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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

KULTUROTWÓRCZA ROLA BIBLII

Forma zajęć: wykład
Wymiar godzinowy* semestr zimowy - semestr letni 30

ECTS semestr zimowy - semestr letni 2
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy - semestr letni E

CEL PRZEDMIOTU

1.

2.

3.

4. analiza tekstów źródłowych oraz dzieł kultury inspirowanych Biblią.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. ogólna wiedza dotycząca Biblii
2. umiejętność analizowania tekstów

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy
1. K_W17
2. student zna treść Biblii i w zakresie podstawowym teologię i antropologię biblijną. K_W07, K_W17

3. K_W17, K_W23, K_W24,

4. K_W25

W kategorii umiejętności
1. student potrafi analizować teksty biblijne w wymiarze sakralnym i kulturowym. K_U01, K_U06

ukazanie istoty oraz historii powstania Biblii a także zdefiniowanie podstawowych pojęć m. in. natchnienie, objawienie, 
kanon.
analiza tekstów biblijnych z uwzględnieniem tła kulturowego a także zasad i metod interpretacji Biblii (jako tekstu świętego i 
jako tekstu kulturowego).
ukazanie wpływu idei biblijnych na twórców i artystów poprzez prezentację klasycznych dzieł i prądów myślowych z różnych 
epok.

Odniesienie do kierunkowego 
efektu kształcenia

student zna, definiuje i omawia podstawowe pojęcia jak: natchnienie, objawienie, 
kanon.

student potrafi opisać proces powstawania Biblii oraz zna procesy inkulturacji w 
czasach starożytnych.
student zna metody interpretacji tekstu biblijnego odnoszące się zarówno do wymiaru  
sakralnego jak i kulturowego.



2. K_U05

3. K_U05, K_U06

W kategorii kompetencji społecznych

1. K_K01

2. K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
Wykład:

1. Egzamin ustny na koniec semestru - 100%
SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*

Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

student potrafi wskazać liczne relacje między Biblią a kulturą zarówno w zakresie 
powstania Biblii jak i oddziaływania krytycznie jak i inspirująco na kulturę (m. in. sztukę, 
literaturę, muzykę).

student potrafi dostrzec i wskazać różnice pomiędzy tekstem świętym a tekstami 
religijnymi (apokryfy i inne teksty religijne) i uzasadnić je.

student potrafi podejmować dyskusje i wyrażać sądy dotyczące kulturotwórczej roli 
Biblii.

student ma świadomość unikalności i wartości Biblii jako normy wiary chrześcijańskiej i 
moralności oraz odpowiedzialności za katolicką tradycję narodu i ojczyzny.

Wykład obejmuje dwie grupy zagadnień. Pierwsza dotyczy procesu formowania się Biblii, jej aspektu literackiego, charyzmatu natchnienia i 
wynikającego stąd autorytetu ksiąg świętych, oraz omówienie przesłania wybranych ksiąg biblijnych z uwzględnieniem teologii i antropologii biblijnej. 
Druga grupa zagadnień dotyczy znaczenia Biblii dla rozwoju kultury europejskiej, jej inspirującej roli w literaturze, muzyce, sztuce sakralnej.

Wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych wymagających komputera z dostępem do sieci Internet oraz rzutnika multimedialnego, 
praca z tekstem, metody aktywizujące z wykorzystaniem technik multimedialnych.



Wiedza

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy nt. 

treści Biblii, teologii i 
antropologii biblijnej, nie 

zna definicji podstawowych 
pojęć jak: natchnienie, 

objawienie, kanon. Nie zna 
w zakresie podstawowym 

procesu powstawania Biblii 
oraz procesów inkulturacji 
w czasach starożytnych. 
Student nie zna metod 

interpretacji tekstu 
biblijnego odnoszących się 

zarówno do wymiaru  
sakralnego jak i 

kulturowego. Nie zna 
również aktualnej literatury 

przedmiotu.

Student posiada ogólną 
wiedzę (50%) nt. treści Biblii, 
teologii i antropologii biblijnej 
oraz z pomocą nauczyciela  
omawia definicje takie jak: 
natchnienie, objawienie, 
kanon. Zna w zakresie 
podstawowym proces 

powstawania Biblii oraz 
procesy inkulturacji w 

czasach starożytnych, a 
także metody interpretacji 

tekstu biblijnego odnoszące 
się zarówno do wymiaru  

sakralnego jak i kulturowego. 
Ma ograniczoną znajomość 
aktualnie dyskutowanych 
kwestii z zakresu treści 

przedmiotu.

Student posiada 
uporządkowaną wiedzę (75%) 

nt. treści Biblii, teologii i 
antropologii biblijnej oraz zna 

definicje takie jak: 
natchnienie, objawienie, 

kanon a także proces 
powstawania Biblii oraz 

procesy inkulturacji w czasach 
starożytnych. Zna także 

metody interpretacji tekstu 
biblijnego odnoszące się 

zarówno do wymiaru  
sakralnego jak i kulturowego. 
Ma rozeznanie w aktualnie 

dyskutowanych problemach z 
zakresu teologii i antropologii 

biblijnej.

Student ma usystematyzowaną i 
ugruntowaną wiedzę (95%) nt. 

treści Biblii, teologii i antropologii 
biblijnej, zna definicje takie jak: 

natchnienie, objawienie, kanon a 
także procesy powstawania Biblii 

oraz procesy inkulturacji w czasach 
starożytnych. Zna także metody 

interpretacji tekstu biblijnego 
odnoszące się zarówno do wymiaru  

sakralnego jak i kulturowego. 
Samodzielnie rozwiązuje zadane 

problemy z jednoczesnym 
uzasadnieniem wyboru ich 

rozwiązań oraz odniesieniem do 
dostępnej literatury przedmiotu.



Umiejętności

Kompetencje społeczne

Student nie potrafi 
analizować tekstów 

biblijnych w wymiarze 
sakralnym i kulturowym. 

Nie potrafi również 
wskazać licznych relacji 
między Biblią a kulturą 

zarówno w zakresie 
powstania Biblii jak i 

oddziaływania krytycznie 
jak i inspirująco na kulturę 
(m. in. sztukę, literaturę, 

muzykę). Student nie 
potrafi dostrzec i wskazać 
różnic pomiędzy tekstem 

świętym a tekstami 
religijnymi (apokryfy i inne 
teksty religijne) i uzasadnić 

ich.

Student w stopniu 
minimalnym analizuje i 

rozumie teksty biblijne w 
wymiarze sakralnym i 
kulturowym. Z pomocą 
prowadzącego potrafi 

wskazać relacje między 
Biblią a kulturą  w zakresie 

powstania Biblii jak i 
oddziaływania na kulturę (m. 

in. sztukę, literaturę, 
muzykę).  W minimalnym 

stopniu dostrzega i wskazuje 
różnice pomiędzy tekstem 

sakralnym a tekstami 
religijnymi (apokryfy i inne 
teksty religijne) i potrafi je 

uzasadnić.

Student potrafi 
zaprezentować posiadaną 

wiedzę w stopniu dobrym, a 
także w sposób poprawny z 

niej korzysta.  Analizuje i 
rozumie teksty biblijne w 

wymiarze sakralnym i 
kulturowym. potrafi wskazać 

relacje między Biblią a kulturą  
w zakresie powstania Biblii jak 
i oddziaływania na kulturę (m. 
in. sztukę, literaturę, muzykę). 

Z pomocą prowadzącego 
rozwiązuje stawiane mu 

problemy. Dostrzega w dużym 
stopniu różnice pomiędzy 

tekstem sakralnym a tekstami 
religijnymi (apokryfy i inne 
teksty religijne) i potrafi je 

uzasadnić.

Student ma opanowane narzędzia 
analizy tekstów biblijnych w 

wymiarze sakralnym i kulturowym. 
Potrafi w stopniu bardzo dobrym 

skazać licznych relacji między Biblią 
a kulturą zarówno w zakresie 

powstania Biblii jak i oddziaływania 
krytycznie jak i inspirująco na 

kulturę (m. in. sztukę, literaturę, 
muzykę). Student bez problemu 

potrafi dostrzec i wskazać różnice 
pomiędzy tekstem świętym a 

tekstami religijnymi (apokryfy i inne 
teksty religijne) i uzasadnić je 

wykorzystując zdobytą wiedzę.

Student nie angażuje się 
we własny proces 

zdobywania wiedzy, nie 
potrafi podejmować 

dyskusji i wyrażać sądów 
dotyczących 

kulturotwórczej roli Biblii. 
Ponadto nie ma 

świadomość unikalności i 
wartości Biblii jako normy 

wiary chrześcijańskiej i 
moralności oraz nie jest 

odpowiedzialny za 
katolicką tradycję narodu i 

ojczyzny

Student uczestniczy w 
zajęciach, ale jego postawa 

jest bierna, pozbawiona 
kreatywności i 

zaangażowania. W małym 
stopniu angażuje się w 

dyskusje. W ograniczonym 
stopniu podejmuje dyskusje i 

wyraża sądy na temat 
kulturotwórczej roli Biblii. Ma 

małą świadomość 
unikalności i wartości Biblii 

jako normy wiary 
chrześcijańskiej i moralności 

oraz wykazuje znikomą  
odpowiedzialność za 

katolicką tradycję narodu i 
ojczyzny

Student aktywnie uczestniczy 
w zajęciach, wykazuje 
otwartość na potrzebę 
pogłębiania posiadanej 

wiedzy i umiejętności. W 
dużym stopniu podejmuje 
dyskusje i wyraża sądy na 
temat kulturotwórczej roli 

Biblii. Ma dużą świadomość 
unikalności i wartości Biblii 

jako normy wiary 
chrześcijańskiej i moralności 
oraz jest odpowiedzialny za 
katolicką tradycję narodu i 

ojczyzny

Student w sposób aktywny 
uczestniczy w zajęciach, z własnej 

inicjatywy pogłębia i doskonali 
posiadaną wiedzę i umiejętności. Z 

własnej inicjatywy podejmuje 
dyskusje i wyraża sądy na temat 

kulturotwórczej roli Biblii. Ma 
wysoką świadomość unikalności i 
wartości Biblii jako normy wiary 

chrześcijańskiej i moralności oraz   
wykazuje się odpowiedzialnością za 
katolicką tradycję narodu i ojczyzny



OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

Godziny kontaktowe z nauczycielem 30
Przygotowanie do zajęć oraz egzaminu 30

SUMA GODZIN: 60

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 2
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA

1. Zając E., Kulturotwórcza rola Biblii, w: Cywilizacja. Kultura skarbiec czy śmietnik? 33(2010), s. 177-186
2. Chmiel J., Kulturotwórcza rola Wulgaty, w: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, cz. 1, Łódź 2001, s. 9-15
3.
4. Starowieyski M., Kulturotwórcza rola apokryfów, w: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka, cz. 1, Łódź 2001, s. 63-76.

BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Biblia a kultura Europy, t. 1-2, Łódź 1992.
2. Jesionek T., Biblia w kulturze świata, Kraków 2007.

14 czerwca 2012 r. dr Ewa Zając
miejsce, data podpis osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty przedmiotu

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.

Le Deaut R. Septuaginta – Biblia zapoznana, RBL 37(1984) nr 6, s. 454-470
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