
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Historia książki 

Nazwa w języku angielskim:   Bibliology  

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 (czwarty) 

Liczba punktów ECTS:   3 

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

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot: 
PPrrooff..  nnzzww..  UUPPHH  ddrr  hhaabb..  AAnnttoonnii  CCzzyyżż    
lluubb  kkttoo  iinnnnyy  

Założenia i cele przedmiotu: PPaannoorraammaa  ddzziieejjóóww  kkssiiąążżkkii,,  iilluussttrroowwaannaa  pprrzzyykkłłaaddaammii..  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Student zna podstawową terminologię z zakresu nauki o książce 
 

K_W14, K_W16 

W_02 

Zna zarys historii rozwoju książki w aspekcie historycznym (jako nośnik treści, 
obiekt materialny i środek komunikacji społecznej oraz swoiste dzieło sztuki). Zna 
najważniejsze zabytki sztuki edytorskiej poszczególnych epok. 
 

K_W12 
 

W_03 
Zna zarys dziejów prasy polskiej i światowej 
 

K_W12, K_W11 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić główne tendencje rozwojowe w dziejach 
bibliologii 
 

K_U03 

U_03 
Potrafi definiować funkcje książki i badać ich przejawy we współczesnych zjawiskach 
kulturowych , aby krytycznie diagnozować ich cechy rozwojowe  
 

K_U08, KU_014 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

 
Jest świadomym i kompetentnym odbiorcą tekstów kultury i dzieł sztuki wydawni-
czej  
 

K_K01, K_K02, 
K_K03 

Forma i typy zajęć:  wykłady (30 godz.), konsultacje (10 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa znajomość najważniejszych kierunków i prądów poszczególnych epok na przestrzeni  dziejów kultu-
ry, sztuki oraz literatury rodzimej i światowej 

 

TTrreeśśccii  mmoodduułłuu  kksszzttaałłcceenniiaa::  

TTEEMMAATTYY  WWYYKKŁŁAADDÓÓWW..  ZZaakkrreess  zzaaggaaddnniieeńń  wwyybbiieerrzzee  WWyykkłłaaddoowwccaa..  PPeełłnnąą  ppaannoorraa--



mmęę  zzjjaawwiisskk  ddaajjee  ppoonniiżżsszzyy  SSYYLLAABBUUSS::  
 

1. Obcowania z książką. Fenomen unaoczniania tekstu. Robert Escarpit i „rewolucja ksiązki”. Mars-
hall McLuhan i „galaktyka Gutenberga”. Lectio divina w kulturze intelektualnej benedyktynów, śre-
dniowiecza, całej kultury Zachodu. Roland Barthes: i plaisir du texte. Czytania wspólne, na głos i pry-
watne lektura. Ksiązka jako tekst kultury. Bruno Schulz i Księga, Jorge Luis Borges i Biblioteka Babel 
(z tomu opowiadań Fikcje): grafemizm kultury Zachodu. Walter Ong, Krzysztof Dmitruk, Stefan Żół-
kiewski - tekst a zapis. Książka a zjawisko grafemizmu. 
 
2. Morfologia książki. Ksiązka dziś: jak to wygląda? Struktura współczesnej książki drukowanej. 
Tom na papierze... „Gramatyka” książki. Poznajemy książkę jako przedmiot. Okładka: jej przód, tył, 
grzbiet, skrzydełka. Obwoluta. Wyklejka. Przedtytuł, kontrtytuł, karta tytułowa, strona redakcyjna. 
Spis treści. Tekst główny i jego segmenty. Wstęp, ogniwa zasadnicze książki. Paginacja. Żywa pagina. 
Akapity, inicjały. Elementy zdobnictwa tekstu. Ilustracje i ich rola.  wytwory papiernicze i ich rodza-
je). Rola ilustracji. Semantyka struktury książki. Edycje albumowe. Coś niecoś o papierze. 
 
3. Bibliologia (księgoznawstwo) - nauka o książce, Książka jako: nośnik treści, obiekt materialny i 
społeczne narzędzie kultury. Różne aspekty i trudności związane z definicją pojęcia książka (ze 
względu na bogactwo postaci, kształtów oraz materiałów i narzędzi wytwarzania). Rola i znaczenie 
historii książki w obszarze nauk bibliologicznych. Badania nad książką i czytelnictwem: Biblioteka 
Narodowa. Elementy bibliotekoznawstwa: nad historią bibliotek, wokół polskich książnic, najważ-
niejsze biblioteki Polski (dzieje, dorobek). 
 
4  Galeria obrazów dla potrzeb wykładu. Powracające zasoby materiałów ilustracyjnych. 
 
5 . Narodziny książki. Jak to się działo i co dalej?  
- Powstanie i rozwój pisma (pismo, systemy pisma, ewolucja pisma: od znaku symbolicznego po alfa-
bet). 
- Alfabet grecki i  łaciński 
- Alfabet polski i polska ortografia; proces krystalizacji ortografii polskiej, 
- Lokalizacja typów pism na świecie. 
- Materiały i narzędzia w rozwoju kształtu książki (najważniejsze pojęcia: inskrypcje, pergamin, pa-
limpsest, kodeks, filigrany). 
- Papirus a książka, pergamin a ksiązka, brzozowa... kora a książka. 
- Wynalezienie i produkcja papieru. 
- Wynalazek druku i jego przełomowe znaczenie w dziejach kultury (Robert Escarpit raz jeszcze). 
- Cyfrowa postać tekstu i jej wyraz na papierze lub ekranie. Rewolucja cyfryzacji (Henry Jenkins i inni 
antropolodzy kultury). 
- Agonia czy nadzieja? Edycja cyfrowa książki: między upadkiem a triumfem. 
 
6. Dzieje książki w zarysie: 
- Kraje starożytne (Egipt, Babilon, Syria, Chiny) 
- W kręgu kultury antycznej Grecji i Rzymu (materiał i forma książki, handel książką, biblioteki i cen-
tra naukowe, znaczenie książki starożytnej) „Książka się rozwija”. Księgarz antyczny. 
- Biblia i hebrajski kult księgi. 
- Książka epoki średniowiecza (pojęcia, m.in. manuskrypt, rubrykowanie, kolofon, subskrypcja, inci-
pit, ligatura, abrewiacja, miniatura, floratura; biblioteki i rozwój księgarstwa) oraz przegląd zabyt-
ków polskich 
- Starodruki okresu renesansu, baroku i oświecenia: od połowy XV do końca XVIII wieku. Książka 
renesansowa, barokowa, oświeceniowa. Pojęcie inkunabułu. Biblioteki i księgarstwo. Drukarze. 
Książki i... książeczki. Mistrzowie renesansu i oświecenia. Spełnienia: Treny Jana Kochanowskiego 
jako tom autorski, tomiki Franciszka Karpińskiego. 
- Druki nowe: XIX i XX wiek (mechanizacja produkcji. Księgarstwo i ruch wydawniczy, rola bibliotek. 
Edycje naukowe, krytyczne, luksusowe. Stanisław Wyspiański jako artysta książki. Tytus Czyżewski i 
Pastorałki. Inne spełnienia. 



 
7, Galeria obrazów dla potrzeb wykładu. Powracające zasoby materiałów ilustracyjnych. 
 
8. Studium ilustracji. Dawna i nowa książka ilustrowana. W kręgu klasyki europejskiej: Hildegarda z 
Bingen i Scivias, emblemat barokowy jako gatunek i ksiązka emblematyczna (Zbigniew Morsztyn i 
Emblemata), William Blake i ilustracje Boskiej komedii Dantego, Lewis Carroll i Alicja w Krainie Cza-
rów. Słynni ilustratorzy polscy: artyści, spełnienia. Unaocznienia: analiza przykładów. Raz jeszcze o 
albumach - te malarskie, filmowe, inne. 
 
9. Dzieje czasopiśmiennictwa. Prasa światowa i polska. Pierwsze polskie czasopisma. Arcydzieła 
polskiego czasopiśmiennictwa. Od „Chimery” i „Wiadomości Literackich” po czas najnowszy. Przegląd 
polskich periodyków: panorama tytułów. Periodyki afiliowane przy Instytucie polonistyki na Uni-
wersytecie siedleckim. 
 
10, Galeria obrazów dla potrzeb wykładu. Powracające zasoby materiałów ilustracyjnych. 
 
11. Ogólne uwagi  na temat produkcji książki w ujęciu historycznym 
 
10. Książka elektroniczna. Perspektywy rozwoju i stan obecny a kondycja książki na papierze. Za-
soby edycji elektronicznych. 
 

prof. Antoni Czyż 

  

  

Literatura podstawowa, do stałego użytku: 

11..  BBaarrbbaarraa  BBiieeńńkkoowwsskkaa::  SSttaarrooppoollsskkii  śśwwiiaatt  kkssiiąążżeekk..  WWrrooccłłaaww  11997766..  
22..  BBaarrbbaarraa  BBiieeńńkkoowwsskkaa,,  HHaalliinnaa  CChhaammeerrsskkaa::  TTyyssiiąącc  llaatt  kkssiiąążżkkii  ii  bbiibblliiootteekk  ww  PPoollssccee..  WWrrooccłłaaww  11999922..  
33..  BBaarrbbaarraa  BBiieeńńkkoowwsskkaa,,  HHaalliinnaa  CChhaammeerrsskkaa::  ZZaarryyss  ddzziieejjóóww  kkssiiąążżkkii..  WWaarrsszzaawwaa  11998877..  
4. EEddwwaarrdd  PPoottkkoowwsskkii::  KKssiiąążżkkaa  rręękkooppiiśśmmiieennnnaa  ww  kkuullttuurrzzee  PPoollsskkii  śśrreeddnniioowwiieecczznneejj..  WWaarrsszzaawwaa  11998844.. 
5. AAnnnnaa  ŚŚwwiiddeerrkkóówwnnaa::  KKssiiąążżkkaa  ssiięę  rroozzwwiijjaa..  WWrrooccłłaaww  22000088.. 

Literatura dodatkowa, w tym kompendia - do wyboru przez studenta: 

1. Roland Barthes: Przyjemność tekstu. Tłum. Ariadna Lewańska. Warszawa 1997. 
2. Paulina Buchwald-Pelcowa: Historia literatury i historia książki. Kraków 2005. 
3. Elisabeth Eisenstein: Rewolucja Gutenberga. Tłum. Henryk Hollender.  Warszawa 2004. 
4. Encyklopedia wiedzy o książce. Red.: Aleksander Birkenmajer i in. Warszawa 1971. 
5. Robert Escarpit: Rewolucja książki. Tłum. Jerzy Pański. Warszawa 1969. 
6. Jan Lankau: Prasa staropolska na tle rozwoju pracy w Europie.  Krakó 1960. 
7. Kazimiera Maleczyńska:  Historia książki i jej funkcji społecznej. Wrocław 1987. 
8. Marshall McLuhan: Wybór pism. Tłum. Karol Jakubowicz. Warszawa 1975. 
9. Edward Potkowski: Ksiązka i pismo w średniowieczu. Pułtusk 2006. 
10. Elżbieta Skierkowska: Wyspiański, artysta książki. Wrocław 1970. 
11. Słownik pracowników książki polskiej. Red. Irena Treicher.  Warszawa 1972. 
12. Tadeusz Ulewicz; Wśród impresorów krakowskich dobry renesansu. Kraków 1977. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

WWyykkłłaadd  wwssppoommaaggaannyy  tteecchhnniikkaammii  mmuullttiimmeeddiiaallnnyymmii..    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

 

Kolokwia pisemne i ustne 



 

Forma i warunki zaliczenia: 

Obecność na wykładach i zaliczone kolokwia 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do wykladów 20 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 

prof. Antoni Czyż 

 


