Humanistiska och teologiska fakulteterna

BBHR02, Bokhistoria: Paleografi, 7,5 högskolepoäng
Book History: Palaeography, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-03-02 och senast reviderad 2017-0620. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-06-20, höstterminen 2017.

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

Fördjupning

-

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för den latinska skriftens utveckling fram till ca.1800,
• kunna på en grundläggande nivå redogöra för paleografins och kodikologins
historiografi, teorier och metoder,
• kunna på en grundläggande nivå redogöra för antik och medeltida bokhistoria,

Färdighet och förmåga
• kunna identifiera äldre handskrivna texter i de viktigaste antika och medeltida
skrifterna,
• kunna läsa och återge äldre handskrivna texter i 16- och 1700-talets skriftformer,
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• kunna göra enklare kronologiska och geografiska bedömningar av handskrivet
material,
• kunna redogöra för och diskutera paleografins praktik,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna i tal och skrift diskutera relevanta frågor rörande relationen mellan
skriftform och kultursfär,
• kunna självständigt diskutera relevanta problem kring handskrifter som
källmaterial.

Kursens innehåll
Kursen behandlar den västerländska skriftens historia i stora drag, skriftformernas
utveckling, liksom paleografins och kodikologins arbetsmetoder. I fokus står den
praktiska läsfärdigheten. I kursen behandlas även frågor som berör skrivmaterial och
bokformer samt antik och medeltida bokproduktion, såväl i teori som praktik.

Kursens genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom en hemtentamen och en salstentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen eller 90 högskolepoäng i valfritt
ämne eller motsvarande kunskaper samt svenska B.

Övrigt
1. Kursen ges vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
2. Poängtalen 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.
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Prov/moment för kursen BBHR02, Bokhistoria: Paleografi
Gäller från H12
1001 Paleografi, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

