
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Laboratorium kreacji książki 

Nazwa w języku angielskim:   Book Making Workshop 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

 filologia polska: Komunikacja 

społeczna i praca wydawnicza 

 

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

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

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:   6 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: 

Imię i nazwisko prowadzącego przedmiot:  
dr Marcin Pliszka 

Założenia i cele przedmiotu: 
 

Założeniem i celem przedmiotu jest kształtowanie 

umiejętności samodzielnego projektowania książki z 

wykorzystaniem dostępnego oprogramowania. Kreowanie 

książki: ustalenie parametrów technicznych, wstępne 

opracowanie edytorskie (skład i łamanie), projektowanie 

estetyczne (okładka, ilustracja).  
 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 

zna różne rodzaje układów graficznych książki naukowej, popularnonaukowej, 

beletrystyki, tomu wierszy, tomu jubileuszowego, książki elektronicznej oraz 

czasopism naukowych i artystycznych 

K_W01  

K_W12 

W_02 

ma elementarną wiedzę z zakresu historii książki, wzornictwa, typografii  K_W01  

K_W11 

K_W12 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01  

 

potrafi redagować strony redakcyjne książki (przedtytułowa, 

przytytułowa/kontrtytułowa, tytułowa, redakcyjna) oraz zredagować i umiejscowić 

spis treści 

K_U06 

K_U12  

K_U17 

K_U14  

  

U_02  

 

potrafi zaprojektować układ graficzny książki (podział na części i rozdziały) K_U14  

K_U16 

K_U17 

 

U_03 

potrafi zaprojektować i wykonać projekt okładki książki oraz odpowiednio 

skomponować układ graficzny (ilustracja, czcionka, barwy) w korelacji z tematyką 

ksiązki   

K_U12 

K_U14  

K_U17 

K_U18  

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01  

 

Jest świadomym i kompetentnym odbiorcą tekstów kultury i dzieł sztuki  

wydawniczej   

Zna ograniczenia swojej wiedzy i dostrzega potrzebę dalszego kształcenia 

K_K01 

K_K02 

K_K03 

K_K08 

K_K11 

Jednostka realizujaca:                          Instytut Polonistyki i Neofilologii



 

Forma i typy zajęć:  laboratorium (30 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office. Elementarne wiadomości z 

zakresu historii książki i druku. 

Treści modułu kształcenia: 

 

Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do tematu. 
- wstępna praca przy komputerze. 

  

Teoretyczny namysł nad formowaniem kształtu książki. 
- projektowanie książki jako zawartej graficznie i logicznie całości, 

 

Rozpoznajemy układ graficzny książki. 

- elementy składowe książki: strony redakcyjne(przedtytułowa, przytytułowa/kontrtytułowa, 

tytułowa, redakcyjna),  

- spis treści i jego umiejscowienie,  

- graficzny podział na części i rozdziały. 

 

Skład i łamanie. 

 

Okładka i strony tytułowe. 

- wzornictwo i grafika okładki i jej przełożenie na strony tytułowe oraz wnętrze książki. 

 

Rozlokowanie informacji redakcyjnych w książce. 

- praca przy komputerze. 

 

Ilustracja w książce i ozdobniki (typy zróżnicowane pod względem projektowanej grupy 

odbiorców). 

- specyfika ilustracji książkowej ze względu na charakter publikacji. 

- ornamentyka i inicjały,  

- dobór ilustracji. 

 

Projektowanie okładki. 
- praca z odpowiednim programem (np. Photoshop lub Office Publisher) umożliwiającym 

tworzenie własnych kompozycji, 

- wykorzystywanie ilustracji 

- dobór czcionki, 

- wykonywanie projektów. 

 

Okładka a strony tytułowe i ornamentyka. 
- korelacja układu graficznego okładki i stron tytułowych. 

 

Uwarunkowania graficzne różnych typów książek. 

- beletrystyka, książka naukowa i popularnonaukowa, druk bibliofilski, tomy jubileuszowe (i ich 

specyfika), czasopisma naukowe i artystyczne – cechy koncepcji graficznej i typografii. 

 

Literatura podstawowa: 

Phil Baines, Andrew Haslam: Pismo i typografia. Warszawa 2010. 

Robert Chwałowski: Typografia typowej książki. Gliwice 2002. 

Janusz Dunin: Wstęp do edytorstwa. Łódź 2003. 

Michael Mitchell, Susan Wightman: Typografia książki. Podręcznik projektanta. Kraków 2012. 



Robin Williams: Mistrzowskie stosowanie czcionek. Gliwice 2003. 

Literatura dodatkowa: 

Bhaskaran Lakshmi: Czym jest projektowanie publikacji? Tłum. Katarzyna Więcek. Warszawa 2007; 

Wolański Adam: Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Warszawa 2008.  
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

praca przy komputerze; elementy wykładu; prezentacja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wszystkie efekty kształcenia zweryfikowane zostaną podczas sprawdzania końcowej pracy zaliczeniowej, tj. własnego 

projektu okładki i stron tytułowych książki w postaci wydruku oraz na bieżąco w trakcie uczestnictwa w zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu spełnienie każdego z opisanych niżej warunków:  

1/ Przygotowanie do zajęć i aktywność – ocena na bieżąco w trakcie trwania zajęć.  

2/ Przygotowanie projektu: własny projekt okładki i stron tytułowych książki w formacie cyfrowym 

3/ Obecność na zajęciach  

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 45 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

 

 

 


