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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Traditional and digital philologist workshop
Kierunek studiów Filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) studia I stopnia
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna
Ks. dr Grzegorz Głąb

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

warsztaty 30 I 2

Wymagania wstępne 1. Znajomość podstawowych pojęć z zakresu bibliografii i bibliologii.
2. Umiejętność posługiwania się słownikami i kompendiami 
literaturoznawczymi.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1. Omówienie najważniejszych informatorów bibliograficznych z zakresu literatury polskiej.
C2. Analiza poprawnego sporządzania bibliografii załącznikowej i przypisów (układy, opis i skróty 
bibliograficzne) oraz korzystania ze źródeł informacyjnych.
C3. Omówienie struktur i sposobów funkcjonowania bibliotek naukowych oraz wyrobienie 
umiejętności swobodnego korzystania z ich zbiorów.
C4. Zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania elektronicznych źródeł informacji 
bibliograficznych.
C5. Przygotowanie do redakcji tekstu naukowego.

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do
efektu kierunkowego

WIEDZA
W_01 Student posiada wiedzę na temat struktury i zasobów 

repozytoriów naukowych i bibliotek cyfrowych oraz potrafi z 
nich samodzielnie korzystać. Zna podstawowe kompendia 
bibliograficzne niezbędne w pracy polonisty. 

K_W13

W_02 Student zna podstawowe pojęcia i terminologię z zakresu 
informatyki i teleinformatyki oraz potrafi ją zastosować w 
praktyce. Posiada umiejętność korzystania z podstawowych 

K_W17
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programów edukacyjnych oraz narzędzi cyfrowych koniecznych 
w tworzeniu prac naukowych. Ma świadomość etyczno-
prawnych konsekwencji wynikających z niewłaściwego 
korzystania z zasobów internetowych i ma szacunek do 
własności intelektualnej innych twórców.  

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student zna typy oraz strukturę dawnych oraz współczesnych 

słowników języka polskiego i potrafi swobodnie korzystać z ich 
zasobów. Wykorzystuje Internet do pozyskiwania informacji o 
charakterze naukowym oraz edukacyjnym.

K_U09

U_02 Student potrafi sporządzić bibliografię naukową i metodycznie 
korzystać z literatury przedmiotu, a posiadaną wiedzę 
wykorzystuje do przeprowadzenia samodzielnych kwerend 
naukowych.

K_U11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student czuje się odpowiedzialny za rozwój badań związanych z 

kierunkiem studiów i jest przekonany o słuszności etycznego 
postępowania w nauce. 

K_K06

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1) Bibliograficzny warsztat historyka literatury: etymologia pojęcia "bibliografia", przedmiot 
bibliografii, rodzaje i kompozycja bibliografii, forma piśmiennicza i wydawnicza bibliografii, układy 
bibliograficzne.
2) Opis bibliograficzny - rodzaje, funkcje i zakres stosowania; analiza kolejnych składników opisu 
skróconego (bibliografia załącznikowa).
3) Opis bibliograficzny - kryteria poprawnego stosowania opisu w tekście pobocznym (przypisy). 
Normy używania skrótów bibliograficznych.
4) Budowa i zawartość wybranych bibliografii ogólnych i specjalistycznych.
5) Budowa i zawartość komputerowych baz danych.
6) Biblioteki polskie jako warsztat pracy polonisty.
7) Stan badań i sporządzanie fiszek.
8) Teoretyczne założenia redagowania tekstów naukowych z elementami edytorstwa naukowego. 
Praca licencjacka - układ, cytowanie, konstrukcja tekstu, etapy konstruowania tekstu, struktura 
akapitów, problem spójności tekstu.
9) Aparatura pojęciowa związana z metodologią (temat pracy, cel badań, problem, klasyfikacja 
metod badań).
10) Strona formalno-językowa pracy.
11) Wyrażenia i zwroty pomocne w redagowaniu pracy (np. zwroty służące wprowadzaniu definicji, 
cytatu, posumowanie, wnioski).
12) Współczesna technika w procesie redagowania tekstu naukowego.

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się

Symbol
efektu

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)

Metody weryfikacji
(lista wyboru)

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)

WIEDZA
W_01 Praca pod kierunkiem Praca pisemna Oceniony tekst pracy 

pisemnej
W_02 Praca pod kierunkiem Praca pisemna Oceniony tekst pracy 
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pisemnej
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Oceniony tekst pracy 
pisemnej

U_02 Ćwiczenia praktyczne Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych

Oceniony tekst pracy 
pisemnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Praca w grupach w różnych

rolach (lidera, 
sprawozdawcy, uczestnika)

Obserwacja Raport z obserwacji

VI. Kryteria oceny, uwagi…

Warsztaty rozliczane w systemie punktowym obejmującym: obecność na zajęciach, aktywność na 
zajęciach, pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego (tradycyjny i cyfrowy warsztat filologa):

30% - obecność na zajęciach

20% - aktywność na zajęciach

50% - pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 30

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
Czachowska J., Loth R., Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.
Czachowska J., Loth R., Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, 
Wrocław 1989.
Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.
Starnawski J., Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982.
Literatura uzupełniająca
Janiak M., Informacja naukowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku: dynamika zmian w świetle 
piśmiennictwa, Kraków 2010.
Padzińska I., Informacja naukowa w procesie dydaktycznym, Lublin 1998.
Stryjek A., Podstawy informatyki dla każdego, Warszawa 1994.


