
 

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Nauki pomocnicze historii literatury 

I rok studiów, studia licencjackie, semestr I i II 

CEL PRZEDMIOTU 

1.Omówienie pojęć z zakresu bibliografii i metodologii z zakresu literaturoznawstwa 

2.Przygotowanie do samodzielnej kwerendy i redakcji pracy naukowej 

3.Kształtowanie niezbędnych kompetencji warsztatu filologicznego 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Podstawowa znajomość zasad pisania pracy naukowej (poziom pracy maturalnej) 

2. Podstawowa wiedza o historii polskiej literatury 

3. Podstawowa umiejętność analitycznej i syntetycznej refleksji naukowej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W02  - ma podstawową wiedzę z zakresu logiki (pojęcia, systemy logiczne), zna pojęcie wynikania 
logicznego i poprawności wnioskowań  

K_U01 - wypracował podstawowe sprawności logiczne: umiejętności jasnego, precyzyjnego i 
poprawnego formułowania myśli oraz poprawnego uzasadniania wniosków, argumentowania 
i analizy pojęciowej pod kątem formalnym i strukturalnym 

K_U07 
 

- potrafi dokonać pragmatycznej analizy tekstu użytkowego i literackiego (struktura i 
funkcja) oraz skuteczność 
 

K_U16 - potrafi właściwie utworzyć i odebrać tekst użytkowy (w tym naukowy) w języku polskim i 
obcym w odmianie pisanej i mówionej (utrwalił poczucie normatywności języka oraz 
wyrobił sobie sprawność stylistyczno-językową) 

K_U18 - zna zasady komponowania bibliografii; analizowania, opisywania, klasyfikowania i 
systematyzowania piśmiennictwa; potrafi zebrać i praktycznie zastosować bibliografię; 
przeprowadzać rozmaitego typu kwerendy materiałowe (archiwalne, czasopiśmiennicze, 
biblioteczne, w tym z użyciem Internetu itd.) 

K_U19 - potrafi wykorzystać Internet jako źródło informacji o charakterze edukacyjnym (portale i 
strony internetowe, internetowe bazy danych, biblioteki wirtualne) oraz kanał 
komunikacyjny 

K_K01 - ma kompetencje do sprawnego i poprawnego wnioskowania oraz rzetelnego uzasadniania 
argumentowania 

K_K04 - wyrobił sobie nawyk rzetelności w pracy; potrafi pracować zespołowo 
K_K05 - rozumie potrzebę ustawicznego uczenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych 
K_K06 - jest przygotowany do pracy z wykorzystaniem nowych technologii 

TREŚCI PROGRAMOWE 

                     forma zajęć – ćwiczenia (C) 
Liczba 

godzin 
C1. Podstawowe pojęcia z zakresu bibliografii 2 

C2. Wybrane zagadnienia z metodologii pracy umysłowej (techniki sporządzania notatek) 2 

C3. Wystąpienie ustne, referat, rozprawa naukowa 2 

C4. Historia bibliotek, najważniejsze księgozbiory w Polsce 2 

C5. Rodzaje opisów bibliograficznych. Zasady sporządzania bibliografii załącznikowej 2 

C6. Historia bibliografii polskich do XIX wieku. Karol Estreicher i jego dzieło 2 

C7. Gabriel Korbut i jego dzieło, « Nowy Korbut », « Polska Bibliografia Literacka », « Przegląd 

Bibliograficzny » 
2 

C8. « Bibliografia zawartości czasopism », encyklopedie, słowniki, serie wydawnicze, 

bibliografie internetowe 
2 

C9. Zasady sporządzania przypisów 2 



C10. Praca pisemna studenta : analiza tematu, konspekt 2 

C11. Wstęp i zakończenie pracy - struktura 2 

C12. Metoda analityczna, syntetyczna, porównawcza 2 

C13. Stan badań – zasady sporządzania 2 

C14. Strona techniczna pracy pisemnej 2 

C15. Szata językowa pracy pisemnej – styl naukowy 2 

C16. Prawo autorskie, pragiat i jego prawne konsekwencje 2 

C17. Gatunki prac literaturoznawczych 2 

C18. Zasady sporządzania tesktów użytkowych i urzędowcyh 2 

C19. Budowa książki, e-book, audiobook i inne 2 

C20. Literatura piękna i literaturoznawstwo w internecie 2 

C21. Esej, reportaż, felieton cz. I 2 

C22. Esej, reportaż, felieton, cz. II 2 

C23. Gatunki tesktów dziennikarskich 2 

C24. Nowe gatunki literackie cz. I 2 

C25. Nowe gatunki literackie cz. II 2 

C26. Nowe gatunki literackie cz. III 2 

C27. Metodologia przyswajania wiedzy cz. I 2 

C28. Metodologia przyswajania wiedzy cz. II 2 

C29. Techniki pamięciowe 2 

C30. Egzamin ustny, rozmowa kwalifikacyjna itp. – uwagi metodologiczne 2 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Tablica zwykła, kreda 

2. Laptop, rzutnik multimedialny 

3. Teksty w formie wydruku 

4. Bieżące prace pisemne studentów 

SPOSOBY OCENY  

Kolokwium, aktywność podczas zajęć, cząstowe prace pisemne  

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie się do zajęć  30 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 30 

SUMA 120 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
4 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Literatura podstawowa: 

 

1. J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej (Na tle dyscyplin pokrewnych), 

Warszawa 1982. 

2. J. Starnawski, O uniwersyteckim studium dyscyplin filologicznych, Kraków 1993. 

3. T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007. 

 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

1. M. Antczak, A. Nowacka, Przypisy – powołania – bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować, 

Warszawa 2009. 

2. E. i J. Bielcowie, Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku, Kraków 2007. 

3. R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2002. 



4. J. Czachowska, Rozwój bibliografii literackiej w Polsce, Wrocław 1979. 

5. J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977. 

6. J. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 

1989. 

7. S. Dahl, Dzieje książki, Wrocław 1965. 

8. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, 

Wrocław 2008.  

9. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978. 

10. J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, Warszawa 2010. 

11. W. Marciszewski, Podstawy analizy tekstu naukowego, Warszawa 1981. 

12. H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004. 

13. K. Narojczyk, Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych, 

Olsztyn 2005. 

14. P. Olivier, Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999. 

15. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006. 

16. J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych, Warszawa 1988. 

17. A. Wolański, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

dr Małgorzata Cwenk malgorzata.cwenk@kul.lublin.pl;  ks. dr Wiesław Felski felski@op.pl  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt kształcenia 

Wiedza 

Student nie zna 

podstawowych 

pojęć z zakresu 

bibliografii i 

metodologii pracy 

umysłowej; nie zna 

podstawowych 

bibliografii 

polskich; 

niezaliczone 

kolokwium (mniej 

niż 51 procent 

poprawnych 

odpowiedzi)  

Student zna, w 

stopniu 

podstawowym, 

pojęcia z zakresu 

bibliografii i 

metodologii pracy 

umysłowej; zna 

najważniejsze 

bibliografie polskie; 

zaliczone 

kolokwium (od 51 

do 70 procent 

poprawnych 

odpowiedzi) 

Student dobrze zna 

wiedzę z zakresu 

bibliografii i 

metodologii pracy 

naukowej; 

zaliczone 

kolokwium (od 71 

do 90 procent 

poprawnych 

odpowiedzi) 

Student bardzo 

dobrze zna wiedzę 

z zakresu 

bibliografii i 

metodologii pracy 

naukowej; 

zaliczone 

kolokwium 

(powyżej 90 

procent 

poprawnych 

odpowiedzi) 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

Student nie potrafi 

poprawnie 

sporządzić opisu 

bibliograficznego, 

konspektu, stanu 

badań; nie potrafii 

zastosować w 

praktyce, w stopniu 

podstawowym 

metod, 

filologicznych 

Student potrafi 

poprawnie 

sporządzić opisu 

bibliograficznego 

(dopuszczalne 

nieliczne,drobne 

błędy formalne np. 

brak znaku 

interpunkcyjnego), 

w stopniu 

podstawowym 

napisze konspekt, 

stan badań; potrafii 

zastosować w 

praktyce, w stopniu 

podstawowym, 

metody, 

filologiczne 

Student bezbłędnie 

potrafi sporządzić 

opis 

bibliograficzny; 

poprawnie 

sporządzi konspekt 

i stan badań; 

wykazuje się 

sprawnością w 

wykorzystywaniu 

metod stosowanych 

w naukach 

filologicznych 

Student bezbłędnie 

potrafi sporządzić 

opis 

bibliograficzny; 

wykazuje się 

sprawnością w 

sporządzaniu 

konspektu i stanu 

badań; wykazuje 

się biegłością w 

stosowaniu metod 

filologicznych; 

rozpoznaje 

podstawowe 

gatunki prac 

naukowych, 

literackich, 

dziennikarskich 

Efekt kształcenia 

Kompetencje 

Student nie widzi 

potrzeby 

zdobywania wiedzy 

i kompetencji 

literaturoznawczych 

Student wykazuje 

potrzebę 

zdobywania wiedzy 

i kompetencji 

literaturoznawczych 

Student wykazuje 

potrzebę 

zdobywania wiedzy 

i kompetencji 

literaturoznawczych 

Student przejawia 

konieczność i chęć 

pogłębiania 

studiów, wykazuje 

się pracowitością i 

mailto:malgorzata.cwenk@kul.lublin.pl
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oraz zauważa 

konieczność 

pogłębiania studiów 

samodzielnością w 

rozwijaniu swoich 

kompetencji 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Wiedzę i kompetencje, jakie zdobędzie student podczas tych zajęć, będzie wykorzystywać w ciągu całych 

studiów polonistycznych 

 


