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KARTA PRZEDMIOTU

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Literatura polsko-żydowska w XX i XXI w.
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Polish-Jewish Literature in XX and XXI century
Kierunek studiów filologia polska
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo
Język wykładowy polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna
dr Agnieszka Karczewska 

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład
konwersatorium 30 2
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna

Wymagania wstępne brak

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C1.Poznanie najważniejszych utworów z zakresu literatury polsko-żydowskiej oraz środowiska 
polsko-żydowskich twórców  
C.2 Omówienie polsko-żydowskiej literatury dla dzieci 
C.3 Zastosowanie w analizie i interpretacji współczesnych metodologii badań literackich
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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 Student zna i podstawowe pojęcia i kategorie poszczególnych 

dyskursów literaturoznawczych idostrzega ich obecność w 
analizowanych tekstów literackich 

K_W02

W_02 Student zna kulturę żydowską  K_W09
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Student wykorzystuje najnowsze metodologie w 
wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych 

K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student  właściwie ocenia  analizowane teksty literackie i 

potrafi je lokalizować wśród innych zjawisk kultury  
K_K02

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Literatura polsko-żydowska w dwudziestoleciu międzywojennym – twórcy, dzieła, życie 
artystyczne 
2. Prądy społeczno-polityczne oddziałujące na społeczność polskich Żydów w latach 1919-1939
3. Literatura dziecięca/czwarta/osobna – rozróżnienia terminologiczne 
4. Polsko-żydowska literatura dla dzieci i młodzieży – konteksty rozwoju, czasopiśmiennictwo, 
autorzy. 

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 eementy wykładu 

problemowego
esej końcowy, prezentacja ocenione esej końcowy 

oraz prezentacja
W_02 praca z tekstem dyskusja, esej końcowy, 

prezentacja
ocenione esej końcowy 
oraz prezentacja

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 analiza tekstu praca z tekstem ocenione esej końcowy 

oraz prezentacja
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 dyskusja esej końcowy, prezentacja ocenione esej końcowy 
oraz prezentacja

VI. Kryteria oceny, wagi

35 % - aktywny udział w konwersatorium (przygotowanie co najmniej jednej prezentacji, udział w 
dyskusjach)

55 %  - pozytywnie oceniony esej końcowy 
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10% - obecność na zajęciach (dozwolona jedna nieobecność). 

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 10

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

VII. Literatura

Literatura podstawowa
G. Scholem, O głównych pojęciach judaizmu, Warszawa 1989
E. Prokop-Janiec, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, 
Kraków 1992 [fragmenty].
E. Prokop-Janiec, Udział Żydów w literaturze polskiej, „Kontury” 1999, 10, s. 128-155.Adamczyk-
Garbowska Monika, Odcienie tożsamości. Literatura żydowska jako zjawisko wielojęzyczne, Lublin 
2004.
Adamczyk-Garbowska Monika, Polska Isaaca Bashevisa Singera: rozstanie i powrót, Lublin 1994.  
Antologia poezji żydowskiej, wybór Salomon Łastik, wstęp Arnold Słucki, Warszawa 1986. Hertz 
Aleksander, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988.Adamczykowa Zofia, Literatura dla dzieci. 
Funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001.Antosik-Piela Maria, Sen egzotyczny – Anda Eker, [w:] 
Ślady obecności, red. Sławomir Buryła, Alina Molisak, Kraków 2010, s. 35–54.

Molisak Alina, Syjonizm po polsku, czyli o kilku tekstach Jakuba Appenszlaka, [w:] Ślady obecności, 
red. Sławomir Buryła, Alina Molisak, Kraków 2010, s. 85–98. 
oraz najnowsze publikacje
Literatura uzupełniająca
Bar-El Adina, Jewish Children's Periodicals in Poland 1918–1939, Nir-Israel 2002
Fuks Marian, „Mały Przegląd” Janusza Korczaka. W setną rocznicę urodzin dra Henryka Goldszmita,
„Biuletyn ŻIH” 1978 nr 1, s. 3–18.  
Fuks Marian, Prasa żydowska w Warszawie 1823–1939, Warszawa 1979. 
Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich, red. Joanna Nalewajko-Kulikov, 
współpr. Grzegorz P. Bąbiak, Agnieszka J. Cieślikowa, Warszawa 2012
Steffen Katrin, „Żydowska polskość” jako koncepcja tożsamości w polsko-żydowskiej prasie okresu
dwudziestolecia międzywojennego i jej dziedzictwo w „Naszej Trybunie” w latach 1940-1952 , [w:]
Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Alina Molisak,
Zuzanna Kołodziejska, Warszawa 2011, s. 140–154.
Pilarczyk Krzysztof, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali, Kraków 2006.
Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów, oprac. Ryszard Waksmund, Wrocław 1999.
Sikorski  Dariusz  Konrad,  Erec  Israel  –  między  utopią  a  rzeczywistością,  [w:] Święte  miejsca  w
literaturze, red. Zbigniew Chojnowski, Anna Rzymska, Beata Tarnowska, Olsztyn 2009.
Sikorski  Dariusz  Konrad,  Spór  o  międzywojenną  kulturę  polsko-żydowską.  Przypadek  Romana
Brandstaettera, Gdańsk 2011. 
oraz najnowsze publikacje


