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- zgodny z planem, autorski, z aktualizacją wynkłą z rozwoju badańs  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   NNaauukkii  ppoommooccnniicczzee  

Nazwa w języku angielskim:   Auxiliary sciences 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska, przedmioty 
podstawowe i kierunkowe 

Jednostka realizująca:   Instytut Polonistyki i Neofilologii UPH, Zakład Literatury Polskiej 

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

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

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   2 
Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  
 pprrooff..  nnzzww..  UUPPHH  ddrr  hhaabb..  AAnnttoonnii  CCzzyyżż 

Imiona i nazwiska prowadzących przedmiot: pprrooff..  nnzzww..  UUPPHH  ddrr  hhaabb..  AAnnttoonnii  CCzzyyżż  

Założenia i cele przedmiotu: 
KKsszzttaałłttoowwaanniiee  wwaarrsszzttaattuu  nnaauukkoowweejj  pprraaccyy  hhuummaanniissttyycczznneejj  zz  
zzaakkrreessuu  lliitteerraattuurroozznnaawwssttwwaa  ii  ddyyssccyypplliinn  ppookkrreewwnnyycchh..  MMeettoo--
ddyykkaa  ttwwóórrcczzeejj  pprraaccyy  bbaaddaawwcczzeejj  ii  ppiissaarrsskkiieejj,,  ppooddssttaawwuu  eerruu--
ddyyccjjii..  zznnaajjoommoośśćć  bbiibblliiooggrraaffiiii  ii  ppooddssttaaww  eeddyyttoorrssttwwaa.. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
Student przyswaja podstawową terminologię z zakresu dyscyplin pomocni-
czych: tekstologii, edytorstwa, bibliologii, bibliotekoznawstwa, bibliografii i 
innych oraz kultury książki. 

K_W01, K_W03, 
K_W11 

W_02 
Student zna podstawowe czasopisma naukowe z dziedziny literaturoznaw-
stwa oraz periodyki literackie i kulturalne (papierowe i elektroniczne 

K_W11, 
k_W12, 

 

W_03 
Student rozpoznaje metody i rodzaje opisu bibliograficznego, stosuje pod-
stawowe wyrażenia i skróty bibliograficzne, zna normy cytowania dokumen-
tów, funkcjeprzypisów i sposoby ich redagowania. 

K_W12, K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Student opanowuje nowoczesny warsztat bibliograficzny w zakresie litera-
turoznawstwa. Student potrafi dokonać analizy bibliograficznej dokumentów. 
Student umie też przygotować i zredagować tekst naukowy (referat, praca 
roczna, praca licencjacka), zwracając uwagę na kompozycję, logiczność wy-
wodu oraz takie elementy wyposażenia dokumentacyjnego jak: przypisy, 
cytaty, bibliografia załącznikowa. 

K_U03 

U_03 
Student korzysta z bibliografii i opracowań faktograficznych, sprawnie wy-
szukujeinformacje biobibliograficzne. K_U11, KU_013 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Student samodzielnie zdobywa informacje. Jest otwarty, kreatywy i rozumie 
potrzebędalszego kształcenia. 

K_K02, K_K03, 
K_K10 

Forma i typy zajęć:  ćwiczenia o charakterze laboratoryjnym (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
Podstawy pracy z tekstem, przy komputerze z oprogramowaniem, w bibliotece i czytelni 



Treści modułu kształcenia: 

TEMATY OMAWIANE  I - PODEJMOWANE W TOKU ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH: 
 

1. Wspomaganie polonisty. Myślenie integralne: konteksty - kanon erudycji - wiedza jako fun-
dament mądrości (scientia - sapientia). Myślenie historyczne jako treść egzystencji. Mądrość i hi-
storyzm jako wyznacznik dojrzałej tożsamości. Pojęcie kanonu humanistycznego. Kanon kulturo-
wy Europejczyka: Zachód i Wschód: szlachetna erudycja. Dyscypliny pokrewne a „nauki pomocni-
cze”. Przegląd dyscyplin kontekstualnych: historia idei, historia filozofii, historia duchowości, hi-
storia sztuki, historia kultury, etyka, estetyka, antropologia i socjologia kultury. Nauki pomocnicze 
literaturoznawstwa: tekstologia, bibliografia i bibliologia, edytorstwo. Papierowa a cyfrowa edycja 
tekstu. Biblioteki papierowe a cyfrowe. Warsztat kulturowy polonisty: paideia, humanitas, Bil-
dung. „Obcowania” kulturowe I: muzyka klasyczna (dawna i nowa), opera, teatr, film, malarstwo. 
„Obcowania” kulturowe II: internet, inne przekazy medialne, kultura masowa, konwergencja kultu-
ry. „Obcowania” kulturowe III: konteksty pozaeuropejskie.  
 
2. Polonista przeciw ignorancji. Czytamy i mówimy. Polonista a języki obce: rozumiejąca lektu-
ra i właściwa wymowa wyrazów i zwrotów obcojęzycznych. Łacina jako źródło. Zasady wymowy 
w języku łacińskim. Akcent wyrazów.  Słynne maksymy i zwroty. Troiste imiona własne Rzymian. 
Słynni pisarze rzymscy. Język francuski. Zasady wymowy francuskiej, położenie akcentu. Francuskie 
maksymy i zwroty. Słynni Francuzi w kulturze Europy. Zasady wymowy włoskiej, melodia mowy.  
Słynni Włosi w kulturze Europy.  Zasady wymowy niemieckiej. Słynni Niemcy w kulturze Europy. 
Inne wybrane zjawiska.  
 
3. Polonista przeciw ignorancji. Pamiętamy. Polonista a historia: dzieje polskie i powszechne. 
Daty jako cezury lub doznania traumatyczne. Sztuka pamięci historycznej. Obszary pamięta-
nia: chrzest Polski, powstanie i odnowienie Akademii Krakowskiej, bitwa pod Grunwaldem, konfede-
racja warszawska, „potop” szwedzki, wygnanie arian, odsiecz wiedeńska, konstytucja w epoce oświe-
cenia, trzy rozbiory Polski, insurekcja, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, wybuch I woj-
ny światowej, rok odzyskania niepodległości, zamach majowy, wybuch II wojny światowej... - roz-
mawiamy, odtwarzamy. Dlaczego święto narodowe Polski przypada 3 maja i 11 listopada? Doniosłe 
ogniwa historii nowszej: obozy zagłady (czy „polskie”?), powstanie w getcie warszawskim, powsta-
nie warszawskie, „Jałta”, stalinizm w Polsce, „polski październik”, wydarzenia marcowe, „grudzień 
1970”, upadek komunizmu w Polsce, członkostwo w Unii Europejskiej...  - rozmawiamy, odtwarzamy. 
Spośród dziejów powszechnych: rok wystąpienia Marcina Lutra, powstanie Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, rewolucja francuska w XVIII wieku, rewolucja bolszewicka w Rosji, kontrkultura 1968 roku, 
rok wyboru Polaka (o jakich personaliach?) na papieża (o jakich imionach?), inne zjawiska... - roz-
mawiamy, odtwarzamy.   
 
4-5. Dzieło literackie jako „sensowny twór słowny”. Periodyki naukowe. Uniwersalna koncep-
cja literatury Stefanii Skwarczyńskiej. Pojęcie „literatury stosowanej”. Badania interdyscypli-
narne z zakresu: historii literatury, historii idei, innych dyscyplin - przykłady takich badań, uczeni.  
Pojęcia „tekstu” i „dokumentu”. Typy dokumentów. Rodzaje publikacji. Rozpoznawanie tekstów 
użytkowych. Teksty i publikacje papierowe a cyfrowe, elektroniczne. Naukowe czasopisma po-
lonistyczne. „Pamiętnik Literacki”, „Barok”, „Conversatoria Linguistica”, „Do źródeł”,  „Ogród”, 
„Ruch Literacki”, „Teksty Drugie”, „Wiek Oświecenia”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, inne. Pro-
fil naukowy, skład Redakcji. Wersje internetowe czasopism: „Odra”, inne. Dawne periodyki: „Chime-
ra”, „Wiadomości Literackie”. Ich dostępność: praktyka digitalizacji zbiorów. Udostępnianie cyfrowe 
nowszych czasopism (np. „Twórczość” w BN). 
 
6. Biblioteka - warsztat pracy polonisty... poza domem, w domu przy biurku?  Antyk, średnio-
wiecze, renesans, a wiek XX i Aby Warburg: humanistyczna idea biblioteki. Najstarszy księgo-
zbiór akademicki w Polsce: Biblioteka Jagiellońska. Największa w Polsce: Biblioteka Narodo-
wa. Adres, czytelnie i dostępność BN. Analiza witryny internetowej BN. Inne ważne biblioteki na-
ukowe w Polsce. Biblioteki publiczne. Biblioteki w Siedlcach: Główna UPH, Miejska Publiczna, Peda-



gogiczna. Pojęcia: egzemplarz obowiązkowy (- biblioteki uprawnione do niego), polonicum. Biblio-
teka prezencyjna (BN) a biblioteka wypożyczająca. Wypożyczalnie międzybiblioteczna. Katalog bi-
blioteczny jako zasób informacji: alfabetyczny oraz rzeczowy, kartkowy i cyfrowy. Katalogi cy-
frowe zintegrowane - internetowe korzystanie z nich: Biblioteki Narodowa i Jagiellońska, Biblioteka 
Kongresu w Waszyngtonie.  Kompletność lub niekompletność katalogu cyfrowego wobec całości 
zbiorów (BN, BUW). Zasoby biblioteczne: zbiory do ręki oraz  „nie wprost”. Książki i czasopisma 
papierowe, pojęcie cimelium. Zasoby rzadkie a ich dostępność: mikrofilm, zbiory zdigitalizowane 
(cyfrowe). Praca przy komputerze: wędrówki po świecie -  krajowe i obce katalogi cyfrowe. 
 
7. Bibliografia (I) - zasób danych pomocnych do pracy.  Istota publikowanych wykazów biblio-
graficznych. Z historii: Setnik pisarzy polskich Szymona Starowolskiego - w epoce baroku. Bibliogra-
fia polska Karola Estreichera jako pomnik kultury narodowej. Jej układ i zasób. Edycja fototypicz-
na, „Estreicher” w wersji cyfrowej. Bibliografie polonistyczne: Gabriel Korbut, Nowy Korbut. 
Przegląd tomów (np. tomy NK o Juliuszu Słowackim i Elizie Orzeszkowej). Użyteczność zestawień 
bibliograficznych w pracy.  Inne zestawienia:  Bibliografia zawartości czasopism, Polska bibliografia 
literacka, czasopismo „Nowe Książki”, inne. PBL w wersji cyfrowej. Praca przy komputerze: wyszu-
kiwanie danych pośród cyfrowej wersji zestawień. 
 
8-9. Bibliografia (II) - opis bibliograficzny. Typy, normy, praktyka.  Analiza bibliograficzna do-
kumentu de visu. Rodzaje dokumentów i rejestracyjnych opisów bibliograficznych. Druk zwarty: 
książka. Książka autorska: polska i obca (też tłumaczona), także wydana w serii - jej opis. Książka 
zbiorowa i antologia - jej opis. Rozdział w książce autorskiej - jego opis. Tekst autorski w tomie 
zbiorowym - jego opis. Tekst autorski w czasopiśmie - jego opis.  Praca przy komputerze: ćwi-
czenia praktyczna w zakresie biegłego sporządzania opisów bibliograficznych. 
   
10. Polonista czyta - strategia twórczego namysłu. Kwerenda w poszukiwaniu źródeł i opraco-
wań. Czytamy twórczo teksty: taktyka lektury, notatki (papierowe i cyfrowe), szkice kontekstów, 
mapy myśli. Konstrukcja notaty: zachowanie (dla wygody) opisu bibliograficznego, czasem cytat, 
często relacja z tekstu na konkretnych stronach. Notata jako problematyzacja czytanego tekstu. 
Mniejsza użyteczność kopii kserograficznych z prac naukowych: tekst powielony, lecz nie analizowa-
ny.  Piszemy biegle teksty: komputeropisanie. Jak 
 
11. Polonista siada przy biurku... - komputeropisanie. Parametry tekstu zapisanego kompute-
rowo -  praca w edytorze Word. Zakładanie pliku, ustawianie parametrów. Szczegóły: nazwa pliku, 
wyłączanie automatycznych ustawień..., wyjustowanie, klawisz Enter a tabulator, dzielenie wyrazów, 
krój i punktacja czcionki, numery stron, strategia zapisywania. Nawyk szybkiej i sprawnej pracy pi-
sarskiej. 
 
12. Polonista pisze - warszat tekstu naukowego. Praca  roczna, licencjacka, magisterska. Wła-
sna książka (exempla: magisteria wydane drukiem). Własny tekst naukowy jako kreacja twórcza. 
Konceptualizacja rozprawy naukowej: tytulatura, kompozycja, strategia wywodu. Styl roboty pi-
sarskiej. Staroświeckie przesądy na temat „przezroczystego”, jakoby, stylu wypowiedzi naukowej. 
Idiomy stylu, idiolekt wybitnych humaniatów-uczonych (Maria Janion, Ryszard Przybylski, inni). 
Projektowanie przypisów i bibliografii. Cytaty w tekście: małe w cudzysłowach i duże wyodręb-
nione graficznie. Sprawa stosowania kursywy (I): tytuł przytaczanego dzieła (tekstu) a tytuł czaso-
pisma. Sprawa kursywy (II): zbędna kursywa w obrębie cytatów. Zagadnienie materiału ilustra-
cyjnego do rozprawy: źródła, reprodukcje, oznakowanie (podpisy, wykaz ilustracji).  
 
13. Bibliografia (III) - wykazy załącznikowe. Przypisy do tekstu naukowego. Nieodzowność bil-
biografii przy tekście naukowym! Pojęcia: bibliografia podmiotowa (źródła) a bibliografia 
przedmiotowa (opracowania). Metodyka sporządzania zestawień bibliograficznych do tekstu na-
ukowego. Bibliografia adnotowana a bibliografia zalecjająca. Przypisy do tekstu naukowego: 
jako adnotacja bibliofraficzna i jako merytoryczna dopowiedź. Przypisy a kwestia uczciwości 
autora tekstu naukowego wobec cudzej pracy - ethos badacza a dyskusja o plagiatach...  Lokalizacja: 
przypisy na końcu tekstu a przypisy u dołu strony. Konstruowanie ciągu przypisów: oznakowa-



nie dalsze pozycji już odnotowanych.  
 
14. Bibliologia - elementy historii książki. Antyczna książka papirusowa. Średniowieczna księga 
pergaminowa. Iluminacja - ręczna ilustracja w książce średniowiecznej. Polskie przykłady: pierw-
szy pisarz polski Gertruda i jej kodeks, późne Rozmyślania dominikańskie. Obce exemplum: oglą-
damy Scivias Hildegardy z Bingen. Renesansowa książka drukowana. Włoska oficyna drukarska 
Alda Manucjusza. Czcionki: gotycka a antykwa. Analiza czcionek na karcie tytułowej Trenów Jana 
Kochanowskiego. Kieszonkowa książka epoki oświecenia: Zabawki... Franciszka Karpińskiego. 
Współczesna edycja fototypiczna jako unaocznienie dawnej książki. Ksiązka  czasów romantyzmu: 
pierwodruk Pana Tadeusza Mickiewiczowskiego (edycja fototypiczna). Młoda Polska: Stanisław Wy-
spiański jako artysta książki.  Morfologia książki współcześnie: przedtytuł, kontrtytuł, karta tytu-
łowa, strona redakcyjna, spis treści, tekst główny, indeksy, ilustracje, okładka, obwoluta. 
 
15. Edytorstwo - podstawy tekstualne pracy naukowej.  Pojęcia: tekstologia i edytorstwo.  Kon-
rad Górski i naukowe edytorstwo utworów literatury pięknej. Wspomnienie o profesorze Konradzie 
Górskim... Typy edycji w ujęciu Górskiego: A, B, C. Pojęcia: tekst główny i komentarz. Sprawy 
kształtu tekstu: transliteracja a transkrypcja. Kwestia interpunkcji: retoryczno-intonacyjna a 
logiczno-syntaktyczna. Zagadnienie zakresu komentarza. Przykłady krytycznej edycji naukowej 
- analiza realizacji założeń: Jan Kochanowski i Dzieła wszystkie (red.: Maria Renata Mayenowa), Ju-
liusz Słowacki i Dzieła wszystkie (red.: Juliusz Kleiner), Witkacy i Dzieła zebrane (red.: Anna Miciń-
ska).  Serie wydawnicze: „Biblioteka Narodowa”, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, inne.  Wybór 
podstawowej edycji dla pracy badawczej.  
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Literatura - książki i rozprawy pomocne w codziennej pracy: 
1. Antoni Czyż: Jaki zapis? Poradnik polonisty. Siedlce 1999. 
2. Mariola Antczak, Anna Nowacka: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa. Jak two-

rzyć i stosować. Wyd. 2. Warszawa 2009. 
3. Jadwiga Czachowska, Roman Loth: Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty. Wrocław 

1977. 
4. Jadwiga Czachowska, Roman Loth: Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea li-

terackie. Wyd. 3 popr. i uzup. Wrocław 1989. 
5. Beata Dorosz: Prace dokumentacyjne w badaniach literackich – dziś i jutro. I. Bibliografie. W 

zbiorze: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 
1995. Red.: Zbigniew Goliński, Zbigniew Jarosiński i Teresa Michałowska. Warszawa 1996. 

6. Ewa Głębicka: Prace dokumentacyjne w badaniach literackich – dziś i jutro. II. Opracowania 
faktograficzne. W zbiorze: Wiedza o literaturze i edukacja, op. cit. 

7. Konrad Górski: Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1978. 
8. Roman Loth: Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. Warszawa 

2006. 
9. Teresa Winek: Nauki pomocnicze literaturoznawstwa. Warszawa 2007. 
Literatury dodatkowej - nie przewiduję 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Praca laboratoryjna, ćwiczebna, z elementami metod poglądowych i aktywizujących. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Efekty sprawdzane na bieżąco. Ponadto - praca pisemna: bibliografia podmiotowa i przedmiotowa. 
Forma i warunki zaliczenia: 

Akceptacja sprawdzianów cząstkowych i pracy pisemnej. Zaliczenie na ocenę. 

Bilans punktów ECTS: 



Aktywność Obciążenie studenta 
Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Konsultacje 5 godz. 

Praca własna studenta 15 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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