
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 
 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Literatura w kontekście kultury i sztuki 

Nazwa w języku angielskim:  Literature in the context of culture and art 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

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

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  1. stopnia 

Rok studiów:  1 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 
Wiedza o podstawowych kontekstach literackich i 
umiejętność zastosowania jej podczas analizy i 
interpretacji tekstu 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Znajomość pojęć: kontekstu, intertekstualności K_W01, K_W03, 

K_W05 

W_02 
Znajomość pojęć z zakresu, sztuki, historii sztuki, kultury, socjologii jako zjawiska 
kulturowego 

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Analiza tekstów literackich z uwzględnieniem zróżnicowanych kontekstów U_U01 

U_02 Wskazywanie różnorodnych inspiracji kontekstualnych U_U04 

U_03 
Umiejętność doboru bibliografii pozwalającej na analityczne uwzględnianie 
kontekstów 

U_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Poszerzanie umiejętności komunikacyjnych  K_K02 

Forma i typy zajęć:  Wykład (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza na temat analizy literackiej, wiedzy o sztuce, kulturze, naukach społecznych. 

Treści modułu kształcenia: 

Wykład: 

1. Pojęcie kontekstu w analizie dzieła sztuki. Zjawisko falsyfikacji analitycznej. 

2, 3,  4.  Podstawy metodologii historii sztuki – sztuka dawna,  sztuka XX wieku i sztuka współczesna, sztuka 
figuratywna i niefiguratywna, metoda analizy ikonograficznej.  

5. Ikonologia -  symbole i alegorie w malarstwie. 

6. Gatunki malarskie, wybrane zagadnienia teorii sztuki. 

7. Analizy wybranych  dzieł malarskich, 

8. Geografia literacka -  miejsce jako kontekst.   

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



9. Języki wypowiedzi o sztuce, sposoby zapośredniczenia obrazów. 

10. Wybrane problemy  historii i teorii sztuki. 

11. Kultura jako zjawisko społeczne i artystyczne w ujęciach teoretycznych. 

12, 13.  Kultura życia społecznego – wybrane zagadnienia, pojęcia, problemy (np. globalizacja, wielokulturowość, 
konsumpcjonizm, korporacjonizm, liberalizm, neoliberalizm, antyglobalizm). 

14. Kultura artystyczna, jej formy i przejawy.  

15. Kontekstowość wybranych utworów literackich – różne przejawy obecności kontekstów.  

Ćwiczenia: 

1.- 30. Analiza wybranych utworów literackich lub ich fragmentów z uwzględnieniem różnorodnych kontekstów.  
Teksty wskazane w literaturze podstawowej lub uzupełnione o propozycje studentów.  

Literatura podstawowa: 

H. Banaszak, wybór wierszy z tomiku Zamienie Samolubie na Szczodruchy, R. Brandstaetter, Inne kwiatki św. 

Franciszka z Assyżu, T. Chrzanowski, wybór wierszy, Z. z Czartoryskich – Zamoyska, Rady dla córki, G. Dobreńko, 

Nikifor zwycięzca, M. Grechuta, wybrane wiersze z cyklu Obrazy, np. Tajemniczy uśmiech, J. Iwaszkiewicz, Nadzieja, 

M. Konopnicka, Giotto, Rafael, Botticelli, W Castel Fiorentino,  Cz. Miłosz, Piosenka o porcelanie, B. Prus, Lalka,  V. 

Seversky, fr. wybranej powieści, S. Żeromski, Ludzie bezdomni. 

Literatura dodatkowa: 

Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2004, Z. Bauman, 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Kraków 2011,  A. 

Filipowicz,  Opętani karierą : o szaleństwie w dziewiętnastowiecznej prozie rosyjskiej, Przegląd Humanistyczny 2000 

nr 1-2, A. Grodecka,  Wiersze o obrazach: studium z dziejów ekfrazy, Poznań 2009, E. M. Kur, Panna dandys i inni , 

„Zeszyty Naukowe KUL”  2000 nr 1-2, E. M. Kur, Widziane słowem. O poezji Tadeusza Chrzanowskiego, Siedlce 

2016, H. Markiewicz, O falsyfikowaniu interpretacji literackich,  „Pamiętnik Literacki” 1996, z. I, J. Rozmus, Przez 

wielką szybę : o muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta, „ Ruch Literacki” 

2000, nr 4, E. Tatarkiewicz, Dwór – znak zdegradowany, „Polonistyka” 2006 nr 5, S. Wysłouch, O „wzajemnym 

oświetlaniu się sztuki” raz jeszcze, “Polonistyka” 2002 nr 8.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład, konwersatorium, referaty studentów 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane na podstawie kolokwium lub pracy pisemnej przygotowanej przez studenta 
w trakcie semestru. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: kolokwium lub przygotowanie pracy zaliczeniowej oraz aktywność podczas  
zajęć.  

Bilans punktów ECTS: 

Udział w ćwiczeniach 30 godz. 

Udział w wykładach 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do pracy zaliczeniowej 30 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS  4 ECTS 

 


