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1. Nazwa przedmiotu
Nederlandse Zuid-Afrika-literatuur na 1990
Niderlandzka literatura o RPA po 19902. Nazwisko wykładowcy (wykładowców)
dr Ewa Dynarowicz3. Forma zajęć zajęcia specjalizacyjne4. Grupa II BA, III BA5. Liczba godzin 306. Semestr letni7. Liczba punktów ECTS 4 ECTS8. Max. liczba studentów 209. Opis
Ze względu na historyczne więzy i wynikające z nich kulturowe i językowe
podobieństwo, zainteresowanie RPA w Niderlandach było zawsze bardzo żywe.
Wzajemne relacje zmieniały się przez lata w zależności od historycznych
uwarunkowań, ale RPA nigdy nie pozostawała mieszkańcom Niderlandów obojętna.
Równie żywa jest historia przedstawień RPA w literaturze niderlandzkojęzycznej.
Reprezentacje te, głównie w formie literatury podróżniczej, mówią wiele nie tylko o
rzeczywistości południowoafrykańskiej, ale równocześnie o kulturze niderlandzkiej i o
samych autorach tych relacji.

Zajęcia ‘Niderlandzka literatura o RPA po 1990’ poświęcone są najnowszym literackim
reprezentacjom tego kraju. Dowiecie się Państwo jak przez lata zmieniały się stosunki
niderlandzko-południowoafrykańskie i kim są ludzie podróżujący do RPA. W oparciu o
teorie opisujące literaturę podróżniczą przeanalizujemy jak przedstawiają oni ten
kraj i jego mieszkańców i co ich relacje mówią o nich samych.

***

Vanwege de historische banden en de daaruit voortvloeiende cultuur- en
taalverwantschap was de interesse voor Zuid-Afrika in de Nederlanden altijd zeer
groot. Het karakter van de wederzijdse relaties veranderde door de decennia heen,
afhankelijk van de historische omstandigheden. Even oud als deze contacten is de
geschiedenis van representaties van het land in de Nederlandstalige literatuur. De
voorstellingen, vooral in de vorm van reisliteratuur, zeggen niet alleen veel over de
Zuid-Afrikaanse werkelijkheid, maar ook over de Nederlandse auteurs daarvan en hun
cultuur.

De cursus ‘Nederlandse Zuid-Afrika-literatuur na 1990’ is gewijd aan de nieuwste
literaire representaties van Zuid-Afrika in de Nederlandstalige literatuur. Steunend op
de theorieën over reisliteratuur zullen we het hebben over hoe de Nederlands-Zuid-
Afrikaanse relaties door de jaren heen veranderde, wie de mensen zijn die naar Zuid-
Afrika reizen, hoe ze over het land en zijn bewoners schrijven en wat hun literaire
verslagen zeggen over henzelf en hun eigen cultuur.



10. Warunki zaliczenia
 Pisemna praca zaliczeniowa11. Wymagania wstępne
12. Informacje dodatkowe
zajęcia dla studentów studiów licencjackich


