
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Мастер академске студије етнологије и антропологије 

Назив предмета: Визуелна антропологија 

Наставник/наставници: Проф. др Слободан Наумовић 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: Испуњен услов за упис 2. семестра Мастер академских студија етнологије и антропологије 

Циљ предмета 

Похађање програма из визуелне антропологије представља нужан корак у стицању медијске писмености, која је један од услова за 

успешно функционисање у савременом свету и бављење антропологијом савремености. Током рада, студенти се упознају са напредним 
облицима делатности у оквиру савремене визуелне антропологије (визуелно истраживање, документација, јавна презентација, настава), 

као и са историјатом, појмовима, теоријским полазиштима и кључним дебатама у визуелној антропологији; Упознају се са главним 

ауторима и значајним остварењима савременог етнографског и документарног филма; Стичу способности разумевања, вредновања и 
анализе различитих врста визуелне грађе и визуелних текстова, укључујући нове медије; Стичу способности самосталног проналажења 

и уклапања у истраживачки оквир већ постојећих визуелних текстова, као и самостално стварање медијских садржаја сходно циљевима 

свог истраживања; Развијају способности антрополошке анализе играних филмова као привилегованих канала вишеслојне 
комуникације у данашњем свету.  

Исход предмета  

Након усвајања садржаја предвиђеног програма, студенти ће бити оспособљени да разумеју и правилно користе  термине теорије филма 

и кључне теоријске концепте визуелне антропологије; Усвојиће напредна знања о филмском језику и биће у стању да  разумеју 
сложеније облике комуникације која се остварује у оквиру савремених визуелних медија;  Биће у стању да изврше анализу напредних 

облика комуникације остварене савременим визуелним медијима, да овладају сложеним сплетом садржаја који се на тај начин преносе, 

укључујући облике уметничке нарације. Биће оспособљени да ваљано аргументују своја тумачења, и да их изложе на систематичан 
начин у усменој или писаној форми. Кандидати ће кроз менторски рад бити посебно оспособљени за обављање главних истраживачких 

задатака који их очекују при изради мастер рада, док ће кандидати чија интересовања не иду у правцу визуелне антропологије добити 
неопходна знања и вештине за обављање припремних и помоћних радњи (сакупљање, систематизација и анализа разних облика 

визуелне грађе као додатних или помоћних материјала) у оквиру својих главних истраживања.  Посебна пажња на овом нивоу студија 

посвећена је политици и етици медијске комуникације, у циљу оспособљавања кандидата за одговорно учествовање у савременим 
облицима визуелне размене садржаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са кључним појмовима и дебатама/полемикама о месту и улози поддисциплине у савременој антропологији; Данашње 
флексибилно место визуелне антропологије у систему антрополошких наука и посебности истраживања утемељених на визуелним 

изворима; Паралелни токови савременог етнографског филма и визуелне антропологије; Одређења документарног и етнографског 

филма и питања жанра и стила; Нове хибридне форме и разлози њихове доминације на тржишту;  Природа нарације сликом, врсте 
коментара и питање ауторства у етнографском филму; Сазнајне могућности разних врста визуелних записа, документарног филма и 

етнографског филма; Методе и технике визуелних истраживања; Визуелна антропологија и фотографија (архивска фотографија, 

индустријска фотографија, породична фотографија, улична фотографија, феноменологија фотографије, фотографско измамљивање); 
„Домородачки медији“ или о коме је прича, чији је глас и у чијем је све то интересу? Позиционалност у етнографском филму; Политика 

и етика етнографског филма и визуелне антропологије; Будућност визуелне антропологије: дигитална револуција, антропологија медија 

и антропологија чула; Визуелна антропологија и играни филм (анализа продукције, анализа комуникације различитим облицима 
филмских изражајних средстава и анализа рецепције играних филмова); Крај филма и облици постфилмске визуелне комуникације.  

Практична настава / 
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Број часова  активне наставе 
Теоријска настава:  

3+2 
Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, заједнички студентски рад у оквиру семинара, приказивање и анализа филмова и других врста визуелних 

материјала, рад на индивидуалним пројектима; менторски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испт 50 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација 

пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


