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Kierunek i poziom studiów: Filologia klasyczna, studia pierwszego stopnia
Sylabus modułu: Historia literatury antycznej 4 (02-FK-S1-HLA4)
Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 02-FK-S1-HLA4-1
1. Informacje ogólne
koordynator modułu
rok akademicki
semestr
forma studiów
sposób ustalania
oceny końcowej
modułu
informacje dodatkowe

dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak przemysław.marciniak@us.edu.pl
2014/2015
letni (IV)
stacjonarne
Średnia arytmetyczna z egzaminów pisemnych z literatury poklasycznej greckiej
i łacińskiej

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta
nazwa
kod
02-FK-S1-HLA4-1-fs-1
Historia literatury greckiej poklasycznej
prowadzący
dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak
grupa(-y)
II rok
treści zajęć
Wykład przedstawiający specyfikę i rozwój literatury greckiej w czasach
hellenistycznych. Zagadnienia obejmują: pojęcia hellenizm, hellenistyczny –
chronologia, najważniejsi badacze. Nowe państwa nowego świata – wizerunek epoki.
Aleksander Macedoński i jego historycy. Historiografia hellenistyczna. Herondas.
Komedia średnia i nowa. Dramat aleksandryjski. Formy performatywne kultury
hellenistycznej. Poezja hellenistyczna (epigramy). Twórczość Kallimacha. Twórczość
Teokryta. Epika hellenistyczna. Aleksandria jako centrum naukowe. Nauki ścisłe
i filologiczne. Polibiusz.
metody
wykład
prowadzenia
zajęć
liczba godzin
30
dydaktycznych
(kontaktowych)
liczba godzin
30
pracy własnej
studenta
opis pracy
Lektura wskazanych przekładów
własnej studenta
organizacja
90 minut, raz w tygodniu według harmonogramu
zajęć
literatura
1. K. Gutzwiller, A Guide to Hellenistic literature. Malden-Oxford: Blackwell
obowiązkowa
Publishing 2007.
2. Literatura starożytnej Grecji. Red. H. Podbielski. T. 1-2. Lublin 2004.
3. A. Lesky, Geschichte der griechischen Literatur. Muenchen: Saur Verlag 1999.
4. The Cambridge History of classical literature. Eds. P.E. Easterling and B.M. W.
Knox. Cambridge: Cambridge University Press 1985.
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Dowolne tłumaczenia następujących tekstów:
Herondas, Mimy
Menander, Odludek
Teokryt, Sielanki
Apolloniusz z Rodos, Wyprawa Argonautów

adres strony
www zajęć
informacje
dodatkowe
3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu
nazwa
j.w.
kod(-y) zajęć
osoba(-y)
przeprowadzająca(e) weryfikację
grupa(-y)
wymagania
merytoryczne
kryteria oceny
przebieg procesu
weryfikacji
informacje
dodatkowe

kod
02-FK-S1-HLA4-1-w-1
02-FK-S1-HLA4-1-fs-1
dr. hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak
II rok
Por. treść zajęć.
Znajomość lektur (w przekładzie) oraz podstawowych zjawisko zachodzących w
literaturze greckiej w czasach hellenistycznych.
Egzamin pisemny

