Humanistiska och teologiska fakulteterna

BYZA01, Grekiska: Från Bysans till Grekland - bysantinsk
kultur- och litteraturhistoria, 15 högskolepoäng
Greek: From Byzantium to Greece - Byzantian Culture and
Literature, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av utbildningsledaren på delegation av prodekanen med
ansvar för grundutbildningen vid HT-fakulteterna 2013-05-23 att gälla från och med
2013-05-23, höstterminen 2013.

Allmänna uppgifter
Ämne: Nygrekiska och Grekiska
Kursen ges som en fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell examen på
såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för huvuddragen i bysantinsk kultur- och samhällshistoria med
tonvikt på kontinuiteten i det grekiska kulturarvet, från den bysantinska tiden till
nutid,
• kunna redogöra för centrala skeden i den bysantinska litteraturens utveckling
såsom t. ex. i övergången mellan bysantinsk och tidigmodern grekisk litteratur,
• kunna redogöra för Bysans kulturella och politiska betydelse i det moderna
Europa,
• kunna redogöra för bilden av Bysans i postbysantinsk litteratur i Europa i
allmänhet och i Grekland i synnerhet,
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Färdighet och förmåga
• kunna problematisera begreppet bysantinsk litteratur utifrån kronologiska,
geografiska och ideologiska synvinklar,
• kunna i skriftlig form och i anslutning till aktuell forskning diskutera
frågeställningar rörande bysantinsk kultur, litteratur och historia,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig till frågor som rör genus, etnicitet, kulturmöten och kulturell
mångfald i grekisk medeltida och modern kultur.

Kursens innehåll
I kursen ges en översikt över den bysantinska kulturens utveckling och uttrycksformer
(främst litteratur och konst) samt över dess politiska och sociala historia. Ett centralt
mål är att den studerande ska kunna problematisera begrepp som tradition och
kontinuitet i relation till det grekiska arvet från antiken via medeltiden till idag. Jämte
bysantinarnas kulturproduktion uppmärksammas också deras religiösa och
intellektuella liv samt deras relation till omvärlden. Det bysantinska samhället
betraktas utifrån sin ställning som en medeltida kultur, samtidigt som särskild
uppmärksamhet ägnas både den antika traditionens roll i bysantinsk kultur och frågor
rörande kontinuitet i det grekiska kulturarvet från Bysans till idag. Under kursen
uppmärksammas och problematiseras Bysans betydelse för förståelsen av det
moderna Europa i stort.
Kursen består av följande delkurser:
1. Bysantinsk kulturhistoria, 7,5 hp,
2. Bysantinsk litteratur från medeltiden till idag, 7,5 hp.

Kursens genomförande
Utbildningen sker till allra största delen på distans med stöd av nätbaserad
undervisningsplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar
på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar
information om de tekniska kraven.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom ett paper.
Delkurs 2 exmineras genom ett paper.
Innehållet bestäms gemensamt av studenten och examinatorn.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget godkänd krävs minst betyget godkänd på samtliga delkurser. För betyget
väl godkänd krävs betyget väl godkänd på en av delkurserna samt betyget godkänd
på resterande delar.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Poängtal för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
2. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Byzantine Cultural History,
2. Byzantine Literature from the Middle Ages to the Present.
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Prov/moment för kursen BYZA01, Grekiska: Från Bysans till Grekland bysantinsk kultur- och litteraturhistoria
Gäller från V14
1301 Bysantinsk kulturhistoria, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1302 Bysantinsk litteratur från medeltiden till idag, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

