
Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Zasady współczesnego edytorstwa  
Nazwa w języku angielskim:   Contemporary editorial problems   

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  
 Filologia polska, specjalność: 
Komunikacja społeczna i praca 
wydawnicza 

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

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  prof. nzw. UPH dr hab. Antoni Czyż, 
  dr Marcin Pliszka 

Imię i nazwisko prowadzących przedmiot:   prof. nzw. UPH dr hab. Antoni Czyż 
(wykład), dr Marcin Pliszka (ćwiczenia) 

Założenia i cele przedmiotu: 

Uzyskanie przez studenta kompetencji w zakresie 
pracy redakcyjnej związanej z edytorstwem dzieł 
naukowych i artystycznych oraz nabycie 
praktycznych kompetencji redaktorskich,  
dla wykonywania zawodu wydawcy-edytora.   

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
 
Student ma pogłębioną specjalistyczną wiedzę w zakresie pojęć i praktyk 
współczesnego edytorstwa  
 

K_W01, K_W03, 
K_W08, K_W11 

W_02 
 
Zna stan i potrzeby współczesnego edytorstwa w Polsce. 
 

K_W14 
 

 
W_03 

 
Ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i praktyk obowiązujących  w pracy 
wydawniczej 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
 
Potrafi łączyć wiedzę teoretyczną i praktyczną 
 

K_U014 

U_02 
 
Potrafi analizować i oceniać poprawność edycji  
 

K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 
K_01 

 
Ma pogłębioną świadomość stanu własnej wiedzy i umiejętności  
 

K_K10 

 
K_02 

 
Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu we właściwym wykonywaniu pracy 
wydawniczej 
 

K_K06 

Forma i typy zajęć:  wykłady (30 godz.) 

                                    Sylabus przedmiotu

Jednostka realizujaca:                                                 Instytut Polonistyki i Neofilologii



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 

1. Podstawowe wiadomości z zakresu historii i teorii literatury oraz językoznawstwa.  
 

Treści modułu kształcenia: 

 
Tematyka wykładu obejmie współczesną problematykę edytorstwa 
- spośród poniższych zagadnień...: 

 
1. Fundamenty edytorstwa, porządek pojęć. Tekstologia - tekstolog, edytorstwo - 
edytor, edytor - wydawca, wydawnictwo.  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, inni. Stefanii Skwarczyńskiej 
koncepcja dzieła jako „sensownego tworu słownego”. Pojęcie „literatury stosowanej”. Literatura 
piękna a literatura stosowana - tekst artystyczny a tekst naukowy. Dzieło naukowe jako ogniwo 
literatury stosowanej. 
 
2. Stan i potrzeby edytorstwa naukowego w Polsce. Konrad Górski i 3 typy edycji 
dzieł literatury pięknej: naukowa, naukowo-dydaktyczna, popularna. Krytyka wąskiej i zbyt 
apodyktycznej koncepcji Konrada Górskiego odnośnie wstępu i komentarza edycji naukowej, 
typu A. Prastary spór: filologia a interpretacja i hermeneutyka. Zasadność ujęć 
interpretacyjnych we wstępie i komentarzu edycji naukowej.  Przemiany pojmowania edycji 
naukowej dziś: co to takiego? Czy istnieje edycja kanoniczna, editio ne varietur?  Swoistość 
humanistyki i edytorstwa dzieł naukowych humanistycznych. Edycja „zwykła”, a edycja 
krytyczna tekstu naukowego. Postacie tekstu wydanego: wydania papierowe, edycje 
elektroniczne. 
 
3. Edytorstwo naukowe, spełnienia i niespełnienia: literatura piękna a 
literatura stosowana. Historia literatury jako historia arcydzieł - edytor wobec arcydzieł. 
Potrzeby polskiego edytorstwa literatury pięknej - tropem nowych prac. Studium przykładów 
ciekawych edytorsko: Jan Kochanowski, autorzy epoki baroku, Juliusz Słowacki, Cyprian 
Norwid (edycja KUL-owska),  Tadeusz Miciński, Stanisława Przybyszewska, Witkacy, Maria 
Dąbrowska, inne zjawiska. Wyzwania dla wydawcy, a rozstrzygnięcia. Sytuacja szczególna: 
epistolografia. Studium wydań korespondencji: Zygmunt Krasiński - Bruno Schulz - Witkacy. 
 
4. Edytorstwo naukowe, spełnienia i niespełnienia: przypadek szczególny - 
dzieło naukowe z zakresu literaturoznawstwa. Archiwizacja klasyków humanistyki: 
zasoby dzieł naukowych a poważne pominięcia. Analiza i charakterystyka nowszych edycji 
pism: Ignacy Matuszewski, Julian Krzyżanowski, Zofia Szmydtowa,  Wacław Borowy. 
Współczesne edycje zbiorowe: Maria Dłuska, Michał Głowiński, Janusz Sławiński, Maria Janion, 
inne. Monograficzny tom rozpraw jako książka autorska, jej autonomia: byt zachowany czy 
pomijany? Z listy pominięć i zaniechań: Stefania Skwarczyńska, Stanisław Adamczewski, 
Mieczysław Brahmer, Róża Fischerówna, Mieczysław Hartleb. Książkowa antologia tekstów 
naukowych. Spełnienia: Teoria badań literackich za granica (opracowała Stefania 
Skwarczyńska), inne. Antologie tematyczne: a) Genologia polska, b) Gombrowicz i krytycy. 
  
5. Edytorstwo naukowe, spełnienia i niespełnienia: teksty źródłowe. Europejska 
literatura stosowana - z zakresu filozofii i estetyki. Kanon klasyki - archiwum historii idei. 
Panorama pism dostępnych. Przekłady polskie a wydania oryginalnego tekstu. Znaczenie 
źródeł łacińskich. Sytuacja szczególna - polska literatura nie po polsku, wydana w języku 



oryginału: mistrz Wincenty, Klemens Janicki, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Jan Potocki. Dotkliwe 
braki i potrzeby edytorskie. 
 
6. Pośród polskich i obcych norm prawnych.  Prawo autorskie i jego regulacje. 
Przekład a prawo autorskie. Wobec edycji dzieł naukowych. Autor i jego... spadkobierca.  
Zdobywanie prawa druku. Międzynarodowy system rejestrowania publikacji. Biblioteka 
Narodowa - numery ISBN oraz ISSN. Porządek i nieporządek pojęć: druk zwarty, książka, 
czasopismo, seria. Druk periodyczny i nieperiodyczny  Idiolekt dzieła naukowego - czy istnieje 
„styl naukowy”? Style indywidualne uczonych a normy kultury języka. Kto to recenzent 
wydawniczy? Jego rola merytoryczna, prawna. Recenzja wydawnicza i jej konsekwencje. 
 
7. „Wewnętrzne” prace wydawnicze. Pojęcie kanoniczne - wola autora: w edycji 
literatury pięknej i stosowanej, w edycji dzieł naukowych. Kwestia woli autora, I: Słowacki - ile 
rapsodów Króla-Ducha (Kleiner - Krzyżanowski)? Kwestia woli autora, II: Dąbrowska i wielka 
powieść czy tom opowiadań? - Przygody człowieka myślącego, A teraz wypijmy. Autonomia 
dzieła lub tomu autorskiego a autonomia monografii naukowej.  Zakres i kompozycja: 
sprawa układu edycji zbiorowej literatury pięknej i stosowanej .Przykłady: Juliusz Słowacki, 
Witkacy. Tom zbiorowy naukowy: redakcyjne opracowanie merytoryczne, recenzje wydawnicze, 
indeks osób. Ogniwa edycji naukowej: wstęp i jego koncepcja, przypisy merytoryczne, zakres 
indeksów. 
  
8.  Zasady prac redakcyjnych - książka. Jeszcze raz pryncypia - kanoniczny układ... porządnie 
wydanej książki:  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. Treści wprowadzające i 
uzupełniające: motto, dedykacja, podziękowania, spis treści, wprowadzenie, przedmowa, 
glosariusz, wykaz skrótów. Adiustacja a redakcja: studium tekstu. Korekta błędu,  sugestie 
zmian i zmiany milczące. Dylemat logiczny: redaktor merytoryczny a redaktor techniczny 
(jedna i ta sama osoba?). Modelunek tekstu głównego. Przypisy: autorskie i wydawnicze, 
potrzeby. Koncepcja przypisów... Cytaty w tekście: krój i punktacja czcionki, układ, obłędna 
sprawa kursywy. Ilustracje: zasadność, zasób, opis. Co to nota edytorska - w edycji literatury 
pięknej i w tomie naukowym?  Typografia. Przygotowanie tekstu do składu.  Arkusz drukarski, 
zasada podziału arkusza znormalizowanego. 
 
9.  Zasady prac redakcyjnych - czasopismo naukowe humanistyczne. 
Redakcja, w tym Redaktor Naczelny, a koncepcja czasopisma, system podejmowania decyzji. 
Struktura numeru czasopisma naukowego. Przedtytuł, kontrtytuł, karta tytułowa, strona 
redakcyjna. Konstrukcja i... ortografia tytulatury. Model tytulatury tekstu autorskiego w 
czasopiśmie: sprawa afiliacji. Zakres informacyj strony redakcyjnej.  Redaktor Naczelny, 
redaktor merytoryczny i redaktor techniczny. Przypisy: autorskie a wydawnicze, zpotrzeby. 
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. Aspekty prawne zamieszczania ilustracji. Czasopismo punktowane: zasady, wymogi, 
ogniwa struktury. Przykłady periodyków (czasopism) z zakresu literaturoznawstwa 
polonistycznego. 

 
10. „Zewnętrzne” prace wydawnicze. Procedury postępowania wydawniczego. 
Przyjęcie tekstu i umowa z autorem, autoryzacja, redakcja techniczna, projekt graficzny, 
adiustacja, korekta redakcyjna i korekta autorska, druk i jego estetyka. Elementy zdobnicze 
druku, wydawnictwa albumowe. Struktura wydawnictwa. Prawo autorskie a decyzje wydawcy. 
Elementy marketingu: reklama, logistyka. Zagadnienia dystrybucji: czy agonia księgarń 
„analogowych” w Polsce? Księgarnie cyfrowe, internetowe a łatwość i skuteczność dostępu do 
książki. Internetowa sprzedaż książek i czasopism papierowych. Internetowe edycje książek i 
czasopism - przykłady, spełnienia. Jaka byłaby przyszłość edytorstwa?  Uroczysta promocja - 
jej rola, przebieg, skuteczność. Sprawa recenzyj zewnętrznych. Polskie nagrody literackie i 



edytorskie - ich wpływ na rozwój edytorstwa. 

Literatura podstawowa - do wyboru przez studenta: 
 

1. Janusz Dunin: Wstęp do edytorstwa. Łódź 2005. 
2. Łukasz Garbal: Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie.  Warszawa 2011. 
3. Leon Marszałek: Edytorstwo publikacji naukowych. Warszawa 1986. 
4. Roman Loth: Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. Warszawa 
2006. 
5. Michael Mitchell, Susan Wightman: Typografia książki. Podręcznik projektanta. Tłum. Dorota 
Dziewońska. Kraków 2012.  
 

Literatura dodatkowa - do wyboru przez studenta: 
 
1. Antoni Czyż: Jaki zapis? Poradnik polonisty. Siedlce 1999. 
2. Antoni Czyż: Retoryczno-logiczny system interpunkcji jako problem edytorski. W zbiorze: Problemy 
edytorskie literatur słowiańskich. Red.: Janusz Pelc i Paulina Pelcowa. Wrocław 1991. 
3. Konrad Górski: Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1978. 
4. Maria Prussak: Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich. „Teksty Drugie” 2005 nr 1-2. 
5. Jerzy Starnawski: Praca wydawcy naukowego. Wrocław 1992. 
6.  Jan Trzynadlowski: Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa 1976.  
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład  wspomagany technikami multimedialnymi.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny lub ustny w sesji letniej. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
a. obecność na wszystkich wykładach;  
b. pozytywny wynik egzaminu. 
 

 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w wykładach 30 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do wykładów 50 godz. 

Konsultacje 45 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godzin 
Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

 


