
 

Студијски програм/студијски програми : Комуникације / Новинарство  

Врста и ниво студија: основне студије, I година, I семестар 

Назив предмета: Увод у теоријe комуникација  

Од знака до смисла – Култура дигиталних медија 

Наставник: др Новица Милић, редовни професор;  

Иван Јелић, сарадник у настави 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: 

Циљ предмета  Научно-стручни  предмет на I години студија посвећен упознавању са основама теорије 

комуникације у области вербалног језика, уз културу дигиталних медија. 

Исход предмета Студент треба у току курса на овом предмету да овлада основним појмовима и знањима у 

области теорије комуникација, на пољу вербалног језика, о односу знака и значења, дискурса и истине, 

знања и науке, као и категоријама темељних дисциплина које се баве овим питањима (логика, семиологија, 

критика), као и основама културе дигиталних медија 

Садржај предмета:  

 

1. Представљање курса и задатака на курсу. Појам комуникације. 

2. Пројекција филма Матрикс. 

3. Вербални, сликовни и дигитални медији. Разговор о филму. Култура, медији и интернет. 

4. Истине дискурса: увод у Ничеов оглед О истини и лажи.... Појам виртуалног. 

5. Ниче о говору појма и говору метафоре. Виртуалне заједнице. 

6. Класични и дигитални медији. Интернет и његова култура. 

 

7. Проблем савременог знања. Дигиталне архиве. 

8. Увод у Литарово Постмодерно знање. 

9. Информатичка друштва. 

10. Језичке и дигиталне игре. 

11. Модерно и постмодерно. Комуникација некад и сад. 

12. Отворено друштво и отворене медијске комуникације. 

 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Литература и магтеријали: 

 

1. Филм Матрикс.  

2. Ф. Ниче, „О истини и лажи у изванморалном смислу“, Књига о филозофу, стр. 71-84(Београд, 1994) – 

http://www.fmkedu.org/Pdf/Nice_O_istini_i_lazi.pdf  

3. Жан-Франсоа Лиотар: Постмодерно стање, стр. 5-33 (Нови Сад, 1988) - 

http://www.fmkedu.org/Pdf/Liotar_Postmoderno_stanje.pdf 

4. Новица Милић: Од знака до смисла (Београд, 2007). 

 

Остали текстови и материјали за курс могу се наћи на адреси блога за курс – http://utek1.wordpress.com 

 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
Методе извођења наставе Предавања, семинари, вежбе, колоквијум.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 писмени испит 45 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 


