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W ramach seminarium studenci przygotowują – pod opieką prowadzącego – prace
magisterskie na wybrany przez siebie temat z zakresu Współczesnej literatury i
kultury niderlandzkiego obszaru językowego.
Podłożem tematycznym są doświadczenia studentów z dotychczasowych zajęć na
studiach niderlandystycznych. Prowadzący seminarium wprowadza studentów w
metodykę prac magisterskich oraz wspiera ich przy przygotowywaniu tych prac.

Tematy przygotowywanych prac mogą dotyczyć zarówno niderlandzkiej literatury
współczesnej (poezja, proza, literatura dla dzieci i młodzieży), jak i różnorakich
zjawisk kulturowych obecnych w życiu społecznym Holandii i Belgii. Celem pracy jest
nie tylko podsumowanie istniejącej wiedzy na dany temat, ale również wniesienie
własnego, oryginalnego przyczynku do badań nad wybranym zagadnieniem.

Przykładowe tematy prac magisterskich (zrealizowane):
 Volwassen worden van een meisje in de Nederlandse en in de Poolse literatuur, op

basis van De roos en het zwijn van Anne Provoost en Meisje niemand van Tomek
Tryzna.

 Op zoek naar 'het Eerste'. Deconstructie van de paradijsmythe op basis van Als opde eerste dag en Naar Merelbeke van Stefan Hertmans.
 De Poolse receptie van de Nederlandse jeugdliteratuur op voorbeeld van Annie

M.G. Schmidt.
 Achter het masker van gewoonheid. Kenmerken, bijzonderheden en betekenis van

neorealistische poëzie in Nederland.
 Stilistische analyse van de Poolse vertaling van Het dwaallicht (Błędny ognik) van

Willem Elsschot ten opzichte van het origineel.
 Dood: een moeilijk thema in het hedendaagse Nederlandse proza voor kinderen en

jeugd.10. Warunki zaliczenia
Przygotowanie pracy magisterskiej do końca IV semestru; szczegółowe warunki
zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach11. Wymagania wstępne
zajęcia dla studentów I MA12. Informacje dodatkowe
---


