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Циљ предмета

Упознати студенте са раздобљима словачке књижевности од најстаријих писаних споменика
од друге половине 9. века до барокног периода, и са најзначајнијим представницима и њиховим
делима. Очекујемо да ће студенти моћи да препознају најмаркантније појаве старије словачке
књижевности и да разумеју одломке и илустрације најзначајнијих писаних споменика.
Очекујемо да ће самостално користити научну и стручну литературу из ове области и да ће
моћи да препознају основне књижевно-теоријске појмове са којима се упознао приликом
анализе и интерпретације књижевног текста.

Садржај предмета

Студенти се упознају са друштвено-политичком ситуацијом у време настанка Велике Мораве,
са мисијом Константина и Методија, ситуацијом Словака у раном средњем веку, са
најзначајнијим представницима словачке књижевности у време хуманизма и ренесансе и
барока; анализа и интерпретација најзначајних писаних споменика из старословенског периода
па све до барока (Константинов Проглас, житија, хронике, легенде, духовна поезија, историјске
народне песме, рефлексивна поезија, мемоари).

План часова

На часовима се најпродуктивнијим методама детаљно обрађују наставне јединице обухваћене
садржајем предмета, ритмом који одговара како потребама групе, тако и способностима и
потенцијалима сваког члана групе понаособ, а ради достизања оптималног циља предмета.
Наставне јединице обрађују се редоследом оквирно наведеним у опису садржаја предмета.

Оцењивање

 предиспитне обавезе: присуство и активност на настави, колоквијуми (20 поена)
 писмени испит: тест (80 поена)
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Напомена: Наведена литература представља основу за предавања која се изводе на српском
језику уз одговарајуће напомене у вези са терминогологијом. Студенти испит полажу на
српском језику.


