
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Dokumentacja teatralna 

I rok, studia licencjackie, semestr I i II 

CEL PRZEDMIOTU 

1.Zdefiniowanie i objaśnienie podstawowych pojęć i problemów z zakresu nauki o teatrze 

2.Uwrażliwienie na znaczenie dokumentacji teatralnej w badaniach teatrologicznych 

3.Zdobywanie kompetencji w zakresie opisu dzieła teatralnego 

4. Kształtowanie warsztatu bibliograficznego teatrologa 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1.Ogólna wiedza o kulturze polskiej XX wieku 

2.Zainteresowanie się fenomenem teatru 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

K_W05 Student posiada wiedzę o ważnych zjawiskach i ośrodkach życia teatralnego, literackiego i 
kulturalnego w Polsce i na świecie 

K_W17 Ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju 
K_U03 Potrafi dokonywać analiz i interpretacji dzieł sztuki teatru i dramatów z różnych epok ze 

wskazaniem i wykorzystaniem właściwych kontekstów literackich i pozaliterackich i różnych 
metod interpretacji 

K_U09 Potrafi korzystać z różnego typu słowników teatrologicznych i literaturoznawczych, w tym w 
wersji elektronicznej 

K_U12 Potrafi przeprowadzać rozmaitego typu kwerendy materiałowe (archiwalne, 
czasopiśmiennicze, biblioteczne, w tym z użyciem Internetu) 

K_K03 Ma świadomość niejednorodnej natury studiowanej dyscypliny oraz jej złożonych relacji z 
innymi dyscyplinami i dziedzinami wiedzy 

K_K05 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia 
K_K06 Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu teatrologii i nauki o 

literaturze i kulturze 
K_K07 Potrafi samodzielnie wyszukiwać i analizować informacje o współczesnych formach teatru i 

dramatu 

TREŚCI PROGRAMOWE 

forma zajęć – ćwiczenia 
Liczba 

godzin 
Bloki tematyczne : 

Słowniki i encyklopedie teatralne – omówienie 
4 

Bibliografie teatralne cz. I-II 4 

Czasopisma teatralne – tradycja i stan obecny cz. I-II 4 

Teatr jako widowisko; typy widowisk teatralnych cz.I-III 6 

Znak w teatrze – propozycje klasyfikacji i charakterystyka cz. I-III 6 

Twórcy dzieła teatralnego cz. I-IV 8 

Interdyscyplinarność nauki o teatrze – wybrane aspekty cz. I-II 4 

Baza materiałowa, zapis i opis dzieła teatralnego cz. I-V 10 

Repertuar jako gatunek pracy historycznoteatralnej cz. I-II 4 

Ośrodki teatrologiczne w Polsce (naukowe, dydaktyczne, dokumentacyjne, muzealne) cz. I-IV 8 

Historia i specyfika działalności ZASP 2 

Suma godzin 60 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. Dokumenty teatralne 

2. Tablica 



3. Komputer 

4. Rzutnik multimedialny 

SPOSOBY OCENY  

Obecność i aktywność na zajęciach 

Sprawdzian semestralny w formie ustnej 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny kontaktowe z nauczycielem 60 

Przygotowanie się do zajęć (egzaminu, czas na lekturę) 40 

Konsultacje z prowadzącym (dobrowolne) 25 

SUMA 125 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 

PRZEDMIOTU 
5 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Ch. Balme, Wprowadzenie do nauki o teatrze, przekład i uzupełnienia W. Dudzik, M. Leyko, Warszawa 2005. 

I. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty. Bibliografie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie, Wrocław 

1989. 

Dokumentacja w badaniach literackich i teatralnych. Wybrane problemy, red. J. Czachowska, Wrocław 1970. 

G. Dziamski, H. Gajewski, J. St. Wojciechowski, Performance. Wybór tekstów, Warszawa 1984. 

M. Dzieduszycka, „Apocalypsis cum figuris”. Opis spektaklu, Warszawa 1974. 

M. Halberda, P. Łaguna, W. Szulczyński, J. Walaszek, „Dziady” Adama Mickiewicza w inscenizacji Konrada 

Swinarskiego. Opis przedstawienia, Kraków 1998. 

Z. Hübner, Sztuka reżyserii, Warszawa 1982. 

Od dokumentacji do interpretacji, od interpretacji do teorii, red. D. Kuźnicka, H. Samsonowicz, Warszawa 

1998. 

T. Pawłowski, Happening, Warszawa 1988. 

Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk. Dziewięćdziesiąt jeden listów o naturze teatru, Warszawa 1991. 

G. Sinko, Opis przedstawienia teatralnego – problem semiotyczny, Wrocław 1988. 

Teatrologia polska u schyłku XX wieku, red. J. Michalik, A. Marszałek, Kraków 2001. 

J. Timoszewicz, „Dziady w inscenizacji Leona Schillera. Partytura i jej wykonanie, Warszawa 1970. 

Z. Wilski, Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944, Wrocław 1978. 

Wprowadzenie do nauki o teatrze, red. J. Degler, t. 1-3, Wrocław 1976-1978 oraz wznowienia i uzupełnienia t. 

1: Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. Degler, Wrocław 1988, Problemy teorii dramatu i teatru, red. J. 

Degler, t. 1-2, Wrocław 2003.  

 

Szersza bibliografia, obejmująca słowniki, leksykony, encyklopedie, zestawienia bibliograficzne, czasopisma, 

repertuary teatrów, autorskie i aktora oraz inne ważne dla dyscypliny publikacje (zwłaszcza w ramach serii 

wydawniczych) podana zostanie na zajęciach. 

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

dr Joanna Michalczuk, joanmi@kul.lublin.pl 

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt kształcenia 

Wiedza 

Student nie 

wykazuje żadnych 

postępów w 

zdobywaniu wiedzy 

Student ma pewną 

orientację w 

omawianych na 

zajęciach 

problemach, także 

specyfice bazy 

materiałowej dzieła 

Student dobrze 

orientuje się w 

problematyce 

teatralnej i ważnych 

zjawiskach życia 

teatralnego w 

Polsce oraz  

Student bardzo 

dobrze zna 

wszystkie omawiane 

na zajęciach pojęcia 

i zjawiska teatralne, 

doskonale orientuje 

się w specyfice 



teatralnego i  

działalności 

przynajmniej kilku 

ośrodków 

teatrologicznych  

specyfice 

działalności 

wszystkich 

omawianych na 

zajęciach ośrodków 

teatrologicznych; 

wie, jak korzystać z 

dokumentów 

teatralnych i 

analizować dzieło 

teatralne 

działalności 

wszystkich 

omawianych na 

zajęciach ośrodków 

teatrologicznych; 

wie, jak korzystać z 

dokumentów 

teatralnych i 

analizować dzieło 

teatralne 

Efekt kształcenia 

Umiejętności 

Nie umie 

zdefiniować 

podstawowych 

pojęć omawianych 

na zajęciach, 

korzystać ze 

slowników, 

encyklopedii 

teatralnych, 

dokumentów 

teatralnych, 

dokonywać analiz 

dzieł scenicznych, 

nie wykazuje 

umiejętności 

samodzielnego 

myślenia  

Potrafi posługiwać 

się zdobywaną 

wiedzą i korzystać 

z dostępnych źródeł 

w stopniu 

podstawowym 

Potrafi zdefiniować 

i objaśniać 

kluczowe 

zagadnienia z 

zakresu nauki o 

teatrze; dobrze 

posługuje się 

zdobytą na 

zajęciach wiedzą, 

potrafi analizować 

dzieła sceniczne, 

kompetentnie 

korzyta z 

dostepnych źródeł 

Potrafi bezbłędnie 

definiować i 

objaśniać wszystkie 

omawiane na 

zajęciach problemy i 

zjawiska teatralne, 

bardzo dobrze 

posługuje się 

zdobytą na zajęciach 

wiedzą, potrafi 

analizować dzieła 

sceniczne, 

kompetentnie 

korzyta z 

dostępnych źródeł 

Efekt kształcenia 

Kompetencje 

Nie potrafi 

samodzielnie i 

świadomie 

interpretować 

zjawisk teatralnych, 

nie widzi potrzeby 

dalszego 

kształcenia  

Ma dostateczną 

świadomość 

zjawisk teatralnych 

i znaczenia 

domentacji 

teatralnej w 

rozwoju nauki o 

teatrze, nie zauważa 

konieczności 

ciągłego 

pogłębiania wiedzy 

Dobrze rozumie 

wagę omawianych 

zjawisk i rolę 

dokumentacji 

teatralnej w 

badaniach 

teatrologicznych, 

widzi konieczność 

dalszego 

kształcenia 

Doskonale zdaje 

sobie z wagi 

omawianych zjawisk 

i roli dokumentacji 

teatralnej w 

badaniach 

teatrologicznych,  

jak również z 

konieczności 

dalszego 

kształcenia; 

przejawia chęć 

podnoszenia swoich 

kompetencji 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Zaliczenie na ocenę po II semestrze 

 


