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Literární seminář

Zaměření:
Výběrový seminář je určen studentům, kteří se pokoušejí literárně tvořit. Vychází z osvědčeného a jednoduchého návodu, že kdo chce psát, musí především číst, co napsali a píší ostatní. Je proto veden jako volná literární dílna, ve které si studenti navzájem představují své literární pokusy a vzory, hovoří o nich a vyměňují si tvůrčí i čtenářské zkušenosti a podněty. Seminář se tak pokouší nabídnout prostor pro zpětnou vazbu, která je pro každou tvorbu nezbytná.

Forma:
volný, ale pravidelný seminář odvíjející se od podnětů studentů

Zápočet:
tvůrčí a diskuzní aktivita, max. 3 absence

Velmi doporučená literatura (největší čtenářské zážitky vedoucího semináře):
·	Ajvaz, M.: Návrat velkého varana; Druhé město; Tyrkysový orel; Zlatý věk; Cesta na jih
·	Bauchau, H.: Oidipova cesta
·	Bergman, I.: Nedělňátka
·	Bertrand, A.: Kašpar noci
·	Borges, J.L.: Zrcadlo a maska; Fantastická zoologie
·	Bradbury, R.: Kaleidoskop
·	Brautigan, R.: Chytání ptruhů v Americe; Expres Tokio–Montana; Trávník se mstí
·	Brodskij, J.: Vodoznaky
·	Castaneda, C.: Cesta do Ixtlanu; Příběhy síly
·	Calvino, I.: Neviditelná města
·	Durych, J.: Kouzelná lampa; Zastavení; Rekviem; Bloudění; Boží duha
·	Eliade, M.: Had
·	Erdrichová, L.: Čarování s láskou
·	Faulkner, W.: Mink; Divoké palmy
·	Giraudoux, J.: Zuzanka a Tichý oceán
·	Havlíček, H.: Smaragdový příboj (a jiné povídky); Neopatrné panny
·	Hemingway, E.: Povídky; Komu zvoní hrana; Sbohem, armádo
·	Janssonová, T.: Dcera sochaře
·	Kafka, F.: Povídky; Proces
·	Kazantzakis, N.: Řek Zorbas
·	Kerouac, J.: Podzemníci
·	Komenský, J.A.: Labyrint světa a ráj srdce
·	Lem, S.: Solaris; Příběhy pilota Pirxe; Nepřemožitelný
·	Lermontov, M.J.: Hrdina naší doby
·	Malouf, D.: Imaginární život
·	Márquez, G.: Sto roků samoty
·	McEwan, I.: Betonová zahrada
·	Melville, H.: Bílá velryba
·	Mertl, V.: Letokruhy
·	Micka, D.: Samou láskou člověka sníst; Strach z lidí
·	Mišima, J.: Zlatý pavilon
·	Pirsig, R.M.: Zen a umění údržby motockylu
·	Remarque, E.M.: Na západní frontě klid
·	Rushdie, S.: Děti půlnoci
·	Saint-Exupéry, A.: Země lidí, Citadela
·	Sidon, K.: Sen o mém otci; Sen o mně
·	Sofoklés: Tragédie
·	Stifter, A.: Z kroniky našeho rodu
·	Tolkien, J.R.R.: Silmarilion 
·	Turgeněv, I.S.: Lovcovy zápisky
·	Vaculík, L.: Sekyra; Český snář
·	Vian, B.: Pěna dní; Červená tráva
·	Weiss, J.: Dům o tisíci patrech
·	Wernisch, I.: Doupě latinářů; Proslýchá se; Cesta do Ašchabadu; Bez kufru se tak pěkně skáče po stromech, neboli Nún

