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обавезни курс,
пети семестар,
6 ЕСПБ

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са главним песничким правцима у првој половини 20.
века, да усвоје књижевно-теоријска знања и науче да та знања примене у конкретним анализама
текста. Студенти ће моћи да повежу развојне промене, поједине песнике и њихове поетике са
типолошком диференцијацијом словачке поезије у првој половини 20. века.

Садржај предмета

Предмет обухвата поезију прве половине 20. века, од словачке модерне, преко поезије 20-их и
30-их година и песничка дела у првој половини 40-их година 20. века. Акценат се ставља на
доминантне песничке правце у овом периоду (модерна, симболизам надреализам) кроз
конкретну анализу дела и на интерпретацију најзначајнијих песничких остварења из овог
периода (песника као што су И. Краско, Ј. Смрек, Е. Б. Лукач, Л. Новомески, песници
надреалисти)

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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