
 
 
dr B. Czarnecka – 30 + 30 godz. 
I BA - Wstęp do literaturoznawstwa niderlandzkiego (ćwiczenia) 
2 semestr 
In dit college wordt een eerste introductie gegeven in de  literatuurwetenschap. Er komen allerlei algemene onderwerpen aan bod, 
o.a. verschillende definities van literatuur, competenties van de literatuurwetenschap (literaire theorie, literatuurgeschiedenis, 
literaire kritiek, poetiek), interpretatie en evaluatie van literaire werken. Er wordt ook een overzicht gegeven van verschillende 
benaderingen en theorieën in de literatuurwetenschap; behandeld worden o.a. hermeneutiek, formalisme, structuralisme en 
poststructuralisme, psychoanalyse, deconstructie, feministische literatuurwetenschap en culturele literatuurstudie 

 
dr B. Czarnecka – 30 + 30 godz. 
II BA - Literaturoznawstwo 
1 +2 semestr 
Dit college bouwt voort op de cursus Inleding in de literatuurwetenschap en beoogt zowel verdieping als uitbreiding van de 
eerder opgedane kennis  en inzichten. Een belangrijk onderdeel is de praktische training: aan de hand van korte Nederlandse en 
Vlaamse verhalen uit de 20ste en 21ste  eeuw oefent men zich in het analyseren, interpreteren en evalueren van literaire teksten 
waarbij het niet zozeer om het vinden van de enig juiste, ware betekenis van een tekst gaat, maar wel om het produceren van een 
goed gemotiveerde en controleerbare interpretatie met behulp van diverse literaire methodologieën. 
 

dr B. Czarnecka – 30 + 30 godz. 
I MA - Nederlandstalig proza van het laatste decennium: bestsellers 
2 semestr 
Tijdens het college wordt een aantal prozawerken besproken die in het laatste decennium om verschillende redenen (literair en 
niet-literair) bestsellers zijn geworden. Het gaat daarbij om teksten (romans, verhalen) die geschreven worden door zowel 
gewaardeerde schrijvers als ook door debutanten. En wat hun problematiek en vorm of stijl betreft, zijn ze eigenlijk moeilijk 
onder een noemer te brengen; zo staan op de literatuurlijst naast elkaar bijvoorbeeld Siegfried (2001) van Harry Mulisch, 
Paravion (2003) van Hafid Bouazza, Slaap! (2004) van Annelies Verbeke of Joe Speedboot (2005) van Tommy Wieringa. 
In de cursus wordt de aandacht niet uitsluitend aan de literatuur zelf geschonken, er wordt ook gepoogd een overzicht / 
karakteristiek te geven van het literair leven in Nederland en Vlaanderen. Vandaar zullen de gekozen werken als aanleiding 
dienen tot een gesprek over literaire kritiek, literatuurprijzen, uitgeverijen, literaire tijdschriften, bestsellers, literaire canon(s) etc. 
 

 
dr B. Czarnecka – 30+30 godz. 
I MA  
seminarium magisterskie 
1+2 semestr 
 
* * * 
  
dr B. Kalla – 30 godz.  
III BA proseminarium - De kleur van het woord. Kleur in Nederlandstalige poëzie en 
proza 
2 semestr 
 
Wat staat er als een auteur schrijft dat hij van 'innig rood' houdt? Hoe komt een kleur tot stand in de literatuur? Wat is de relatie 
tussen kleuren en woorden? Om kleuren te zien hebben we licht nodig. Wit licht wordt gereflecteerd en maakt kleuren zichtbaar. 
Wat betekent dat voor de tekst? Wat is de relatie tussen context en kleur in de literatuur, in proza en poëzie? Wat is de rol van de 
lezer? Maakt hij rood tot rood, of is het toch de auteur? Is kleur in de literatuur niet eerder een gevoel? Zien we eerst rood of 
voelen we eerst rood en geven we het dan de naam van een bepaalde kleur? Met deze en andere vragen zullen we ons tijdens dit 
college bezig houden. Ook de geschiedenis van de kleur van Lessing tot Wittgenstein komt aan bod. Het college zal via het 
nieuwe Studienplattform (http://www.ned.univie.ac.at/lernplattform/) van de Weense Neerlandistiek worden ondersteund. 
Primaire (en enkele secundaire) teksten worden via het platform ter beschikking gesteld. 
 

 
dr B. Kalla – 30+30 godz.  
II BA - Historia literatury niderlandzkiej (ćwiczenia) 
2 semestr 
 
dr B. Kalla – 30 godz.  



III BA niestacjonarne – De Schone Onbekende - Nederlandse en Vlaamse literatuur 
van de 19de eeuw (Historia literatury niderlandzkiej) 
1 semestr 
 
Dit college is gewijd aan de 19e-eeuwse literatuur in haar verschillende gedaantes.  We zullen teksten lezen van bekende en 
minder bekende auteurs, zowel uit het begin van de 19e eeuw alsook van de Tachtigers. Liefdesgedichten, huiselijke poëzie, 
gruwelverhalen, sprookjes, verhandelingen over de meest ondenkbare onderwerpen, litraire kritiek, het impressionistische 
stemmingproza, toneelstukken en koloniale verhalen en roman(fragmenten) komen aan bod. We zullen o.a. onderwerpen 
bespreken als functionaliteit van de literatuur, nationaliserigsprocessen versus internationalisering van de literatuur, het 
(zelf)beeld van de kunstenaar , het beeld van de vrouw, opvattingen over seks en erotiek, gebruik van drugs, verre reizen. Dat 
alles geeft je een beeld van de 19e-eeuwse Nederlandse en Vlaamse literatuur dat in geen handboek beschreven is. 

 
dr B. Kalla – 30 godz.  
III BA niestacjonarne – De Schone Onbekende - Nederlandse en Vlaamse literatuur 
van de 19de eeuw (Historia literatury niderlandzkiej II) 
1 semestr 
 
Dit college is gewijd aan de 19e-eeuwse literatuur in haar verschillende gedaantes.  We zullen teksten lezen van bekende en 
minder bekende auteurs, zowel uit het begin van de 19e eeuw alsook van de Tachtigers. Liefdesgedichten, huiselijke poëzie, 
gruwelverhalen, sprookjes, verhandelingen over de meest ondenkbare onderwerpen, litraire kritiek, het impressionistische 
stemmingproza, toneelstukken en koloniale verhalen en roman(fragmenten) komen aan bod. We zullen o.a. onderwerpen 
bespreken als functionaliteit van de literatuur, nationaliserigsprocessen versus internationalisering van de literatuur, het 
(zelf)beeld van de kunstenaar , het beeld van de vrouw, opvattingen over seks en erotiek, gebruik van drugs, verre reizen. Dat 
alles geeft je een beeld van de 19e-eeuwse Nederlandse en Vlaamse literatuur dat in geen handboek beschreven is. 

 
dr B. Kalla – 30+30 godz. 
seminarium magisterskie II MA 
1+2 semestr 
 
* * * 
 
prof. J. Koch – 30+30 godz.  
II BA – Historia literatury niderlandzkiej 
2 semestr 
 
II BA niestajonarne – Historia literatury niderlandzkiej 
2 semestr 
 
prof. J. Koch – 30+30 godz.  
I MA 
Wstęp do kultury, literatury i języka afrikaans 
1 i 2 semestr 
 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi elementami realioznawstwa Afryki Południowej (geografia, historia, 
stosunki ludnościowe, powstanie języka afrikaans itp.), przy czym szczególna uwaga będzie poświęcona kolonialnemu okresowi 
holenderskiemu (1652-1806) oraz późniejszym implikacjom historycznym i kulturowym dominacji VOC w tej części Afryki 
(emancypacja języka afrikaans, rozwój literatury afrikaans, powstanie nowych grup etnicznych, takich jak Koloredzi i 
Afrykanerzy itp.). Studenci poznają elementy języka afrikaans i zasadnicze róŜnice między afrikaans a niderlandzkim. Na 
zajęciach stosowana będzie metoda wykładowa oraz ćiwczeniowo-konwersacyjna: studenci będą czytać krótkie opowiadania w 
afrikaans oraz tłumaczyć na polski niektóre XIX-wieczne teksty niderlandzkie powstałe w Afryce Południowej. 
Wykorzystywane teŜ będą materiały wideo oraz filmy fabularne np. ekranizacje znanych powieści południowoafrykańskich. 

 
prof. J. Koch – 30 godz.  
I MA – Het Nederlandse lied – cabaret, kleinkunstliedjes, moderne kunstenaars  
1 semestr 
 
Zajęcia w ramach proseminarium mają na celu podniesieniu kompetencji kulturowych oraz językowych studentów. Cel pierwszy 
zostaje osiągnięty poprzez zapoznanie się z piosenką niderlandzką (w typie poezji śpiewanej, protest songów, piosenki 
kabaretowej i in.) oraz jej twórcami, a takŜe kontekstem społeczno-kulturowym. Cel drugi zostaje osiągnięty dzięki przyswojeniu 
przez studentów tekstów charakterystycznych dla rozwoju języka niderlandzkiego w drugiej połowie XX wieku. Zaliczenie 



uzyskają studenci, którzy uczestniczą w zajęciach, a ich udział jest aktywny. Przewidziane jest teŜ kolokwium z języka oraz 
krótkie referatowe wystąpienia-prezentacje w czasie zajęć. 

 
prof. J. Koch – 10 godz.  
seminarium doktoranckie II rok 
 


