
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE  
 

I. KARTA PRZEDMIOTU:  
Kultura Kolonialna (Foodways in American Literature and Cinematography; ćwiczenia)  

II rok studia stacjonarne II stopnia, I semestr  

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Poznanie najważniejszych utworów literatury i kinematografii Amerykańskiej w kontekście zawartych 
w nich reprezentacji jedzenia.  
C2 Umiejętność analizy i interpretacji powieści oraz filmów. Przygotowanie metodologiczne i językowe do 
analizy tekstów sztuki (literatury i filmu).  
C3  Poznanie wybranych tekstów z zakresu krytyki literackiej dotyczących literatury i kinematografii 
ukazujących symbolikę reprezentacji jedzenia w kulturze amerykańskiej.  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  
UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Dobra znajomość języka angielskiego  
2. Ogólna znajomość kultury i literatury amerykańskiej 
3. Podstawowe umiejętności analizy i interpretacji tekstu narracyjnego (terminologia, zasady 
interpretacji, itp.) oraz adaptacji filmowych. 
3. Znajomość historii USA  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Wiedza 
EK W1  Znajomość chronologii historii współczesnej literatury i kultury amerykańskiej. 
Student zna anglojęzyczną terminologię potrzebną do opisu, analizy i interpretacji tekstów literackich 
oraz filmów. 
EK W2 Student posiada wiedzę o głównych nurtach literatury i kultury amerykańskiej XIX i XX wieku.  
Student zna terminologię używaną w obrębie amerykańskich badań literackich 
EK W3 Student posiada pogłębioną wiedzę o tendencjach współczesnej literatury i kultury obrazującej 
ognisko domowe, a w szczególności symboliki i znaczenia motywu jedzenia dla tworzenia się różnych 
tożsamości w obrębie kultury Amerykańskiej.  
EK W4 Student posiada pogłębioną, uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych dzieł literackich 
obrazujących sposoby w jakich kulinarny dyskurs jest przydatny w tworzeniu się różnych tożsamości w 
obrębie kultury Amerykańskiej  
EK W5 Znajomość języka/dyskursu kultury amerykańskiej 
EK W6 Student jest świadom/a kontrowersji związanych z interpretacją i oceną wartości wytworów 
umysłu ludzkiego. Student rozumie, że istnieje wiele szkół w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo; 
zna niektóre kryteria oceny ich wartości. 
EK W8 Student ma pogłębioną wiedzę na temat społeczno-historycznych oraz kulturowych procesów, 
które wpływają na rozumienie, kształtowanie i reprezentowanie jedzenia w literaturze i kinematografii 
amerykańskiej.  
EK W9 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie współczesnej problematyki badawczej dotyczącej 
analizy jedzenia w literaturze i kinematografii amerykańskiej 
EK W10 Student rozumie szczegółowe zagadnienia z wybranych teorii wykorzystywanych podczas kursu 
(teorii antropologicznych, kulturowych, społecznych itp.)  
Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów kultury właściwe dla 
wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych we współczesnym literaturoznawstwie. 
EK W12 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady przestrzegania prawa autorskiego.  
EK W13 Student zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie 
własnych interpretacji dzieła literackiego i wytworów kultury.  
EK W14 Student zna i potrafi zastosować język właściwy dla akademickiej analizy dzieła literackiego czy 
adaptacji filmowej.  

Umiejętności 
EK U1 Znajomość terminologii literaturoznawczej i właściwe posługiwanie się nią.  



EK U2 Podczas zajęć student dokonuje krytycznej analizy tekstów literackich w oparciu o wybrane 
zagadnienia teoretyczne.  
EK U3 Student posiada umiejętność kojarzenia zjawisk literackich z faktami historycznymi i kulturowymi 
EK U4 Student posiada umiejętność przedstawienia własnych poglądów o utworze w ramach wypowiedzi 
ustnej. Student umie przedstawić argumenty na rzecz proponowanej przez siebie interpretacji utworu 
literackiego/filmowego i tekstów krytycznoliterackich.  
Pod koniec semestru student dokonuje samodzielnej analizy krytycznej wybranych zagadnień literackich 
na podstawie syntezy rożnych teorii badawczych. 
EK U5 Umiejętność wpisywania wiedzy o literaturze zdobywanej na zajęciach w kontekst wiedzy o 
literaturze i kulturze powszechnej oraz wiedzy o historii kultury.  
EK U7 Student zna język angielski w stopniu wystarczającym, by analizować i interpretować dzieła 
literackie/ sztuki filmowej ukazujące reprezentację jedzenia. 
EK U11 Dokonując analizy student potrafi wykazać powiązania miedzy literaturą a dziedzinami jak 
antropologia, historia, czy socjologia  
EK U12 Student analizuje i wykazuje wpływ procesów społecznych oraz kulturowych na rozumienie i 
reprezentowanie jedzenia w literaturze i kinematografii amerykańskiej 
EK U13 Student potrafi przedstawić własną interpretacją reprezetnacji jedzenia opartą na samodzielnie 
dobranej metodzie badawczej. 
EK U14 Przygotowując się do zajęć student dokonuje wstępnej, samodzielnej analizy tekstu na podstawie 
materiałów zaproponowanych przez nauczyciela.  
Pod koniec zajęć student dokonuje syntezy omawianego materiału  (praca w grupie) 
EK U15 Pod koniec semestru student przygotowuje pracę semestralną w formie prezentacji ustnej. Praca 
semestralna sprawdza umiejętność samodzielnej analizy krytycznej wybranego zagadnienia literackiego 
w oparciu o rożne materiały krytyczne (teksty literackie jak i materiały audio-wizualne). 
EK U20 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne na temat reprezentacji 
jedzenia w literaturze i/lub kinematografii USA w języku angielskim na wybrany temat na podstawie 
tekstów źródłowych. 
EK U21 Student potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne na temat reprezentacji 
jedzenia w literaturze i/lub kinematografii USA w języku angielskim z zastosowaniem technik 
audiowizualnych. 

Kompetencje społeczne 
EK K1 Kompetencje językowe pozwalające na lekturę i zrozumienie tekstów literackich i kulturowych w 
języku angielskim z XIX i XX wieku 
EK K2 Kompetencje językowe niezbędne do komentowania w języku angielskim tekstu literackiego i 
kulturowego. Student przejawia otwartość i kreatywność w podejściu do wybranego przez siebie 
zagadnienia badawczego z zakresu reprezentacji jedzenia w literaturze i kinematografii. 
EK K3 Umiejętność pracy w grupie bez względu na rolę, jaka zostanie wyznaczona przez prowadzącego 
zajęcia lub kolegów, współuczestników zajęć.  
EK K4 Umiejętność interpretacji tekstów z zakresu krytyki i teorii literatury.  
EK K5 Umiejętność samokształcenia i zrozumienie konieczności kształcenia ustawicznego 
EK K6 Przygotowując indywidualną pracę semestralną student uczy się określać priorytety, które 
umożliwią mu otrzymanie jak najlepszej oceny z wykonanego zadania 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – ćwiczenia (Ć) 
Liczba 
godzin 

Ć 1 Introduction to the course  2 
Ć 2 Kate Chopin’s The Awakening  2 
Ć 3 Gurinder Chadha’s What’s Cooking? (2000) 2 
Ć 4 Culinary contact zones of Southern literature and films (Ellen Douglas’s Can’t Quit 
You, Baby; Walker Percy’s The Last Gentleman, as well as movies: Driving Miss Daisy and 
Passion Fish) 

2 

Ć. 5 Culinary contact zones in “A Loaf of Bread” by James Alan McPherson; “Food that 
Pleases, Food to Take Home” by Anthony Grooms, and “The Sky is Grey” by Ernest Gaines  

2 

Ć 6 Jon Avnet’s Fried Green Tomatoes (1991, based on a novel written by Fannie Flagg) 2 
Ć 7 Alfonso Arau’s Like Water for Chocolate (1992), based on a novel written by Laura 
Esquivel ) 

2 

Ć 8 Martin Scorsese’s The Age of Innocence (1993; based on a novel written by Edith 2 



Wharton) 
Ć. 9 Italian-American identity in Big Night and Dinner Rush  2 
Ć 10 Carla Trujillo’s What Night Brings  2 
Ć 11 African-American experience: Soul Food  2 
Ć 12 Latino/a culture: María Ripoll’s Tortilla Soup  2 
Ć 13 Stacy Title’s The Last Supper 2 
Ć 14. Food in animated movies (Charlie and the Chocolate Factory; The Princess and the 
Frog, Cloudy with a Chance of Meatballs) 

2 

Ć 15. Podsumowanie kursu  2 
Suma godzin 30 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Tablica, rzutnik multimedialny, lub laptop i TV.  
dostęp do literatury i baz danych z dziedziny nauk humanistycznych (Project MUSE, JSTOR, etc). 

SPOSOBY OCENY  

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 
nieusprawiedliwionych. 
P2 Aktywny udział w dyskusjach. 
P3 Zaliczenia pracy semestralnej: prezentacja referatu naukowego na wybrany temat z zakresu 
reprezentacji jedzenia w literaturze i kinematografii amerykańskiej  

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 
Przygotowanie do zajęć 15 
Przygotowanie prezentacji zaliczeniowej 10 
Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 5 
SUMA 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Źródła prymarne:  
wymienione w harmonogramie spotkań (treści programowe) 

 
Źródła sekundarne:  

Anderson, Eugene Newton, Everyone Eats: Understanding Food and Culture, New York, New York UP, 
2005. 
Avakian, Arlene Voski and Barbara Haber, ed. From Betty Crocker to Feminist Food Studies: Critical 
Perspectives on Women and Food. Amherst: University of Massachusetts Press, 2005.  
Bell, David, and Gill Valentine. Consuming Geographies: We Are Where we Eat. London: Routledge, 
1997.  
Bourdieu, Pierre, Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste (1979), translated from French 
by Richard Nice, Cambridge, Harvard UP, 1984. 
Bower, Anne. Reel Food: Essays on Food and Film. New York & London: Routledge, 2004.  
Counihan, Carole and Penny Van Esterik. Food and Culture: a Reader. NY: Routledge, 1997.  
Counihan, C. M.. The Anthropology of Food and Body: Gender, Meaning, and Power. New York: 
Routledge. 1999.  
Etizoni, Amitai and Jared Bloom, ed. We are What We Celebrate. Understanding Holidays and Rituals. 
New York and London: New York UP, 2004.  
Finkelstein, Joanne, Dining Out: a Sociology of Modern Manners, New York: New York UP, 1989. 
Goody, Jack, Cooking, Cuisine and Class: A Study in Comparative Sociology, Cambridge, Cambridge UP, 
1982. 
Inness, S.A. Cooking Lessons: The Politics of Gender and Food. Lanham: Rowman and Littlefield, 2001.  
Keller, James R. Food, Film and Culture: A Genre Study. Jefferson, N.C.: McFarland & Co., 2006.  
Long, Lucy M. Regional American Food Culture. Greenwood, 2009.  



Levenstein, Harvey. The Paradox of Plenty: A Social History of Eating in Modern America. New York and 
Oxford: Oxford UP, 1993. 
Lupton, Deborah, Food, the Body and the Self, London, Sage, 1996.  
McCullough, Kate. Regions of Identity: The Construction of America in Women's Fiction, 1885-1914, 
Stanford, CA., Stanford UP, 1999.  
McGee, Diane. Writing the Meal: Dinner in the Fiction of Early Twentieth-Century Women Writers. 
Toronto: U Toronto P, 2001.  
Poole, Gaye. Reel Meals, Set Meals: Food in Film and Theatre. Sydney: Currency Press, 2001.  
Rubin, Lawrence C. Food for thought: essays on eating and culture;  
Scapp, Ron and Brian Seitz, ed. Eating Culture. New York: State University of New York Press, 1993.  
Sceats, S. Food, Consumption and the Body in Contemporary Women’s Fiction. Cambridge (UK) & NY: 
Cambridge UP, 2000.  
Schofield, Mary Anne, ed. Cooking by the Book: Food in Literature and Culture. 1989. Bowling Green, 
OH: Bowling Green St. U Popular P, 1989.  
Sollors, Werner. The Invention of Ethnicity, ed. Werner Sollors. New York: Oxford University Press, 
1989. 
Warde, Alan, and Lydia Martens. Eating Out: Social Differentiation, Consumption, and Pleasure. 
Cambridge, England: Cambridge UP, 2000. 

 
 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Dr Urszula Niewiadomska-Flis ulanief[@]kul.lublin.pl  
 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt kształcenia 
Wiedza 

Student nie wykazuje 
znajomości historii 
literatury USA ani 

lektur 
obowiązkowych.  

Student wykazuje 
znajomość lektur 
obowiązujących 
oraz posiada (na 

poziomie 
podstawowym) 

wiedzę o 
omawianych 

zagadnieniach. 

Student 
posiada dobrą 

wiedzę na 
temat 

omawianych 
zagadnień oraz 

wykazuje 
znajomość 

obowiązujących 
lektur w 
stopniu 
dobrym. 

Student posiada 
ponadprzeciętną 
wiedzę na temat 

omawianych 
zagadnień oraz 

dobrą znajomość 
lektur 

obowiązujących 
zgodnie 

z programem, 
Wykazuje 

samodzielność 
myślenia. 

Efekt kształcenia 
 Umiejętności 

Student nie jest w 
stanie posługiwać się 

terminologią 
literaturoznawczą. 

Nie potrafi 
podejmować pracy w 
grupie. Nie wykazuje 

umiejętności 
formułowania 

własnych opinii na 
temat reprezentacji 
jedzenia w tekstach 

literackich i 
kulturowych.  

Student osiągnął 
podstawowe 
umiejętności 

prowadzenia badań 
naukowych, analizy 

i interpretacji 
tekstów literackich 

i kulturowych 
(filmów). Praca jest 

jednak mało 
samodzielna. 

Student 
osiągnął duże 

umiejętności w 
zakresie 

prowadzenia 
badań 

naukowych, 
analizy tekstów 

literackich i 
kulturowych. 

Student 
posługuje się 

sprawnie 
językiem 

angielskim. 

Student wykazuje 
ponadprzeciętne 

umiejętności 
interpretacyjne 

oraz bardzo dobrą 
znajomość języka; 

wykazuje także 
ponadprzeciętne 
zaangażowanie w 

pracę i 
ponadprzeciętną 

samodzielność 
myślenia. 

Efekt kształcenia 
Kompetencje 

Student nie wykazuje 
woli podejmowania 
pracy w grupie. Nie 

jest w stanie 

Student uczestniczy 
mało aktywnie w 
zajęciach. Niezbyt 

intensywnie 

Student 
umiejętnie 

współpracuje w 
grupie, 

Student posiada 
wymienione w 

pierwszej kolumnie 
kompetencje 



posługiwać się 
właściwą dla 
przedmiotu 

terminologią. Nie 
wykazuje 

zainteresowania 
pracą własną ani rolą 

kształcenia 
ustawicznego. 

 

pracuje nad swoim 
tematem, nie 

poszerza aktywnie 
wiedzy. 

aktywnie 
poszerza swoją 

wiedzę, 
intensywnie 
pracuje nad 

swoim 
tematem. 

stopniu 
ponadprzeciętnym; 
wykazuje zdolność 
samodzielnego ich 

rozwijania. 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 
Konsultacje: piątek 10:50-12:20 C-940/41  
 
 


