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Циљ предмета

Упознати студенте са књижевношћу националног препорода (просветитељство, класицизам).
Одговарајућа пажња посвећује се друштвено-политичкој ситуацији Словака у Хабсбуршкој
монархији, филозофским контекстима, као и поетско-типолошким специфичностима
књижевности овог раздобља у склопу развоја европске књижевности. Очекујемо да ће студенти
моћи да препознају и да разумеју изабране илустрације из дела књижевности словачког
националног препорода и да поједине личности словачког националног препорода ставе у шири
контекст  словенских књижевности. Моћи ће да користе научну и стручну литературу из ове
области и да открију основне књижевно-теоријске појмове које усвајају приликом анализе и
интерпретације књижевног текста.

Садржај предмета

Периодизација словачке књижевности националног периода и кратак преглед друштвене и
културне ситуације у периоду просветителства и класицизма, јозефинизам, учена друштва,
чешко-словачка катедра у Братислави, прва кодификација словачког књижевног језика, први
роман, прва полемика и књижевна критика; класицизам у словачкој књижевности, спор о
прозодији, инспирација народним стваралаштвом / брига о народној књижевности и њен утицај
на ауторска дела, перспективе словачке културе и идеја словенcке узајамности, словачка
класицистичка поезија и драма; анализа и  интерпретација изабраних текстова (роман Ј. И.
Бајзе, поезија Ј. Палковича и Б. Таблица, проза Ј. Фандлија, поезија Ј. Колара, Ј. Холог, драма Ј.
Халупке)

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.


