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I  Увод 

 

Научноистраживачки и стручни рад представљају кључне активности наставника и 

подмлатка Академије уметности у Београду.  Факултет своје наставнике подржава и 

обезбеђује им услове за бављење научноистраживачким радом по највишим 

стандардима, а сaрадницима и студентима, посебно студентима последипломских 

студија, омогујуће додатну обуку за квалитетно обављање истраживања. 

Научноистраживачки рад наставника и сарадника остварује се ангажовањем на 

научноистраживачким пројектима, као и појединачним истраживањима и 

стваралаштвом. 

 

Научноистраживачки рад се одвија у оквиру научноистраживачке организационе 

јединице Факултета – Центра нових уметности. Центар спроводи научну делатност пре 

свега у области уметности, медија, културе и културне политике, маркетинга. 

Академија уметности подржава објављивање резултата истраживања, у складу са 

финансијским могућностима, пре свега ради њиховог укључивања у наставни процес, 

подизања квалитета наставе и осавремењивање наставних садржаја. 

 

Током претхоног акредитационог круга поктенут је Зборник радова професора и 

студената Академије уметности у Београду под називом „Уметност, медиј, 

комуникација“ који публикује актуелне истраживачке текстове аутора. Објављени 

радови се функционално користе у настави као приручници и/или сепарати за учење.  

Пројкетни исходи наставника и студената Академије уметности објављују се како у 

Зборнику АУ, е-магазину ЕDI тако и у другим домаћим и међународним часописима, 

зборницима радова и научним студијама. 

Академија уметности у Београду у сарадњи са Факултетом визуелних умјетности из 

Подгорице покренула је стручни e-магазин „ENTERTAINMENT & DREAMS’ 

INDUSTRY!“ (ЕDI) 2016. године. Међународни е-магазин ЕDI који делује под 

покровитељством Министарства културе Црне Горе. Већина прилога објављених у 

међународном е-магазину ЕDI најуспешнији су ауторски радови бивших и актуелних 

студената Академије уметности из Београда и Факултета визуелних умјетности из 

Подгорице. Посебну вредност чине стручни доприноси наставника и сарадника ове две 
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високошколске установе, као и прилози реномираних аутора из сфере 

демистификације естетике медија. 

 

У остваривању циљева научно-теоријских и стручно-уметничких истраживања 

посебан допринос има сарадња са сродним институцијама у земљи и иностранству.  

 

 

II   План Програма научноистраживачког рада Академије уметности у Београду 

у периоду од 2019. до 2024. године 

 

Програм научноистраживачког рада Академије уметности за период од 2019. до 2024. 

године предвиђа примену резултата научноистраживачког рада у наставном процесу.   

 

Факултет обавља научноистраживачки рад са циљем развоја интердисциплинарног 

истраживања феномена медија, маркетинга, уметности, културе и културне политике, 

подизања квалитета наставе, унапређивања и осавремењивања наставних садржаја, 

програма и процеса на свим нивоима студија, унапређивања наставног процеса и 

усавршавања подмлатка, увођења студената у  научноистраживачки рад и реализацију 

пројеката, посебно студентима последипломских студија. 

 

Научноистраживачки рад је у функцији сталног унапређења квалитета резултата тог 

рада, као и унапређења наставних програма на свим нивоима студија. Наставници који 

реализују предмете на основним и мастер студијама, а који су сарадници Центра, 

стално ће пратити и истраживати наставну област и допуњавати предметне програме и 

садржаје новим истраживачким сазнањима.   

 

Програмом научноистраживачког рада Академије уметности у Београду у периоду од 

2019-2024. године предвиђен је континуирани рад на сталном унапређивању 

научноистраживачких компетенција наставника и сарадника, подизање квалитета 

научноистраживачког процеса, примена резултата истраживања у наставном процесу, 

обезбеђивање неопходних материјалних средстава за успешну реализацију 

научноистраживачког рада, реализација довољног броја радова са SCI листе. 
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Приоритети научноистраживачког рада Академије уметности у Београду у наредном 

петогодишњем периоду су: 

 

1. Организација научних скупова, трибина, семинара, округлих столова, јавних 

предавања 

2. Развој научноистраживачког подмлатка 

3. Организација издавачке делатности 

4. Интензивирање сарадње са научноистраживачким организацијама у земљи и 

свету 

 

 

Организација научних скупова, трибина,  

семинара, округлих столова, јавних  предавања 

 

У наредном петогодишњем периоду предвиђена је организација тематских скупова, 

семинара, трибина, округлих столова у земљи и иностранству о појединим 

питањима савремене медијске, културе и уметничке сцене. Резултати 

научноистраживачког рада биће објављени у стручним часописима, монографијама, 

зборницима,  другим штампаним и електронским издањима.  

 

Планирани тематски скупови: 

- Симулакруми и уметничка изражајност медија 

- Академска и културана сарадња Дунавског региона виђена из ЕУ перспективе  

- Креирање одговорног корпоративног имиџа 

-Редитељски однос према тематици и стању савременог света 

 

 

Развој научноистраживачког подмлатка 

 

Важан део Програма чини и подстицање развоја научноистраживачког подмлатка, 

кроз усавршавање студената кроз стручну праксу, истраживачки студијски рад у 

научноистраживачким и другим организацијама, даљег стручног усавршавања 
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сарадника и наставника млађих од 35 година, објављивање резултата њихових 

истраживања. 

 

У приоритете развоја научноистраживачког подмлатка за период од 2019. до 2024. 

године спадају: 

 

1. Набавка релевантне домаће и стране литературе 

2. Укључивање најбољих и најталентованијих студената Академије као 

сарадника у наставни    

3. Саветовање студената у вези будућих усавршавања 

4. Саветовање студената и сарадника у изради пројеката 

5. Подстицање свих сарадника и асистената као и завршених студената да 

наставе своје усавршавање на мастер и докторким студијама 

6. Укључивање сарадника, асистената и најбољих студената свих нивоа студија у 

научноистраживачки и стручни рад који организује Академија 

7. Укључивање студената завршних година и последипломских студија у научне 

и стручне скупове на Академији 

8. Подршка сарадницима и асистентима као и најталентованијим студентима 

последипломских студија за учешће на научним скуповима у земљи и 

иностранству 

9. Подршка студентима у наставним и ваннаставним активностима у 

истраживачком раду 

10. Прилагођавање и подршка индивидуалним потребама студената у 

научноистраживачком раду  

11. Организовање скупова и трибина од интереса за научноистраживачки рад 

подмлатка  

12. Успостављање научне сарадње са другим институцијама у земљи 

13. Објављивање радова сарадника и студената у Зборнику Академије уметности 

14. Објављивање радова сарадника и студената у међународном часопису ЕDI 

15. Подршка објављивању научних публикација младих истраживача 

16. Праћење развоја даровитих студената 

17. Праћење каријере сарадника, асистената и бивших студената 

18. Подршка студентима за укључивање у професионалне пројекте ван Академије 
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19. Организовање праксе за студенте у одговарајућим организацијама ради 

стицања искуства и контаката 

20. Успостављање веза са потенцијалним послодавцима ради олакшаног 

запошљавања дипломираних студената 

21. Међународна размена студената, сарадника и наставника  

22. Укључивање сарадника и асистената у међународну научну сарадњу  

23. Праћење и вредновање остваривања наставног процеса, као и предлагање мера 

за његово унапређење  

24. Примена резултата истраживања за унапређење и осавремењавање наставних 

садржаја 

 

У плану је интензивнија сарадња са домаћим наставно-научним организацијама, 

као и продубљивање међународне сарадње са страним универзитетима, ради 

успостављања нових контаката и омогућавања младим колегама да стекну 

драгоцено искуство на заједничким пројектима, посебно студентима 

последипломских студија и сарадника. 

 

 

Организација издавачке делатности 

 

Академија уметности реализује своју издавачку делатност објављивањем уџбеника 

и монографија из области које су предмет истраживања Центра.  

 

За наредни петогодишњи период у плану је две монографије и три зборника радова 

наставника, сарадника и студената Академије уметности у Београду, а планирани су 

и зборници радова са научних скупова и других стручних скуповакао и наставак 

сарадње на реализацији међународног е-магазина ЕDI. 
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Интензивирање сарадње са  

научноистраживачким организацијама у земљи и свету 

 

 

Академија уметности у Београду успоставља различите облике сарадње са 

научноистраживачким и другим организацијама у земљи и иностранству ради 

обезбеђивања сарадње са наставницима и сарадницима са других факултета у земљи 

и иностранству, међународне размене наставника и сарадника кроз заједничке 

програме, рада на развоју стандарда и процедура за обезбеђивање и унапређење 

квалитета научноистраживачког рада, обављање истраживачко-стручне праксе 

студената и израду завршних радова на основним, мастер и докторским студијама, 

стицање драгоцених контаката.   

 

До сада је потписан велики број споразума о сарадњи са организацијама у земљи, 

међу којима су Институт економских наука из Београда, Институт за европске 

студије „Петар Карић“, Народно позориште у Београду, а Програмом се предвиђа и 

наставак и интензивирање међународне сарадње са сродним универзитетима и 

институцијама у земљи и иностранству ради додатног подизања квалитета 

научнообразовног процеса на Академији.  

Предвиђа се наставак научне сарадње са Факултетом драмских умјетности са 

Цетиња, Слобомир П универзитетом из Бјељине, Мikkeli University of Applied 

Sciences,  Финска, National Academy for Theatre and Film Arts, Софијa, Бугарска, 

South-West University "Neofit Rilsky", Благоевград, Бугарска, Dokuz Eylul 

Üniversitesi, Измир, Турска, London Metropolitan University, Велика Британија,  

Ecole Superieure des Beaux-Arts de Nimes, Francuska, Тhe University of Oklahoma, 

Сједињене америчке државе, HEC Montréal, Канада, Universitat de València, 

Шпанија, The Polish National Film, Television & Theatre School in Lodj, Пољска, 

 The Gerasimov Institute of Cinematography (VGIK), Руска Федерација, Академија 

умјетности Универзитета у Бања Луци, Република Српска. 

 

Такође, у плану су и четири истраживања и то: 

 

http://www.deu.edu.tr/diplomaeki/_index-tr.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hec.ca%2Fen%2Fprofs%2Ffrancois.colbert.html&ei=NpRkUdiFOYmR4ATkpICACg&usg=AFQjCNEV-ZWBS2kTuODYQuLbre_XeLwDjw&bvm=bv.44990110,d.bGE&cad=rja
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1. Продукциони модели домаћих дугоматражних филмова, фестивала и значај 

копродукција. 

 

Култура је инструмент путем ког саопштавамо наш положај у Европи на разумљив и 

опипљив начин, а филм игра веома битну улогу у промоцији културе једне нације и 

региона. Разматрање продукционих модела европске и регионалне кинематографије у 

историјској и савременој перспективи допринеће конципирању нових продукционих 

модела домаћих дугометражних филмова кроз могућности копродукцијског деловања 

(уз разумевање улоге јавних ауторитета у регулисању и стимулисању европских 

националних кинематографија).  

Савремени продукциони модели у филмском стваралаштву указаће и на нове 

могућности конципирања домаћих филмских фестивала.  

 

2. Визуелна уметност као медиј масовне комуникације 

 

У савременом друштву визуелна уметност није само рефлексија естетских начела 

времена коме припада, жеља наручилаца или индивидуалних тежњи самих уметника, 

већ је и утицајан медиј преношења идеја које креирају нашу стварност.  

У визуелној и дигиталној ери у којој живимо способност да се критички размишља о 

визуелности медија добија на значају, јер велика брзина раста визуелних садржаја 

мења приступ реалности и она постаје све више медијски посредована. 

Медијску писменост није могуће разматрати у изолацији од друштвених, културалних, 

економских и технолошких утицаја. На једној страни, имамо прелазак са вековне 

доминације писаног текста на визуелни текст, а на другој, прелазак са доминације 

штампаног текста у форми књиге на медиј екрана. Ова два фактора су произвела 

револуцију у развоју нове медијске писмености у начинима репрезентације и 

комуникације на сваком нивоу и у сваком домену.  

Због свог великог утицаја на културу, медији се не могу сагледати само из угла нових 

технологија, јер су они такође и системи за стицање литерарних, теоријских и 

виртуелних погледа на свет. У оквиру пројекта ће се истражити карактеристике 

визуелног текста у медијима и улоге коју визуелна писменост има у медијски 

посредованом друштву. Визуелна писменост сама по себи није довољна за потпуно 
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разумевање медијског визуелног текста, већ се мора сагледати у оквиру ширег 

концепта медијске писмености. 

 

Важна карактеристика медијског визуелног текста је његова улога у грађењу 

комплексних медијских порука. Слике се, као ни језик, не користе саме и изоловане. И 

поред значајног квантитета и важности визуелног медијског садржаја, визуелни 

текстови се јављају претежно у комбинацији са писаним или усменим текстовима. Због 

тога није довољно визуелне текстове изучавати искључиво у домену визуелних 

феномена. Иако су визуелни и литерарни текстови суштински различити модалитети, 

они образују симбиозне интеракције креирајући кохерентне и смислене 

мултимодалитетне поруке.  

 

Неке од планираних тема истраживања: 

- Симулакруми и уметничка изражајност медија 

- Филм као наставно средство у савременом образовању  

- Извори инспирације за Аутопортрет уметника (групни научноистраживачки радови 

студената под менторством) 

- Слика као полазиште за филмску причу (групни научноистраживачки радови 

студената под менторством) 

- Редитељски однос према тематици и стању савременог света (групни 

научноистраживачки радови студената под менторством) 

 

3. Креативни уметнички сектор и маркетиншке стратегије 

 

Преображај индустријског у постиндустријско друштво довео је до настанка нове 

развојне парадигме, у којој доминирају креативност, оригиналност и све веће 

приближавање уметничког и пословног света. Креативност добија обележје економски 

релевантног фактора, јер уметничке активности учествују у значајном повећању 

економског потенцијала друштва. 

Пласирање и продаја производа увек се одвија у конкретном културном контексту. 

Осмишљавање успешне маркетиншке стратегије мора да узме у обзир културне 

утицаје који пресудно утичу на одлуке потрошача. Зато је од велике важности 

познавање ритуала савременог човека. Ритуали су научени обрасци понашања људи 
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који се по одређеним законитостима понављају. Са становишта маркетинга, познавање 

начина функционисања и значења основних ритуала једне друштвене заједнице као 

што су рођење, венчање или сахрана је важно, али исто тако треба узети у обзир и 

мање свакодневне ритуале који су повезани са начином организовања слободног 

времена. 

 

4. Критичка анализа друштвених питања у савременој уметности 

 

Последњих неколико деценија у савременој уметности су све више присутни критички 

приступи темама од ширег друштвеног значаја. Уметнички пројекти се заснивају на 

теоријским и социјалним истраживањима, што је последица повећаног интересовања 

уметника за историјску кризу Западне цивилизације. 

Критичка анализа подразумева теоријски метод истраживања посредством кога се 

успоставља однос теорије и историјске праксе друштва и културе. Посебно ће се 

обратити пажња на:анализу и критичку расправу актуелне уметничке праксе; 

естетичку теорију савремене уметности; критичку анализу друштвених механизама 

успостављања значења у савременој култури; и питања естетизације друштва као 

ванинституционалног облика политичког активизма. 

Неке од планираних тема истраживања:  

- Историја и резултати борбе за женска људска права у Србији; 

- Простори савременог спектакла и необарокни естетички модели 

 

Организација и реализација научноистраживачких активности и пројеката биће 

усмерене и на друштво у целини, од проучавања утицаја медија на друштво, до 

деловања у интересу маргинализованих друштвених група. 

 

Факултет ће наставити да ради на подстицању, обезбеђивању услова, праћењу и 

провери резултата научноистраживачког и стручног рада и на њиховом укључивању у 

наставни процес. 

Председник 

Наставно-уметничког већа 

    Драгољуб Елчић, декан 


