрема нптних примера  

Литература:  
1. Grove Dictionary of Music and Musicians: poglavlja "Theory" i" Analysis" 
2. Stefanija, Leon: Metode analize glazbe; povijesno-teorijski ocrt, Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb, 2008. 
3. Adorno, Teodor: "O problemu glazbene analize", Zvuk, br. 3, Zagreb, 1989. 
4. Zatkalik, Miloš, Medid Milena, Vlajid Smiljana: Muzička analiza 1, CD ROM, Beograd, Clio, 2004. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Есеј 10 Усмени испит 50 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 20   

Тест  10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGPU1 - Увпд у примеоену естетику, науке и теприје п уметнпстима, OUGPU1 - Увпд у примеоену 
естетику, науке и теприје п уметнпстима 

Наставници: Никплиё Д. Санела, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је да се са платфпрме примеоене естетике, кап критишке истприје и теприје хуманистике, студент уппзна са 
пснпвним ппјмпвима теприје и истприје уметнпсти, те уведе у изушаваое разлишитих пблика гпвпра п уметнпсти – 
филпзпфије уметнпсти, естетике, ппетике, теприје уметнпсти, наука п уметнпстима, нпве хуманистике и дигиталне 
хуманистике. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује да усвпји пснпвне ппјмпве естетишкпг, наушнпг и тепријскпг тумашеоа и интерпретације уметнпсти, 
кап и да се уппзна са пснпвним кпнцептима и метпдплпгијама разлишитих дисцилина хуманистике, те да им аналитишки и 
критишки приступа. 

Садржај предмета:  
Курс пбухвата предаваоа и дебате п следеёим темама:  
1) Ппјам уметнпсти и уметнишкпг дела 
2) Естетика и истприја естетике 
3) Кпнструкција извпра: антишка гршка естетика 
4) Извпѐеое естетике средоег века 
5) Ка феминистишкпј естетици и уметнпсти 
6) Ренесансни непплатпнизам и мпдернистишки неплатпнизми 
7) Барпкна естетика и маспвна култура: савремене фасцинације барпкпм 
8) Идеплпгије прпсветитељства – п кпнтекстима класишнпг стила у уметнпсти 
9) Аутпнпмија уметнпсти и естетизам: рпмантизам и фпрмализам 
10) Фантазија и фантазам у западнпј уметнпсти и теприји 
11) Мпдернпст и мпдернизми: стилпви, правци, тенденције и ппјаве 
12) Ппстмпдерна прптумашена деци: Жан Франспа Липтар 
13) Филпзпфија и разлпзи за филпзпфију 
14) Ппјам филпзпфије уметнпсти 
15) Филпзпфија и естетика музике 
16) Естетскп и естетизација 
17) Питаоа п естетскпј вреднпсти и канпну 
18) Питаоа п естетици и Другпм: еврпппцентришнпст мпдерне хуманистике 
19) Ппетишкп тумашеое уметнпсти и уметнишкпг дела; науке п уметнпстима: музикплпгија, етнпмузикплпгија, театрплпгија, 
филмплпгија, науке п ликпвним уметнпстима 
20) Теприја и теприја уметнпсти 
21) Теприја уметника и теприја у уметнпсти 
22)  Студије културе и студије медија: 'виспка', маспвна и пппуларна култура 
23) Савремени пблици уметнишке критике: критика на делу, кпнцепт дигиталнпг излагаоа, кустпске праксе и меначмент у 
култури 
24) Кпнцепт дигиталне хуманистике и дигиталних студија: слушај ппщте прганплпгије 

Литература:  
1. Бел-Виљада, Чин Х.: Уметнпст ради ументпсти и коижевни живпт, Нпви Сад, Светпви, 2004. 
2. Eko, Umberto: Umetnost i lepo u estetici srednjeg veka, Novi Sad, Svetovi, 1992. 
3. Grlid, Danko: Estetika. Povijest filozofskih problema, Zagreb, Naprijed, 1983. 
4. Kelner, Daglas: Medijska kultura – Studije kulture, identiteta i politika između modernizma i postmodernizma, Beograd, Clio, 
2004. 
5. Nikolid, Sanela: Avangardna umetnost kao teorijska praksa – Black Mountain College, Darmštatski internacionalni letnji kursevi za 
Novu muziku i Tel Quel, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 2015. 
6. Nikolid, Sanela: Bauhaus – primenjena estetika muzike, teatra i plesa, Beograd, FMK–Orion Art, 2016. 
7. Nikolid,  Sanela: „Digital studies and transcontextualization of the humanities: The case of organology.”  Digital Scholarship in the 
Humanities, in advanced, 19.03.2019: https://doi.org/10.1093/llc/fqz018 
8. Вранещ, Александра и Љиљана Маркпвиё (ур.). Дигитална хуманистика: тематски збпрник 1 и 2. Бепград: Филплпщки 
факултет Универзитета, 2015. 
9. Šuvakovid, Miško: Diskurzivna analiza. Prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama 
umetnosti i kulture, Beograd, Univerzitet umetnosti, 2006. 
10. Šuvakovid, Miško i Aleš Erjavec (ur.): Figure u pokretu, Beograd, Atoča, 2009. 
11. Šuvakovid, Miško: Pojmovnik savremene umetnosti i teorije, Beograd, Orion Art, 2011. 
12. Šuvakovid, Miško, Estetika muzike. Modeli, metode i epistemologije o/u modernoj i savremenoj muzici i umetnostima, Beograd, 
FMK–Orion Art, 2016. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 300 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум - 2 кплпквијума (два писана 
теста са пп 15 питаоа везаних за 
претхпднп пбраѐене теме) 

30 
Писмени испит -Писана прпвера знаоа: 
30 питаоа у вези са претхпднп 
пбраѐеним темама. 

60 

Присуствп на предаваоима 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGUE1 - Увпд у примеоену естетику са тепријпм уметнпсти 1 

Наставници: Никплиё Д. Санела, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је увпѐеое студената у изушаваое пснпвних тема, пбласти, ппступака и услпва примене резултата савремене 
естетике, филпзпфије уметнпсти и теприје уметнпсти у дискурсима наука п уметнпстима. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује да науши да критишки и аналитишки примеоује у усменпм гпвпру и писаним радпвима пснпвне 
ппступке естетишкпг, филпзпфскпг, наушнпг и тепријскпг тумашеоа и интерпретације уметнпсти, те да реферира ка 
естетишкпј, филпзпфскпј и тепријскпј литератури. Студент треба да пвлада ппступцима аутпанализе сппствене тепријске 
ппзиције. 

Садржај предмета:  
Курс пбухвата предаваоа и дебате п следеёим питаоима:  
1) Уметнпст и уметнишкп делп 
2) Естетика и истприја естетике 
3) Кпнструкција извпра: антишка гршка естетика 
4) Извпѐеое средопвекпвне естетике: Умбертп Екп и Михаил Бахтин 
5) Ка феминистишкпј естетици и уметнпсти: Хилдегард фпн Бинген и Мадпна 
6) Ренесансни непплатпнизам и мпдернистишки неплатпнизми 
7) Барпкна естетика и маспвна култура: савремене фасцинације барпкпм 
8) Идеплпгије прпсветитељства или п кпнтекстима класишнпг стила у музици, театру и сликарству 
9) Аутпнпмија уметнпсти и естетизам: рпмантизам и фпрмализам 
10) Фантазија и фантазам у западнпј уметнпсти: фикција, сан и несвеснп 
11) Мпдернпст и мпдернизми: стилпви, правци, тенденције и ппјаве 
12) Ппстмпдерна прптумашена деци: Жан Франспа Липтар 
13) Истприја технишких инпвација у западнпј уметнпсти: пд тела дп дигиталне уметнпсти 
14) Шитаое дпмаёих задатака– писани критишки приказ тепријскпг текста у вези са некпм пд претхпднп пбраѐених тема 
15) Кплпквијум писани тест пд 10 питаоа у вези са прехпднп пбраѐеним темама 
Заврщни испит – усмена прпвера знаоа: усмени пдгпвпр на два пд тринаест испитних питаоа 

Литература:  
1. Бел-Виљада, Чин Х.: Уметнпст ради ументпсти и коижевни живпт, Нпви Сад, Светпви, 2004. 
2. Eko, Umberto: Umetnost i lepo u estetici srednjeg veka, Novi Sad, Svetovi, 1992. 
3. Francois Lyotard, Jean: Postmoderna protumačena djeci, Zagreb, August Cesarec, 1990. 
4. Grlid, Danko: Estetika. Povijest filozofskih problema, Zagreb, Naprijed, 1983. 
5. Пернипла, Марип: Естетика двадесетпг века, Нпви Сад, Светпви, 2005. 
6. Šuvakovid, Miško: Diskurzivna analiza. Prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama 
umetnosti i kulture, Beograd, Univerzitet umetnosti, 2006. 
7. Šuvakovid, Miško: Pojmovnik savremene umetnosti i teorije, Beograd, Orion Art, 2011. 
8. Šuvakovid, Miško i Aleš Erjavec (ur.): Figure u pokretu. Savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti, Beograd, Atoča, 
2009. 
9. Tatarkijevič, Vladislav: Istorija šest pojmova, Beograd, Nolit, 1978. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, вежбе (анализа текстпва и дебате п студијама слушаја) и писаое дпмаёег задатка. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и 20 Усмени испит 60 

Присуствп на предаваоима 10   

Дпмаёи задатак 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGUE2 - Увпд у примеоену естетику са тепријпм уметнпсти 2 

Наставници: Никплиё Д. Санела, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Нема ппсебних услпва 

Циљ предмета:  
Циљ предмета је метатепријскп изушаваое и истраживаое естетике, ппетике, теприје уметнпсти,  наука п уметнпстима. , 
нпве хуманистике и дигиталне хуманистике са платфпрме примеоене естетике кап критишке истприје и теприје 
хуменистике. 

Исхпд предмета:  
Пд студента се пшекује да савлада приступе и ппступке у критишкпм и аналитишкпм тумашеоу дискурса п уметнпсти, те 
мпгуёнпсти оихпве примене у ппсебним наукама п уметнпстима, пре свега у музикплпгији. 

Садржај предмета:  
Курс пбухвата предаваоа и дебате п следеёим питаоима:  
1) Филпзпфија и разлпзи за филпзпфију 
2) Ппјам филпзпфије уметнпсти 
3) Филпзпфија и естетика музике 
4) Естетскп и естетизација 
5) Питаоа п естетскпј вреднпсти и канпну 
6) Питаоа п естетици и Другпм: еврпппцентришнпст мпдерне хуманистике 
7)  Ппетишкп тумашеое уметнпсти и уметнишкпг дела; науке п уметнпстима: музикплпгија, етнпмузикплпгија, театрплпгија, 
филмплпгија, науке п ликпвним уметнпстима 
8) Теприја и теприја уметнпсти 
9) Теприја уметника и теприја у уметнпсти,  
10)  Студије културе и студије медија: 'виспка', маспвна и пппуларна култура 
11) Савремени пблици уметнишке критике: критика на делу, кпнцепт дигиталнпг излагаоа, кустпске праксе и меначмент у 
култури 
12)  Кпнцепт дигиталне хуманистике и дигиталних студија  

Литература:  
1. Adorno, Theodor: Estetička teorija, Beograd, Nolit, 1979. 
2. Berleant, Arnold: Re-thinking Aesthetics – Rogue Essays on Aesthetics and the Arts, Burlington, Ashgate, 2005 
3. Kelner, Daglas: Medijska kultura – Studije kulture, identiteta i politika između modernizma i postmodernizma, Beograd, Clio, 
2004. 
4. Margolis, Joseph, Philosophy Looks at the Arts, Philadelphia, Temple University Press, 1987. 
5. Пернипла, Марип: Естетика двадесетпг века, Нпви Сад, Светпви, 2005. 
6.  Nikolid,  Sanela: „Digital studies and transcontextualization of the humanities: The case of organology.”  Digital Scholarship in the 
Humanities, in advanced, 19.03.2019: https://doi.org/10.1093/llc/fqz018 
7. Šuvakovid, Miško: Diskurzivna analiza. Prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama 
umetnosti i culture, Beograd, Univerzitet umetnosti, 2006. 
8. Šuvakovid, Miško i Aleš Erjavec (ur.), Figure u pokretu, Beograd, Atoča, 2009. 
9. Šuvakovid, Miško: Pojmovnik savremene umetnosti i teorije, Beograd, Orion Art, 2011. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  0 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа, вежбе (анализа текстпва и дебате п студијама слушаја) и писаое дпмаёег задатка. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и Писани тест пд 10 питаоа у 
вези са претхпднп пбраѐеним темама) 20 

Усмени испит усмена прпвера знаоа: 
усмени пдгпвпр на два пд дванаест 
испитних питаоа 

60 

Присуствп на предаваоима 10   

Дпмаёи задатак  (Писани критишки приказ 
тепријскпг текста у вези са некпм пд 
претхпднп пбраѐених тема 

10   

  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OJKP1 - Уппредна анализа музишке и кинетишке кпмппненте плеса 

Наставници: Ракпшевиё Ш. Селена, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжени етнпкпреплпщки курсеви са претхпдних гпдина студија. 

Циљ предмета:  
Уппзнаваое студената са метпдплпгијпм рада на писанпм тексту из пбласти етнпкпреплпгије (кприщёеое литературе, 
псмищљаваое и писаое синппсиса, рад на тексту). Пвладаваое аналитишким ппступцима разматраоа етнпкпреплпщких 
ппдатака и оихпва типплпгизација. 

Исхпд предмета:  
Израда семинарскпг рада базиранпг на ппзнаваоу кприщёених библипграфских јединица у кпјем је примеоен 
пдгпварајуёи ппступак анализе и типплпгизације етнпкпреплпщких ппдатака. 

Садржај предмета:  
Увпдни шас, уппзнаваое са планпм рада и захтевима курса 
Дефинисаое семинарских тема 
Радна библипграфија, синппсис и анализе 
Радна библипграфија, синппсис и анализе 
Радна библипграфија, синппсис и анализе 
Дискусија п синппсису 
Дискусија п првпј верзији текста 
Рад на првпј верзији текста 
Рад на првпј верзији текста 
Рад на првпј верзији текста 
Дискусија п финалнпј верзији текста 
Рад на финалнпј верзији текста 
Рад на финалнпј верзији текста 
Дискусија п синппсису презентације 
Дискусија п презентацији 
 
Кплпквијум: анализа синппсиса рада и прве верзија текста; Писмени испит: анализа заврщне верзије текста; Усмени испит: 
презентација семинарскпг рада и оегпва усмена пдбрана 

Литература:  
1. Према пдабранпј теми семинарскпг рада. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Дискусије у пквиру шаспва 
 
Краёа излагаоа студената 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум-и/верзије текста 30 Усмени испит/презентација 30 

Активнпст у тпку предаваоа/кпнсултација 10 Писмени испит/заврщна верзија текста 30 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGFR1 - Француски језик 1, OUGFR1 - Француски језик 

Наставници: Нпвакпвиё Скппљак Д. Бпјана, предаваш 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Да је студент ппхаѐап наставу францускпг језика у средопј щкпли 

Циљ предмета:  
Акципним приступпм у метпдплпгији ушеоа језика студент се перманентнп ставља у реалне живптне ситуације у кпјима ёе 
кпристити гпвпрни и писани језик. Увпде се краёи текстпви из струшне литературе. Студент је све сампсталнији у 
разумеваоу и изражаваоу на францускпм језику. Инсистира се на изражаваоу ставпва, мищљеоа, знаоа, ппреѐеоа, кап и 
анализи пбраѐиваних писаних и аудип-визуелних дпкумената. Пдвпјенп се пбраѐује писани и усмени вид аргументативнпг 
текста. Студент влада слпженијим решенишним структурама, оегпве решенице су јасне и кпхерентне, и у стаоу је да 
пбразлпжи и брани свпје ставпве. Инсистира се на фпрмалним писаним дпкументима пппут курикулума и мптиваципнпг 
писма, кап и на мпнплпщкпм излагаоу п свпм пбразпваоу и прпфесипналнпм искуству. 

Исхпд предмета:  
Писменп разумеваое и изражаваое: Студент је у стаоу да разуме кљушне ставке исказа, укпликп се ради п јаснпм и 
стандарднпм језику из ппзнатпг кпнтекста. Шитаое аналитиших текстпва студента уппзнаје са принципима аргументпванпг 
писаоа на францускпм језику. У писаоу кпристи једнпставне језишке структуре, мпже да састави краёе текстпве кпји 
пбраѐују блиске теме из пбласти свпјих интереспваоа, мпже да исприша свпја искуства и запажаоа. Анализпм језишких 
средстава, везника, слпжених решеница, развија се сппспбнпст изражаваоа мищљеоа крпз јаснп пдреѐене фпрмалне 
структуре. Студенти се уппзнају са структурпм писаоа аргументативнпг текста, мптиваципнпг писма, курикулума.  
Усменп разумеваое и изражаваое: Студент мпже са лакпёпм да преприша прпшитанп и искаже свпје мищљеое. Укпликп се 
гпвпри јаснп и разгпветнп, мпже да разуме сущтину инфпрмација са телевизије или радија, кап и разгпвпре са темама из 
блискпг пкружеоа или темама кпје га занимају на лишнпм и прпфесипналнпм плану. Мпже да се снаѐе у свим ситуацијама, 
да тражи инфпрмације и разуме пдгпвпр. Мпже да гпвпри п свпм прпфесипналнпм искуству, планпвима, циљевима, да 
пбразлаже и брани свпје ставпве. 

Садржај предмета:  
Граматика: Кпндиципнал презента, прпщла времена le passé composé, l'imparfait, слагаое времена и неуправни гпвпр, 
хрпнплпщки везници за ппвезиваое радои, avant + nom, avant de + infinitif, après + nom/infinitif passé, предлпзи за местп и 
време, кпнструкција si + imparfait за даваое предлпга, сибжпнктив презента – граѐеое и упптреба, глагпли мищљеоа, 
упптреба сибжпнктива и инфинитива, блискп будуёе време, пднпсне заменице, заменице у функцији директнпг и 
индиректнпг пбјекта, слагаое партиципа, услпвне решенице si + présent / futur; si + imparfait / conditionnel présent, дппусне и 
супрптне зависне решенице, плусквамперфекат, упптреба прпщлих времена, пасивне кпнструкције, прилпщке заменице en, 
y, глагпли за изражаваое псеёаоа и мищљеоа уз сибжпнктив, кпндиципнал прпщли, услпвне решенице si + plus-que-parfait 
/ conditionnel passé, ппказне и присвпјне заменице, партицип презента и герунд, решенишни везници за изражаваое узрпка 
и циља, временски везници, изражаваое рестрикције ne … que.  
Лексика и кпмуникативне функције: Изразити псеёаоа, мищљеое, тражити и дати инфпрмације, ташнп ситуирати дпгаѐаје у 
времену и прпстпру, испришати дпгаѐаје из прпщлпсти, пписати пкплнпсти и шиоенице, гпвприти п планпвима, пценити и 
пписати некп уметнишкп делп или активнпст, давати предлпге и сугестије, ушествпвати у дебати, изнпсити аргументе, 
кпристити хипптетишке решенице. Кпментарисати и анализирати текстпве, разумети вести на радију, испришати пришу или 
анегдпту, написати нпвинску вест или кратак приказ уметнишкпг дела или дпгаѐаја, разумети интервју за ппсап, представити 
себе и свпје прпфесипналнп искуствп, исказати мптивацију, сумоу, страх, незадпвпљствп, жаљеое, изразити 
нереализпвану хипптезу, пбјаснити узрпк и циљ, исказати негацију.  
Култура: Текстпви и аудип-визуелни дпкументи из разних пбласти савременпг францускпг друщтва: филмпви, ппзприщте, 
излпжбе, уметници, коижевнпст, музика, медији, шаспписи, телевизија, актуелна дещаваоа и прпблеми на спцијалнпм и 
пплитишкпм плану данащое Француске. 
Кплпквијум је писмена прпвера граматишких и лексишких  знаоа. Писмени деп испита ппдразумева разумеваое текста и 
пдгпвпре на питаоа, дпк се усмени деп састпји пд кпнверзације и интерпретације пбраѐених текстпва. 

Литература:  
1. Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 3, Livre de l'élève, méthode de français, niveau B1, Hachette FLE, Paris, 2006. 
2. Emmanuelle Daill, Pascale Trévisiol, Alter Ego 3, Cahier d'activités, niveau B1, Hachette FLE, Paris, 2007. 
3. Catherine Flumian, Josiane Labascoule, Serge Priniotakis, Corinne Royer, Nouveau Rond-Point 2, Livre de l'élève + CD audio, 
niveau B1, Editions Maison des Langues, Paris, 2011. 
4. S. Poisson-Quinton, R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, Grammaire expliquée du français, Exercices, Niveau intermédiaire, CLE 
International, 2007. 
5. Yvonne Delatour, Dominique Jennepin, Maylis Léon-Dufour, Brigitte Teyssier, Nouvelle grammaire du français, Cours de 
Civilisation Française de la Sorbonne, Hachette FLE, Paris, 2004. 
6. Michèle Boulares, Jean-Louis Frérot, Grammaire progressive du français avec 400 exercices, Niveau avancé, CLE International, 
Paris, 1997. 
7. Псим пснпвних учбеника за ушеое францускпг језика, наставни материјал ёе се дппуоавати из других извпра, кап и 
разлишитих сајтпва са лекцијама, граматишким пбјащоеоима, видеп снимцима, интерактивним вежбаоима:  
www. lepointdufle. net 
www. bonjourdefrance. com 
www. tv5monde. com 



8. Решници:  
• Јпванпвиё, С. са сарадницима, Савремени францускп - српски решник са граматикпм, Прпсвета, Бепград, 2005. или 
• Маркпвиё, Е. Ранка, Папиё, Маркп, Францускп – српски решник, БИГЗ, Бепград, 1993.  
• Једнпјезишни решник (Le Petit Robert, Larousse, Hachette) 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ппред кпмуникативне метпде у ушеоу странпг језика, примеоује се вербалнп-текстуална (мпнплпщка, дијалпщкп-
мпнплпщка, дијалпщка), текстуална, демпнстративна, препришаваое, граматишка анализа, сажимаое текста. Упптреба 
аудип-визуелнпг материјала. Интерактивна вежбаоа на интернету. Групна и кпнсултативна настава. Сампстални рад. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Кплпквијуми 40 Усмени деп испита 10 

Активнпст и присуствп на предаваоима 10 Писмени деп испита 40 
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGFR2 - Француски језик 2 

Наставници: Нпвакпвиё Скппљак Д. Бпјана, предаваш 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен Француски језик 1 (OGFR1) 

Циљ предмета:  
Накпн пвпг мпдула студент је навикнут на слпжене писане и аудип-визуелне дпкументе из разних пбласти. Шак и када не 
разуме све реши и изразе, у стаоу је да смисап прпналази у кпнтексту, и да раздваја битнп пд небитнпг. Изражава се са 
лакпёпм, тешнп и сппнтанп. Има веёу сампсталнпст у шитаоу слпжених текстпва, и мпже јаснп да разграниши мисапне 
целине. Мпже да кпментарище и анализира актуелна дещаваоа, даје мищљеое на щирпк спектар тема, и напище дпбрп 
структурисан текст на пдреѐену тему. Ппседује дпвпљнп граматишких знаоа, решенице су му јасне, кпхерентне и лпгишки 
ппвезане. 

Исхпд предмета:  
Писменп разумеваое и изражаваое: Студент мпже да разуме дуже и слпјевите текстпве, укпликп су писани стандардним 
језикпм, са ппнеким жаргпнским или специфишнп струшним изразима. Мпже да пище дугп и прегледнп на велики брпје 
тема кпје задиру у оегпва интереспваоа. Уме да напище приказ и скраёену верзију текста. Пище фпрмална писма у кпјима 
тражи инфпрмације или савете, исказује негпдпваое или тражи свпја права. Мпже да напище есеј или извещтај какп би 
саппщтип неку инфпрмацију, или да би указап на супрптстављена мищљеоа п некпј теми. Уме да напище дпбрп 
структирисан и јасан текст, и да изрази сппствене ставпве.  
Усменп разумеваое и изражаваое: Студент мпже да прати дужа излагаоа или гпвпре, укпликп је језик стандардан а 
тематика ппзната. Разуме веёину телевизијских емисија кпје гпвпре п актуелним дещаваоима или инфпрмацијама. 
Сппразумева се са лакпёпм и сппнтанпщёу. Ушествује активнп у разгпвпру и у стаоу је да заступа и брани свпје ставпве. 
Укпликп је тематика ппзната, студент мпже да прати и дпста слпжену аргументацију, и да издвпји најважније елементе 
излагаоа. Мпже да прецизнп изрази свпје ставпве, и сппнтатнп се надпвезује на дискусије свпјих сагпвпрника. 

Садржај предмета:  
Граматика: Индикатив и сибжпнктив – разлике у упптреби, глагпли и изрази за исппљаваое псеёаоа, сумое, сигурнпсти, 
сибжпнктив презента и сибжпнктив прпщли / инфинитив презента и инфинитив прпщли, пасивне кпнструкције, прпсте и 
слпжене пднпсне заменице, узрпшне, циљне решенице, кпндиципнал прпщли за исказиваое замерки и нереализпване 
радое, негација ni…ni, ne… que, редпслед заменица у функцији директнпг и индиректнпг пбјекта, глагпли кпји увпде 
неуправни гпвпр. Слагаое времена у неуправнпм гпвпру у прпщлпм времену, кпндиципналне решенице (сва три типа), 
слагаое партиципа прпщлпг, разлика измеѐу партиципа презента и герунда, лпгишки везници, слпжене решенице – 
временске, узрпшне, ппследишне, циљне, дппусне, супрптне, нпминализација, синтеза: шланпви (пдреѐени, непдреѐени, 
партитивни), синтеза: заменице (непдреѐене, присвпјне, ппказне и пднпсне), синтеза: глагплска времена и нашини.  
Лексика и кпмуникативне функције: Изразити и пдбранити мищљеое и ставпве, анализирати есеје и приредити краёи 
приказ, исказати намеру и циљ, узрпк и ппследице, прганизпвати дебату, изразити мпгуёнпст и верпватнпёу, тражити 
писменим путем инфпрмације, ппјащоеоа, исказати негпдпваое, пришати п свпм раду, интереспваоима, 
фамилијаризпвати се са терминима из пбласти свпје уметнишке дисциплине. Излпжити и структурисанп развити свпје 
мищљеое у писанпј фпрми, изразити надаоа, пшекиваоа, намере, пписати, пценити и дискутпвати п разлишитим 
уметнишким садржајима, изразизи свпје неслагаое, дебатпвати п савременим друщтвеним прпблемима, изразити нијансе у 
свпјим ставпвима, припремити усменп излагаое са аргументима на изабрану тему, детаљнп пписивати дпгаѐаје из 
прпщлпсти, ппредити и супрптстављати ставпве.  
Култура: Текстпви и аудип-визуелни дпкументи из разних пбласти савременпг францускпг друщтва: филмпви, ппзприщте, 
излпжбе, уметници, коижевнпст, музика, медији, шаспписи, телевизија, актуелна дещаваоа и прпблеми на спцијалнпм и 
пплитишкпм плану данащое Кплпквијум је писмена прпвера граматишких и лексишких  знаоа. Писмени деп испита 
ппдразумева писаое есеја на задату тему, дпк се усмени деп састпји пд краткпг експпзеа у вези са једним пд ппнуѐених 
текстпва. 

Литература:  
1. Catherine Dollez, Sylvie Pons, Alter Ego 4, méthode de français, niveau B2, Hachette FLE, Paris, 2007. 
2. Annie Berthet, Alter Ego 4, Cahier d'activités, niveau B2, Hachette FLE, Paris, 2008. 
3. F. Barthélémy, C. Kleszewski, E. Perrichon, S. Wuattier, Version Originale 4, méthode de français, niveau B2, Editions Maison des 
Langues, Paris, 2013. 
4. F. Capucho, M. Denyer, J. Labascoule, A. Rébuffé et C. Royer, Nouveau Rond-Point 3, Livre de l'élève + CD audio, niveau B2, 
Editions Maison des Langues, Paris, 2013. 
5. S. Poisson-Quinton, R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, Grammaire expliquée du français, Exercices, Niveau intermédiaire, CLE 
International, 2007. 
6. Yvonne Delatour, Dominique Jennepin, Maylis Léon-Dufour, Brigitte Teyssier, Nouvelle grammaire du français, Cours de 
Civilisation Française de la Sorbonne, Hachette FLE, Paris, 2004. 
7. Michèle Boulares, Jean-Louis Frérot, Grammaire progressive du français avec 400 exercices, Niveau avancé, CLE International, 
Paris, 1997. 
8. Псим пснпвних учбеника за ушеое францускпг језика, наставни материјал ёе се дппуоавати из других извпра, кап и 
разлишитих сајтпва са лекцијама, граматишким пбјащоеоима, видеп снимцима, интерактивним вежбаоима:  
www. lepointdufle. net www. bonjourdefrance. com www. tv5monde. com 
9. Решници:  



• Јпванпвиё, С. са сарадницима, Савремени францускп - српски решник са граматикпм, Прпсвета, Бепград, 2005. или 
• Маркпвиё, Е. Ранка, Папиё, Маркп, Францускп – српски решник, БИГЗ, Бепград, 1993.  
• Једнпјезишни решник (Le Petit Robert, Larousse, Hachette) 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ппред кпмуникативне метпде у ушеоу странпг језика, примеоује се вербалнп-текстуална (мпнплпщка, дијалпщкп-
мпнплпщка, дијалпщка), текстуална, демпнстративна, препришаваое, граматишка анализа, сажимаое текста. Упптреба 
аудип-визуелнпг материјала. Интерактивна вежбаоа на интернету. Групна и кпнсултативна настава. Сампстални рад. 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Усмена презентација 10 Усмени деп испита 25 

Активнпст на предаваоима 10 Писмени деп испита 25 

Кплпквијум 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGFR3 - Француски језик 3 

Наставници: Нпвакпвиё Скппљак Д. Бпјана, предаваш 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен Француски језик 2 (OGFR2) 

Циљ предмета:  
 Накпн пвпг мпдула студент се псампстаљује у гпвпру, у стаоу је да разуме сущтину кпнкретних или апстрактних садржаја у 
некпм слпженпм тексту, кап и струшну расправу из оегпве пбласти. У стаоу је да се изражава са пдреѐеним степенпм 
лакпёе и сппнтанпсти. Ппсебан циљ наставе је фамилијаризација са разним типпвима дпкумената из пбласти музике. 

Исхпд предмета:  
Писменп разумеваое и изражаваое : Студент мпже да разуме дуже текстпве из разних пбласти, а нарпшитп из пбласти 
музике.  Мпже да напище шланак, приказ или есеј, у кпјима би изнеп сппственп мищљеое и аргументпване закљушке. Уме 
да напище дпбрп структирисан и јасан текст.  
Усменп разумеваое и изражаваое : Студент мпже да разуме дуже усмене дпкументе, нарпшитп акп је тематика блиска и 
припада сфери интереспваоа или прпфесије. Сппразумева се са лакпёпм и сппнтанпщёу. Ушествује активнп у разгпвпру и у 
стаоу је да заступа и брани свпје ставпве. Мпже да усменп излаже пред аудитпријумпм на задату тему из пбласти музике. 

 

Садржај предмета:  
Граматика : Слпжене решенице : временске, узрпшне, ппследишне, циљне, дппусне, супрптне, хипптетишке. Глагплска 
времена и оихпвп слагаое.  Индикатив и сибжпнктив. Кпндиципнал прпщли. Лпгишки везници. Нпминализација. 
 Лексика и кпмуникативне функције : Анализирати текстпве из пбласти музике,  припремити експпзе, исказати намеру и 
циљ, узрпк и ппследице, прганизпвати дебату, изразити мпгуёнпст и верпватнпёу, гпвприти п свпјим студијама, раду,  
интереспваоима, фамилијаризпвати се са терминима из пбласти свпје уметнишке дисциплине.  
Култура : Текстпви и аудип-визуелни дпкументи из разних пбласти савременпг францускпг друщтва : музика, филмпви, 
ппзприщте, излпжбе, уметници, коижевнпст, медији, шаспписи, телевизија, актуелна дещаваоа и прпблеми на спцијалнпм 
и пплитишкпм плану данащое Француске. 
Кплпквијум је писмена прпвера граматишких и лексишких  знаоа. Писмени деп испита ппдразумева разумеваое текста из 
пбласти музике и пдгпвпре на питаоа. Усмени деп је кратка презентација на тему кпју бира сам студент. 

 

Литература:  
1. F. Barthélémy, C. Kleszewski, E. Perrichon, S. Wuattier, Version Originale 4, méthode de français, niveau B2, Editions Maison des 
Langues, Paris, 2013. 
2. F. Capucho,  M. Denyer,  J. Labascoule, A. Rébuffé et C. Royer, Nouveau Rond-Point 3, Livre de l’élève + CD audio, niveau B2, 
Editions Maison des Langues, Paris, 2013. 
3. Yvonne Delatour, Dominique Jennepin, Maylis Léon-Dufour, Brigitte Teyssier, Nouvelle grammaire du français, Cours de 
Civilisation Française de la Sorbonne, Hachette FLE, Paris, 2004. 
4. Michèle Boulares, Jean-Louis Frérot, Grammaire progressive du français avec 400 exercices, Niveau avancé, CLE International, 
Paris, 1997. 
5. Разлишити шаспписи класишне музике : La Revue musicale, Le Monde musical, La France musicale, Classico, itd. 
6. Псим пснпвних учбеника за ушеое францускпг језика, наставни материјал ёе се дппуоавати из других извпра, кап и 
разлишитих сајтпва са лекцијама, граматишким пбјащоеоима, видеп снимцима, интерактивним вежбаоима: 
www.lepointdufle.net         www.bonjourdefrance.com            www.tv5monde.com  
 
7. Решници: 
• Јпванпвиё, С. са сарадницима, Савремени францускп - српски решник са граматикпм, Прпсвета, Бепград, 2005.  или   
• Маркпвиё, Е. Ранка, Папиё, Маркп, Францускп – српски решник, БИГЗ, Бепград, 1993. 
• Једнпјезишни решник (Le Petit Robert, Larousse, Hachette) 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ппред кпмуникативне метпде у ушеоу странпг језика, примеоује се вербалнп-текстуална (мпнплпщка, дијалпщкп-
мпнплпщка, дијалпщка), текстуална, демпнстративна, препришаваое, граматишка анализа, сажимаое текста. Упптреба 
аудип-визуелнпг материјала. Интерактивна вежбаоа на интернету. Групна и кпнсултативна настава. Сампстални рад.  

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Усмена презентација 10 Усмени деп испита 25 

Активнпст на предаваоима  10 Писмени деп испита 25 

Кплпквијум 30   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OGFR4 - Француски језик 4 

Наставници: Нпвакпвиё Скппљак Д. Бпјана, предаваш 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен Француски језик 3 (OGFR3) 

Циљ предмета:  
Накпн пвпг мпдула студент ёе запкружити и прпдубити знаоа стешена у претхпдне три гпдине, кпја ёе дпдатнп прпщирити, 
будуёи да ёе се пвај мпдул знашајнп пкренути ка ушеоу странпг језика са специфишним циљевима наставе – у пвпм слушају, 
тп је језик струке. Велика пажоа ёе се ппсветити разумеваоу текстпва, аудип и видеп записа из пбласти музишке уметнпсти. 
Студенти ёе бити у стаоу да кпнсултују и разумеју слпженије текстпве. Имаёе веёу сампсталнпст у шитаоу слпжених 
текстпва и мпёи ёе да напищу дпбрп структурисан текст на пдреѐену тему.  Изражаваёе се са лакпёпм, тешнп и сппнтанп. 

Исхпд предмета:  
Писменп разумеваое и изражаваое : Студент мпже да разуме дуже и кпмплексније текстпве, нарпшитп текстпве из пбласти 
музике и истприје музике, кпји ёе бити пслпнац за прпщириваое впкабулара и пплазница за сампсталнп писаое.  Уме да 
напище приказ и скраёену верзију текста. Мпже да пище дпбрп структирисан и јасан текст на велики брпј тема кпје задиру у 
оегпва интереспваоа. Уме да напище и да изрази сппствене ставпве.  
Усменп разумеваое и изражаваое : Студент мпже да прати дужа излагаоа или гпвпре са тематикпм кпја је везана за 
оегпва интереспваоа, студије и прпфесију.  Разуме веёину телевизијских емисија кпје за тему имају неки музишки дпгаѐај, 
лишнпст, ппкрет, итд. П свпјпј прпфесији, планпвима, знаоима гпвпри са лакпёпм и сппнтанпщёу. Ппседује знашајнп 
бпгатији впкабулар из дпмена музишке уметнпсти п кпјпј мпже да исказује мищљеое, изнпси шиоенице и брани свпје 
ставпве.  

 

Садржај предмета:  
 
Граматика : Синтеза : глагплска времена и нашини; синтеза : заменице (непдреѐене, присвпјне, ппказне и пднпсне). 
Сибжпнктив презента, сибжпнктив прпщли и сибжпнктив имперфекта. Пасив. Врсте негације. Управни и  неуправни гпвпр. 
Слагаое времена. Кпндиципналне решенице. Слпжене решенице и везници.  
Лексика и кпмуникативне функције : Впкабулар из пбласти музишке уметнпсти: врсте музике, инструменти, бипграфије, 
кпмппзиције, истпријски ппкрети, пркестри, институције, дещаваоа, итд. Изражаваое мищљеоа и ставпва у пквиру 
прпфесије, анализа дужих текстпва са музишкпм тематикпм. Писаое есеја са аргументацијпм на задату тему п кпјпј би 
студент излпжип и структурисанп развип мищљеое,  изразип нијансе у свпјим ставпвима, ппредип и супрптстављап 
ставпве. 
Култура : С пбзирпм на тп да ёе се пвај мпдул заснивати на ушеоу францускпг језика са специфишним циљевима наставе за 
студенте музишке уметнпсти, препвладаваёе дпкументи из пве пбласти. 
Кплпквијум је писмена прпвера граматишких и лексишких  знаоа. Писмени деп испита представља писаое аргументпванпг 
текста на задату прпблематику, дпк се усмени деп састпји пд кпнверзације, интерпретације једнпг пд текстпва пбраѐених 
тпкпм наставе и кратке дебате са прпфеспрпм на задату тему. 

  

Литература:  
1. F. Barthélémy, C. Kleszewski, E. Perrichon, S. Wuattier, Version Originale 4, méthode de français, niveau B2, Editions Maison des 
Langues, Paris, 2013. 
2. F. Capucho,  M. Denyer,  J. Labascoule, A. Rébuffé et C. Royer, Nouveau Rond-Point 3, Livre de l’élève + CD audio, niveau B2, 
Editions Maison des Langues, Paris, 2013. 
3. S. Poisson-Quinton, R. Mimran, M. Mahéo-Le Coadic, Grammaire expliquée du français, Exercices, Niveau intermédiaire, CLE 
International, 2007. 
4. Yvonne Delatour, Dominique Jennepin, Maylis Léon-Dufour, Brigitte Teyssier, Nouvelle grammaire du français, Cours de 
Civilisation Française de la Sorbonne, Hachette FLE, Paris, 2004. 
5. Michèle Boulares, Jean-Louis Frérot, Grammaire progressive du français avec 400 exercices, Niveau avancé, CLE International, 
Paris, 1997. 
6. Разлишити шаспписи класишне музике : La Revue musicale, Le Monde musical, La France musicale, Classico, itd. 
7. Наставни материјал ёе пслаоати и на друге извпре, кап и разлишите сајтпве са садржајима из пбласти музике – 
телевизијске емисије, радип записи, шланци из дневних нпвина и музишких магазина, енциклппедије, критике, итд. 
8. Решници: 
• Јпванпвиё, С. са сарадницима, Савремени францускп - српски решник са граматикпм, Прпсвета, Бепград, 2005.  или   
• Маркпвиё, Е. Ранка, Папиё, Маркп, Францускп – српски решник, БИГЗ, Бепград, 1993. 
• Једнпјезишни решник (Le Petit Robert, Larousse, Hachette) 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Ппред кпмуникативне метпде у ушеоу странпг језика, примеоује се вербалнп-текстуална (мпнплпщка, дијалпщкп-
мпнплпщка, дијалпщка), текстуална, демпнстративна, препришаваое, граматишка анализа, сажимаое текста. Упптреба 
аудип-визуелнпг материјала. Интерактивна вежбаоа на интернету. Групна и кпнсултативна настава. Сампстални рад.  

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 50 Заврщни испит: Ппена - 50 

Есеј 20 Усмени деп испита 25 

Активнпст на предаваоима  10 Писмени деп испита 25 

Кплпквијум 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAHH1 - Хармпнија 1, OUAHH1 - Хармпнија 1 

Наставници: Малаев П. Гарун, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема услпва 

Циљ предмета:  
Упптпуоаваое практишних знаоа из хармпније. Развијаое хармпнске инвенције кпмппзиципним приступпм; пвладаваое 
карактеристишним стилским хармпнским ппјавама и развијаое сппспбнпсти вещтпг рекпнструисаоа хармпнскпг језика 
ппједине стилске еппхе и оених изразитих представника; анализа хармпнских ппступака у музишкпм делу. Стицаое 
кпмпетенције за: бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщтепбразпвним щкплама, струшан рад у разлишитим 
институцијама културе, медијима; примену стешених знаоа и вещтина у разлишитим видпвима музике у дигиталним 
технплпгијама и уметнишким истраживаоима. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап знаое и искуствп у дпмену креираоа хармпнскпг тпка музике разлишитих стилпва. Пвладап је техникпм 
ращшлаоаваоа хармпнскпг тпка на пснпвне елементе, преппзнајуёи карактеристишне тпналне и хармпнске ппјаве за 
пдреѐени стил. Псппспбљен је за струшнп, прпмищљенп и креативнп кприщёеое хармпнских средстава у савладаваоу 
прпцеса разумеваоа и фпрмулисаоа музишке идеје. Пвладап је сппспбнпщёу сампсталне израде хармпнских задатака 
реализпваних у писанпј фпрми и практишнп – свираоем хармпније на клавиру, пднпснп кприщёеоем дигиталних 
технплпгија. 

Садржај предмета:  
Псврт на стешена знаоа п тпналнпсти и тпналним прпменама, типпвима, граѐи и функципналнпсти акпрада; 
Мпдалнпст ренесансе, претапаое мпдуса у тпнске рпдпве и настанак тпналитета; 
Пспбине барпкнпг тпналитета, тпнални план барпкних кпмппзиција и хармпнски кпнтрасти; 
Барпкни хпмпфпни слпг и хармпнска пплифпнија на примерима Бахпвих хармпнизација прптестантских кпрала; 
Кпрал: тумашеое хармпнскп-мелпдијскп-ритмишких пспбина, тпналнпг плана и тпналнпг кретаоа на примерима кпралних 
хармпнизација Ј.С.Баха; 
Израда задатака хармпнизпваоем сппранских кпралних мелпдија у стилу Ј. С. Баха у писанпм пблику и оихпвп впкалнп 
извпѐеое; 
Креираое шетвпрпгласнпг хпрскпг става у стилу Бахпвих кпрала на пснпву задате щеме хармпнскпг тпка у писаним 
задацима; 
Креираое шетвпрпгласнпг хпрскпг става у стилу Бахпвих кпрала на пснпву задатпг кпнтурнпг двпгласа у писаним и свираним 
задацима; 
Нашини тпналних прпмена у барпкнпј инструменталнпј музици, смер мпдулација, тпнални кпнтрасти-тумашеое примера из 
литературе; 
Видпви секвенце кап кпмппзиципнп-технишки ппступак у барпкнпм инструменталнпм ставу – тумашеое примера из 
литературе; 
Свираое секвентних мпдулирајуёих шетвпрпгласних хармпнских мпдела на клавиру са трансппзицијпм; 
Хармпнизација на клавиру - немпдулирајуёих музишких решеница на пснпви дијатпнскпг барпкнпг тпналитета - задата 
сппранска мелпдија; Хармпнизација на клавиру - мпдулирајуёих музишких решеница на пснпви прпщиренпг барпкнпг 
тпналитета – задата сппранска мелпдија; 
Анализа слпженијих мпдулатпрних ппступака у делима Ј. С. Баха и Г. Ф. Хендла и оихпва примена у изради писаних 
задатака; 
Хармпнска импрпвизација: свираое карактеристишних хармпнских пбрта барпкне музике и мпдалних хармпнских пбрта на 
клавиру и електрпнским клавијатурним инструментима; 
 
· Кплпквијум: 
ПИСМЕНИ: Хармпнизација кпралне мелпдије 
ПРАКТИШНИ: Свираое унапред задатих и prima vista задатака у пквиру барпкнпг хармпнскпг стила 
 
Класицизам у музици - ппщта стилска пбележја, улпга хармпније (псврт и на хармпнију галантнпг (псеёајнпг) стила и 
рпкпкпа); 
Бешки класишари: хармпнски језик Ј. Хајдна; В. А. Мпцарта и Л. в. Бетпвена, тпналитет класицизма, функципналнп 
утемељеое; 
Хармпнска каденца кап пснпва граѐе музишкпг тпка у класицизму, пбнављаое свих типпва каденци (ппсебнп прпщирене), 
свираоем на клавиру; 
Прпщиреое тпналитета у класицизму: нпва алтерпвана сазвушја дијатпнскпг и хрпматскпг типа; 
Креираое шетвпрпгласнпг хпрскпг става у хармпнскпм стилу класицизма на пснпву задатпг кпнтурнпг двпгласа у писаним 
задацима; 
Тпнални план, тпнални пднпси и врсте прпмена тпналитета на примеру инструме+B847нталних кпмппзиција класишнпг 
стила; Дијатпнска мпдулација у дпминантни и паралелни тпналитет кап пснпва тпналнпг пднпса тема спнатнпг пблика; 
Пстале врсте тпналних прпмена у кпмппзицијама класишнпг стила – на примерима из литературе; 
 
Ппсебнп пбраёаое пажое на слпжене и специфишне мпдулатпрне прпмене у кпмппзицијама В. А. Мпцарта и Л. в. Бетпвена; 



 
Хармпнизације сппранских и (непбележених) баспвских мелпдија у пквиру класишнпг стила у писаним задацима; 
 
Креираое немпдулирајуёих и мпдулирајуёих решенишних структура на темељу хармпнских карактеристика класишнпг 
тпналитета у писанпј фпрми и свираоем; 
Креираое шетвпрпгласнпг хпрскпг става на пснпву задате щеме хармпнскпг тпка немпдулирајуёег и мпдулирајуёег перипда 
у стилу класицизма у писанпј фпрми и свираоем; 
Креираое немпдулирајуёих и мпдулирајуёих перипдишних структура на темељу хармпнских карактеристика класишнпг 
тпналитета у писанпј фпрми и свираоем на пснпву задате сппранске мелпдије; 
Хармпнска импрпвизација: свираое карактеристишних класишарских хармпнских пбрта у перипдишнпј фпрми на клавиру и 
електрпнским клавијатурним инструментима; 
 
Реализација хармпнских задатака у звушнпј лабпратприји уз ппмпё „семплпва“ (банке звукпва); 
· Кплпквијум: свираое на клавиру или електрпнским клавијатурним инструментима задатих и prima vista примера 
класишнпг стила 
 
Испит: 
· писмени - хармпнизација сппранске мелпдије (и/или кпмбинације сппран - бас) у стилу хармпније класицизма, тумашеое и 
преппзнаваое хармпнскпг тпка кпмппзиције класицизма 
· усмени: oдгпвпри на питаоа из преѐенпг градива 

Литература:  
1. Живкпвиё, Мирјана, Бахпве шетвпрпгласне хармпнизације кпрала, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 1990.; 
2. Властимир, Преглед развпја хармпнских стилпва, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 1980.; 
3. Живкпвиё, Миленкп, Генералбас - збирка кпрала, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, Бепград, 1970.; 
4. Деспиё, Дејан, Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и наставна средства, 2005.; 
5. Видал, Ппл - Наѐа Буланже, Хармпнија на клавиру, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 1980. 
6. Деспиё, Дејан, Хармпнска анализа, Бепград, Универзитет уметнпсти, 1975.; 
7. Деспиё, Дејан, Хрестпматија за аналитишку хармпнију - збирка примера из литературе, Бепград, Факултет музишке 
уметнпсти, 2019.; 
8. Јпванпвиё, Драгана ПРАКТИКУМ 1 из хармпније дијатпника и алтерације, Бепград, 2009, Факултет музишке уметнпсти/Ип 
Сигнатуре, учбеник и ЦД; 
9. Јпванпвиё, Драгана ПРАКТИКУМ 2 из хармпније – мпдулације, Бепград, 2009, Факултет музишке уметнпсти/Ип Сигнатуре, 
учбеник и ЦД; 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијуми 30 Усмени испит 10 

Дпмаёи задаци 20 Писмени испит 30 

Дпласци и активнпст у тпку наставе 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OAHH2 - Хармпнија 2, OUAHH2 - Хармпнија 2 

Наставници: Стпјадинпвиё-Милиё М. Милана, ванредни прпфеспр; Малаев П. Гарун, дпцент 

Сарадници: апрѐевиё Д. Лазар, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит  OAHH1 Хармпнија 1 

Циљ предмета:  
Упптпуоаваое практишних знаоа из хармпније. Развијаое хармпнске инвенције кпмппзиципним приступпм; пвладаваое 
карактеристишним стилским хармпнским ппјавама и развијаое сппспбнпсти вещтпг рекпнструисаоа хармпнскпг језика 
ппједине стилске еппхе и оених изразитих представника, анализа хармпнских ппступака у музишкпм делу. Стицаое 
кпмпетенције за: бављеое педагпщким радпм у музишким и ппщтепбразпвним щкплама, струшан рад у разлишитим 
институцијама културе, медијима; примену стешених знаоа и вещтина у разлишитим видпвима музике у дигиталним 
технплпгијама и уметнишким истраживаоима. 

Исхпд предмета:  
Студент је стекап знаое и искуствп у дпмену креираоа хармпнскпг тпка музике разлишитих стилпва. Пвладап је техникпм 
ращшлаоаваоа хармпнскпг тпка на пснпвне елементе, преппзнајуёи карактеристишне тпналне и хармпнске ппјаве за 
пдреѐени стил. Псппспбљен је за струшнп, прпмищљенп и креативнп кприщёеое хармпнских средстава у савладаваоу 
прпцеса разумеваоа и фпрмулисаоа музишке идеје. Пвладап је сппспбнпщёу сампсталне израде хармпнских задатака 
реализпваних у писанпј фпрми и практишнп – свираоем хармпније на клавиру, пднпснп кприщёеоем дигиталних 
технплпгија. 

Садржај предмета:  
Хармпнски језик у музици рпмантишнпг стила - улпга хармпније; представљаое хармпнскпг садржаја прпщиренпг 
тпналитета на примерима из литературе: рпмантишарскп прпщиреое ппља тпналитета - вантпнални акпрди, медијантика, 
ппларни акпрд; 
Креираое краёих шетвпрпгласних хармпнских прпгресија на пснпву лпгике прпщиренпг тпналитета без задатпг елемента у 
писанпј фпрми; 
Хармпнија на клавиру: рпмантишарски прпщирен тпналитет - свираое шетвпрптактних шетвпрпгласних целина на бази 
задате хармпнске прпгресије у виду щифре; 
Слпженије тпналне прпмене типишне ппсебнп за ппзни рпмантизам, свеппщта хрпматизација музишкпг тпка; утицај пвих 
прпцеса на судбину тпналитета; 
Тумашеое слишнпсти и разлишитпсти хармпнија ранпг и ппзнпг рпмантизма – на кљушним хармпнским ситуацијама из дела 
Щуберта, Щумана, Щппена, Брамса, Франка, Вагнера...; 
Евплуција хармпнскпг језика Ф. Листа кап „пгледалп“ развпјнпсти хармпније целпкупнпг перипда рпмантизма на 
репрезентативним делима пвпг аутпра; 
Хармпнизација сппранских и (непбележених) баспвских мелпдија у стилу ранпг рпмантизма у писанпј фпрми; 
Хармпнизација сппранских и (непбележених) баспвских мелпдија у стилу ппзнпг рпмантизма у писанпј фпрми; 
Хармпнска импрпвизација: свираое карактеристишних хармпнских пбрта рпмантишарски прпщиренпг тпналитета на 
клавиру и електрпнским клавијатурним инструментима; 
Хармпнска импрпвизација: свираое слпженијих тпналних прпмена (акценат на медијантнпм и ппларнпм тпналнпм пднпсу) 
у фпрми кратких „мпдулаципних фпрмула“ - са трансппзицијпм, на клавиру и електрпнским клавијатурним инструментима; 
Хармпнија на клавиру: кратке, унапред задате мпдулаципне „фпрмуле“ енхармпнске мпдулације у типишним тпналним 
пднпсима за ппзни рпмантизам; трансппзиција и „преусмераваое“ мпдулаципнпг тпка пд мпмента енхармпнскпг 
презнашеоа; 
Креираое једнпставних пблика песме са пслпнцем на пснпвне пбрасце тпналнпг плана и хармпнскпг садржаја 
рпмантишарске музике – у писанпј фпрми; 
Креираое једнпставних пблика песме са пслпнцем на пснпвне пбрасце тпналнпг плана и хармпнскпг садржаја 
рпмантишарске музике - свираоем на клавиру и електрпнским клавијатурним инструментима; 
 
· Кплпквијум 
- писмени: хармпнизација сппранске мелпдије (и/или кпмбинације сппран-бас) у стилу хармпније рпмантизма и тумашеое 
и преппзнаваое хармпнскпг тпка кпмппзиције рпмантишнпг стила 
- практишни: свираое унапред задатих и prima vista задатака рпмантишнпг стила на клавиру или клавинпви (електришнпм 
клавиру) 
Хармпнски језик у музици наципналних щкпла 19. века, специфишнпсти хармпније ппд утицајем фплклпра; мпдалне 
лествице и оихпве хармпнске пспбенпсти на примерима из литературе; 
Мпдална дијатпника, прпжимаое дура и мпла истпимених и паралелних, пстале специфишне лествице (пријенталне, 
пентатпнска, умаоена, целпстепена...) и оихпв утицај на хармпнску пснпву - тумашеое на репрезентативним примерима из 
литературе; 
Тумашеое слишнпсти и разлишитпсти хармпнија еврппских наципналних щкпла са акцентпм на Рускпј (Глинка, Шајкпвски, 
Римски Кпрсакпв, Муспргски); 
Наципнални рпмантизам у српскпј музици - ппщте пдлике; хармпнски језик С. Ст. Мпкраоца; 
Хармпнска импрпвизација: свираое кратких хармпнских примера у стилу Мпкраошеве хармпније - на пснпву задате 
хармпнске прпгресије, или нещифрпванпг баса или сппранске мелпдије; 
 



Креираое шетвпрпгласних хармпнских задатака на разнпврсним мпдалним пснпвама на бази задатпг сппрана, у писанпј 
фпрми 
Креираое шетвпрпгласних хармпнских задатака на разнпврсним мпдалним пснпвама на бази задатпг сппрана 
свираоем на клавиру и електрпнским клавијатурним инструментима; 
Стилска мнпгпликпст музике 20. века - главне смернице са акцентпм на хармпнским пдликама; кпнтинуитет хипертрпфије 
тпналитета пд ппзнпг рпмантизма дп 20. века; Тпналнпст, битпналнпст, пплитпналнпст...тумашеое на репрезентативним 
примерима из литературе; 
Нпва улпга хармпније у импресипнизму, ппщта пбележја музишкпг језика, специфишне лествишне пснпве и оихпви 
хармпнски "прпизвпди“, тпналне прпмене; 
Тумашеое хармпнских стилпва Дебисија и Равела; Специфишнпст стилске развпјнпсти хармпнскпг језика А. Скрјабина; 
Хармпнија непкласицизма - ппщте пдлике на примеру хармпније С. Прпкпфјева; 
Тумашеое разуѐенпсти хармпнских стилпва кпмппзитпра 20. века на пснпву спреге кпмппзиципне технике и хармпнске 
прганизације на примеру дела Хиндемита, Бартпка, Стравинскпг, Щпстакпвиша... Хармпнски језик кпмппзитпра српске 
музике 20. века; 
Креираое кратких, писаних шетвпрпгласних хармпнских прпгресија без задатпг елемента са пслпнцем на тпналнпст и 
мпдалнпст импресипнизма и непкласицизма; 
Нпви путеви хармпнске прганизације у музици 20. века, експресипнизам, атпналнпст, дпдекафпнија; рекапитулација 
ппгледа на судбину тпналитета; 
 
· Кплпквијум писмени: хармпнизација сппранске мелпдије (и/или кпмбинације сппран - бас) у стилу хармпније 
наципналних щкпла и тумашеое и преппзнаваое хармпнскпг тпка кпмппзиције пвпг перипда 
 
Испит: 
усмени: пдгпвпри на питаоа из преѐенпг градива 

Литература:  
1. Перишиё, Властимир, Преглед развпја хармпнских стилпва, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 1980.; 
2. Деспиё, Дејан, Хармпнија са хармпнскпм анализпм, Бепград, Завпд за учбенике и наставна средства, 2005.; 
3. Деспиё, Дејан, Хрестпматија за аналитишку хармпнију - збирка примера из литературе, Бепград, Факултет музишке 
уметнпсти, 2019.; 
4. Видал, Ппл - Наѐа Буланже, Хармпнија на клавиру, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 1980.; 
5. Деспиё, Дејан, Хармпнска анализа, Бепград, Универзитет уметнпсти, 1975.; 
6. Улехла, Лудмила, Импресипнизам, Бепград, Факултет музишке уметнпсти, 2000. 
7. Бпжиё, Светислав, Пгледи из хармпније: Дарпви и трагпви времена прпщлпг, Бепград, Шугура принт, 2003. 
8. Бпжиё, Светислав, Пгледи из хармпније: Меланхплишне сенке друмпва јужних, Бепград, Завпд за учбенике и наставна 
средства, 2005. 
9. Бпжиё, Светислав, Галерија прпщирене тпналнпсти: 24 етиде-слике за клавир, Бјељина, Слпбпмир П. Универзитет, 2012. 
10. Бпжиё, Светислав, Аналитишка хармпнија: 27 лаких кпмада за март, Tempusпрпјекат/InMuswb introducing 
interdisciplinaritу in Music Studies in the Western Balkans in Line European Perspektive/Слпбпмир П. Универзитет, 2013. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијуми 30 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Дпмаёи задаци 20   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHHA1 - Хармпнија са хармпнскпм анализпм 1 

Наставници: Јеленкпвиё С. Јелена, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Нема услпва 

Циљ предмета:  
Прпщириваое, упптпуоаваое и дпградоа ппзнаваоа хармпније из раније етапе щкплпваоа (средоа щкпла) у три смера: 
тепријскпм, стилскп-истпријскпм и практишнпм (укљушујуёи и стваралашкп-аналитишки приступ). 

Исхпд предмета:  
Развијена знаоа и вещтине у сампсталнпм, тепријски утемељенпм, надасве креативнпм приступу музишкпј литератури, какп 
са практишнп-аналитишке, такп и са стваралашке ппзиције; сппспбнпст да се у музишкпм делу разрещи свака слпженија 
ситуација у пквиру пдреѐенпг хармпнскпг стила; практишнп пвладаваое свим, за дати стил, карактеристишним хармпнским 
ппјавама; развијена сппспбнпст практишнпг и вещтпг рекпнструисаоа хармпнскпг језика ппједине стилске еппхе у целини, 
кап и оених изразитих представника. 

Садржај предмета:  
 
Фпрмираое тпналитета - претапаое мпдуса у дурскп-мплски систем; Барпкни тпналитет - акпрдски фпнд; прпсешан 
хармпнски језик барпка; Тпнални план барпкних кпмппзиција, кпнтрасти; Нашини тпналних прпмена у барпкнпј музици, 
смер мпдулација; Анализе инструменталних дела Баха, Хендла и псталих аутпра барпкне еппхе; Барпкни хпмпфпни слпг и 
хармпнска пплифпнија на примерима Бахпвих хармпнизација прптестантских кпрала; Кпрал - пснпвне карактеристике 
кпралнпг стила; Мелпдијскп-ритмишке пспбине кпрала; Хармпнски тпк кпрала, каденцираоа; Тпналнп кретаое и прпмене у 
кпралима; Фигурираоа кпрала; Анализа хармпнских ппјава у Бахпвим хармпнизацијама кпрала; Хармпнизпваое кпралних 
мелпдија у барпкнпм (Бахпвпм) стилу; Хармпнија ппзнпг барпка у делима Баха и Хендла; Слпженији мпдулатпрни прпцеси у 
Бахпвпм стваралащтву (Бахпв "мпдернизам").; Хармпнија галантнпг (псеёајнпг) стила и рпкпкпа; Класицизам у музици - 
ппщта стилска пбележја; Улпга хармпније у класицизму, перипдишнпст целине у садејству са оеним хармпнским тпкпм; 
Функципналнп утемељеое класицистишкпг тпналитета, акпрдски фпнд; Развијени класишни стил - прпщиреое ппља 
вантпналних акпрада; Нпва алтерпвана сазвушја (дијатпнскпг и хрпматскпг типа) у класицизму; Тпнални план целине у 
класицизму - тпнални пднпси и кпнтрасти; Врсте прпмена тпналитета; Енхармпнска мпдулација и оена примена у 
класишнпм стилу; Бешки класишари: хармпнски језик Ј. Хајдна; Бешки класишари: хармпнски језик В. А. Мпцарта; Бешки 
класишари: хармпнски језик Л. в. Бетпвена; Анализе слпженијих типпва мпдулатпрних прпмена кпд Мпцарта и Бетпвена; 
Хармпнизације сппранских и (непбележених) баспвских мелпдија у пквиру класишнпг стила; Уппредна анализа хармпнских 
ппјава у делима бешких класишара. 
 
Израда хармпнских задатака и свираое пдгпварајуёих вежби на клавиру, у складу са тематским јединицама претхпднп 
пбраѐеним у пквиру предаваоа. 
 
Кплпквијум  писмени: хармпнизација кпралне (сппранске ) мелпдије у стилу бахпвих кпрала ; хармпнска анализа 
инструменталне (или впкалнп-инструменталне) кпмппзиције барпкних кпмппзитпра  
 
Кплпквијум практишни : хармпнија на клавиру -свираое вежби из барпкнпг перипда 
 
Кплпквијум практишни :  хармпнија на клавиру : свираое вежби из класишнпг перипда 
 
Испит :  писмени -хармпнизација сппранске мелпдије (и/или кпмбинације сппран.бас) у стилу хармпније класицизма,  
хармпнска анализа кпмппзиције кпмппзитпра класицизма 
 
Усмени Пдбрана писменпг рада, oдгпвпри на питаоа из преѐенпг градива, хармпнија на клавиру : свираое вежби из 
преѐенпг градива 

Литература:  
1. Despid, Dejan, Harmonija sa harmonskom analizom, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005; 
2. Despid, Dejan, Harmonska analiza, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1975.; 
3. Peričid, Vlastimir, Pregled razvoja harmonskih stilova, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1980; 
4. Živkovid, Mirjana, Bahove četvoroglasne harmonizacije korala, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1990.; 
5. Živkovid, Milenko, Generalbas - zbirka korala, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 1970.; 
6. Vidal, Pol - Nađa Bulanže, Harmonija na klaviru, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1980.; 
7. Despid, Dejan, Hrestomatija za analitičku harmoniju - zbirka primera iz literature, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1995. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHHO1 - Хармпнија са хармпнскпм анализпм 1 

Наставници: Алексиё Р. Маркп, наставник струшнпг предмета; Павлишиё Б. Филип, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: Александра Ивкпвиё, асистент; Илищевиё Б. Тијана, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема услпва 

Циљ предмета:  
Прпщириваое, упптпуоаваое и дпградоа ппзнаваоа хармпније из раније етапе щкплпваоа (средоа щкпла) у три смера: 
тепријскпм, стилскп-истпријскпм и практишнпм (укљушујуёи и стваралашкп-аналитишки приступ). 

Исхпд предмета:  
Развијена знаоа и вещтине у сампсталнпм и надасве креативнпм приступу музишкпј литератури, какп са практишнп-
аналитишке, такп и са стваралашке ппзиције; сппспбнпст да се у музишкпм делу разрещи свака слпженија ситуација у пквиру 
пдреѐенпг хармпнскпг стила; практишнп пвладаваое свим, за дати стил, карактеристишним хармпнским ппјавама; развијена 
сппспбнпст практишнпг и вещтпг рекпнструисаоа хармпнскпг језика ппједине стилске еппхе у целини, кап и оених 
изразитих представника. 

Садржај предмета:  
 
Фпрмираое тпналитета - претапаое мпдуса у тпнске рпдпве; Барпкни тпналитет; Акпрдски фпнд барпкнпг тпналитета; 
Тпнални план барпкних кпмппзиција, кпнтрасти; Нашини тпналних прпмена у барпкнпј музици, смер мпдулација; Анализе 
инструменталних дела Ј. С. Баха, Г. Ф. Хендла и псталих аутпра барпкне еппхе; Барпкни хпмпфпни слпг и хармпнска 
пплифпнија на примерима Бахпвих хармпнизација прптестантских кпрала; Кпрал - пснпвне карактеристике кпралнпг стила; 
Мелпдијскп-ритмишке пспбине кпрала, специфишне акпрдске везе; Каденцираое у кпралима;. Тпналнп кретаое у 
кпралима, смер и нашин мпдулација; Хармпнизпваое кпралних мелпдија у барпкнпм (Бахпвпм) стилу; Хармпнија ппзнпг 
барпка у делима Баха и Хендла; Слпженији мпдулатпрни ппступци у делима Ј. С. Баха 15. Хармпнизација кпралних мелпдија 
пп узпру на Бахпв стил; Класицизам у музици - ппщта стилска пбележја, улпга хармпније (псврт и на хармпнију галантнпг 
(псеёајнпг) стила и рпкпкпа); Тпналитет класицизма, функципналнп утемељеое; Прпщиреое ппља вантпналних акпрада у 
класицизму, нпва алтерпвана сазвушја дијатпнскпг и хрпматскпг типа; Тпнални план и тпнални пднпси у класицизму - врсте 
прпмена тпналитета; енхармпнска мпдулација и оена примена у класишнпм стилу; Бешки класишари: хармпнски језик Ј. 
Хајдна; Бешки класишари: хармпнски језик В. А. Мпцарта; Бешки класишари: хармпнски језик Л. в. Бетпвена; Хармпнизације 
сппранских и (непбележених) баспвских мелпдија у пквиру класишнпг стила; Анализе слпженијих типпва мпдулатпрних 
прпмена кпд Мпцарта и Бетпвена; Музишки рпмантизам - ппщта стилска пбележја; Хармпнски језик у музици рпмантишнпг 
стила - улпга хармпније; Ранпрпмантишни тпналитет - акпрдски фпнд, прпмене тпналитета; медијантика, ппларни акпрд; 
Мпдална дијатпника, прпжимаое дура и мпла (истпимених и паралелних) у рпмантизму; Хармпнија главних представника 
ранпг рпмантизма на примерима анализа дела Щуберта, Щумана и Щппена; Хармпнизације сппранских и (непбележених) 
баспвских мелпдија на темељу ранпрпмантишарскпг хармпнскпг језика 
 
Израда хармпнских задатака и свираое пдгпварајуёих вежби на клавиру, у складу са тематским јединицама претхпднп 
пбраѐеним у пквиру предаваоа. 
 
Кплпквијум  писмени: хармпнизација кпралне (сппранске ) мелпдије у стилу бахпвих кпрала ; хармпнска анализа 
инструменталне (или впкалнп-инструменталне) кпмппзиције барпкних кпмппзитпра  
 
Кплпквијум практишни : хармпнија на клавиру -свираое вежби из барпкнпг перипда 
 
Кплпквијум практишни :  хармпнија на клавиру : свираое вежби из класишнпг перипда 
 
Испит :  писмени -хармпнизација сппранске мелпдије (и/или кпмбинације сппран.бас) у стилу хармпније ранпг рпмантизма,  
хармпнска анализа кпмппзиције кпмппзитпра класицизма или ранпг рпмантизма 
 
Усмени Пдбрана писменпг рада, oдгпвпри на питаоа из преѐенпг градива, хармпнија на клавиру : свираое вежби из 
преѐенпг градива 

Литература:  
1. Živkovid, Mirjana, Bahove četvoroglasne harmonizacije korala, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1990.; 
2. Despid, Dejan, Harmonija sa harmonskom analizom, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005.; 
3. Despid, Dejan, Harmonska analiza, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1975.; 
4. Peričid, Vlastimir, Pregled razvoja harmonskih stilova, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1980.; 
5. Živkovid, Milenko, Generalbas - zbirka korala, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 1970.; 
6. Despid, Dejan, Hrestomatija za analitičku harmoniju - zbirka primera iz literature, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1995.; 
7. Vidal, Pol - Nađa Bulanže, Harmonija na klaviru, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1980. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHHO2 - Хармпнија са хармпнскпм анализпм 2 

Наставници: Алексиё Р. Маркп, наставник струшнпг предмета; Павлишиё Б. Филип, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: Илищевиё Б. Тијана, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит Хармпнија са хармпнскпм анализпм 1 (OHHO1) 

Циљ предмета:  
Прпщириваое, упптпуоаваое и дпградоа ппзнаваоа хармпније из раније етапе щкплпваоа (средоа щкпла) у три смера: 
тепријскпм, стилскп-истпријскпм и практишнпм (укљушујуёи и стваралашкп-аналитишки приступ). 

Исхпд предмета:  
Развијена знаоа и вещтине у сампсталнпм и надасве креативнпм приступу музишкпј литератури, какп са практишнп-
аналитишке, такп и са стваралашке ппзиције; сппспбнпст да се у музишкпм делу разрещи свака слпженија ситуација у пквиру 
пдреѐенпг хармпнскпг стила; практишнп пвладаваое свим, за дати стил, карактеристишним хармпнским ппјавама; развијена 
сппспбнпст практишнпг и вещтпг рекпнструисаоа хармпнскпг језика ппједине стилске еппхе у целини, кап и оених 
изразитих представника. 

Садржај предмета:  
 
Хармпнија зрелпг и ппзнпг рпмантизма; Дпдатна прпщиреоа ппља тпналитета; слпженије тпналне прпмене типишне за 
зрели и ппзни рпмантизам; Медијантни круг и негација квартнп-квинтне функципналне прганизације тпналитета, те 
свеппщта хрпматизација музишкпг тпка и утицај пвих прпцеса на судбину тпналитета; Хармпнски језик знашајних 
представника зрелпг и ппзнпг рпмантизма крпз анализе примера из литературе; хармпнизација сппранских и 
(непбележених) баспвских мелпдија у стилу зрелпг и ппзнпг рпмантизма; Анализе слпженијих хармпнских ппјава у пквиру 
зрелпг и ппзнпг рпмантизма на примерима из литературе; Наципналне щкпле 19. века, специфишнпсти хармпније ппд 
утицајем наципналнпг: мпдалне лествице и оихпве хармпнске пспбенпсти; Мпдална дијатпника, прпжимаое дура и мпла 
(акценат на паралелним); Руска наципнална щкпла, ппщте пдлике, хармпнске пспбенпсти, главни представници, 11. 
Хармпнски стил П. И. Шајкпвскпг; Хармпнски језик у инструменталнпј и впкалнп-инструменталнпј музици М. Муспргскпг; 
Наципналне пријентације у хармпнији псталих еврппских нарпда; Скандинавска наципнална щкпла; щпанска наципнална 
щкпла; Наципнални рпмантизам у српскпј музици - ппщте пдлике; хармпнски језик С. Ст. Мпкраоца; Нпва улпга хармпније у 
импресипнизму, ппщта пбележја музишкпг језика; Специфишне лествишне пснпве и оихпви хармпнски "прпизвпди"; Главни 
представници импресипнизма - хармпнија Дебисија и Равела; Анализа прпмена тпналнпг (и мпдалнпг) центра на 
примерима из Дебисијевпг и Равелпвпг стваралащтва; Пспбенпсти хармпнскпг језика А. Скрјабина; Стилска мнпгпликпст 20. 
века - главне смернице са акцентпм на хармпнским пдликама; Хармпнија непкласицизма - ппщте пдлике; непкласицизам С. 
Прпкпфјева; Пдлике хармпније непкласицизма у делима П. Хиндемита и француске "Щестпрке" 9. Наципналне щкпле 20. 
века - хармпнски језик Б. Бартпка; Стилска мнпгпстранпст И. Стравинскпг; Хармпнски језик кпмппзитпра српске музике 20. 
Века; Нпви путеви хармпнске и мелпдијске прганизације у музици 20. Века; Хармпнија експресипнизма - атпналнпст, 
дпдекафпнија; Приступ анализи дела музике 20. века крпз спрегу хармпнске кпмппненте и кпмппзиципне технике 
 
Израда хармпнских задатака и свираое пдгпварајуёих вежби на клавиру, у складу са тематским јединицама претхпднп 
пбраѐеним у пквиру предаваоа. 
 
Кплпквијум писмени: хармпнизација сппранске мелпдије  (и/или кпмбинације сппран.бас) у стилу хармпније наципналних 
щкпла,, хармпнска анализа кпмппзиције кпмппзитпра наципналних щкла 
 
Кплпквијум практишни хармпнија на клавиру : свираое мпдалних вежби  
 
Испит :  писмени -хармпнизација сппранске мелпдије (и/или кпмбинације сппран.бас) у стилу хармпније наципналних 
щкпла,  хармпнска анализа кпмппзиције кпмппзитпра перипда импресипнизма, Усмени: пдбрана писменпг рада, пдгпвпр 
на питаоа из преѐенпг градива, хармпнија на клавиру : свираое вежби из преѐенпг градива 

Литература:  
1. Despid, Dejan, Harmonija sa harmonskom analizom, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005.;. 
2. Despid, Dejan, Harmonska analiza, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1975.; 
3. Peričid, Vlastimir, Pregled razvoja harmonskih stilova, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1980.; 
4. Despid, Dejan, Hrestomatija za analitičku harmoniju - zbirka primera iz literature, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1995.; 
5. Vidal, Pol - Nađa Bulanže, Harmonija na klaviru, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1980.; 
6. Ulehla, Ludmila, Impresionizam, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 2000. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHHA2 - Хармпнија са хармпнскпм анализпм 2 

Наставници: Алексиё Р. Маркп, наставник струшнпг предмета; Јеленкпвиё С. Јелена, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: Пплпжен испит Хармпнија са хармпнскпм анализпм 1 (OHHA1) 

Циљ предмета:  
Прпщириваое, упптпуоаваое и дпградоа ппзнаваоа хармпније из раније етапе щкплпваоа (средоа щкпла) у три смера: 
тепријскпм, стилскп-истпријскпм и практишнпм (укљушујуёи и стваралашкп-аналитишки приступ). 

Исхпд предмета:  
Развијена знаоа и вещтине у сампсталнпм, тепријски утемељенпм, надасве креативнпм приступу музишкпј литератури, какп 
са практишнп-аналитишке, такп и са стваралашке ппзиције; сппспбнпст да се у музишкпм делу разрещи свака слпженија 
ситуација у пквиру пдреѐенпг хармпнскпг стила; практишнп пвладаваое свим, за дати стил, карактеристишним хармпнским 
ппјавама; развијена сппспбнпст практишнпг и вещтпг рекпнструисаоа хармпнскпг језика ппједине стилске еппхе у целини, 
кап и оених изразитих представника. 

Садржај предмета:  
 
Музишки рпмантизам - ппщта стилска пбележја; Хармпнски језик у музици рпмантишнпг стила - улпга хармпније; 
Рпмантишарски тпналитет - акпрдски фпнд; Прпжимаое дура и мпла (истпимених, паралелних; Мпдална дијатпника у 
рпмантизму; Вантпналне дпминанте, вантпналне субдпминанте, типпви разрещеоа, елипсе; Медијантика, ппларни акпрд; 
Прпмене тпналитета у ранпм рпмантизму; Хрпматска и енхармпнска мпдулација и оихпви ппјавни пблици у ранпм 
рпмантизму (истпвремена дејства); Рани рпмантишари: хармпнски језик Вебера и Мендлспна на примерима из оихпвих 
дела; Хармпнски језик Франца Щуберта на примерима оегпвих кпмппзиција; Хармпнски језик Рпберта Щумана на 
примерима оегпвих кпмппзиција; Хармпнски језик Фредерика Щппена на примерима оегпвих кпмппзиција; 
Хармпнизације сппранских и (непбележених) баспвских мелпдија на темељу ранпрпмантишарскпг хармпнскпг језика; 
Хармпнска анализа слпженијих хармпнских ппјава у делима трпјице најзнашајнијих представника ранпг рпмантизма 
(Щуберт, Щуман, Щппен); Хармпнија зрелпг и ппзнпг рпмантизма; Дпградоа система медијанти, ппларни акпрд, ппларна 
каденца; Вантпналне дпминанте и вантпналне субдпминанте; Алтерпвани акпрди хрпматскпг типа; Слпженије тпналне 
прпмен; Медијантни круг и негација квартнп-квинтне функципналне прганизације тпналитета; Судбина тпналитета у ппзнпм 
рпмантизму кап ппследица свеппщте хрпматизације музишкпг тпка; Хармпнски језик знашајнијих представника зрелпг и 
ппзнпг рпмантизма: Франц Лист; Хармпнски језик Рихарда Вагнера; Хармпнски језик Густава Малера; Хармпнски језик 
Јпханеса Брамса; Хармпнски језик Сезара Франка; Хармпнски језик Р. Щтрауса, М. Регера, А. Брукнера и Х. Вплфа; 
Хармпнизација сппранских и (непбележених) баспвских мелпдија у стилу зрелпг и ппзнпг рпмантизма; Хармпнска анализа 
примера из дела најзнашајнијих представника зрелпг и ппзнпг рпмантизмa 
 
Израда хармпнских задатака и свираое пдгпварајуёих вежби на клавиру, у складу са тематским јединицама претхпднп 
пбраѐеним у пквиру предаваоа. 
 
Кплпквијум писмени: хармпнизација сппранске мелпдије  (и/или кпмбинације сппран.бас) у стилу хармпније ранпг 
рпмантизма, хармпнска анализа кпмппзиције кпмппзитпра ранпг рпмантизма 
 
Кплпквијум практишни хармпнија на клавиру : свираое вежби из ранпг рпмантизма 
 
Кплпквијум практишни :  хармпнија на клавиру : свираое вежби ппзнпг рпмантизма 
 
Испит :  писмени -хармпнизација сппранске мелпдије (и/или кпмбинације сппран.бас) у стилу хармпније зрелпг и ппзнпг 
рпмантизма,  хармпнска анализа кпмппзиције кпмппзитпра зрелпг и ппзнпг рпмантизма 
 
Усмени: пдбрана писменпг рада, пдгпвпр на питаоа из преѐенпг градива, хармпнија на клавиру : свираое вежби из 
преѐенпг градива 

Литература:  
1. Despid, Dejan, Harmonija sa harmonskom analizom, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005. 
2. Despid, Dejan, Harmonska analiza, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1975. 
3. Peričid, Vlastimir, Pregled razvoja harmonskih stilova, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1980. Vidal, Pol - Nađa Bulanže, 
Harmonija na klaviru, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1980. 
4. Despid, Dejan, Hrestomatija za analitičku harmoniju - zbirka primera iz literature, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1995. 
5. Бпжиё, Светислав, Пгледи из хармпније: Дарпви и трагпви времена прпщлпг, Бепград, Шугура принт, 2003. 
6. Бпжиё: СветиславПгледи из хармпније: Меланхплишне сенке друмпва јужних, Бепград, Завпд за учбенике и наставна 
средства, 2005. 
7. Бпжиё, Светислав, Галерија прпщирене тпналнпсти: 24 етиде-слике за клавир, Бјељина, Слпбпмир П. Универзитет, 2012. 
8. Бпжиё, Светислав, Аналитишка хармпнија: 27 лаких кпмада за март, Tempus прпјекат/InMuswb introducing 
interdisciplinaritu in Music Studies in the Western Balkans in Line European Perspektive/ Слпбпмир П. Универзитет, 2013. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 20 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 20 

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OHHA3 - Хармпнија са хармпнскпм анализпм 3 

Наставници: Алексиё Р. Маркп, наставник струшнпг предмета 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит Хармпнија са хармпнскпм анализпм 2 (OHHA2) 

Циљ предмета:  
Прпщириваое, упптпуоаваое и дпградоа ппзнаваоа хармпније из раније етапе щкплпваоа (средоа щкпла) у три смера: 
тепријскпм, стилскп-истпријскпм и практишнпм (укљушујуёи и стваралашкп-аналитишки приступ). 

Исхпд предмета:  
Развијена знаоа и вещтине у сампсталнпм, тепријски утемељенпм, надасве креативнпм приступу музишкпј литератури, какп 
са практишнп-аналитишке, такп и са стваралашке ппзиције; сппспбнпст да се у музишкпм делу разрещи свака слпженија 
ситуација у пквиру пдреѐенпг хармпнскпг стила; практишнп пвладаваое свим, за дати стил, карактеристишним хармпнским 
ппјавама; развијена сппспбнпст практишнпг и вещтпг рекпнструисаоа хармпнскпг језика ппједине стилске еппхе у целини, 
кап и оених изразитих представника. 

Садржај предмета:  
 
Нашини исппљаваоа наципналнпг у музици; мпдалне и пстале специфишне лествице у музици наципналних щкпла 19. Века; 
Мпдална дијатпника, прпжимаое дура и мпла (акценат на паралелним); Наципнални рпмантизам у Русији - ппщте пдлике, 
хармпнске пспбенпсти; Хармпнски језик Александра Бпрпдина; Хармпнски језик Никплаја Римскпг Кпрсакпва; Хармпнски 
језик у впкалнп-инструменталнпј и инструменталнпј музици М. Муспргскпг; Хармпнски језик Петра Иљиша Шајкпвскпг; 
Пспбенпсти хармпније шещке наципналне щкпле: Беджих Сметана и Антпоин Двпржак; Музика еврппскпг Севера; 
Наципнална пријентација у щпанскпј музици; Наципнални рпмантизам у српскпј музици - ппщте пдлике; Хармпнски језик у 
делима Стевана Стпјанпвиёа Мпкраоца; Хармпнизпваое мпдалнп кпнциппваних (и нарпдних) мелпдија (сппранских); 
Ппреѐеое варијанти мпдалнпсти у хармпнским стилпвима аутпра наципналних щкпла; Аналитишкп уппреѐиваое присуства 
западнпеврппских рпмантишарских и наципналних елемената у хармпнским стилпвима аутпра наципналнпг усмереоа у 19. 
Веку;. Ппщта пбележја хармпнскпг језика импресипнизма; нпва улпга хармпније; Хармпнија импресипнизма кап прпизвпд 
специфишне лествишне пснпве: пентатпника, стари мпдуси, целпстепена лествиц; Главни представници импресипнизма: 
хармпнија Клпда Дебисија; Хармпнски језик Мприса Равела; Пспбенпсти хармпнскпг језика Александра Скрјабина; Стилска 
мнпгпликпст музике 20. века - акценат на хармпнскпј кпмппненти; Хармпнија непкласицизма - ппщте пдлике; Хармпнски 
језик Сергеја Прпкпфјева; Пдлике хармпнскпг језика непкласицизма у делима Паула Хиндемита и француске "Щестпрке"; 
Наципналне щкпле 20. века - хармпнски језик Беле Бартпка; Стилска мнпгпстранпст и мене хармпнскпг језика Игпра 
Стравинскпг; Хармпнски језик кпмппзитпра српске музике 20. века - Стевана Христиёа, Милпја Милпјевиёа, Предрага 
Милпщевиёа, кпмппзитпра "Пращке групе"; Нпви путеви хармпнске и мелпдијске прганизације у музици 20. века: квартни и 
квинтни акпрди, кластери; Вищеслпјнпст фактуре (битпналнпст, пплитпналнпст); Хармпнија експресипнизма: атпналнпст, 
дпдекафпнија 
 
Израда хармпнских задатака и свираое пдгпварајуёих вежби на клавиру, у складу са тематским јединицама претхпднп 
пбраѐеним у пквиру предаваоа. 
Кплпквијум писмени: хармпнска анализа кпмппзиције аутпра наципналних щкпла, хармпнизација мпдалних мелпдија 
(задат сппран) 
Кплпквијум практишни: хармпнија на клавиру - свираое вежби из преѐенпг градива 
Испит – усмени: хармпнска анализа задате кпмппзиције (вище кпмппзиција или оихпвих пдлпмака)  аутпра перипда 
20.века, пдгпвпр на питаоа из преѐенпг градива. 

Литература:  
1. Despid, Dejan, Harmonija sa harmonskom analizom, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005. 
2. Despid, Dejan, Harmonska analiza, Beograd, Univerzitet umetnosti, 1975. 
3. Peričid, Vlastimir, Pregled razvoja harmonskih stilova, Beograd, Fakultet muzičke umetnosti, 1980 
4. Бпжиё, Светислав, Пгледи из хармпније: Дарпви и трагпви времена прпщлпг, Бепград, Шугура принт, 2003. 
5. Бпжиё: СветиславПгледи из хармпније: Меланхплишне сенке друмпва јужних, Бепград, Завпд за учбенике и наставна 
средства, 2005. 
6. Бпжиё, Светислав, Галерија прпщирене тпналнпсти: 24 етиде-слике за клавир, Бјељина, Слпбпмир П. Универзитет, 2012. 
7. Бпжиё, Светислав, Аналитишка хармпнија: 27 лаких кпмада за март, Tempus прпјекат/InMuswb introducing 
interdisciplinaritu in Music Studies in the Western Balkans in Line European Perspektive/ Слпбпмир П. Универзитет, 2013. 



Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  2 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум-и 40 Усмени испит 40 

Активнпст у тпку предаваоа 10   

Практишна настава 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OUBHD1 - Хпрскп диригпваое 1 

Наставници: Щпуц-Тришкпвиё М. Весна, редпвни прпфеспр; Јпванпвиё В. Драгана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Предмет је усмерен ка уппзнаваоу и развпју свих елемената хпрскпг диригпваоа, пре свега, мануелне и впкалне технике 
кап и вещтине интерпретативнпг тумашеоа партитуре хпрскпг дела. Циљ је псппспбљаваое студента за практишан рад са 
свим врстама хпрпва: дешјим, женским, мущким и мещпвитим. 

Исхпд предмета:  
Пд будуёег хпрскпг диригента пшекује се да практишнп примеоује знаое из пве вепма слпжене дисциплине кпја сумира 
ппзнаваое тепријских и практишних музишких предмета. Ппзнаваое диригентске и впкалне технике, музишке стилистике, 
нашина и прганизације рада са разлишитим впкалним ансамблима, мпрају бити предуслпв за активнп ушещёе хпрскпг 
диригента у припреми јавних наступа са ансамблпм. 

Садржај предмета:  
 
Предмет хпрскп диригпваое је кпнципиран кап пснпва за уппзнаваое студената са свим битним елементима хпрскпг дела 
и будуёи практишан рад са разлишитим ансамблима. Ппред неппхпднпг аналитишкпг дела наставе, припритет и тежищте је 
на практишнпј настави. Предаваоа су прганизпвана такп щтп предаваш свира задатп делп на клавиру и/или студенти из 
групе активнп ушествују певајуёи хпрске депнице. Следи дискусија п интерпретацији задате кпмппзиције. Иакп је настава 
кплективнпг типа, ппсебан акцента ставља се на индивидуалан рад са студентима. Пбухваёене су брпјне технишке вежбе 
намеоене развпју мануелне технике студента, кап и кпмппзиције свих впдеёих стилских перипда, пд ренесансе дп 
савремене музике.Кплпквијум се пплаже индивидуалнп, кап  прпвера знаоа крпз примену претхпднп преѐенпг градива у 
презентацији диригентске праксе . Испит  шини диригпваое једне најмаое трпгласне хпрске кпмппзиције, а пплаже се 
индивидуалнп, уз кпрепетицију наставника, кплеге студента или уз певаое хпра/групе певаша. 

Литература:  
1. Впјислав Илиё, Вежбе за хпрскп диригпваое, Бепград, Музишка академија, 19? 
2. Впјислав Илиё, Хпрске вежбе, Бепград, Музишка академија, 1957. 
3. Златан Вауда, Впкализе, Бепград, Дешји културни центар, 2006. 
4. Сузана Кпстиё, Хпрскп диригпваое, Нищ, Студентски културни центар, 1997. 
5. Teodor Romanid, Кreativnost dirigentske prakse, Sarajevп, Sarajevo - Publishing, Biblioteka Posebnа izdanja, 2001. 
6. Гпрдана Каран и Драгана В. Јпванпвиё, Антплпгија српске музике за дешји и женски хпр кпмппзитпра друге пплпвине 19. и 
прве пплпвине 20. века, коига 1: једнпгласне и двпгласне песме и коига 2: трпгласне и шетвпрпгласне песме, Бепград, Klett, 
2014-2015. 
7. У пбзир дплази сва дпступна инструктивна литература пдгпварајуёе тежине. На пример: 
8. Мптети и мадригали (G. P. Palestrina, O. Lasso, J. Gallus, C. Monteverdi) 
9. Кпрали (J. S. Bach) 
10. Хпрпви (А. Caplet, R. Schumann, J. Brahms, B. Smetana, B. Britten) 
11. Стеван Ст. Мпкраоац: Рукпвети 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум 30 Усмени испит 40 

Присуствпваое настави 15   

Активнпст у тпку предаваоа 15   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OUBHD2 - Хпрскп диригпваое 2 

Наставници: Щпуц-Тришкпвиё М. Весна, редпвни прпфеспр; Јпванпвиё В. Драгана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: --- 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит из Хпрскпг диригпваоа 1 

Циљ предмета:  
Предмет је усмерен ка уппзнаваоу и развпју свих елемената хпрскпг диригпваоа, пре свега, мануелне и впкалне технике 
кап и вещтине интерпретативнпг тумашеоа партитуре хпрскпг дела. Циљ је псппспбљаваое студента за практишан рад са 
свим врстама хпрпва: дешјим, женским, мущким и мещпвитим. 

Исхпд предмета:  
Пд будуёег хпрскпг диригента пшекује се да практишнп примеоује знаое из пве вепма слпжене дисциплине кпја сумира 
ппзнаваое тепријских и практишних музишких предмета. Ппзнаваое диригентске и впкалне технике, музишке стилистике, 
нашина и прганизације рада са разлишитим впкалним ансамблима, мпрају бити предуслпв за активнп ушещёе хпрскпг 
диригента у припреми јавних наступа са ансамблпм. 

Садржај предмета:  
Предмет хпрскп диригпваое је кпнципиран кап пснпва за уппзнаваое студената са свим битним елементима хпрскпг дела 
и будуёи практишан рад са разлишитим ансамблима. Ппред неппхпднпг аналитишкпг дела наставе, припритет и тежищте је 
на практишнпј настави. Предаваоа су прганизпвана такп щтп предаваш свира задатп делп на клавиру и/или студенти из 
групе активнп ушествују певајуёи хпрске депнице. Следи дискусија п интерпретацији задате кпмппзиције. Иакп је настава 
кплективнпг типа, ппсебан акцента ставља се на индивидуалан рад са студентима. Пбухваёене су брпјне технишке вежбе 
намеоене развпју мануелне технике студента, кап и кпмппзиције свих впдеёих стилских перипда, пд ренесансе дп 
савремене музике. Кплпквијум се пплаже индивидуалнп, кап  прпвера знаоа крпз примену претхпднп преѐенпг градива у 
презентацији диригентске праксе . Испит  шини диригпваое једне најмаое шетвпрпгласне хпрске кпмппзиције, а пплаже се 
индивидуалнп, уз кпрепетицију наставника, кплеге студента или уз певаое хпра/групе певаша. 

Литература:  
1. Впјислав Илиё, Вежбе за хпрскп диригпваое, Бепград, Музишка академија, 19? 
2. Впјислав Илиё, Хпрске вежбе, Бепград, Музишка академија, 1957. 
3. Златан Вауда, Впкализе, Бепград, Дешји културни центар, 2006. 
4. Сузана Кпстиё, Хпрскп диригпваое, Нищ, Студентски културни центар, 1997. 
5. Teodor Romanid, Кreativnost dirigentske prakse, Sarajevп, Sarajevo - Publishing, Biblioteka Posebnа izdanja, 2001. 
6. Гпрдана Каран и Драгана В. Јпванпвиё, Антплпгија српске музике за дешји и женски хпр кпмппзитпра друге пплпвине 19. и 
прве пплпвине 20. века, коига 1: једнпгласне и двпгласне песме и коига 2: трпгласне и шетвпрпгласне песме, Бепград, Klett, 
2014-2015. 
7. У пбзир дплази сва дпступна инструктивна литература пдгпварајуёе тежине. На пример: 
8. Мптети и мадригали (G. P. Palestrina, O. Lasso, J. Gallus, C. Monteverdi) 
9. Кпрали (J. S. Bach) 
10. Хпрпви (А. Caplet, R. Schumann, J. Brahms, B. Smetana, B. Britten) 
11. Стеван Ст. Мпкраоац: Рукпвети 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  2 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 200 
Вежбе: велишина групе дп 50 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум 30 Усмени испит 40 

Присуствпваое настави 15   

Активнпст у тпку предаваоа 15   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: MBHO1 - Хпрскп певаое, OBHO1 - Хпрскп певаое 1, OBHO2 - Хпрскп певаое 2, OBHO3 - Хпрскп певаое 3 

Наставници: Радпванпвиё-Брканпвиё Р. Биљана, редпвни прпфеспр; Јпванпвиё В. Драгана, ванредни прпфеспр 

Сарадници: Кљајиё М. Бпјан, асистент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 6 

Услпв: Пплпжен испит из Хпрскпг певаоа претхпднпг нивпа 

Циљ предмета:  
Предмет је усмерен ка уппзнаваоу, развпју и савладаваоу елемената хпрскпг певаоа, пре свега, хармпнскпг слуха и 
впкалне технике. Циљ је псппспбљаваое студента да свпја тепријска знаоа (сплфеѐп, кпнтрапункт, хармпнска, структурна и 
стилска анализа) примени у пракси. 

Исхпд предмета:  
Пп заврщетку наставе из предмета, пд студента се пшекује да практишнп примеоује стешенп знаое из пве дисциплине, кпје 
сумира ппзнаваое тепријских и практишних музишких предмета. Ппзнаваое впкалне технике, музишке стилистике, нашина и 
прганизације рада са разлишитим впкалним ансамблима мпрају псппспбити студента за певаое у хпру пднпснп, активнп 
ушещёе у припреми и реализацији наступа са ансамблпм. 

Садржај предмета:  
Предмет хпрскп певаое је кпнципиран кап пснпва за уппзнаваое студената са свим битним елементима музишкпг дела. 
Ппред неппхпднпг аналитишкпг дела наставе, припритет и тежищте је на практишнпм раду. Пбухваёене су брпјне технишке 
вежбе намеоене развпју впкалних сппспбнпсти студената и кпмппзиције свих впдеёих стилских перипда, пд ренесансе дп 
савремене музике. Изабрана дела мпгу бити впкална или впкалнп-инструментална, духпвнпг или светпвнпг карактера, а 
кпристе се кап инструктивна литература или прпграм за јавнп извпѐеое. Настава је кплективнпг типа, а студент бира да ли 
ёе је ппхаѐати у женскпм или мещпвитпм хпру. На распплагаоу су Мещпвити хпр ФМУ или Академски хпр "Collegium 
musicum".Кплпквијум се пплаже певаоем у групи (пд шетири дп десет студената, у зависнпсти пд захтева патитуре) кап  
прпвера знаоа претхпднп преѐенпг градива. Студенти са најбпљим резултатима кплпквијума ушествују у реализацији 
кпнцертнпг прпјекта – заврщнпг испита, дпк пстали студенти заврщни испит пплажу певаоем кпнцертнпг прпграма у групи 
(пд шетири дп десет студената, у зависнпсти пд захтева патитуре) . 

Литература:  
1. Мптети, мадригали, мисе (G. P. Palestrina, O. Lasso, J. Gallus, C. Monteverdi) 
2. Кпрали, кантате, пратпријуми (J. S. Bach, G. F. Handel, A. Bruckner, S. Prokofiev, C. Orff) 
3. Хпрпви, мисе, реквијеми, симфпније (G. B. Pergolesi, A. Vivaldi, Caplet, G. Rossini, J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, H. 
Berlioz, G. Faure, G. Puccini, A. Dvorak, G. Mahler) 
4. Хпрпви (R. Schumann, J. Brahms, B. Smetana, B. Britten) 
5. Литургије, ппела, духпвни кпмади (P. I. Caikovski, P. Cesnokov, D. Grecaninov, D. Bortnanski, S. Ramaninov, St. St. Mokranjac, 
K. Stankovic, P. Konjovic, K. Manojlovic, S. Hristic, M. Tajcevic) 
6. Впкална светпвна музика дпмаёих и аутпра из регипна (St. St. Mokranjac, M. Milojevic, V. Ilic, T. Skalovski, R. Petrovic, D. 
Kostic, K. Babic, R. Maksimovic, Z. Mirkovic, S. Hofman, Z. Eric, M. Mihajlovic) 
7. Савремена хпрска музика 
8. У пбзир дплази сва дпступна литература пдгпварајуёе тежине 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  0 Практишна настава:  6 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 300 
Вежбе: велишина групе дп 300 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 60 Заврщни испит: Ппена - 40 

Кплпквијум 30 Усмени испит/кпнцерт 40 

Присуствпваое настави 15   

Активнпст у тпку предаваоа 15   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OMSO1 - Чез сплфеѐп 1 

Наставници: Цветкпвиё Д. Александар, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Нема 

Циљ предмета:  
Ппвезиваое аудитивне вещтине запажаоа и расппзнаваоа стилски детерминисаних музишких пдредница чез језика са 
развијаоем импрпвизатпрских и интерпретатпрских сппспбнпсти. Утемељиваое вещтине импрпвизације крпз развијаое 
унутращоег слуха путем израде транскрипције чез спла, кап и карактеристишних фраза и патерна разлишитих еппха чеза. 

Исхпд предмета:  
Изграѐена шврста кпрелација измеѐу аудип, визуелне и интерпретативне кпмппненте чез израза. Развијен функципналан 
нашин ппажаоа мелпдијских, хармпнских и ритмишких структура у пквиру чез стила. 

Садржај предмета:  
Предаваоа: Развијаое базишних вещтина чез сплфеѐа ппмпёу мелпдијских вежби и диктата. Расппзнаваое свих врста 
интервала, трпзвука и шетвпрпзвука, пснпвних клавирских вписинга - ускпг и 
щирпкпг слпга. Мпдуси дура и мелпдијскпг мпла.  
Вежбе: Примена знаоа у изради транскрипција спла из ере би-бапа. Извпѐеое мелпдијских и ритмишких вежби сашиоених 
пд елемената мпдерне музишке граѐе, кпристеёи пснпвне акпрдске тпнпве мпдуса дура и мел. мпла кап и лествишне 
тензије. Предаваоа: Наставак развпја базишних вещтина чез сплфеѐа путем мелпдијских и ритмишких вежби, те диктата. 
Анализираое материјала дијатпнске граѐе пппут чез стандарда, бас линија, мелпдијских секвенци, интервала, трпзвука, 
шетвпрпзвука и упбишајених хармпнских прпгресија (II-V-I).  
Вежбе: Израда транскрипција чез спла из ере би-бапа и хард бапа и оихпвп извпѐеое. 

Литература:  
1. Scott McCormick, Rick Peckham: Berklee Ear Training 1 Workbook, Berklee Press, Boston, MA, 2002. 
2. Jamey Aebersold: Jazz Ear Training, Aebersold Jazz, New Albany, IN, 1996. 
3. Bud Powell: Artist Transcriptions: Bud Powell, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2005. 
4. Scott McCormick, Rick Peckham: Berklee Ear Training 1 Workbook, Berklee Press, Boston, MA, 2002. 
5. Harry Pickens: Ear Training for the Jazz Musician, Aebersold Jazz, New Albany, IN, 2010. 
6. Oscar Peterson: Artist Transcriptions: Oscar Peterson Trios, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2006. 
7. Charlie Parker: Omnibook, Atlantic Music, USA, 2009. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум 20 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 30 

Присуствп на предаваоима 10   
  



Студијски прпграм: Науке п музишкпј уметнпсти, пснпвне академске студије 

Назив предмета: OMSO2 - Чез сплфеѐп 2 

Наставници: Цветкпвиё Д. Александар, дпцент 

Сарадници: --- 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен Чез сплфеѐп 1 

Циљ предмета:  
Ппвезиваое аудитивне вещтине запажаоа и расппзнаваоа стилски детерминисаних музишких пдредница чез језика са 
развијаоем импрпвизатпрских и интерпретатпрских сппспбнпсти. Утемељиваое вещтине импрпвизације крпз развијаое 
унутращоег слуха путем израде транскрипције чез спла, кап и карактеристишних фраза и патерна разлишитих еппха чеза. 

Исхпд предмета:  
Изграѐена шврста кпрелација измеѐу аудип, визуелне и интерпретативне кпмппненте чез израза. Развијен функципналан 
нашин ппажаоа мелпдијских, хармпнских и ритмишких структура у пквиру чез стила. 

Садржај предмета:  
Предаваоа: Шитаое с листа слпженијих мелпдијских и ритмишких чез мптива и оихпва практишна примена приликпм 
извпѐеоа импрпвизпваних линија. Кприщёеое мелпдијскп-ритмишких чез патерна у диктатима. Увпѐеое "modal 
interchange" акпрада.  
Певаое и свираое мпдуса хармпнскпг мпла и мплдура.  
Вежбе: Увпд у пплиритмпве. Крпс ритмпви и хемипле. Непарни метри - једнпставни и кпмплексни. Израда транскрипција 
спла ппст бап уметника. Предаваоа: Мнпгпстранпст мелпдијских патерна, затим трпзвука и шетвпрпзвука и оихпва ппщта 
примена у разлишитим хармпнским прпгресијама и пкружеоима." Outside" импрпвизација и метпде за 
привременп иступаое из тпналнпг центра приликпм изградое спла. Тренираое слуха при расппзнаваоу диспнантних 
сазвушја и нефункципналне хармпније. Израда диктата са апсплутним висинама. Певаое мелпдијских вежби уз пстинатп бас 
кпристеёи" Outside" технике. Израда транскрипција спла. 

Литература:  
1. Larry Monroe: Berklee Ear Training 3 Workbook, Berklee Press, Boston, MA, 2004. 
2. Armen Donelian: Armen Donelian, Advance Music, USA, 2003. 
3. Bill Evans: Artist Transcriptions: Bill Evans, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2004. 
4. Bert Ligon: Connecting Chords With Linear Harmony, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 1996 
5. Larry Monroe: Berklee Ear Training 4 Workbook, Berklee Press, Boston, MA, 2004. 
6. Bert Ligon: Comprehensive Technique for Jazz Musicians, Houston Publishing, Inc. USA, 1999. 
7. Thelonious Monk: Artist Transcriptions: Thelonious Monk, Hal Leonard, Milwaukee, WI, 2006. 
8. Steve Prosser: Intervalic Ear Training for Musicians, Advance Music, USA, 1992. 

Брпј часпва активне наставе: Тепријска настава:  1 Практишна настава:  1 

Метпде извпђеоа наставе: 
Предаваоа: велишина групе дп 50 
Вежбе: велишина групе дп 22 

Оцена знаоа (максимални брпј ппена 100): 

Предиспитне пбавезе: Ппена - 40 Заврщни испит: Ппена - 60 

Кплпквијум 20 Усмени испит 30 

Активнпст у тпку предаваоа 10 Писмени испит 30 

Присуствп на предаваоима 10   

 


