TANTÁRGYI PROGRAM
I. A TANTÁRGY ADATAI (AZ ÚJ BA, BSC SZAKOK ESETÉBEN MEGEGYEZIK A TANTÁRGYI
ADATLAP ADATAIVAL)
1. A tantárgy kódja:
CIVIL_HISP2

2. A tantárgy megnevezése (magyarul):
Hispán civilizáció.2. Latin Amerika.

3. A tantárgy neve (angolul):

Civilización hispánica/2 América Latina (History of Latin American Civilization from the beginings to the XXth
century)

4. A tanóra száma:
0/2

5. Kreditérték:
2

6. A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:
Tavaszi félév

7. Az oktatás nyelve:
spanyol

8. Előtanulmányi kötelezettségek:
középfokú ill. azt megközelítő nyelvtudás

9. A tantárgy típusa:
Választható

10. A tantárgyfelelős tanszék/intézet neve:
Nemzetközi Tanulmányok Intézet

11. A tantárgyfelelős neve:
Lux Judit

12. A tantárgy szakmai tartalma:
A tantárgy felöleli a latin-amerikai kultúrtörténet nagy korszakait, az ősi magaskultúrák kialakulásától
kezdve – melyeket részletesen bemutat –, a földrajzi felfedezéseken keresztül a gyarmatosítás
folyamatát. A gyarmati világ jellemzőit, majd hanyatlását. Az függetlenségi harcok eredményeként az
önálló latin-amerikai államok létrejöttét. A két kontinens egymásrahatásaként kialakuló kultúrákat
történelmileg, antropológiailag, művészettörténetileg, szociológiailag közelítjük meg, korabeli irodalmi,
képzőművészeti, zenei illusztrációkkal. A tantárgy célja, hogy az érdeklődő, spanyol nyelven értő és
beszélő hallgatókat megismertessük Latin Amerika kultúrtörténetének legfontosabb részleteivel, hogy
esetleges későbbi munkájuk területén ilyen ismeretek birtokában magas szintű – szükség esetén spanyol
nyelvű – kommunikációra legyenek képesek.

13. Évközi tanulmányi követelmények:
Az előadásokon való részvétel kötelező.

14. Vizsgakövetelmény:
Félévvégi számonkérés az előadások anyagából. A kötelező irodalomból kijelölt részletek ismerete.
Önállóan választott témából esszéírás és/vagy kiselőadás tartása.

15. Az értékelés módszere:
- Előadások látogatása. Elhangzott témák összefoglalásában aktív részvétel (20%)
- Félévzáró dolgozat (50%)
- Esszé v. kiselőadás (kb.8-10 gépelt oldal) (30%)

16. Irodalomjegyzék:
A.) Kötelező irodalom
Anderle, Ádám (1998) Latin Amerika története. Pannonica Kiadó.
Géró, Györgyi, Lux, Judit (kézirat) A hispán világ kultúrája II. (Latin Amerika)
(kézirat, készült a F.E.F.A. támogatásával)
B.) Ajánlott irodalom
Baudez, Claude – Picasso, Sidney (1991) A mayák letűnt városai. Park Könyvkiadó. Budapest.
Bray M., Warwick – Swanson, Earl. H., - Farring S. Ian (1999) Az Újvilág. (A múlt születése sorozat)
Helikon Kiadó.

Ágh, Attila (1981 ) Betemetett nyomok, emlékek rönkje.(3.fejezet. Az Újvilág korai civilizaciói.) Móra
Ferenc Könyvkiadó.
Anderle, Ádám (1981) Vihar a Sierrában. Gondolat. Budapest.
Dürr, Béla (1994) Amerika története és földrajza. Műszaki Könyvkiadó. Budapest.
Csikós, Zsuzsanna (1993) (szerk.) Treinta lecciones sobre la historia de la civilización latinoamericana.
JATE, Hispanisztika Tanszék. Szeged.
Eördögh, István (1998) Az egyház a gyarmati Latin-Amerikában. Gradus ad Parnassum Könyvkiadó.
Szeged.
Járainé Komlódi, Magda (1984) Kukoricaisten gyermekei. Gondolat. Budapest.
Kelemen, Pál (1981) Régi amerikai művészet. (Ősi indián és gyarmati kor) Corvina Kiadó, Budapest.
Nagy, Marcel – Tóth, Ágnes (2004) (szerk.) Textos sobre temas socioculturales latinoamericanos. JATE
Press, Szeged.
Losonczy, Anna (2001) A szentek és az erdő. Helikon. Budapest.
Wittmann, Tibor (1980) Historia de América Latina, Corvina, Budapest.

17. A tantárgy oktatói:
Lux Judit

II. A TANTÁRGY PROGRAMJA (A TARTALMAK ÉS A KÖVETELMÉNYEK RÉSZLETEZÉSE)
18. A tantárgy tananyagának leírása:
1. Introducción a los estudios de América Latina.
2. Raices de América.
3. La cultura maya.
4. Los aztecas.
5. Culturas andinas preincáicas.
6. La cultura incaica.
7. Descubrimiento y conquista. I.
8. Descubrimiento y conquista. II.
9. Periodo colonial I.
10. Periodo colonial II.
11. La Ilustración en América Latina.
12. América Latina en el camino de la independencia.
13. Algunos aspectos histórico-político- artística de América Latina en el s.XX.
14. Repaso y test final.

19. Kompetenciák leírása:
Latin Amerika kultúrtörténetével kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Eseménytörténet. Etnohistográfia.
Jártasság a prekolumbiánus kultúrákban. A felfedezések és a hódítás okainak ismerete. A spanyol
koloniális rendszer működése. Mezőgazdaság, bányászat és kereskedelem alakulása a gyarmati
korszakban. Anyaország és gyarmatbirodalom együttműködése. A függetlenségi harcok terjedése, az
önálló latin-amerikai országok kialakulása. Kultúrák egymásrahatása, interkulturalizmus és
multikulturalizmus. A latin-amerikai vallásosság összetevői, a szinkretista vallások. Bevezetés az
ezredforduló szokásaiba, hagyományaiba, ünnepeibe.
Ún. „kulturális kompetencia” megszerzése, melynek ismerete az adott nyelvterülettel való
foglalkozáshoz egy önállóan nehezen megszerezhető, rendszerező és általános ismereteket nyújt.

20. A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:
Az egyes témákhoz tartozó kiegészítő anyagok önálló feldolgozása. Jól szerkesztett kiselőadás tartása v.
esszéírás önállóan választott témából.

21. A foglalkozásokon való részvétel követelményei:
Az órák látogatása kötelező, hiányzás csak indokolt esetben. Aki az órák 25 %-ánál többet hiányzik
igazoltan, csak külön – a vizsgaidőszakban számolhat be. Ha az igazolatlan hiányzások száma
meghaladja a 25%-ot, a félév elégtelen osztályzattal zárul.

22. Félévközi ellenőrzések:
kiselőadás tartása/esszéírás*
*a vizsgaidőszakban lehet pótolni, igazolt hiányzás esetén.

