
Załącznik nr 5 
 

 

KARTA PRZEDMIOTU          WNH1 (cykl 2019-2022) 
 
I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Historia i krytyka nagrań fonograficznych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim History and criticism of phonographic recordings 

Kierunek studiów  Muzykologia 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Nauki o sztuce 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna o. dr Mieczysław Julian Śmierciak 

 

Forma zajęć Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 30 IV 4 

 

Wymagania wstępne Znajomość ogólnych zasad i idei krytyki muzycznej. Słuch muzyczny. 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

Bliższe zapoznanie studenta z dziedziną sztuki a zarazem przemysłu muzycznego jaki tworzą nagrania 
fonograficzne i firmy fonograficzne. Przekazanie studentowi wiedzy na temat historii i rozwoju przemysły 
fonograficznego, a co za tym idzie modyfikacja nośników utrwalania dźwięku. Umiejętność krytycznej 
oceny wydawnictw fonograficznych (publikacji płytowych) z uwzględnieniem wielu aspektów 
artystycznych. Zasady pisania recenzji publikacji płytowych reprezentujących różne gatunki muzyki. Analiza 
przykładowych recenzji oraz umiejętność samodzielnego ich pisania. Zapoznanie się z najważniejszymi 
elementami dzieła literackiego, jakim jest recenzja płyty muzycznej, z uwzględnieniem strony artystycznej, 
prawnej i literackiej. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student prezentuje szczegółową wiedzę w zakresie historii nagrań 
fonograficznych i zasad krytycznej oceny ich publikacji, w zakresie 
wybranej specjalności „Krytyka i publicystyka muzyczna”. 

K_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student rozpoznaje, analizuje i prawidłowo interpretuje różne rodzaje 
wytworów kultury muzycznej w zakresie nagrań fonograficznych, 
przygotowuje recenzje publikacji fonograficznych, prezentujących 
różne style muzyczne, wykorzystując różne źródła – z zastosowaniem 
poznanych metod. 

K_U02 

U_02 Student dokonuje oceny zjawisk w zakresie działalności przemysłu 
fonograficznego, w stopniu i formie zależnej od wybranej specjalności 
„Krytyka i publicystyka muzyczna”. 

K_U11 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Przedmiot „Historia i krytyka nagrań fonograficznych” przeznaczony jest dla studentów obierających 
specjalizację „Krytyka i publicystyka muzyczna”. Obejmuje następujące zagadnienia: Historia powstawania 
nagrań dźwiękowych. Rozwój przemysłu fonograficznego i rodzaje firm fonograficznych w Polsce i na 
świecie. Dawne i współczesne nośniki zapisu dźwięku, wykorzystywane do publikacji fonograficznych 
(wałki woskowe, płyta vinylowa, kaseta magnetofonowa, płyta CD, DVD, SACD, DVD-Audio, pliki mp3). 
Elementy dzieła fonograficznego, które powinny być uwzględnione w ocenie krytyka muzycznego. 
Najważniejsze zasady pisania recenzji płyt. Elementy artystyczno-literackie w pisaniu recenzji płyt. 
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V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

WIEDZA 

W_01 Wykład Zaliczenie ustne Karta oceny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza dzieła 
fonograficznego 

Recenzja pisemna Wydruk recenzji 

U_02 Dyskusja Obserwacja Karta oceny 

 
VI. Kryteria oceny, wagi… 
Podstawą do zaliczenia przedmiotu jest frekwencja zgodna z Regulaminem Studiów. 
 

Ocena bardzo dobra student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat historii i rozwoju przemysłu 
fonograficznego oraz zna wszystkie zasady pisania dobrej recenzji publikacji 
płytowych.  Napisał bardzo dobrą recenzję przynajmniej dwóch publikacji 
płytowych, reprezentujących różne gatunki muzyki.   

Ocena dobra student  posiada wystarczającą wiedzę na temat historii i rozwoju przemysłu 
fonograficznego oraz zna zasady pisania dobrej recenzji publikacji płytowych. 
Napisał dobrą recenzję przynajmniej dwóch publikacji płytowych, 
reprezentujących różne gatunki muzyki. 

Ocena dostateczna student posiada ogólną wiedzę na temat historii i rozwoju przemysłu 
fonograficznego oraz zna przynajmniej najważniejsze zasady pisania dobrej 
recenzji publikacji płytowych.  Napisał przynajmniej jedną z zadanych recenzję 
publikacji płytowych. 

Ocena niedostateczna student nie był obecny na wielu zajęciach i nie zrealizował większości 
zakładanych efektów uczenia się.  Nie napisał żadnej recenzji publikacji 
płytowych. 

 
VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 90 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Mieczysław Kominek, Zaczęło się od fonografu, PWM. 
Maria Wojciechowicz. Między „Odeonem” a „Polskimi Nagraniami”. Organizacja państwowego przemysłu 
fonograficznego w Polsce po II wojnie światowej. Toruńskie Studia Bibliograficzne 2013, nr 1(10). 
Patryk Gałuszka, Katarzyna Korzeniewska, Katarzyna M. Wyrzykowska, Aleksandra Jagiełło-Skupińska. 
Rynek fonograficzny w Polsce 2011/2012. POLMIC, Warszawa 2013 

Literatura uzupełniająca 

Anna Chęćka-Gotkowicz, Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego.  
Prasowe i internetowe publikacje recenzje płyt muzycznych. 

 
Data sporządzenia karty: 30 VIII 2020 
 

 


