Dalyko sando (modulio) aprašas
Dalyko sando (modulio) pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis
KINO NARATOLOGIJA IR JOS KRITIKA
Parašomas tikslus modulio pavadinimas be trumpinių ir mažosiomis raidėmis (pirmoji sakinio raidė – didžioji).
Modulių pavadinimai lietuvių kalba turi būti parenkami itin atidžiai

Reikalavimai
Humanitarinių mokslų arba menų srities magistro studijos
nurodoma, kokius dalykus reikia (pageidautina) žinoti ar studijų modulius išklausyti prieš šio modulio studijas.

teorijos

-

pratybų (konsultacijų)

39

savarankiško darbo

227
Viso:

266

Nurodomi paskaitų (T), pratybų (P) ir savarankiško darbo (S) valandų per semestrą bei studijų modulio kreditų
skaičiai. Esant svarbioms priežastims, to paties modulio skirtingų modulio vedimų formų apimtys kreditais gali būti
numatytos skirtingos. Valandų skaičius, išskyrus neakivaizdinę studijų formą, turi būti kartotinis semestro savaičių
skaičiui – 16.

Vertinimo būdas ir kriterijai

Rašto darbas iki 20 tūkst. ženklų. Rašto darbo tikslas
– suderinto filmo, žanro, kino pasakojimo elemento
Egzamino pažymys negali sudaryti mažiau kaip 50%
etc. analizė, remiantis kurse nagrinėjamais autoriais.
galutinio balo, bet ne daugiau kaip 60%
Dalyko sando anotacija
Kino naratologijos sąvokos ir jų problematizavimas skirtingose mokyklose/skirtingų autorių. Kino
pasakojimo laikas ir erdvė. „Totalaus“ ir montažinio kino skirtis. Kino diegezės aptarimo būdai. Kino
pasakojimo segmentavimas. Žiūros taškas kine. Pasakojimo problema. Garso/balso vieta pasakojimo
struktūroje. Kino žanrai ir jų pasakojimo ypatumai. Kino stiliaus/diskurso sąvokų krūvis. Kino citatos
problema.
Kino naratologijos kritika: psichoanalitinė kino teorija, feministinė kino teorija, receptyvinė kino teorija.
Istorinės kino suvokimo praktikos ir pasakojimo konstravimas. Kino aparato samprata. Kino suvokėja(s) ir
įsiūvo (suture) samprata. Receptyvinės kino bendruomenės. Žiūrovo ir pasakojimo/pasakotojo/personažų
identifikavimosi būdai ir ribos. Kino malonumas. Maskarado samprata feministinėje kino teorijoje.
Alternatyvios kino teksto koherencijos.
Ne daugiaukaip 1500 spaudos ženklų skaičiuojant su tarpais. Trumpai apibūdinamas kurso turinys, nupasakojama
kurso struktūra, išvardijami akcentai, pateikiama kita svarbi informacija apie kursą, kurso šaltinius.

Mokymo metodai
Konsultacijos
Mokymo metodai gali būti teoriniai ar praktiniai, užsiėmimai gali vykti paskaitų, seminarų, diskusijų, konsultacijų ar
techninių pratybų forma.
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