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6KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Edytorstwo cyfrowe 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Digital edition 

Kierunek studiów  humanistyka cyfrowa 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień, magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna prof. dr hab. Wojciech Kruszewski 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 30 II 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1. Zapoznanie studentów ze strukturą edycji cyfrowych (w kontekście edycji tradycyjnych oraz 
repozytoriów cyfrowych). 

C2. Zapoznanie studentów z wybranymi edycjami cyfrowymi. 

C3. Zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami i rozwiązaniami potrzebnymi do tworzenia 
edycji cyfrowych. 
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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 rozumie różnicę między edycją cyfrową a edycjami 
tradycyjnymi. 

K_W02 

W_02 Student zna podstawowe przepisy regulujące sferę prawa 
autorskiego w Polsce w zakresie niezbędnym do przygotowania 
edycji cyfrowej. 

K_W05 

W_03 Student ma wiedzę terminologiczną niezbędną do 
przygotowania i opisu edycji cyfrowych. 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi korzystać z istniejących edycji cyfrowych 
(światowych) oraz repozytoriów (ze szczególnym 
uwzględnieniem repozytoriów polskich). 

K_U02 

U_02 Student umie zredagować materiały wykorzystywane w 
edycjach cyfrowych oraz potrafi wskazać narzędzia, które służą 
do opracowania tych materiałów na potrzeby edycji cyfrowej 
(XML TEI). 

K_U03 

U_03 Student umie obsługiwać edytory wykorzystywane do 
opracowania kodu edycji cyfrowej oraz wprowadzać niezbędne 
zmiany w kodzie zapisanym w XML TEI. 

K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student umie zaplanować pracę nad przygotowaniem edycji 
cyfrowej. 

K_K02 

K_02 Student poprawnie rozstrzyga dylematy związane z 
koniecznością zachowania i upowszechniania literackiego 
dziedzictwa narodowego. 

K_K04 

K_03 Student rozumie potrzebę rozwoju edycji cyfrowych w Polsce, 
ich wagę dla rozwoju kultury w Polsce. 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Repozytoria cyfrowe a edycje cyfrowe – zarys problematyki. 
2. Najważniejsze edycje cyfrowe na świecie – przyjęte rozwiązania, opracowane zasoby. 
3. Zasady ewaluacji edycji cyfrowych. 
4. Narzędzia i kompetencje niezbędne do zbudowania edycji cyfrowej. 
5.  Edycja cyfrowa a zarządzanie projektem. 

 

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 prezentacja kolokwium  wydruk 

W_02 prezentacja kolokwium wydruk 

W_03 prezentacja kolokwium wydruk 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 praca samodzielna pod 
kierunkiem instruktora 

praca zaliczeniowa Oceniona praca 
zaliczeniowa 

U_02 praca samodzielna pod 
kierunkiem instruktora 

praca zaliczeniowa Oceniona praca 
zaliczeniowa 

U_03 praca samodzielna pod 
kierunkiem instruktora 

praca zaliczeniowa Oceniona praca 
zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 praca samodzielna pod 
kierunkiem instruktora 

prezentacja Karta oceny prezentacji 

K_02 praca samodzielna pod 
kierunkiem instruktora 

prezentacja Karta oceny prezentacji 

K_03 praca samodzielna pod 
kierunkiem instruktora 

prezentacja Karta oceny prezentacji 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

30 proc. frekwencja  

30 proc. kolokwium (zaliczone na ocenę pozytywną) 

20 proc. praca zaliczeniowa (oceniona pozytywnie) 

20 proc. prezentacja (oceniona pozytywnie) 

 

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 

Ł. Cybulski, Przełom cyfrowy w edytorstwie naukowym a problem rozumienia tekstu. Przyczynek do 
dyskusji, w: Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Warszawa 
2016. 
Teksty Kultury uczestnictwa, pod red. A. Dąbrówki, M. Maryla, A. Wójtowicz, Wyd. IBL PAN, 
Warszawa 2016. 
 

Literatura uzupełniająca 

M. Maryl, Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcję przekazów literackich, 
„Pamiętnik literacki”, 2010 z. 2. 
tenże, Życie literackie w sieci. Pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Wyd. 
IBL PAN, Warszawa 2015. 
B. Szleszyński, K. Niciński, A. Kochańska, Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie. (Na 
marginesach kolekcji „PrusPlus” w Nowej Panoramie Literatury Polskiej), „Napis” 2015, nr 21. 
A. Wójtowicz, Od remediacji do kontaminacji – zmiana form wypowiedzi pisemnych, statusu 
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utworów literackich oraz świadomości uczniów obcujących z tekstem poprzez sieć, w: Wokół 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, red. A. Wójtowicz, Warszawa 2013. 
taż, Ucyfrowienie – echo informacyjne – recepcja dzieła zdigitalizowanego, „Teksty Drugie” 2013 nr 
½. 

 

 


