
                                                                                                                                                             

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Kultura popularna 

Nazwa w języku angielskim:   Popular Culture 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii 

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

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

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr  Marcin Pliszka 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
polską kulturą popularną, wyrażoną m.in.: w 
literaturze, filmie i sztuce oraz kulturze współczesnej 
w kontekście przeszłości. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Ma podstawową wiedzę semiotyczną o strukturze znaku językowego na tle 

innych znaków.  K_W12, K_W08 

W_02 

Dysponuje podstawową wiedzą kulturoznawczą. . Efektem kształcenia jest 

opanowanie terminologii, konkretnej wiedzy merytorycznej, przede 

wszystkim: definiowanie kultury popularnej. Zna różnice między kulturą 

elitarną i popularną. 
K_W12, K_W13 

W_03 

Dysponuje wieloaspektową wiedzą kulturoznawczą. Zdobył podstawy 

zrozumienia funkcjonowania społeczności tradycyjnych i funkcjonowania 

współczesnego społeczeństwa. Zna kryteria wyróżniania kultury 

popularnej. 

K_W03, K_W04, 
KW_08 

W_04 

Ma rozszerzoną orientację we współczesnym życiu kulturalnym Polski, 

instytucjach kultury i ich dokonaniach K_W4 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Posiada umiejętność sukcesywnego włączania do swojego słownictwa 

specjalistycznego terminologicznych obszarów nauki, które poznaje. K_U01 

U_02 

Posiada pogłębioną umiejętność wykonywania wszystkich operacji na 

tekście: analizowania, redagowania, streszczania, interpretacji. Rozumie 

czym są teksty źródłowe i umie je analizować. Umie różnicować źródła i 

przeprowadzić krytykę źródeł. Umie interpretować obrzęd jako makroznak. 

K_U02 



Umie analizować dzieła kultury popularnej. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Z pietyzmem i znawstwem traktuje kulturalne dziedzictwo narodowe. 

 

K_02 

Jest otwarty na inne kultury, jest ich ciekaw, zwłaszcza tych z 

europejskiego kręgu.   

Forma i typy zajęć:  Wykłady (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Dysponuje podstawową wiedzą kulturoznawczą. Wykazuje postawę otwartości dotyczącą poznawania 
przejawów współczesnej kultury. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady: 

1-2.Kultura: geneza kultury, podstawowe definicje i koncepcje kultury, kultura elitarna i popularna 

(masowa). 

3-4.Teoria zmiany kulturowej. 

5-6.Folklor a kultura popularna. Cechy definicyjne folkloru: ustność, kolektywność, estetyczny charakter, 

wariantywność, formuliczność. Wariant a utwór. 

7-8.Kultura jako tekst i hipertekst. Oralność i piśmienność. 

9-10.Współczesna kultura multimedialna. Modele komunikacyjne. Posttypografia, elektronika, 

audiowizualność [M. McLuhan, J. Lohisse, P. Levinson] 

11-12.Wzory kultury.  

13-14.Karnawalizacja współczesnego życia. Współczesny homo ludens. 

15-16.Od obrzędu do festynu i widowiska.  

17-18.Współczesne formy uczestnictwa w kulturze. Analiza wybranych przykładów. 

19-20-21-22.Literatura popularna – definicja, cechy, przykłady. Powieść popularna, romans obyczajowy. 

23-24-25-26.Film i sztuka: kultura wysoka – kultura niska: cechy, podobieństwa, różnice – na wybranych 

przykładach. 

27-28.Antropologia codzienności 

29-30.Od kultury do popkultury – wnioski. 

Literatura podstawowa: 

1. Antonina Kłoskowska: Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa: PWN, 1964. 

2. Kultura masowa (antologia tekstów: Dwight Macdonald, Clement Greenberg, Marshall McLuhan, 

Ernest van Den Haag, Leslie A. Fiedler, Melvin Tumin; wybór, tłumaczenie, przedmowa i posłowie: 

Czesław Miłosz ), Kraków 2002. 

3. Dominic Strinati (tłum. Wojciech Burszta) Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998. 

4. Anna Martuszewska, "Ta trzecia" : problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997. 



5. Anna Martuszewska, Architektonika literackiego romansu, Gdańsk 2014. 

6. Dariusz Czaja (red.) Mitologie popularne: szkice z antropologii współczesności, Kraków 1994. 

7. Nowicka Ewa: Świat człowieka – świat kultury. Warszawa 1991.  

Literatura dodatkowa: 

1. Umberto Eco Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią, 

Kraków 2008. 

2. Marian Golka (red.) Od kontrkultury do popkultury, Poznań 2002. 

3. Monika Sznajderman, Współczesna Biblia Pauperum. Szkice o wideo i kulturze popularnej, Kraków 

1998. 

4. Malinowski Bronisław, Kultura i jej przemiany, przeł. Antoni Bydłoń i Anna Mach, Warszawa 2000.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Moduł obejmuje 30 godzin wykładów. Wykład prowadzony z zastosowaniem prezentacji multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę, kolokwium pisemne – pytania z zakresu tematyki 

realizowanej na wykładach. Wymagana jest obecność na wykładach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: obecność na wykładach, zapoznanie się z dodatkową literaturą 

(do której wykładowca odwołuje się w trakcie realizacji zajęć) 

Uzyskanie co najmniej 51 procent z kolokwium pisemnego 

 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Napisanie pracy zaliczeniowej 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za moduł 2 ECTS 

 

 


