
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Edytorstwo dzieł literatury dawnej 

III rok studiów licencjackich, II rok studiów magisterskich, semestr I-II 

CEL PRZEDMIOTU 

1. zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu edytorstwa (np. tekstologia, tradycja i rekonstrukcja 

tekstu, transkrypcja i transliteracja, aparat krytyczny, podstawa wydania i in.) oraz z metodami 

(zarówno tymi dawnymi, jak i najnowszymi) wydawania tekstów staropolskich 

2. praktyczne wprowadzenie studentów w zasadnicze problemy wydawania tekstów dawnych, 

zapoznanie ich z XVI- i XVII-wieczną kulturą drukarską 

3. pokazanie zasad pracy z przekazem, traktowanym (z edytorskiego punktu widzenia) jako 

indywidualny przypadek podlegający analizie krytycznej 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Ogólna wiedza z zakresu historii książki i drukarstwa 

2. Opanowanie podstawowych pojęć z dziedziny tekstologii 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

S2 _W01 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu 
edytorstwa naukowego oraz nauk pomocniczych edytorstwa 

S2 _W02 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych obszarach edytorstwa naukowego 
S2 _W05 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł literackich właściwe dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie edytorstwa naukowego 
S2 _W04 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych 

osiągnięciach w obszarze edytorstwa naukowego i dyscyplin pokrewnych 
S2 _U02 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na rozwiązywanie problemów 

natury edytorskiej 
S2 _U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi 

i pojęciami właściwymi dla edytorstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych 
S2 _U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury z zakresu edytorstwa oraz przeprowadzić 

ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich 
znaczenia, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym 

S2_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania 

S2_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą redaktora 
S2_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski i 

cywilizacji europejskiej 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – konwersatorium (K) 
Liczba 

godzin 
W1. Omówienie « kultury rękopisów » wieków dawnych 10 

W2. Zapoznanie studentów z głównymi terminami z zakresu tekstologii 10 

W3. Omówienie najważniejszych serii wydawniczych 5 

W4. Zasady wydawania tekstów dawnych – wprowadzenie do problematyki 5 

W5.Krytyka tekstu – zapoznanie z głównymi technikami 10 

W6.Kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie ustalania tekstu 20 

                                                                                                                                       Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 



1. Tekst pisany 

2. Tablica 

3. Materiały źródłowe 

SPOSOBY OCENY  

1. Systematyczna obecność na zajęciach 

2. Aktywny udział w zajęciach 

3. W razie potrzeby lub konieczności rozmowa sprawdzająca stopień opanowania materiału 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie się do zajęć 30 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 30 

SUMA 120 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 
  

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

 

P. Maas, Krytyka tekstu (A. Karpiński, Wprowadzenie), „Pamiętnik Literacki” 1994, z.2. 

A. Roncaglii, Kopia i zniekształcenie, „Pamiętnik Literacki” 1994, z.3. 

B. Bravo, Krytyka tekstu, w: Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1985. 

Zasady wydawania tekstów staropolskich, oprac. K. Górski i in., red. M. R. Mayenowa, przykłady oprac. J. 

Woronczak, Wrocław 1955. 

J. Pelc, Dorobek, potrzeby i perspektywy edytorstwa literackich tekstów staropolskich, w: Problemy edytorskie 

literatur słowiańskich, Wrocław 1991, t.1; Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji 

naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk i A. Kawecka-Gryczowa, 

Wrocław 1975. 

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

dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL; justdab@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt kształcenia 

Wiedza 

nie ma 

uporządkowanej 

wiedzy ogólnej, 

obejmującej 

terminologię, teorie 

i metodologię z 

zakresu edytorstwa 

naukowego oraz 

nauk pomocniczych 

edytorstwa 

ma uporządkowaną 

wiedzę ogólną, 

obejmującą 

terminologię, teorie 

i metodologię z 

zakresu edytorstwa 

naukowego oraz 

nauk pomocniczych 

edytorstwa; ma 

podstawową wiedzę 

o głównych 

kierunkach rozwoju 

i najważniejszych 

nowych 

osiągnięciach w 

obszarze 

edytorstwa 

naukowego i 

dyscyplin 

pokrewnych 

ma uporządkowaną 

wiedzę ogólną, 

obejmującą 

terminologię, teorie 

i metodologię z 

zakresu edytorstwa 

naukowego oraz 

nauk pomocniczych 

edytorstwa; ma 

podstawową wiedzę 

o głównych 

kierunkach rozwoju 

i najważniejszych 

nowych 

osiągnięciach w 

obszarze 

edytorstwa 

naukowego i 

dyscyplin 

pokrewnych; ma 

ma uporządkowaną 

wiedzę ogólną, 

obejmującą 

terminologię, teorie 

i metodologię z 

zakresu edytorstwa 

naukowego oraz 

nauk pomocniczych 

edytorstwa; ma 

podstawową wiedzę 

o głównych 

kierunkach rozwoju 

i najważniejszych 

nowych 

osiągnięciach w 

obszarze 

edytorstwa 

naukowego i 

dyscyplin 

pokrewnych; ma 



uporządkowaną 

wiedzę ogólną, 

obejmującą 

terminologię, teorie 

i metodologię z 

zakresu edytorstwa 

naukowego oraz 

nauk pomocniczych 

edytorstwa; ma 

podstawową wiedzę 

o głównych 

kierunkach rozwoju 

i najważniejszych 

nowych 

osiągnięciach w 

obszarze 

edytorstwa 

naukowego i 

dyscyplin 

pokrewnych 

uporządkowaną 

wiedzę ogólną, 

obejmującą 

terminologię, teorie 

i metodologię z 

zakresu edytorstwa 

naukowego oraz 

nauk pomocniczych 

edytorstwa; ma 

podstawową wiedzę 

o głównych 

kierunkach rozwoju 

i najważniejszych 

nowych 

osiągnięciach w 

obszarze 

edytorstwa 

naukowego i 

dyscyplin 

pokrewnych; ma 

uporządkowaną 

wiedzę 

szczegółową w 

wybranych 

obszarach 

edytorstwa 

naukowego 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

nie posiada 

elementarnych 

umiejętności 

badawczych 

pozwalających na 

rozwiązywanie 

problemów natury 

edytorskiej 

posiada 

elementarne 

umiejętności 

badawcze 

pozwalające na 

rozwiązywanie 

problemów natury 

edytorskiej 

posiada 

elementarne 

umiejętności 

badawcze 

pozwalające na 

rozwiązywanie 

problemów natury 

edytorskiej; potrafi 

posługiwać się 

podstawowymi 

ujęciami 

teoretycznymi, 

paradygmatami 

badawczymi i 

pojęciami 

właściwymi dla 

edytorstwa w 

typowych 

sytuacjach 

profesjonalnych 

posiada 

elementarne 

umiejętności 

badawcze 

pozwalające na 

rozwiązywanie 

problemów natury 

edytorskiej; potrafi 

posługiwać się 

podstawowymi 

ujęciami 

teoretycznymi, 

paradygmatami 

badawczymi i 

pojęciami 

właściwymi dla 

edytorstwa w 

typowych 

sytuacjach 

profesjonalnych; 

potrafi rozpoznać 

różne rodzaje 

wytworów kultury 

z zakresu 

edytorstwa oraz 

przeprowadzić ich 

krytyczną analizę i 

interpretację z 

zastosowaniem 

typowych metod, w 

celu określenia ich 

znaczenia, 

oddziaływania 



społecznego, 

miejsca w procesie 

historyczno-

kulturowym 

Efekt kształcenia 

Kompetencje 

nie potrafi 

odpowiednio 

określić priorytetów 

służących realizacji 

określonego przez 

siebie lub innych 

zadania 

potrafi 

odpowiednio 

określić priorytety 

służące realizacji 

określonego przez 

siebie lub innych 

zadania;  

potrafi 

odpowiednio 

określić priorytety 

służące realizacji 

określonego przez 

siebie lub innych 

zadania; ma 

świadomość 

odpowiedzialności 

za zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego Polski 

i cywilizacji 

europejskiej 

potrafi 

odpowiednio 

określić priorytety 

służące realizacji 

określonego przez 

siebie lub innych 

zadania; ma 

świadomość 

odpowiedzialności 

za zachowanie 

dziedzictwa 

kulturowego Polski 

i cywilizacji 

europejskiej; 
prawidłowo 

identyfikuje i 

rozstrzyga 

dylematy związane 

z pracą redaktora  

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

 

 


