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

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са развојним променама и типолошком
диференцијацијом словачке прозе у првој половини 20. века. Студент ће моћи да повеже
развојне промене и поједине прозне писце са типолошком диференцијацијом словачке прозе у
првој половини 20. века.

Садржај предмета

Предмет обухвата прозу у првој половини 20. века. Акценат се ставља на типолошку
дифренцијацију прозе, на главна дела у оквиру реалистичких (натуралистичких) и
модернистичких (лирозована проза, експресионистичка проза) тенденција; Анализа и
интерптерација најзначајнијих романа и новела у првој половини 20. века, са акцентом на
њихова типолошка и диференцијска обележја. Анализа дела представника прозе натуризма (Љ.
Ондрејов, М. Фигули, Д. Хробак, Ф. Швантнер), дела М. Урбана, Ј. Ц. Хронског, Д. Татарке и
других.

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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