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Циљ предмета

Студенти стичу прегледно знање о стваралаштву словачких романтичара и главних
представника књижевности друге половине 19. века (раздобље Матице словачке 1863–1875),
оспособљавају се за коришћење научне и стручне литературе из ове области, усвајају основне
књижевно-теоријске појмове које и примењују у анализи и интерпретацији књижевног текста
(пре свега поезији, прози и драми) и упознају са главним преставницима ових књижевних
раздобља. Студенти ће моћи да разумеју друштвену и политичку ситуацију у 19. веку код
Словака, да препознју и окарактеришу најзначајније представнике романтизма, њихову
политичку, друштвену и књижевну активност и учешће у револуцији 1848/49. године,
ситуацију у периоду Баховог апсолутизма и да разумеју значај оснивања Матице словачке.

Садржај предмета

Предмет обухвата књижевност у периоду словачког романтизма (поезија и проза) и рада
Матице словачке (проза и драма); анализа и интерптетација најзначајнијих дела словачког
романтизма (поезија/химне, револуционарне, интимне и родољубиве песме Ј. Краља, Ј. Бота, А.
Слатковича, С. Халупке, прозе Ј. М. Хурбана и Ј. Калинчјака) и прозе и драме у тзв. матичном
периоду (В. П. Тот, Г. К. З. Ласкомерски, Ј. Заборски, Ј. Паларик и други).

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 (30 поена)
 испит: тест и усмени део (усмени одговор на два питања) (70 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.


