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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-
2010) 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim New phenomena in the Polish literature (1989-2010) 

Kierunek studiów  Filologia polska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Małgorzata Peroń 
 

 

Forma zajęć(katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   4 

konwersatorium   

ćwiczenia 60 I, II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 Podstawowa wiedza za zakresu analizy i interpretacji tekstu 
literackiego 
W2 Podstawowa wiedza z historii literatury polskiej XX wieku 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 wykształceniu umiejętności uważnej, wnikliwej i systematycznej lektury tekstów  
C2 zdobycie wiedzy o najważniejszych zjawiska w literaturze polskiej po roku 1989 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Prezentuje problematykę metodologiczną, teoretyczną dla 
zjawisk w literaturze polskiej po roku 1989, z uwzględnieniem 
kontekstu historyczno-społecznego, politycznego, filozoficznego 
oraz związanego ze zjawiskami w przestrzeni nowych mediów 

K_W05 

W_02 Zna i rozumie wybrane teksty literackie publikowane po roku 
1989, potrafi określić kontekst powstania, charakter oraz 
umiejscowić w procesie historycznoliterackim, zna 
problematykę przełomu w prozie, nurtu „małych ojczyzn”, 
specyfikę poezji zaangażowanej, eksperymenty w prozie i 
literaturę „brulionu” i „pobruLionową” 

K_W05 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi przeprowadzić pogłębioną i krytyczną analizę wybranych 
tekstów literackich, opublikowanych po roku 1989 

K_U11 

U_02 Formułuje problemy badawcze i proponuje metody ich 
opracowania, adekwatne do różnorodnych zjawisk literackich w 
Polsce po roku 1989 

K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dokonuje oceny najważniejszych zjawisk kształtujących 
współczesną kulturę i literaturę 

K_K02 

K_02 Wykazuje się postawą szacunku wobec innych kultur, dostrzega 
godność osoby ludzkiej 

K_K06 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 1. Analiza i interpretacja wybranych utworów literackich, ukazujących się po roku 1989, 
zróżnicowanych problemowo i gatunkowo (liryka, proza narracyjna, małe gatunki epickie, 
przykładowe formy dramatyczne, literatura faktu).  
2. Rozpoznawanie strategii literackich oraz kontekstów społecznych, których przywołanie jest 
niezbędne dla zrozumienia dzieła.  
4. Kształtowanie procesu analizy i interpretacji w powiązaniu z estetyką literacką, aksjologią. 
5. Rozpoznawanie różnorodnych wpływów kształtujących literaturę po roku 1989: mechanizmy 
społeczne, marketingowe, ideowe i ideologiczne. 
 

 

V. Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 
W_02 

Wykład, praca z tekstem 
źródłowym, dyskusja 

wypowiedź ustna, pisemna Karta pracy 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01  Wypowiedź ustna, udział w 
dyskusji, przygotowanie 
prezentacji wraz z 
konspektem  

Prezentacja efektów 
nabytych umiejętności 

Pisemny konspekt 
wypowiedzi wraz z 
bibliografią 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01, 
K_02 

Postawa szacunku dla 
pracy i poglądów innych 
osób, poszanowanie praw 
autorskich 

Obserwacja  Bieżące kształtowanie 
postaw 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

I semestr zajęć kończy się uzyskaniem zaliczenia bez oceny, warunki: 

1. Aktywność na zajęciach 70% 

2. Frekwencja na zajęciach: dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru 

30%  

II semestr kończy się uzyskaniem oceny pozytywnej (minimum dostatecznej), warunki: 

1. 1. Aktywność na zajęciach 30% 

2. Prezentacja na zajęciach wybranego dzieła z literatury polskiej po roku 1989, wraz z omówieniem 

sylwetki twórczej autora i głównych tendencji artystycznych. Prezentacja w formie wypowiedzi ustnej 

wraz pisemnym konspektem i bibliografią podmiotową i przedmiotową 50% 

2. Frekwencja na zajęciach: dopuszczalne dwie nieobecności nieusprawiedliwione w ciągu semestru 

20% 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Wybrane teksty literackie po roku 1989 – literatura podmiotowa 
2. Opracowania – literatura przedmiotowa: 
T. Burek, Niewybaczalne sentymenty, 2011. 
P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, 2003. 
P. Czapliński, Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym, 2004. 
P. Czapliński, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, 2007. 
P. Czapliński, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, 2009. 
P. Czapliński, Resztki nowoczesności, 2011. 
K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, 2004. 
A. Fiut, Spotkania z Innym, 2006. 
J. Gutorow, Niepodległość głosu, 2003. 
J. Jarzębski, Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej, 1997. 
J. Klejnocki, Literatura w czasach zarazy, 2006. 
J. Klejnocki, J. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni: o twórczości tzw. pokolenia „bruLionu” 
(1986–1996), 1996 
Literatura polska 1989–2009. Przewodnik, red. P. Marecki, 2010 
K. Maliszewski, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy, 1999. 
K. Maliszewski, Zwierzę na J. Szkice wierszach i ludziach, 2001. 
K. Maliszewski, Nowa poezja polska 1989–1999. Rozważania i uwagi, 2005.  
K. Maliszewski, Po debiucie: dziennik krytyka, 2008. 
T. Mizerkiewicz, Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce, 2013. 
D. Nowacki, Ukosem. Szkice o prozie, 2013. 
J. Orska, Liryczne narracje: nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006, 2006. 
J. Orska, Republika poetów, 2013. 
(2013) 
P. Śliwiński, Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej, 2002. 
P. Śliwiński, Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, 2007.  
M. Stala, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, 1997 
M. Stala, Niepojęte: Jest, 2011. 
A. Świeściak, Lekcje nieobecności: Szkice o najnowszej poezji polskiej (2001–2010), 2010.  
Tekstylia. O „rocznikach siedemdziesiątych, pod red. P. Mareckiego, I. Stokfiszewskiego i M. 
Witkowskiego, 2002. 
Tekstylia bis, pod red. P. Mareckiego, 2007. 
K. Uniłowski, Skądinąd: zapiski krytyczne, 1998. 
K. Uniłowski, Koloniści i koczownicy: o najnowszej prozie i krytyce literackiej, 2002. 
K. Uniłowski, Kup pan książkę! Szkice i recenzje, 2010. 
M. Urbanowski, Szkice o literaturze polskiej 1991–2006 (2007) 

Literatura uzupełniająca 

A. Bagłajewski, Mapy dwudziestolecia 1989–2009: linie ciągłości, Lublin 2012. 
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P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976–1998, Kraków 1999. 
A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Poezja polska po 1968 roku, Warszawa 2000 (tu: część III. Po przełomie). 
Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Idee, ideologie, metodologie, pod red. A. Galant, I. 
Iwasiów, Szczecin 2008. 
Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. Życie literackie po 1989 roku, pod red. D. 
Nowackiego, K. Uniłowskiego, Katowice 2010 (część 1 i 2). 
Literatura polska 1990–2000, T. 1, 2, pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, Kraków 2002. 
Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, pod red. T. Cieślaka, K. Pietrych, Kraków 2009. 
Nowe dwudziestolecie (1989–2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, pod red. H. Gosk, 
Warszawa 2010. 
Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989–2009, pod red. P. 
Śliwińskiego, Poznań 2011. 
Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych,Cz.1. pod red. A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska, 
Katowice 2014. 
20-lecie. Teatr polski po 1989, pod red. D. Jarząbek, M. Kościelniaka, G. Niziołka, Kraków 2010. 

 

 


