Kurzus előadója: Lengyel Imre Zsolt
Kurzus megnevezése: Elméleti szövegek olvasása
Kurzus megnevezése angolul: Reading theory
Kurzus kódja: 
Kurzus helye és ideje: szerda 12:00
Oktató elérhetősége:
email: zslengyel@gmail.com
fogadóóra: 
A kurzusvezetés nyelve(i): magyar
A hozzászólás, vizsga nyelve(i): magyar
Írásbeli dolgozat nyelvei: magyar
Kurzus előfeltétele(i): 
A jegyszerzés módja(i): szemináriumi jegy
Követelmények: a végső jegy összetevői: órai munka + két-három, a feladottak elolvasását ellenőrző villám-zárthelyi + rövid vizsgabeszélgetés a félév során tárgyalt szövegekből

Kurzus leírása, tematikája: A kurzus célja, hogy közvetlenebb párbeszédet lehetővé tévő formában vegyen sorra néhányat a XX. század klasszikus elméleti szövegei közül, ezzel pedig segítsen az egyetemi tanulmányaik kezdetén járó hallgatóknak megtanulni elméleti szövegeket nem csak elolvasni, de azokkal kapcsolatban kritikus kérdéseket is feltenni, hasznosságukat mérlegelni tudni, és elsajátítani azt a szemléletmódot, amely alapján az irodalomtudomány magát tudománynak tekinti. Végeredményben pedig néhány viszonylag ritkán feltett, ám valójában közel sem magától értetődő kérdésre kell a félév során együtt válaszlehetőségeket találnunk, mint például: Van-e szükség egyáltalán értelmezésre? Hogyan viszonyul egymáshoz élményszerű olvasat, kritika és tudományos elemzés? Milyen gyakorlati segítséget képes adni az elmélet? Milyen jelentőségük lehet ma még ötven-százéves elképzeléseknek?

Kurzushoz tartozó kötelező irodalom: 
(Tájékoztató jellegű lista, a félév menetrendjét és ezzel együtt a tényleges olvasmányokat, a kijelölt részleteket és a lelőhelyeket az első órán véglegesítjük; a szövegeket mindig igyekszem majd elektronikusan is elérhetővé tenni.)
Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete
Richard Rorty: Esetlegesség, irónia és szolidaritás
Arisztotelész: Poétika
Boileau: Költészettan
Friedrich Schlegel: Beszélgetés a költészetről
Hyppolite Taine: Az angol irodalom története. Bevezetés
Wilhelm Dilthey: Bevezetés a szellemtudományokba
Borisz Eichenbaum: A formális módszer elmélete
M. M. Bahtyin: A szó esztétikája
Roman Ingarden: Az irodalmi műalkotás
V. J. Propp: A mese morfológiája
Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss: Charles Baudelaire: A macskák
Michael Riffaterre: Költői struktúrák leírása: Baudelaire A macskák című költeményének kétféle megközelítése
Gérard Genette: Az elbeszélő diskurzus
Hans Georg Gadamer: Szöveg és interpretáció
Hans Robert Jauss: A költői szöveg az olvasás horizontváltásában
Jacques Derrida: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok diszkurzusában
Megjegyzés: Elsősorban elsőéveseknek!



