
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Warsztat wydawniczy 

Nazwa w języku angielskim:   Editorial workshop 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  

 Filologia polska, specjalność: 
Komunikacja społeczna i praca 
wydawnicza 

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

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

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   4 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr Marcin Pliszka 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  dr Marcin Pliszka 

Założenia i cele przedmiotu: 

 
Celem kształcenia jest uzyskanie przez studenta 
rozległych kompetencji w zakresie pracy 
redakcyjnej i wydawniczej. Przygotowanie do 
zawodu wydawca-edytor.   
 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 

 
Student ma uporządkowaną wiedzę w aspekcie pragmatycznej 
działalności edytorskiej 
 

K_W14 

    W_02 

 
Zna: elementy prawa wydawniczego i marketingu, zagadnienia 
organizacji technicznej pracy redaktorskiej i wydawniczej, zasady 
organizacji wydawnictwa, współpraca jego ogniw 
 

K_W14, K_W15 

 
   W_03 

 
Ma znajomość strony ekonomicznej procesu wydawniczego  
 

K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 
U_01 

 
Ma praktyczne sprawności edytorskiej (merytoryczne, techniczne, 
organizacyjne)  
 

K_U06, K_U08, 
K_U09, K_U014 

U_02 

 
Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu edytorstwa w praktyce 
wydawania tekstów literackich i naukowych  
 

K_08, K_014 

U_03 

 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do samodzielnego projektu edycji 
książkowej i wstępnego projektu własnego wydawnictwa   

K_U08 

Jednostka realizujaca:                      Instytutu Polonistyki i Neofilologii



 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 
K_01 

 
Potrafi współdziałać w grupie (świadomość zasad pracy w zespole) 
 

K_K08 

K_02  
Ma świadomość znaczenia zachowań profesjonalnych i etycznych w 
realizacji celów pracy  

K_K10, K_06 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia (30 godzin); konsultacje  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Podstawowa wiedza z zakresu edytorstwa dzieł literatury pięknej i dzieł naukowych. 

Treści modułu kształcenia: 

 

1. Zespół zagadnień związanych z organizacją techniczną pracy redaktorskiej i wydawniczej.  

2. Organizacja wydawnictwa, współpraca jego ogniw, aspekty prawne, marketingowe, finansowe  w 

pracy wydawniczej. 

3. Omówienie szczegółowych zagadnień związanych z organizacją warsztatu pracy redaktora i wydawcy 

w zakresie:  

- koordynacji prac wydawniczych,  

- struktury książki i czasopisma (m.in. zwrócenie uwagi na aparat informacji wewnętrznej druku, metrykę 

książki, stronę redakcyjną, arkusz drukarski, zasadę podziału arkusza znormalizowanego etc.), 

- opracowania redakcyjnego tekstu (przyjęcie tekstu i umowa z autorem, autoryzacja, redakcja techniczna, 

projekt graficzny, adiustacja, korekta, skład DTP), druk i jego estetyka,  

- istota wydawnictw bibliofilskich,  

- problematyka promocji i rozpowszechniania (zasady nadawania numerów ISBN, ISSN, egzemplarz 

obowiązkowy, reklama),  

- aspekty ekonomiczne i podstawy logistyki w przedsiębiorstwie wydawniczym, 

- aspekty prawne zwłaszcza w zakresie prawa autorskiego.  

4. Analiza marketingowa książki.  

5. Koszty procesu wydawniczego.  

6. Dotacje, sponsoring, działanie i akcje promocyjne. 

7. Przygotowanie wstępnego projektu własnego wydawnictwa 

  

Literatura podstawowa: 

 

1. Janusz Dunin: Wstęp do edytorstwa. Łodź 2003. 

2. Encyklopedia wiedzy o książce. Wrocław 1971. 

3. Karol Głombiowski: Książka w procesie komunikacji społecznej. Wrocław 1980. 

4. Barbara Osuchowska: Poradnik autora, tłumacza i redaktora. Warszawa 2005. 

5. Paweł Pollak: Jak wydać książkę. Wrocław 2012. 

Literatura dodatkowa: 



 
1. Mieczysław Kafel: Mały ilustrowany słownik techniki wydawniczej. Warszawa 1953. 

2. Andrzej Karpowicz: Autor – wydawca. Poradnik prawa autorskiego. Warszawa 1994. 

3. Kodeks wydawcy. Wprowadzenie Andrzej Karpowicz. Kraków 1997. 

4. Jan Kulin: Poligrafia książki. Wrocław 1965. 

5. Leon Marszałek : Podstawowe wiadomości o edytorstwie. Warszawa 1983. 

6. Jerzy Starnawski: Praca wydawcy naukowego. Wrocław 1979. 

7. Jan Trzynadlowski: Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa 1976. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacja, dyskusja, praca przy komputerze 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia zweryfikowane zostaną podczas sprawdzania końcowej pracy zaliczeniowej, tj. 
własnego projektu wydawnictwa 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/ Zaliczenie projektu: wstępne przygotowanie projektu własnego wydawnictwa 

3/ Obecność na zajęciach 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 


