
Словачка књижевност 4

Предавања и вежбе: доц. др Зузана Чижикова (Стефана Пауновић Родић)

– једносеместрални курс –
обавезни курс,
четврти семестар,
6 ЕСПБ

Циљ предмета

Циљ је да се студенти упознају са главним представницима реализма у словачкој књижевности
и да стекну прегледно знање о жанровским  разликама у стваралаштву између романтизма и
реализма. Студенти ће моћи да препознају и окарактеришу главне представнике словачког
реализма, да користе научну и стручну литературу из ове области, да препознају дела писана
реалистичком методом, да приликом њиховог описа користи књижевно-теоријске појмове које
се примењују приликом анализе и интерпретације књижевног текста (пре свега приповетке,
новеле и романа).

Садржај предмета

Предмет обухвата књижевност у периоду словачког реализма. Акценат се ставља на
различитост књижевног ствралаштва прве и друге фазе словачког реализма (Мартински центар,
хласистички покрет, критички реализам). Анализа и интерпретација дела најзначајнијих
представника прве (С. Х. Вајански, П. О. Хвјездослав, Ј. Шкултети) и друге фазе реализма (Б.
С. Тимрава, Ј. Г. Тајовски, J. Чајак), дела најпознатијих словачких списатељица (Е. М.
Шолтесова, Т. Вансова, Љ. Подјаворинска) и представника драме (В. Х. Владимиров).

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.


