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Vědecko-fantastická literatura, dobrodružná literatura
a jiné okrajové žánry v proměnnách století (sci-fi, představitelé)
 Míla Čáp (to je chlap)

Charakteristika žánru
- Science-fiction (vědecká fikce) - obvykle zobrazuje svět v budoucnosti a opírá se o znalosti soudobé techniky. 
- Vědecká SF - popisované technologie jsou v souladu se současnými znalostmi, v textu je často výklad těchto technologií (A. C. Clark)
- Hard SF - vysoce přetechnizovaná společnost v daleké budoucnosti (H. Harrison)
- Cyberpunk - podsvětí, drogy, informační technologie (W. Gibson)
- Fantasy - svět kouzel a magie,  obvykle vymyšlený svět na úrovni středověku (J.R.R. Tolkien)
- Science fantasy - kombinace magie a nadpřirozena s technikou
- Horror - výběrem slov a vnucených představ je vzbuzován pocit děsu

První náznaky Sci-fi

Platón - "Dialogy o Atlantidě"
F. Rabelais - "Gargantua a Pantagruel"
T. More - "Utopia"
J. Swift - "Gulliverovy cesty"

19. století

Mary Shelleyová - (1797 - 1851)
- popsala vznik umělého člověka jako výsledek vědeckého pokusu
"Frankenstein, čili moderní Prométheus"
Edgar Allan Poe - (1809 - 1849) - zakladatel moderního horroru
"Jáma a kyvadlo"
Jules Verne - (1828 - 1905) - fantasticko - dobrodružné romány
- inspirován rozvojem techniky
- tvrdil, že věda poslouží lidstvu, pokud si lidé zachovají morální hodnoty
"Dvacet tisíc mil pod mořem", "Ocelové město", "Vynález zkázy", "Cesta do středu Země"

20. století

H.G.Wells
- zájem o společenské procesy - kritika
- varuje před zneužitím vědy
"Válka světů" - invaze z Marsu, ve své době brána vážně
"Vláda mravenců", "Útok z hlubin", "Superstimulátor" - povídky z neskutečna 
Sir A.C. Doyle - (1866 - 1946)
"Ztracený svět" - vědci zkoumají náhorní plošinu, na které přežili dinosauři
R. Burroghs - (1875 - 1951)
- oblíbený motiv ztracených civilizací
"Ve středu Země", "Tarzan"
Ray Bradbury 
- společenský kritik a moralista
- předpovídá zkázu lidstva, ale je i zastáncem víry v člověka
"Marťanská kronika"
"451  Fahrenheita" - společnost zakazující a pálící knihy
George Orwell 
"1984" - popis totalitní společnosti

Isaac Asimov
"Nadace" - cyklus románů, kolonie vědců v době rozpadu galaktické říše
"Já robot" - povídky, formulace tří zákonů robotiky
Arthur C. Clark
"Vesmírná odysea"
"Konec dětství"
"Setkání s Rámou" - do sluneční soustavy přilétá umělé vesmírné těleso
Stanislav Lem - studoval medicínu, kybernetiku, astronomii a informatiku
"Astronauti" - výprava na Venuši
"Solaris"
John Wyndham - "Den trifidů"
Frank Herbert - "Duna"
Robert A. Heinlein - "Cizinec v cizí zemi"
Clifford D. Simak - "Město"
Philip K. Dick - "Sní androidi o elektronických ovečkách ?" - Blade Runer
Stephen King - "Hřbitov domácích zvířat" - horror

Fantasy

- obvykle má obdobné schéma jako legenda o králi Artušovi
- inspirace Germánskými legendami (severské Eddy)

Robert Erwin Howard - zakladatel žánru Sword and socery (meč a magie)
"Conan", "Král Kull"
John Ronald Reul Tolkien - profesor literatury a lingvistiky
"Hobit", "Pán prstenů", "Silmarilion"
Andrzej Sapkowski - vychází ze slovanských legend a pohádek
"Zaklínač" - profesionální zabíječ nestvůr a strašidel
Moorcock - "Kníže mečů"
U. K. LeGuinová - "Čaroděj Zeměmoří"
Pratchet - "Úžasná Zeměplocha" - satirický cyklus

Česká Science fiction

Jakub Arbes - zakladatel romaneta, inspirován Poem
- romaneto - střední epická próza zachycující tajemnou, lidskému rozumu se vymykající událost
"Newtonův mozek"
Karel Čapek - protiválečné zaměření
"Krakatit", "Továrna na absolutno", "Válka s mloky"
"RUR" - drama, první užití slova "robot"
Jan Weiss 
"Země vnuků", "Mlčeti zlato"
M. Troska
"Paprsky života a smrti", "Kapitán Nemo"
František Běhounek 
"Akce L", "Robinzoni vesmíru"
Josef Nesvadba - psychiatr
- popisuje chování člověka v extrémních situacích 
"Einsteinův mozek"
Vladimír Páral 
"Země žen", "Válka s mnohozvířetem"
Ludvík Souček - napsal řadu populárně naučných děl
- pracuje s mystifikací (fiktivní novinové výstřižky atd.)
"Cesta slepých ptáků"

