
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Analiza utworów literackich dla potrzeb edytorstwa 

I rok, studia licencjackie, semestr I i II 

CEL PRZEDMIOTU 

1. Poznanie oraz opanowanie przez studentów podstawowego kanonu czynności analitycznych w 

odniesieniu do utworu literackiego 

2. Rozwinięcie świadomości badawczej i filologicznej studenta 

3. Ukazanie zależności wyników interpretacji dzieła od jego formy wydawniczej oraz postępowania 

edytora w procesie ustalania tekstu  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Znajomość języka polskiego i jego budowy 

2. Znajomość podstawowych środków stylistycznych 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W07 Zna podstawowe metody analizy tekstu literackiego oraz rozumie wpływ działań 

podejmowanych w procesie edytorskim na możliwości jego interpretacji 
K_U02 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie formułowania i analizy zagadnień naukowych, 

doboru właściwych metod i narzędzi badawczych oraz opracowania i prezentacji wyników, 

pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie tekstologii i edytorstwa naukowego 

K_K05 rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – konwersatorium (K) 
Liczba 

godzin 
K1. Wybrane metody i szkoły (kierunki) analizy tekstu literackiego  6 

K2. Metodyczność (poprawność) analizy wobec spontaniczności interpretacji – cele 

poznawcze analizy 6 

K3. Tekst jako punkt wyjścia do rozważań interpretacyjnych: pytania o definicje tekstu, 

rozróżnienie pojęć tekst – dzieło literackie 3 

K4. Typy edycji literackich, ich znaczenie w postępowaniu interpretacyjnym 6 

K5. Ingerencje cenzorskie w tekście i ich wpływ na możliwości interpretacyjne 5 

K6. Błędne interpretacje spowodowane obecnością tekstów skażonych w obiegu literackim 
9 

K 7. Analiza przyczyn błędnych interpretacji 6 

K 9. Błędy wydawców i ich konsekwencje 9 

K 11. Błędne interpretacje jako wynik niedokładności informacji filologicznych w wydaniach 

dzieł literackich 6 

K 12. Rola interpretacji w przeprowadzaniu wewnętrznej krytyki tekstu  
4 

RAZEM  60 

SPOSOBY OCENY  

1. Prace pisemne 



2. Kolokwia ustne  

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Udział w zajęciach 60 

Przygotowanie do zajęć, napisanie pracy pisemnej 60 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 30 

SUMA 150 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
6 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Podstawowa: 

 

J. Sławiński, Dzieło, Język, Tradycja, Warszawa 1974 (rozdz.: O problemach „sztuki interpretacji”) 

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975 (rozdz. I: Zadania tekstologii i pojęcie 

tekstu) 

S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego [w:] Problemy teorii literatury, seria I, Wrocław 1987 

J. Tazbir, Edytorskie potknięcia, Gdańsk 1997 

 

Uzupełniająca:  

 

H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków–Wrocław 1984, s. 167-188 (rozdz. VIII: Interpretacja 

semantyczna dzieł literackich) 

 

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

mgr Agata Ptak, ptak.agata@gmail.com  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt 

kształcenia 

Wiedza 

Nie zna 

podstawowych 

metod analizy 

tekstu literackiego 

oraz nie dostrzega 

wpływu działań 

podejmowanych w 

procesie 

edytorskim na 

możliwości  

interpretacji 

utworu 

 

Zna niektóre 

metody 

analizy tekstu 

literackiego i w 

ograniczonym 

stopniu dostrzega 

wpływu działań 

podejmowanych 

w procesie 

edytorskim na 

możliwości 

interpretacji 

utworu 

Zna podstawowe metody 

analizy tekstu 

literackiego i rozumie 

wpływ działań 

podejmowanych w 

procesie edytorskim na 

możliwości interpretacji 

utworu 

Bardzo dobrze zna  

metody 

analizy tekstu 

literackiego i biegle 

wskazuje wpływ 

działań 

podejmowanych w 

procesie edytorskim 

na możliwości  

interpretacji utworu 

Efekt 

kształcenia 

Umiejętności 

Nie opanował 

podstawowych 

umiejętności w 

zakresie 

formułowania i 

analizy zagadnień 

badawczych, 

doboru 

właściwych metod 

i narzędzi oraz 

Posiada niektóre 

umiejętności w 

zakresie 

formułowania i 

analizy 

zagadnień 

naukowych, 

doboru 

właściwych 

metod i narzędzi 

Posiada podstawowe 

umiejętności w zakresie 

formułowania i analizy 

zagadnień naukowych, 

doboru właściwych 

metod i narzędzi 

badawczych oraz 

opracowania i 

prezentacji wyników, 

pozwalające na 

Wykazuje się 

doskonałymi 

umiejętnościami w 

zakresie 

formułowania i 

analizy zagadnień 

naukowych, doboru 

właściwych metod i 

narzędzi badawczych 

oraz opracowania i 
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opracowania i 

prezentacji 

wyników, 

pozwalających na 

rozwiązywanie 

problemów w 

zakresie 

tekstologii i 

edytorstwa 

naukowego 

 

badawczych oraz 

opracowania i 

prezentacji 

wyników, 

pozwalające na 

rozwiązywanie 

problemów w 

zakresie 

tekstologii i 

edytorstwa 

naukowego 

 

kompetentne 

rozwiązywanie 

problemów w zakresie 

tekstologii i edytorstwa 

naukowego 

 

prezentacji wyników, 

pozwalającymi na 

perfekcyjne 

rozwiązywanie 

problemów w zakresie 

tekstologii i 

edytorstwa 

naukowego 

 

Efekt 

kształcenia 

Kompetencje 

Nie widzi 

potrzeby 

zdobywania i 

pogłębiania 

wiedzy; nie 

rozumie związków 

pomiędzy 

interpretacją 

tekstu literackiego 

a edytorstwem 

Nie widzi 

potrzeby 

ciągłego 

zdobywania i 

pogłębiania 

wiedzy 

Zauważa konieczność i 

przejawia chęć do 

pogłębionych studiów 

Zauważa konieczność 

i przejawia chęć do 

pogłębionych 

studiów; logicznie 

łączy wiadomości z 

zakresu analizy 

utworu literackiego i 

edytorstwa 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Za materiały do modelowych zabiegów analityczno-interpretacyjnych posłużą wspóczesne teksty literackie i 

krótkie formy prozatorskie, także autografy dzieł, głównie w formie rękopisów.  

 


