
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Edytorstwo tekstów naukowych i artystycznych   

Nazwa w języku angielskim:   Scientific studies and belles-lettres editorial 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II (drugi) 

Semestr:   4 

Liczba punktów ECTS:  7 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  pprrooff..  nnzzww..  UUPPHH  ddrr  hhaabb..  AAnnttoonnii  CCzzyyżż  

Imiona i nazwiska prowadzących przedmiot: ddrr  MMaarrcciinn  PPlliisszzkkaa  

Założenia i cele przedmiotu: 
PPrrzzeeddssttaawwiieenniiee  ii  iimmppllaannttaaccjjaa  uu  ssttuuddeennttaa  ppooddssttaawwoowwyycchh  
ppoojjęęćć  zz  eeddyyttoorrssttwwaa  ii  jjeeggoo  hhiissttoorriiii  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 

 
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu edytorstwa naukowego i opracowania 
dzieł artystycznych  
 

K_W14, K_W16 

W_02 

 
Posiada podstawową wiedzę na temat problemów szeroko pojętego edytorstwa 
naukowego ze szczególnym uwzględnieniem tradycji edytorskiej w Polsce  
 

K_W14 
 

W_03 
 
Zna zarys dziejów problematyki edytorskiej  
 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

 
Potrafi analizować i interpretować edycje dzieł literackich przez pryzmat sztuki 
naukowego edytorstwa  
 

K_U08, K_U014 

U_02 
 
Potrafi praktyczne rozpoznać i ocenić poziom edycji dzieła sztuki literackiej  
 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

 
Jest świadomym i kompetentnym odbiorcą tekstów kultury i dzieł sztuki 
wydawniczej  
 

K_K01, K_K02, 
K_K03 

Forma i typy zajęć:  wykłady (30 godz.), ćwiczenia (30 godz.)  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Podstawowa wiedza z zakresu historii literatury polskiej i rodzimej kultury 

Treści modułu kształcenia: 



 

TREŚCI WYKŁADU: 
1. Co to literatura? Spór o wyznaczniki literatury. Dzieje ekspresji i komunikacji werbalnej 

człowieka a koncepcja i historia literatury. Z dziejów myślenia o literaturze: Arystoteles, 
Roman Ingarden, Henryk Markiewicz, inni. Stefanii Skwarczyńskiej koncepcja dzieła jako 
„sensownego tworu słownego”. Koncepcja „literatury stosowanej”. Dzieło naukowe jako 
ogniwo literatury stosowanej. Literatura piękna a literatura stosowana - tekst 
artystyczny a tekst naukowy i konsekwencje dla edytorstwa.  

2. Czym jest edytorstwo? Co to tekstologia? Z dziejów edytorstwa. Renesansowe spełnienia 
edytorów: Biblia, Plato. Wokół pojęcia tekstu: Skwarczyńska, Teresa Dobrzyńska, inni. 
Współczesne edytorstwo. Wydawca a wola autora. Dalsze pojęcia edytorstwa naukowego - 
tekst główny, podstawa edycji, odmiany tekstu,  atrybucja utworu, formowanie tekstu 
głównego, zasady edycji, zakres komentarza, inne tematy. Historia literatury jako historia 
arcydzieł - edytor wobec arcydzieł.. Potrzeby, spełnienia lub niespełnienia polskiego 
edytorstwa literatury pięknej. Studium przykładów ciekawych edytorsko: Bogurodzica, Jan 
Kochanowski, autorzy epoki baroku, Adam Naruszewicz, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki,  
Tadeusz Miciński, Stanisława Przybyszewska, Witkacy, Maria Dąbrowska, Witold 
Gombrowicz, inne zjawiska. 

3. Konrad Górski i 3 typy edycji dzieł literatury pięknej: naukowa, naukowo-dydaktyczna, 
popularna. Przemiany pojmowania edycji naukowej dziś. Studium przykładu raz jeszcze - 
serie: „Biblioteka Narodowa”, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”. Sytuacje szczególne: edycja 
fototypiczna, wydanie bibliofilskie. Aplikacja koncepcji Górskiego do edytorstwa dzieł 
naukowych. Swoistość humanistyki i edytorstwa dzieł naukowych humanistycznych. 
Temat osobny: literaturoznawstwo. Edycja „zwykła”, a edycja krytyczna tekstu 
naukowego. Edycje bieżące: „nowości”: rygor badawczy a tok eseistyczny.  Edycje 
klasyków humanistyki: poszczególne i zbiorowe - studium przykładów ciekawych 
edytorsko: Roman Ingarden, Wacław Borowy, Maria Janion, Stefania Skwarczyńska. Wielość  
publikacji. Przykłady. Eseje: Bolesław Miciński (aspekty edytorskie), Renata Lis. Stan i 
potrzeby - raz jeszcze. 

4. Być edytorem w Unii Europejskiej... Polskie i obce normy prawne.  Prawo autorskie i jego 
regulacje. Przekład a prawo autorskie. Międzynarodowy system rejestrowania publikacji. 
Biblioteka Narodowa - numery ISBN oraz ISSN. Porządkowanie pojęć: druk zwarty, książka, 
czasopismo, seria. Druk periodyczny i nieperiodyczny  Idiolekt dzieła naukowego - czy 
istnieje stały i niezmienny dla edytora „styl naukowy”? Style indywidualne uczonych a 
normy kultury języka. Kto to recenzent wydawniczy? Jego rola merytoryczna i prawna. 

5. Publikacje naukowe dziś. Czasopismo. Profil periodyku naukowego. Redakcja, w tym 
Redaktor Naczelny, a koncepcja czasopisma, system podejmowania decyzji. Struktura 
czasopisma naukowego. Przedtytuł, kontrtytuł, karta tytułowa, strona redakcyjna. 
Konstrukcja i... ortografia tytulatury. Model tytulatury tekstu autorskiego: sprawa afiliacji. 
Zakres informacyj strony redakcyjnej. Wymogi, zasady, przykłady. Sprawa kompetencji: 
Redaktor Naczelny, redaktor merytoryczny i redaktor techniczny. Weryfikacja tekstu 
głównego. Temat osobny - przypisy: autorskie a wydawnicze, zasady, potrzeby. Koncepcja 
przypisów: klasyczne, „oksfordzkie”, ich zakres i logika, „moda na Oxford”. Cytaty w tekście: 
krój i punktacja czcionki, układ, obłędna sprawa kursywy... Ilustracje: zasadność, zasób, opis. 
Czasopismo punktowane: zasady, wymogi, ogniwa struktury. Przykłady czasopism z 
zakresu literaturoznawstwa polonistycznego, lingwistyki oraz interdyscyplinarnych: 
„Pamiętnik Literacki”, „Ogród”, „Conversatoria Linguistica”, „Inksrypce”. 

6. Publikacje naukowe dziś. Książka. Tom „poszczególny”: monografia autorska a zespół 
studiów.  Monograficzny tom zbiorowy. Tom jako ogniwo edycji zbiorowej pism autora. 
Struktura książki a edytorstwo dzieł naukowych. Przedtytuł, kontrtytuł, karta tytułowa, 
strona redakcyjna. Konstrukcja i... ortografia tytulatury. Model tytulatury tekstu autorskiego 
w tomie zbiorowym: sprawa afiliacji. Zakres informacyj strony redakcyjnej. Wymogi, 
zasady, przykłady.  Adiustacja i redakcja: studium tekstu. Korekta błędu i kreatywna 
sugestia zmian. Sprawa kompetencji: redaktor merytoryczny i redaktor techniczny. 
Weryfikacja tekstu głównego. Przypisy: autorskie i wydawnicze, zasady, potrzeby. 



Koncepcja przypisów. Cytaty w tekście: krój i punktacja czcionki, układ, obłędna sprawa 
kursywy... Ilustracje: zasadność, zasób, opis. Co to nota edytorska oraz kiedy i jak ją 
stosować w tomie naukowym? O stałej potrzebie indeksów książki naukowej.  Czy naukowa 
ksiązka recenzowana? Przykłady edycji książkowych dzieł naukowych z zakresu 
literaturoznawstwa polonistycznego. 

7. Żmudny proces prac wewnętrznych.  Widok tomu autorski a redaktorska makieta 
czasopisma i książki. Zestaw tekstów a redakcyjna makieta czasopisma. Adiustacja - 
wstępna „obróbka i skrawanie”.  Na papierze czy cyfrowo? Proste zasady adiustacji i korekty 
komputerowej. Respekt dla autora a śmiałość redaktora. Korekta: współpraca. O niezłomnej, 
„morderczej” śmiałości redaktora. Co to redagowanie twórcze? Redakcja - w stronę tekstu 
gotowego. Modelowanie indeksów. robota nad ilustracją. 

8. Żmudna praca wydawnicza. Działania na zewnątrz. Prawo autorskie a edycja dzieł 
naukowych. Autor i jego... spadkobierca.  Zdobywamy prawo druku. Recenzja wydawnicza. 
Konsekwencje recenzji. Procedura drukowania. Wymiar cyfrowy tekstu:: edytory, Word, 
pdf. Co to ozalid?  Proces druku, dobór papieru. Ilustracje: w tekście głównym, jako wkładka 
na papierze kredowym? Projektowanie okładki. Programy, procedury. Artysta plastyk 
czy... ja? Typy okładek. Pochwała... zakładek. Autor na wierzchu: tył, nota, foto. 

9.  Zagadnienia promocji książek i czasopism naukowych. Polski dramat: dystrybucja. Czy 
agonia wydawcy naukowego? Czy upadek księgarń w Polsce? Temat do namysłu: Empik - 
wzór czy terror dystrybucji? Stan i perspektywy sprzedaży publikacji naukowych w 
internecie. Publikacja papierowa czy cyfrowa?  Cyfrowe edycje periodyków.  Uroczysta 
promocja - jej rola, przebieg, skuteczność. Sprawa recenzyj zewnętrznych. 

10. Exemplum - pars pro toto. Książkowa antologia tekstów naukowych. Spełnienia: Teoria 
badań literackich za granica (opracowała Stefania Skwarczyńska), inne. Antologie tematyczne: 
a) Genologia polska, b) Gombrowicz i krytycy, c) Prus. Z dziejów recepcji twórczości. Zasadność 
oraz potrzeby takich antologii. Zbiory dotyczące pisarzy i antologie tematyczne. 

11. Żywioł tekstów artystycznych. Nad edycją ściśle podjętej literatury pięknej. Formowanie 
tekstu a podstawa edycji, intuicja woli autora. Transliteracja a transkrypcja - potrzeby, 
zasady, kłopoty. Interpunkcja i jej przemiany historyczne a zasady edycji. Emendacje 
edytorskie: zasadna odwaga wydawcy. Retoryczny-intonacyjny a logiczno-syntaktyczny 
system interpunkcji. Koncepcja i układ edycji zbiorowej. Zakres edycji - przeciw 
arbitralności wydawcy. Czy istnieje edycja ne varietur?   

12. Wstęp i komentarz. Krytyka wąskiej i apodyktycznej koncepcji Konrada Górskiego odnośnie 
edycji naukowej, typu A. Prastary spór: filologia a interpretacja i hermeneutyka. 
Zasadność ujęć interpretacyjnych we wstępie i komentarzu edycji naukowej. Dzisiejsze 
decyzje wydawców.  

13. Teren szczególny - epistolografia. List jako gatunek literatury stosowanej. Monografia 
Stefanii Skwarczyńskiej. Znaczenie zasobów epistolarnych. Edycje spełnione i ważne: Juliusz 
Słowacki i listy do matki, korespondencja Zygmunta Krasińskiego, Eliza Orzeszkowa,  
Stanisław Witkiewicz i listy do syna, Witkacy i listy do żony. Edytorskie problemy i decyzje. 

14. Mistrzowie edytorstwa. Błędy i potknięcia w pracy edytora. Juliusz Kleiner, Konrad Górski 
(tu - wspomnienie osobistego kontaktu z nim), Stanisław Pigoń, Julian Krzyżanowski, 
legendarny JWG - Juliusz Wiktor Gomulicki (tu: wspomnienie osobistych kontaktów z nim)  
Exempla. Pytania a autora: Balon, czy Naruszewicza. Kwestia woli autora: Słowacki - ile 
rapsodów Króla-Ducha (Kleiner - Krzyżanowski)? Kwestia woli autora, II: Dąbrowska i 
wielka powieść czy tom opowiadań - Przygody człowieka myślącego, A teraz wypijmy. 

15. Edycje nieliterackich tekstów kultury. Album malarski. Album filmowy. Inne edycje 
albumowe. Podstawa reprodukcji, aspekty techniczne i prawne. Zagadnienie wstępu. 
Potrzeba i struktura komentarze. Przykłady wybitnych wydań albumowych: analiza - 
Cyprian Norwid i tom XI Pism wszystkich, Józef Mehoffer, Witkacy: rysunki, obrazy, fotografie, 
Bruno Schulz: Xięga bałwochwalcza. Album filmowy: Federico Fellini. Inne zjawiska. 

 

TREŚCI ĆWICZEŃ: 
 

 W kręgu wydań. Praca z tekstem - analizy edycji. Możliwy materiał do pracy: 



- Jan Kochanowski: Dzieła wszystkie. Red. Maria Renata Mayenowa i in. Wrocław, Ossolineum, od 1982-, 

„Biblioteka Pisarzów Polskich” 

- Józef Baka: Uwagi. Oprac. Antoni Czyż i Aleksander Nawarecki. Lublin, „Test”, 2000.. 

- Juliusz Słowacki: Dzieła wszystkie. Red. Juliusz Kleiner i Władysław Floryan. Wrocław, Ossolineum, 1952-

1975. 

- Cyprian Norwid: Vade-mecum. Oprac. Józef Fert. Wrocław, Ossolineum, 1990, „Biblioteka Narodowa”. 

- Cyprian Norwid: Dzieła wszystkie. Red.: Stefan Sawicki i in. Lublin, TN KUL,  od 2007- 

- Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy): Dzieła zebrane. Red. Red.: Janusza Degler, Anna Micińska i in. 

Warszawa, PIW,  od1992- . 

 Projekty i próby edycji. różnych typów. Np.: 

- Juliusz Słowacki: wiersz z okresu mistycznego [Na drzewie zawisł wąż]... 

- Bolesław Leśmian: ballada Strój 

- Anna Kamieńska: wiersz Doktor Edyta Stein [lub: Krótka rozmowa z Simone Weil] 

- tomik: Kazimiera Iłłakowiczówna: Dziwadła i straszydlaki [cykl] 

- tomik: Jerzy Zawieyski: Prawdziwy koniec wielkiej wojny [opowiadanie z tomu Romans z ojczyzn a] 

- tomik: Maria Dąbrowska: Dzienniki roku ostatniego. Wybór [według edycji pełnej]. 

 
prof. Antoni Czyż i dr Marcin Pliszka, 3 grudnia 2017r. 

 

Literatura podstawowa - pomocnicza wobec wykładu i ćwiczeń: 

 

1.. Konrad Górski: Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975 (i wyd. nast.). 
2. Radosław Grześkowiak: Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji wieku 
rękopisów. Gdańsk 2003. 
5. Adam Karpiński: Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach. Warszawa 
2003. 
6. Leon Marszałek : Podstawowe wiadomości o edytorstwie. Warszawa 1983. 
7. Leon Marszałek: Edytorstwo publikacji naukowych. Warszawa 1986.  
8. Stefania Skwarczyńska: Wstęp do nauki o literaturze. Warszawa 1954, tom I. 
9. Jan Trzynadlowski: Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa 1976. 
10. Antoni Czyż: Jaki zapis? Poradnik polonisty. Siedlce 1999. 
11. Antoni Czyż: Retoryczno-logiczny system interpunkcji jako problem edytorski. W zbiorze: Problemy 
edytorskie literatur słowiańskich. Red.: Janusz Pelc i Paulina Pelcowa. Wrocław 1991. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia: dyskusja, praca z tekstem 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwia. Egzamin w sesji zimowej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Niezbędna aktywna obecność na wykładach i ćwiczeniach. Kolokwia 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w ćwiczeniach  30 godz.  

Samodzielne przygotowanie się do wykładów 20 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  20 godz. 



Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 30 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i  35 godz.  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 7 ECTS 

 

prof. Antoni Czyż i dr Marcin Pliszka 
 


