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РЕЗИМЕ 

 

У овом раду  презентован  је поступак снимања мешовитог хора Средње музичке 

школе „Петар Коњовић“ у Сомбору.  Овај мешовити Хор изводи композицију „Химна Св. 

Сави“. Диригент хора је професор Мирко Прегун. Поступак снимања наведене 

композиције, реализован је  применом  софтвера Cubase. Стручну помоћ и подршку у току  

израде рада, пружили су ми професорица Жељка Милошевић, ментор, те професори, 

Мирко Прегун и  Горан Кулић. 

За снимање  мешовитог хора,  определила сам се због тога  што сам у изради таквог 

пројекта препознала  својеврстан изазов за демонстрирање креативних могућности, а на 

основу знања из области аудио технике које сам  стекла у току четворогодишњег 

образовања на смеру музичка продукција и снимање звука. 

 

  



3 
 

САДРЖАЈ 

РЕЗИМЕ ......................................................................................................................................................... 2 

УВОД ............................................................................................................................................................. 4 

Текст химне: „Химна Св. Сави“ ............................................................................................................... 5 

1.  ПЛАН  СНИМАЊА  МЕШОВИТОГ  ХОРА................................................................................................. 2 

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СНИМАЊА .......................................................................................................... 3 

2.1. Проучавање релевантне стручне литературе ................................................................................ 3 

3. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ СНИМАЊА ........................................................................................................... 4 

3.1. Анализа  просторних  услова (акустике)   у коме ће се реализовати снимање хора.................. 4 

4. СТРУЧНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА СНИМАЊЕМ ................................................................................ 6 

4.1. Договор са диригентом хора о термину снимања хора ............................................................... 6 

4.2. Стручне консултације са ментором   у вези са детаљима снимања хора ................................... 6 

5. ОДАБИР МИКРОФОНСКЕ ТЕХНИКЕ И ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ .................................................................... 7 

5.1.  Избор  одговарајуће  стерео  микрофонске  технике  за  снимање  хора .................................. 7 

5.2. Обезбеђивање примерене техничке опреме  за потребе снимања хора................................... 9 

6.  ПОСТАВКА МИКРОФОНА У ПРОСТОРУ КОНЦЕРТНЕ САЛЕ ................................................................. 10 

6.1. Потешкоће и начини превазилажења процеса снимања хора .................................................. 11 

7. ФАЗЕ СНИМАЊА МЕШОВИТОГ ХОРА У ПРОГРАМУ CUBASE .............................................................. 12 

8. ЗАКЉУЧАК .............................................................................................................................................. 16 

Литература ............................................................................................................................................. 17 

 

 

 

 

 

  



4 
 

УВОД 

 

Снимање хорског извођења химне  (грч. ὕμνος - песма, хвалоспев), намеће  потребу 

да се истакне карактер ове песме и њена особеност. У том смислу важно је истаћи да је 

Химна  песма у славу Бога, владајуће идеологије, односно државе. Химном се, такође 

изражава оданост, лојалност и побожност, те приврженост и поштовање припадности 

одређеној држави1. Ово је најстарија песничка врста коју сусрећемо већ 

код Египћана, Вавилонаца и Асираца. 

Стари Грци су  сваку песму до  6. века п.н.е. називали химном. Касније су то биле 

само оне песме које су посвећене боговима и херојима. У Римско доба,  химнама је 

увеличаван  култ царева. У средњем веку химне су биле црквене песме а у ренесанси се 

химнама описује лепота природе. Касније, са стварањем првих нација настају националне 

и родољубиве химне, а појавом друштвених класа, и борбене. 

Химна светом Сави2 је школска химна посвећена  Растку Немањићу,  српском 

државнику из средњег века, који се касније замонашио у манастиру Хиландар и постао 

светац. Он је дао велики допринос за развој нашег образовања, па се због тога Светосавска 

химна изводи сваке године, у свим  школама у Србији и Републици Српској,  на Савиндан, 

27. јануара. 

 

  

                                                           
1 https://sr.wikipedia.org/sr/Химна 
2 https://sr.wikipedia.org/sr/Химна Светом Сави 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Грчки_језик
https://sr.wikipedia.org/wiki/Песма
https://sr.wikipedia.org/wiki/Бог
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ideologija
https://sr.wikipedia.org/wiki/Држава
https://sr.wikipedia.org/wiki/Стари_Египат
https://sr.wikipedia.org/wiki/Вавилон
https://sr.wikipedia.org/wiki/Асирија
https://sr.wikipedia.org/wiki/6._век_п._н._е.
https://sr.wikipedia.org/wiki/Митологија
https://sr.wikipedia.org/wiki/Култ
https://sr.wikipedia.org/wiki/Цар
https://sr.wikipedia.org/wiki/Средњи_вијек
https://sr.wikipedia.org/wiki/Ренесанса
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Текст химне: „Химна Св. Сави“ 

 

Ускликнимо с љубављу, 

Светитељу Сави. 

Српске цркве и школе, 

Светитељској глави. 

Тамо венци, тамо слава 

Где наш српски пастир 

Сава. 

Појте му Срби, 

Песму и утројте! 

 

Благодарна Србијо, 

Пуна си љубави 

Према своме пастиру 

Светитељу Сави. 

Цело Српство слави славу 

Свога оца Светог Саву. 

Појте му Срби, 

Песму и утројте! 

 

С неба шаље благослов 

Свети отац Сава. 

Са свих страна, сви Срби, 

С мора и Дунава. 

К небу главе подигните 

Саву тамо угледајте. 

Саву српску славу, 

пред престолом Творца! 

 

Да се српска сва срца 

С тобом уједине,. 

Сунце мира, љубави, 

Да нам свима сине, 

Да живимо сви у слози, 

Свети Саво, ти помози, 

Почуј глас свог рода, 

српскога народа! 

Пет векова Србин је 

У ропству чамио 

Светитеља Саве 

Име је славио. 

Свети Сава Србе воли 

И за њих се Богу моли. 

Појте му Срби, 

Песму и утројте![1] 

 

Ускликнимо с љубављу 

Светитељу Сави 

Српске цркве и школе 

Светитељској глави. 

Тамо венци тамо слава 

Где нас српски пастир Сава. 

Појте му Срби, 

Песму и утројте! 

 

Благодарна Србијо, 

Пуна си љубави 

Према своме пастиру 

Светитељу Сави. 

Босна и Херцеговина 

Светог Саве дедовина 

С тобом славе славу 

Светитеља Саву. 

 

Бачка, Среме, Банате 

И Србијо Стара 

Раванице, чувај нам 

Тело кнез Лазара; 

Црна Горо, сестро мила, 

Здраво и ти с нама била 

Да славимо славу, 

Светог оца Саву! 

 

https://sr.wikisource.org/sr/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8#cite_note-1
https://sr.wikisource.org/sr/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8#cite_note-1
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С неба шаље благослов 

Свети отац Сава 

Са свих страна сви Срби 

С мора и Дунава. 

К небу главе подигните 

Саву тамо угледајте. 

Саву српску славу, 

пред престолом Творца! 

 

Милешево слави се 

Телом Светог Саве 

Кога славе сви Срби 

С обе стране Саве; 

Синан-паша ватру пали 

Тело Светог Саве спали, 

Ал’ не спали славе, 

Нити спомен Саве. 

 

Пет векова Србин је 

У ропству чамио 

Светитеља Саве 

Име је славио. 

Свети Сава Србе воли 

И за њих се Богу моли. 

Појте му Срби, 

Песму и утројте! 

 

Да се српска сва срца 

С тобом уједине, 

Сунце мира, љубави, 

Да нам свима сине, 

Да живимо сви у слози, 

Свети Саво, ти помози. 

Почуј глас свог рода, 

Српскога народа! 
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1.  ПЛАН  СНИМАЊА  МЕШОВИТОГ  ХОРА 

Овај План представља путоказ за све фазе снимања одабране хорске песме, 

укључујући претходно проучавање литературе као и неопходне консултације са 

менторком. 

 

Назив активности 
 

 

Датум реализације 

 

Проучавање релевантне стручне 
литературе 
 

новембар, 2015.-март, 2016. 

 

Анализа просторних услова-акустике  
(свечана концертна сала Музичке школе 
Петар Коњовић у Сомбору) у коме ће се 
реализовати снимање 
 

фебруар, 2016. 

 

Договор са диригентом хора о термину 
снимања хора 
 

март, 2016. 

 

Стручне консултације са ментором, проф. 
Ж. Милошевић и проф. Г.  Кулићем у вези 
са детаљима снимања хора  
 

свакодневно, на часовима предмета 
Савремене миди композиције 

 

Избор одговарајуће стерео технике за 
снимање хора 
 

март, 2016. 

 

Обезбеђивање примерене техничке 
опреме за потребе снимања хора  
 

март, 2016. 

 

Реализација снимања у одговарајућем  
програму 
 

март, 2016. 

 

Обрада снимка химне “Св. Сава“ у 
програму Cubase  у студију СМШ “Петар 
Коњовић“ 
 

март-мај 2016. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА СНИМАЊА 

 

2.1. Проучавање релевантне стручне литературе 

 

Након договора са менторком, проф. Жељком Милошевић о избору најподобније 

теме за израду матурског рада, одлучила сам да радим на пројекту снимања Мешовитог 

хора Средње музичке школе. Потом сам приступила  проучавању одговарајуће стручне 

литературе из области аудио технике, са циљем квалитетне припреме за реализацију 

практичног дела  рада. 

Стручна литература  обухвата досадашња истраживања из ове области, са посебним 

освртом на одабир и примену стерео микрофонских техника у условима снимања хора (као 

на пример снимање дечјих хорова),  литература која упућује на предности и недостатке 

појединих стерео микрофонских техника, те на практичне савете различитих експерата (из 

земље и иностранства) о начину и условима снимања хорова. 
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3. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ СНИМАЊА 

 

3.1. Анализа  просторних  услова (акустике)   

у коме ће се реализовати снимање хора 

За простор снимања мешовитог хора, одабрана је свечана концертна сала Средње 

музичке школе у Сомбору. Овај простор се иначе користи за пробе школског хора као и за 

наступе ученика. Акустички услови за снимање мешовитог хора у Концертној сали школе, 

процењивани су на основу прописаних критеријума3:  

1. време реверберације (одјека)  

2. дифузност просторије   

3. однос директног и рефлектованог звука на свим местима слушања   

4. изолованост простора од спољашње буке.   

 

Да би се постигло најповољније време реверберације по стандардизованим 

вредностима, било је најоптималније да просторија буде обложена одговарајућим 

материјалима, како би се постигло одговарајуће време реверберације. Међутим, у 

концертној сали је само делимично испуњен овај критеријум, јер време реверберације   

износи мање од пожељних  вредности  ( 1,7 - 2 s.). Због тога је  било  неопходно да  се у 

програму, у условима вештачке ревербације, повећа време реверберације (Tr), те на тај 

начин постигне  одговарајућа  пуноћа звука. 

Приликом процене акустичког амбијента у концертној сали, закључено је  да су, 

такође само делимично испуњени услови за добру дифузност просторије, као што су: 

распоред и врста  апсорпционих материјала, облици зидова  и величина просторије. У 

концертној сали су углавном обезбеђени апсорпциони материјали  (завесе, тапациране 

столице и тапициран под сале). Површина и облици зидова не задовољавају критеријуме 

за добру дифузност просторије. Међутим, иако геометријски облик ове концертне сале 

спада у групу простора који нема препоручен облик потковице за постизање добре 

акустике, то је у већој мери  умањило постизање добре дифузности. Према мишљењу 

стручњака,  архитектонски облик просторије није пресудан за квалитет снимљеног звука, с 

                                                           
3Bobby Owsinski (2005) The Recording Engineer’s Handbook, Artist Pro,  

 



5 
 

обзиром да се евентуалне слабости у квалитету снимљеног звука могу  побољшати 

применом  програма  Cubase . 

Како просечни интензитет рефлектованог звука (Јr) треба да буде око десет пута 

мањи од интензитета извора, определили смо се за комбиновање две стерео микрофонске 

технике, Х-Y и А-Б, имајући у виду карактеристике усмереног   микрофона, односно 

чињеницу да рефлектовани звук долази са свих страна, а директан само у правцу осе. Тако 

је одабрани  микрофон  највећим делом примио жељени директан звук. 

С обзиром да бука привидно слаби интензитет корисног звука, то намеће употребу 

јачег извора звука. Како је изолација од спољашње буке  скуп поступак, требало је 

настојати да се она сведе на најмању могућу меру. Имајући на уму да је  положај школе  у 

центру саобраћајних збивања, а концертна сала тик уз веома прометну улицу и непосредну 

близину бензинске пумпе, спортског центра и такси станице, немогуће је било поступак 

снимања потпуно изоловати од буке. Стога је овај проблем превазиђен обрадом снимка у 

програму Cubase, односно еквализацијом сигнала. 
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4. СТРУЧНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА СНИМАЊЕМ 

Пре приступања снимању  хора, било је неопходно обавити одређене стручне 

консултације са менторима и диригентом хора. 

 

4.1. Договор са диригентом хора о термину снимања хора 

Осим утврђивања термина снимања, диригенту хора, проф. Мирку Прегуну, 

предочила сам своју замисао  о распоређивању  структуре и позиције хора са циљем што 

квалитетније припреме за реализацију процеса снимања.  

Пре почетка снимања хорског извођења школске химне „Св. Сава“, имала сам у виду 

да је ова хорска композиција писана и аранжирана само за хор, без инструменталне, 

односно оркестарске пратње. Песма се изводила а capella (реч итал. порекла и значи „у 

маниру капеле“), дакле без музичке пратње. Ово сазнање ме додатно мотивисало да 

обратим пажњу на свечани тон песме (школске химне) и да у самом извођењу мешовитог 

хора уочим  и емотивно доживим  призвук узвишене  и свечане атмосфере  у току хорског 

певања. Такође сам настојала   да  на што приближнији начин „унесем“ у поступак 

уснимавања специфичност и особеност а capella извођења ради уметничког доживљаја 

снимка и стилске препознатљивости оваквог певања. Мешовити хор  се састојао од  20 

ученика средње музичке школе (сопрани, тенори, алтови, басови-баритони). 

На основу  договора са диригентом, сачинила сам шему распореда места на којој 

треба да стоје поједини чланови хора у концертној сали у односу на позиционирање 

микрофона,  за одговарајући одабир микрофонске технике. 

 

4.2. Стручне консултације са ментором   

у вези са детаљима снимања хора 

Након проучавања стручне литературе у вези са поступком снимања мешовитог хора 

Средње музичке школе „Петар Коњовић“ у Сомбору, те анализе просторних услова за 

снимање, обавила сам стручне консултације са менторком, проф. Жељком Милошевић и 

проф. Гораном Кулићем. У току консултација, које подразумевају и усмену и електронску 

комуникацију, добила сам стручна упутства о начину израде матурског рада, 

методолошким поступцима процеса снимања хора и смернице за реализацију практичног 

дела рада.  Ове консултације су ми биле од значаја  јер су ме усмеравале на конкретну тему 

рада  и омогућиле да у потпуности овладам проблематиком одабране теме. 
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5. ОДАБИР МИКРОФОНСКЕ ТЕХНИКЕ И ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

За снимање мешовитог хора било је потребно  одабрати  адекватну микрофонску 

технику, ако се има у виду постизање жељеног квалитета одабраног снимка, као и 

најоптималнију техничку опрему. 

 

5.1.  Избор  одговарајуће  стерео  микрофонске  

технике  за  снимање  хора 

Одлучила сам  да мешовити хор у концертној сали буде  сниман одговарајућом  

стерео микрофонском техником  и то комбинацијом  две стерео микрофонске технике 

снимања хора: Х-У и А-Б.  

4Систем снимања са одвојеним микрофонима, без обзира да ли су у вештачкој глави 

или не, назива се АБ стереофонијом. Приликом репродукције, он омогућава веран стерео 

утисак само уколико је слушалац тачно у оси између звучника. Ако се помери ближе једном 

звучнику, звук из њега ће стићи први, уз стварање фазних разлика звука у левом и десном 

уху, и пореметиће се просторни утисак.  

Као што је већ поменуто, А-Б стерео микрофонска техника подразумевала је  

коришћење два паралелна кардиоидна (усмерена) микрофона на растојању, који 

преузимају стерео информације на одговарајућем нивоу амплитуде, на удаљености од око 

3м.  

Сматрала сам да снимање овом техником  има  доста предности: када је добар 

снимак, добија се осећај како извођачи деле заједнички простор, с обзиром да  пар 

удаљених микрофона боље снимају боју гласа солиста,  a тo се не може постићи блиским 

снимањем. Такође се постиже  задржавање  баланса  хора  као што га је замислио диригент, 

а на основу динамике коју је одредио композитор. Помоћу стерео микрофонске технике 

ствара се заправо истински  баланс хора у удаљеној тачки, где се сви  гласови хора акустички 

стапају.  

 

                                                           
4 Мр Блажо Гузина (2001): Увод у технику снимања звука, Академија уметности Браћа Карић, 

Београд 
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Слика 5.1.  А -Б стерео микрофонска техника (кардиоидни микрофони)  

 

X-Y стерео микрофонска техника  представља технику, за коју Tony Faulkner5  сматра 

да поседује  предност употребе усмерених микрофона тако да се помоћу њих могу 

одстранити неке нежељене појаве (реверберација), док  погодности остају. Осим наведене 

предности усмерених микрофона, битно још истаћи да они  „ хватају“  врло мало 

позадинског звука, што је алтернатива А-Б техници. Одабрана техника такође,  омогућава 

ширу стерео слику, уколико се повећа угао између микрофона. Определила сам се за ову 

стерео технику  и због препоруке стручњака  да, уколико у простору или у његовој 

непосредној близини  има превише буке /или је акустика  недовољно добра (као што је 

случај са нашом школом), ова техника даје одличне резултате снимања. 

                                                           
5 Tony Faulkner (1981): Notes and review of Tony Faulkner's 'Phased Array' microphone system Hi-fi 

news & Record rewiev 
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Слика 5.2.  X -Y микрофонска техника  (усмерени или кардиоидни  микрофони) 

 

5.2. Обезбеђивање примерене техничке опреме  

за потребе снимања хора 

Техничку опрему за потребе  снимања  хора, чинило је:  

● 2 Beringer кондензаторска микрофона (XY стерео микрофонска техника),  

● 2 АКG кондензаторска микрофона (АБ стерео микрофонска техника),  

● звучна картица AKAI EIE PRO,  

● рачунар,  

● каблови и  

● слушалице. 
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6.  ПОСТАВКА МИКРОФОНА У ПРОСТОРУ КОНЦЕРТНЕ САЛЕ 

Након разматрања критеријума за постизање најоптималнијег квалитета снимка 

који су  већ поменути   у поглављу 5.1., определила сам се за следећу поставку микрофона 

која следи на слици број 6.1. 

 

 

 

Слика 6.1. : Поставка микрофона у концертној сали 
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6.1. Потешкоће и начини превазилажења процеса снимања хора 

С обзиром да је један део хора(бас и сопран) стајао на платформи   која је била  за  

0,5м-1м   испод другог дела хора(тенор и алт), а који је био постављен на степенику бине,  

ХY микрофонска техника није могла подједнако добро да усними комплетан хор, јер се у  

том случају  један део хора чује јаче (гласније), а други део тише, односно  слабијег  је  

интензитета.  

Заправо, основни проблем се састојао у томе што су микрофони  били првобитно  

тако постављени да нису примали исту количину сигнала оба дела хора, с обзиром да су 

делови хора стајали на платформама различите висине.  Наиме, тако постављени 

микрофони, више су „хватали“ басове и сопране јер су били тик испред микрофона, док су 

тенори и алт гласови емитовали снимак слабијег интензитета. 

Након анализе проблема, наметнуло се решење да би микрофоне требало физички 

подићи  на виши просторни ниво како би се добио најквалитетнији снимак  целокупног 

хорског певања.  Дакле, за постизање жељеног ефекта,  микрофони су постављени  на  

ђачки-школски сто  висине од  1 метра, што је  био оптималан услов за најефикасније 

уснимавање хора.  
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7. ФАЗЕ СНИМАЊА МЕШОВИТОГ ХОРА У ПРОГРАМУ CUBASE  

 

Процес обраде снимка, реализован је  у студију музичке школе, у софтверу Cubase . 

Cubase  је софтвер који нуди  широку палету могућности: вишеканално снимање, 

репродукцију и уређивање MIDI записа, уређивање аудио записа, виртуелне инструменте 

(VST Instruments), комплет алатки које су потребне за миксовање AUDIO и MIDI канала, 

велики избор ефеката и још низ пратећих програма и алатки које нам олакшавају рад са 

звуком.  

Поступак снимања мешовитог хора у програму  Cubase  одвијао се у неколико фаза: 

1. у циљу  прибављања  довољно материјала за постизање најоптималнијег снимка, била 

сам принуђена да снимам  хор  у три наврата.  

2. потом је уследило  пажљиво преслушавање и анализа сваког појединачног снимка. При 

томе сам уочила одређене пропусте настале у току снимања (шкрипање столица, говор 

присутних особа, неодређени звукови), а које сам превазишла одабиром најефектнијих 

елемената из снимљеног материјала.( одабир нпр. најбоље уснимљеног  рефрена) 

3. након наведених фаза, сачинила сам fade in и fade out целокупне композиције, чиме 

сам постигла жељени динамички „улаз“ и „излаз“ из снимка. Истовремено сам успешно 

отклонила све сувишне шумове и слушна ометања снимка.(Слика 7.1. Fade in  и  Слика 

7.2. Fade out) 

  

Слика 7.1. FADE IN                                                           
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Слика 7.2. FADE OUT 

 

4. У току извођења композиције, као што је већ речено уснимљено је шкрипање столица. 

Да бих решила проблем шкрипања, тај део сам заменила са делом снимка у коме се не 

појављује шкрипање столице. (слика 7.3.) 

  

Слика 7.3.  

 

5. Поставила  сам  LIMITER тј. динамички регулатор на stereo out-у, тако да обухвати све 

канале одједном. Њиме су „утишани“ прегласни делови снимка. (Cubase-ov limiter).  
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Слика 7.4.  LIMITER 

6. На постојеће аудио канале, ставила сам PANORAMU. Тиме сам створила стерео слику 

која је допринела реалном доживљају снимка. 

  

Слика 7.5. PANORAMA 

7. Gain је био на свим каналима једнако подешен. С обзиром да су амбијентални 

микрофони били физички даље лоцирани од хора, уснимили су и мање сигнала, тј. 

реверб(за шта је и намењено њихово присуство) чији је ниво био врло низак. Тај 

проблем сам решила тако што сам реглерима надокнадила изгубљен сигнал.(MIX) 

  

Слика 7.6. GAIN 
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8. На представљеним каналима на дате слике, поставила сам REVERB B.(preset: vocal plate). 

Из овог реверба, произилазе следећи параметри: 

● Room size-41% 

● Reverb time-3.43s 

● Pre delay-0.0ms 

● Damp- -10.4dB 

● MIX-30% 

● -REVERB В је постављен на сваки канал понаособ. (слика 7.8.) 

 

Слика 7.7. (REVERB B) 

 

Слика 7.8. 

7 
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8. ЗАКЉУЧАК 

 

У изради матурског рада дошла сам до закључака да је снимање музике уопште, па 

тако  и  снимање хорске музике без инструменталне пратње, веома сложен и комплексан 

посао. 

За постизање квалитетног снимка, потребна је, пре свега, вештина снимања звука, 

те његово дотеривање и креирање до саме перфекције. Снимање задовољавајућег 

квалитетног музичког снимка захтева дуготрајно вежбање и експериментисање, пажљиво 

и предано преслушавање снимљеног материјала, а пре свега уживање у стварању 

врхунског звука. 
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