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Циљ предмета: 
Циљ предмета је да се студентима употпуне знања о различитим видовима културног стваралаштва и културног 
наслеђа. 
Исход предмета  
Упознавање за основним појмовима цивилизацијског и културног развоја човечанства, од праисторије до наших дана. 
Дефинисање кључних епоха културног развоја и узрочно-последичне аспекте њиховог настајања и трајања. Утврђивање 
главних појавних облика манифестовања културе, посебно кроз уметничку праксу, као и основних материјалних остатака 
(културних добара) у сваком поједином периоду. Одређивање главних цивилизацијских токова и уметничких праваца. 
Објашњење сваког појединог уметничког правца кроз приказ друштвено-историјских околности, најзначајнијих одлика и 
водећих личности. Утврђивање терминологије неопходне за разумевање и преношење знања о културним добрима и уметности 
уопште; утврђивање типологије културних добара, начина њиховог чувања и презентације. Сазнања о конзервацији, 
ревитализацији и одрживом развоју културних добара. Сагледавање могућности експлоатације самог феномена културе, 
културних добара и различитих културних манифестација у туризму.    
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање са оквирним појмовима културно-уметничког стваралаштва (цивилизацијска условљеност, друштвени и 
економски фактори развоја). Представљање основних категорија културних добара, начин њиховог чувања, рестаурације, 
правила стручне обраде и излагања. Правила комуникације са публиком. Основни периоди културно-уметничког стваралаштва. 
Упознавање са терминологијом културних и уметничких феномена. Представљање појединачних периода и уметничких епоха: 
праисторијска уметности, доба великих првих цивилизација, антички периоди, средњи век у Европи и код нас, ренесанса у 
Италији и осталим европским земљама, маниризам, барок у  европским земљама, рококо, класицизам, бидермајер, романтизам, 
реализам, импресионизам, поентилизам, неоимпресионизам, сецесија, уметнички правци 20. века; значај позоришта, музике и 
књижевности, нови медији (фотографија, филм, радио, телевизија, видео, компјутерска уметност), различите културно-
уметничке манифестације. Упознавање са културним добрима сваке наведене епохе у српској уметности.  
Практична настава  
Упознавање са типологијом културних добара и конкретним садржајима културне понуде (музеји, позоришта, фестивали, 
непокретна културна добра) у окружењу. Сумирање података кроз појединачна излагања и семинарске радове. 
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Број часова  активне наставе                                                                      4 (60) Остали часови:- 
Предавања:           2 Вежбе:   2   Други облици 

наставе:  0 
Студијски 
истраживачки рад: 0          

Методе извођења наставе 
а) метода усменог излагања; б) метода визуелне презентације; ц) метода разговора; д) текстуална метода е) илустративно-демонстративне 
методе (Претраживање интернета и стандардне библиотечке документације, по дефинисаним темама. Посета музејима, галеријама, и 
културним манифестацијама, обилазак културних знаменитости у Новом Саду, а по могућству и осталим регионима Војводине). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0-5 писмени испит  
практична настава 0-5 усмени испит 30-45 
колоквијум-и 20-40 ..........  
семинар-и 0-5   

 


