
OFERTA DYDAKTYCZNA NA ROK 2017/20181. Nazwa przedmiotu
Feest en vermaak in de oude Nederlanden
Zabawa i rozrywka  w dawnych Niderlandach2. Nazwisko wykładowcy (wykładowców)
dr Joanna Skubisz3. Forma zajęć zajęcia specjalizacyjne4. Grupa II BA, III BA5. Liczba godzin 306. Semestr zimowy7. Liczba punktów ECTS 4 ECTS8. Max. liczba studentów 209. OpisWyobraźmy sobie świat bez kina, telewizji, internetu, gier komputerowych, smartfonów z muzykąi aparatem fotograficznym, bez grillowania, siłowni itd. Trudne? A jednak dawniej równieżbawiono się i odpoczywano. Podczas zajęć prześledzimy tematykę związaną z zabawą,odpoczynkiem i świętowaniem w dawnych Niderlandach koncentrując się głównie (ale nie tylko)na okresie XVI i XVII wieku. Zastanowimy się jak pojmowano rozrywkę oraz jakie było jejznaczenie w życiu codziennym i kulturze m.in. literaturze, sztuce, muzyce. Zwrócimy uwagę na to,jak bawiono się na wsiach, a jak w bardziej wytwornym towarzystwie w miastach. Porozmawiamyo świętowaniu według rederijkerskamers (czyli izb retorycznych). Nie zabraknie zbiorówsiedemnastowiecznych emblematów tworzonych dla  zabawy (ale i nauki), m.in. przez D.Heinsiusa, P.C. Hoofta, Roemera Visschera czy śpiewników, jak ‘t Amsteldams minne-beeckie(1645). Przyjrzymy się także rozwojowi muzyki i tańca w dawnych Niderlandach. Omówimysposoby w jakich obchodzono święta, związane się z nimi zwyczaje i sposób ich ukazania w sztucei w literaturze. Zastanowimy się jakie gry i zabawy przeznaczone były dla dzieci, jak odpoczywaliludzie młodzi, a jak starsi. Wraz z mieszkańcami Niderlandów udamy się na polowania imaskarady. Zajmiemy się także tematyką sportową – zastanowimy się jakie sporty uprawianozimą, a jakie latem (jazda na łyżwach,  tenis) i w jakim celu – czy chodziło o zabawę, sprawnośćfizyczną czy może kryło się za tym coś więcej? Nie zabraknie też palenia (w piecu), picia (wody),

i schadzek (tj. przechadzek).

10. Warunki zaliczenia
Dwa kolokwia w trakcie semestru; praca pisemna na koniec semestru – zasady i tematyka
zostaną omówione na pierwszych zajęciach; aktywny udział  w zajęciach11. Wymagania wstępne
Znajomość języka niderlandzkiego na poziomie B112. Informacje dodatkowe
Zajęcia dla studentów studiów licencjackich; język wykładowy: język niderlandzki


