KARTA PRZEDMIOTU 
Cykl kształcenia od roku akademickiego: 2020/2021
·	Dane podstawowe
Nazwa przedmiotu
Sztuka współczesna na peryferiach – plenery „pod skrzydłami wielkiego przemysłu” w latach 60. i 70. XX wieku
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Contemporary art on the peripheries – visual art meetings “under the supervision of big industry” in the 1960s and 1970s
Kierunek studiów 
Historia sztuki
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Studia I stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Stacjonarne
Dyscyplina
Nauki o sztuce
Język wykładowy
Polski

Koordynator przedmiotu
Dr Elżbieta Błotnicka-Mazur


Forma zajęć (katalog zamknięty ze słownika)
Liczba godzin
semestr
Punkty ECTS
Wykład monograficzny
15
VI
3

Wymagania wstępne
Brak


·	Cele kształcenia dla przedmiotu 
C.1. Prezentacja idei translokacji sztuki współczesnej na tereny Ziem Odzyskanych w kontekście sytuacji sztuki polskiej w dobie PRL
C. 2. Przedstawienie najciekawszych imprez plenerowych pod auspicjami zakładów przemysłowych oraz ich wagi dla zjawisk polskiej sztuki powojennej

·	Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Symbol
Opis efektu przedmiotowego
Odniesienie do efektu kierunkowego
WIEDZA
W_01
Student ma pogłębioną wiedzę na temat idei plenerów z lat 60. i 70. XX wieku w Polsce
K_W04
W_02
Student charakteryzuje najważniejsze plenerowe odbywające się pod kuratelą państwa i zakładów przemysłowych
K_W04
UMIEJĘTNOŚCI
U_01
Student analizuje zjawisko plenerów i umieszcza je kontekście powojennej sztuki polskiej
K_U01
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
Student ma świadomość znaczenia badań nad związkami sztuki i polityki w XX wieku
K_K05

·	Opis przedmiotu/ treści programowe
Wykład obejmuje zagadnienia szczegółowe dotyczące polskiej sztuki lat 60. i 70. XX wieku, powstającej podczas dużych imprez plenerowo-wyjazdowych finansowanych przez komunistyczne władze PRL, nierzadko we współpracy i z zapleczem technicznym dużych zakładów przemysłowych, zlokalizowanych przede wszystkim na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Treści wykładu obejmują m.in.:
- wprowadzenie na temat sytuacji polityczno-kulturalnej Polski po II wojnie światowej
- problem tzw. Ziem Odzyskanych i próby legitymizacji obecności Polski na tych terenach po nowym podziale Europy
- najważniejsze plenery artystyczne lat 60. i 70.; m.in. Plenery Osieckie, Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach, Sympozjum Wrocław ‘70
- ukazanie rangi tych imprez w kontekście ówczesnego obrazu sztuki polskiej okresu po socrealizmie

·	Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się
Symbol efektu
Metody dydaktyczne
(lista wyboru)
Metody weryfikacji
(lista wyboru)
Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)
WIEDZA
W_01
Wykład konwencjonalny
Wykład konwersatoryjny
Zaliczenie ustne
Protokół z oceną
W_02

Zaliczenie ustne

UMIEJĘTNOŚCI
U_01
Analiza zjawisk artystycznych
Zaliczenie ustne
Protokół z oceną
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01
Dyskusja
Obserwacja
Raport z obserwacji

·	Kryteria oceny, wagi
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności), zaliczenie ustnego kolokwium końcowego.
·	Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 
15
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta
10

·	Literatura
Literatura podstawowa
Baraniewski W., Sztuka i mała stabilizacja, [w:] Idee sztuki lat 60., red. J.W. Wojciechowski, Orońsko 1994, s. 33-41
Juszkiewicz P., Cień modernizmu, Poznań 2013, s. 136-176
Kowalski G., Spojrzenie na lata 60., [w:] Idee sztuki lat 60., red. J.W. Wojciechowski, Orońsko 1994, s. 105-112.
Lachowski M., Plenery w Osiekach i granice nowoczesnego obrazu, [w:] Kolekcja Osiecka Muzeum w Koszalinie / The Osieki Collection at the Museum of Koszalin, Koszalin 2018, s. 57-69
Leśniewska A.M., Nowe miejsce rzeźby w sztuce polskiej lat 60. XX wieku jako wyraz przemian w sztuce przestrzeni, Warszawa 2015.
Leśniewska A.M., Puławy 66. I Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców, 2-23 sierpnia 1966 / Puławy 66. First Symposium of Visual Artists and Scientists, August 2-23, 1966, Puławy 2006.
Stano B., Artysta w fabryce. Dwa oblicza mecenatu przemysłowego w PRL, Kraków 2019
Literatura uzupełniająca
Jasiński J., Kwestia pojęcia Ziemie Odzyskane, [w:] Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005 – 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006, s. 15-25.
W obliczu Jubileuszu 50-lecia I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, red. K. Dzieweczyńska, Elbląg 2015.



