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Табела 5.2 Спецификација предмета

60607 Књижевност и медијска култура
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 3

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

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

И

Упознавање са одликама медијске културе и њеним везама са књижевношћу. Уочавање облика заснивања медијске културе.
Развијање, проширивање и примењивање интерпретативног и аналитичког знања о делима књижевности у јавном простору.
Препознавање и разумевање специфичних дискурзивних, поетичких и (мета)фикционих карактеристика медијских представа.
Овладавање знањем о месту литерарног дискурса у контексту осталих медијских облика дискурса.

Оспособљеност за примену стеченог знања о одређеним књижевним делима у тумачењу аспеката заснивања и испољавања
медијске културе. Идентификовање специфичних особина медијске културе и распознавање улоге литературе у конституисању
културног идентитета. Разумевање феномена књижевне, естетске вредности у односу литературе према другим уметностима,
другим дискурзивним облицима, другим начинима организовања и употребе знакова, другим облицима свести.  Проучавање
односа литературе и стратегија заснивања медијске културе поспешује способност препознавања могућности књижевности и
уметности у сфери савремене медијске културе, дакле и потенцијала књижевности и уметности у савременој културној политици,
али се и проширују знања и стичу вештине у погледу унапређивања теоријског, естетског и емоционалног потенцијала студената
као судеоника културе у ширем смислу.
.

Историјско разумевање језика и уметности у контексту развоја система и пракси друштвене комуникације. Видови заснивања и
облици медијске културе. Осветљавање теоријских перспектива у вредновању статуса литературе у систему поступака градње
медијске  свести.  Узајамност  медијског  дискурса  и  друштвеног  статуса  и  језика  књижевности.  Вредносне  претпоставке
повезаности медија и уметности. Културне, политичке, идеолошке импликације присуства књижевности у медијима и медијских
форми у уметности.
Маркирање и аналитичко расветљавање појединачних реализација медијске културе (штампа, позориште, радио, телевизија,
интернет, филм) и одмеравање степена, вредности и последица суделовања књижевности у њеној еволуцији.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Вербално-текстуалне и илустративно-демонстративне.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 50.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 10.00Да
Колоквијум 30.00Да
Семинарски рад 10.00Да

Николић В. ЧаславНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 0 0 0 0
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