
Naziv kolegija: Intermedijalnost poljske književnosti i kulture

Nositelj kolegija: dr. sc. Dalibor Blažina, red. prof.

Izvođači kolegija: dr. sc. Dalibor Blažina, red. prof., dr. sc. Đurđica Čilić Škeljo, doc., dr. sc.
Filip Kozina, doc.

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski i poljski

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Status: izborni kolegij (A)

Oblik nastave i način provjere znanja: 2 sata tjedno (2P); angažman na kolegiju, pozitivno
ocijenjen seminarski rad, usmeni ispit

Uvjeti: nema

Ispit: da

Sadržaj: Na kolegiju se kulturološkim i intermedijalnim pristupom predstavljaju neke od
najvažnijih tema i problema vezanih uz poljski kulturni identitet. Kritičkom prikazom
odabranih povijesnih i suvremenih društveno-kulturnih fenomena, vidljivih u različitim
poljima umjetnosti (književnost, glazba, slikarstvo, arhitektura, film i drugo) i medijima
(tradicionalni i suvremeni, npr. internet), nastoji se ukazati na specifične i univerzalne
dimenzije poljske kulture.

Cilj: Studenti će temeljem uvida u kulturološku povijest i pojedine krucijalne teme poljske
kulture i umjetnosti, obrađene ne samo u mediju književnosti, nego i njezinim relacijama s
drugim medijima (glazba, slikarstvo, arhitektura, film i drugo), upoznati, moći kritički
prosuditi i analizirati različite fenomene poljske kulture, što će im u metodološkom i
tematskom smislu pomoći u pripremama za završnu fazu studija i izradu diplomskog rada.

Obvezna literatura: Maria Bogucka: Kultura, Naród, Trwanie. Dzieje kultury polskiej od
zarania do 1989 roku, Varšava 2008.

Tjedni raspored

1. tjedan (2. 3.) Kulturološki i intermedijalni pogled na poljsku kulturu

2. tjedan (9. 3.) Varšava: prostor u umjetnosti i književnosti

3. tjedan (16. 3.) Poljski regionalizam u književnosti i slikarstvu

4. tjedan (23. 3.) Tradicija poljske pjevane poezije

5. tjedan (30. 3.) Klasa i književnost

6. tjedan (6. 4.) Krakov: prostor u umjetnosti i književnosti

7. tjedan (13. 4.) Drugi u poljskoj književnosti i filmu

8. tjedan (20. 4.) Katolička crkva u poljskoj kulturi



9. tjedan (27. 4.) Poljska plemićka kultura

10. tjedan (4. 5.) Žene i poljski književni kanon

11. tjedan (11. 5.) Gej i lezbijska poljska književnost

12. tjedan (18. 5.) Chopin i književnost

13. tjedan (25. 5.) Glazba u poljskoj književnosti nakon 1945. godine

14. tjedan (1. 6.) Književnost na internetu

15. tjedan (8. 6.) Holokaust u književnosti i filmu


