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KARTA PRZEDMIOTU 

I. Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu Wydania pisarzy emigracyjnych

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Editions of émigré writers
Kierunek studiów humanistyka cyfrowa
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień, magisterskie
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne
Dyscyplina literaturoznawstwo 
Język wykładowy język polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL

Forma zajęć (katalog
zamknięty ze słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład

2

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

Wymagania wstępne Ogólna znajomość historii literatury polskiej.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

C.1 Student poznaje problemy edytorskie związane z wydawaniem utworów pisarzy emigracyjnych
drugiej połowy XX wieku.  
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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 rozumie zasady reguły poprawnej konstrukcji zdań, 
szczególnie stylistyki polskiej dawnej i współczesnej, zna zasady 
interpunkcji i edycji tekstu w języku współczesnym, wie o różnicach 
dotyczących przekazu tekstu za pomocą mediów tradycyjnych oraz 
cyfrowych.

K_W02

W_02 Student zna podstawowe terminy przynależne do obszaru wiedzy z 
zakresu ochrony prawa autorskiego związane z przestrzenią jego 
działalności planowanego zawodu, jaki będzie wykonywał.

K_W05

W_03
Student zna podstawowe zagadnienia związane z edycją tekstów 
niedrukowanych i nieogłoszonych drukiem, a także tych  
drukowanych na łamach emigracyjnej prasy XX w.

K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Student potrafi, na potrzeby edycji tekstów literackich, 

wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe na potrzeby 
działalności naukowej  i popularnonaukowej

U_03

U_02 Student potrafi umiejętnie stosuje technologie informatyczne 
pomagające mu w sprawnej edycji tekstów literackich i 
publicystycznych i umiejscowienia ich w przestrzeni wirtualnej.

U_08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Student jest gotów do samodzielnego rozwiązywania wybranych 

zagadnień edytorskich związanych z jego pracą nad tekstami 
literackimi i publicystycznymi, a w uzasadnionych przypadkach 
omówić je z ekspertami w tej dziedzinie.

K_02

K_02 Student jest gotów do samodzielnej pracy  w zakresie budowania 
zasobów cyfrowych/baz związanych z literaturą polską.

K_05

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Maszynopisy i rękopisy  wybranych autorów emigracyjnych – W. Gombrowicza, Cz. 
Miłosza, J. Czapskiego, K. Wierzyńskiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, J. Stempowskiego, Sł. 
Mrożka,  M. Hłaski, L. Tyrmanda – kształt pierwotny i wersja drukowana.

2. Dziennik Józefa Czapskiego jako wyzwanie edytorskie.
3. Teksty autobiograficzne (dzienniki, wspomnienia, eseje, listy, rozmowy)  i problemy z 

opracowaniem ich do druku.
4. Wybrane edycje dzieł emigrantów – Gombrowicza, Miłosza, Herlinga-Grudzińskiego, 

Mrożka, Tyrmanda.
5. Jak wydawać utwory Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – przykłady z własnej praktyki 

edytorskiej.
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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 Kolokwium Oceniony tekst pracy 

pisemnej
W_02 Praca pod kierunkiem Kolokwium Oceniony tekst pracy 

pisemnej
W_03 Praca pod kierunkiem Kolokwium Oceniony tekst pracy 

pisemnej
UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Analiza tekstu Kolokwium Oceniony tekst pracy 
pisemnej

U_02 Analiza tekstu Kolokwium Oceniony tekst pracy 
pisemnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_01 Praca w grupach Obserwacja Raport z obserwacji
K_02 Praca w grupach Obserwacja Raport z obserwacji

VI. Kryteria oceny, wagi…

Warsztaty rozliczane w systemie punktowym obejmującym: obecność na zajęciach, aktywność, 
pozytywny wynik pisemnej pracy końcowej:

30% - obecność na zajęciach
20% - aktywność
50% - pozytywny wynik pisemnej pracy końcowej

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 15

VIII. Literatura

Literatura:
Maria Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992.
Roman Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2000.
Edycje poszczególnych pisarzy emigracyjnych.


