
 
Студијски програми : Mастер академске студије новинарства  
Врста и ниво студија: Mастер академске студије  
Назив предмета: Уређивање медија - штампа  
Наставник (Презиме, средње слово, име): Кљајић Л. Веселин  
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6  
Услов:  
Циљ предмета: Савладавање материје на предмету Уређивање медија – штампа оријентисано је на стицање 

теоријско-практичних знања која студенте квалификују за рад у медијима. Циљ је да студенти упознају и 

савладају поље рада у новинарству са посебним освртом на стандарде модерно гуредничког  рада. Студенти 

се упућују на поделу рада (рубрицирање), специфичности рада у деску, продукцију тексуалног и фото-

материјала, на сложеност захтева модерног прелома и специфичности дизајнирања. Поред уређивања у 

дневном листу савладавају и специфичности уређивања у периодчном часопису. Савладавају правила 

специфичне, новинарске писмености, познавања структуре текста у зависности од жанра, писања наслова, 

потписа за фотоматеријал. Упућују се на етичке захтеве које професија ставља пред уредника који је 

последња брана између новинара и читаоца. 
 
Исход предмета: Да студенти поред знања и вештина које их квалификују да буду репортери и новинари 

истраживачи савладају и знања  која се у модерном новинарству очекују од уредника. Ту се, пре свега, мисли 

на искуство, одговорност, етичност, на тежњу ка новинарском идеалу истинитог извештавања јавноости о 

појавама од општег интереса. 

  
Садржај предмета  
Теоријска настава: Појам, дефинисање процеса уређивања у штампаном медиј; Уређивање у дневном листу и 

у периодичном часопису (специифичности); Од дескмена до уредника појединих рубрика; Стандарди 

модерног уређивања – house стил; Претпоставке новинарске писменоости, Rewriting; Елементи структуре 

текста (од лида до БКГ-а); Уредничка одговорност са посебним освртом на етичност; Процеси хуманизовања, 

енергизовања, локализовања и персонализовања текста; Уређиваање и етичност; Три етапе рада на новинском 

тексту (од планирања до провере информација); Уређивање фотоматеријала; Прелом, дизајн и уређивање. 

  
Литература:  
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Допунска:  
1. Harold Evans, Handling newspaper text, Editing and Design, Heinemann, London, 1986 (135 – 177); 

 
Број часова активне наставе      Остали часови 
Предавања:2 Вежбе: 1 Други облици наставе:  Студијски истраживачки рад: 2   

Методе извођења наставе: Предавања и дебате     

  Оцена знања (максимални број поена 100)   

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит поена 
активност у току предавања    20  писмени испит   

практична настава     усмени испт 30 
колоквијум-и     ..........   

семинар-и     50      


