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ASK500069				
Úvod do současné teorie básnických textů (na příkladech ze soudobé skandinávské poezie)

1. úvod – básnický text a interpretační perspektivy
2. obraz, metafora, symbol 
3. lyrika a text
4. lyrika a intertextualita
5. lyrika a subjektivita 
6. narativita v lyrice 
7. lyrika a fikční svět 
8. lyrika v historické perspektivě (romantická tradice, modernismus, postmodernismus)
9. lyrika a experiment
10. básnický diskurz
11. básnické texty v multimediální perspektivě 
12. prezentace studentských interpretací a diskuze 

Popis kurzu:
V kurzu bude studentům nabídnut přehled současných teoretických přístupů ke klíčovým pojmovým oblastem pro analýzu a interpretaci básnických textů. Na vybraných básnických textech si studenti osvojí různé interpretační přístupy podložené jednotlivými teoretickými statěmi. Kurz bude vycházet primárně z textů dostupných v češtině, není proto určen výhradně pro skandinavisty, a mohou se ho zúčastnit i studenti dalších oborů. Před každým seminářem budou dopředu známé texty, s nimiž se bude pracovat, a studenti je budou mít k dispozici buď na papíře, nebo ke stažení. 

Literatura:
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Sekundární (vybrané kapitoly):
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+ vybrané studie.
Slovníky:
Ansgar Nünning et al., Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce - osobnosti - základní pojmy, Brno: Host, 2006.
Richard Müller, Pavel Šidák (eds.), Slovník nejnovější literární teorie, Praha: Academia, 2012.

Požadavky pro splnění atestace (ZÁPOČET):
Nezbytná je minimálně sedmdesátiprocentní docházka do kurzu. Pro úspěšné splnění kurzu přednese student referát v délce konferenčního příspěvku (20 min.) a v závěru kurzu napíše a odprezentuje krátkou interpretaci básnického textu na 2-3 NS (1800 znaků vč. mezer), v níž bude citovat minimálně ze dvou sekundárních zdrojů. 

