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Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów na temat wybranych
aspektów z historii literatury słoweńskiej. Periodyzacja epok literackich,
główni przedstawiciele poszczególnych epok literackich, najważniejsze
dzieła literatury słoweńskiej.
Znajomość literatury polskiej i światowej na poziomie matury
podstawowej.
W efekcie odbytego kursu student powinien:
1. znać podstawową terminologię nauk literaturoznawczych (01F1A_W03);
2. mieć uporządkowaną wiedzę z zakresu współczesnych zjawisk
literackich i historii literatury nauczanych języków słowiańskich
01F-1A_W07).
1. posiadać umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku
polskim i w nauczanych językach słowiańskich z wykorzystaniem
wiedzy teoretycznej i różnych źródeł (01F-1A_U06);
2. potrafić przeprowadzać analizę tekstu z zastosowaniem
podstawowych metod, uwzględniając przy tym kontekst
społeczny, kulturowy i historyczny (01F-1A_U03).
1. potrafić inspirować innych i pracować w zespole (01F-1A_K02).
1. Charakterystyka wybranych dzieł literatury słoweńskiej.
2. Charakterystyka słoweńskich epok literackich.
3. Interpretacja wybranych dzieł literatury słoweńskiej.
4. Omówienie podstawowej terminologii nauk literaturoznawczych.
Studenta obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie
nieusprawiedliwione i niezaliczone nieobecności). Stopień przyswojenia
określonego materiału literaturoznawczego weryfikowany jest za pomocą
testów śródsemestralnych, semestr kończy się egzaminem ustnym.
Ocena końcowa z przedmiotu będzie średnią poszczególnych części
składowych: uczestnictwa w zajęciach – 30%, testów – 20%, prac
domowych – 10%, egzaminu – 40%.
Metoda podająca (wykład konwencjonalny, problemowy), poszukująca
(ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa).
M. Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, Ljubljana, 2009.
M. Hladnik, Trivialna literatura, Ljubljana, 1983.
M. Hladnik, Slovenska kmečka povest, Ljubljana 1990.
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Informacje
dodatkowe:

S. Janež, Vsebine slovenskih literarnih del. Zgodovina slovenske
književnosti, Maribor 1957.
A. Slodnjak, Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana 1934.
J. Kos, Pregled slovenskega slovstva, Ljubljana 1996.
Brak.
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