
 

 
pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA 
ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

  
CZEŚĆ  „A”* 

(opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) 
OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

 
Nazwa modułu (przedmiotu) Kolekcje i materiały specjalne 
 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Współczesny obieg książki 
Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia 
Profil ogólnoakademicki 
Forma studiów stacjonarne 
Rok/semestr II 3 
  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko 
prowadzącego moduł 
(przedmiot)/ koordynatora 
modułu (przedmiotu) 

dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW (wykład) 
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW ( laboratorium) 

  
Liczba godzin 
dydaktycznych  
i formy zajęć 

30 wykład  
15 laboratorium   

Liczba punktów ECTS 6 (3 wykład, 3 laboratorium) 

Rygory zaliczenia egzamin (wykład) 
zaliczenie z oceną (laboratorium) 

Typ modułu przedmiot z zakresu nauk specjalnościowych 
Język wykładowy j. pol. 
  
Przedmioty wprowadzające 
 i wymagania wstępne 

Historia książki i bibliotek 

 

Efekty 
kształcenia 
  

Efekty kierunkowe Efekty modułowe (przedmiotowe) 
Wiedza 
K_W01 zna elementarną terminologię z 
zakresu informacji naukowej i 
bibliotekoznawstwa, rozumie jej źródła i 
zastosowania w obrębie szeroko pojętej nauki 
o książce i informatologii, 
K_W03 ma usystematyzowaną wiedzę 
szczegółową na temat roli i znaczenia 
informacji i jej obiegu we współczesnym 
społeczeństwie informacji i wiedzy w 

Wiedza 
W01 ma uporządkowana wiedzę ogólną 
dotyczącą  kolekcji i materiałów specjalnych w 
bibliotekach,  
W02 posiada elementarną wiedzę na temat 
znaczenia druków ulotnych i okolicznościowych 
dla zachowania tożsamości narodowej. 
 



 

różnych gałęziach gospodarki, kultury, nauki 
i sztuki, 
K_W05 dysponuje podstawowym i 
uporządkowanym zasobem wiedzy na temat 
różnych subdyscyplin nauki o książce, 
bibliotece i informacji, obejmującym ich 
terminologię, teorię i metodykę, 
K_W08 ma elementarną wiedzę o metodyce 
wykonywania typowych zadań i czynności, 
normach, procedurach i regulacjach 
prawnych stosowanych w różnych obszarach 
działalności bibliotekarskiej i informacyjnej. 
 
Umiejętności 
K_U02 ma elementarne umiejętności 
badawcze, pozwalające na określenie 
problemu badawczego, dobór adekwatnych 
metod, technik i narzędzi, opracowanie i 
przedstawienie wyników, umożliwiające 
rozwiązywanie typowych problemów 
badawczych w zakresie informacji naukowej 
i bibliotekoznawstwa z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii, 
K_U13 potrafi rozróżniać i selekcjonować 
kolekcje i materiały specjalne w bibliotekach. 

Umiejętności 
U01 potrafi  wskazać cechy formalne zbiorów 
specjalnych, 
U02 orientuje się w podstawowej problematyce 
dotyczącej gromadzenia kolekcji i materiałów 
specjalnych w bibliotekach. 
 

Kompetencje społeczne 
K_K03  ma świadomość odpowiedzialności 
za zachowanie dziedzictwa kulturowego 
regionu, kraju i Europy. 

Kompetencje społeczne 
K01 ma świadomość znaczenia bibliotek dla 
zachowania dziedzictwa kulturowego 
regionalnego, krajowego, europejskiego, 
K02 ma świadomość misji społecznej bibliotek. 
 

 
             15.09.2016 r.                                                                      dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 
     .....................................................                   ......................................................................................................................................... 
                          data                                                                             podpis prowadzącego/koordynatora modułu (przedmiotu) 
 
Objaśnienia: 
*  Część „A” sylabusa [Opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania] ma postać jednorodną i jako wzór obowiązuje w całej uczelni. 
1. Opis przedmiotu jest opracowany i podpisywany przez prowadzącego moduł (przedmiot) w przypadku, gdy dany moduł (przedmiot) jest 

prowadzony wyłącznie przez jedną osobę. 
2. Opis modułu jest opracowany i podpisywany przez koordynatora modułu (przedmiotu) w przypadku, gdy dany moduł (przedmiot) jest 

prowadzony przez więcej niż jedną osobę, np. ze względu na różne formy realizacji modułu (przedmiotu)(wykład + ćwiczenia); 
przygotowanie przez koordynatora opisu modułu (przedmiotu) wymaga współpracy z pozostałymi osobami prowadzącymi moduł 
(przedmiot). 

 
 
 
 
 

PROGRAM NAUCZANIA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 
Rok akademicki:  (2016/2017)  Semestr: (zimowy) 

Nazwa modułu (przedmiotu) Kolekcje i materiały specjalne 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Współczesny obieg książki 
Opisywana forma zajęć Wykład 
Liczba godzin dydaktycznych 30 



 

  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko prowadzącego 
zajęcia 

dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 

Treści programowe realizowane podczas zajęć 
 Treści wykładów obejmują podstawowe wiadomości dotyczące kolekcji i materiałów specjalnych w 
bibliotekach (m.in. pojęć: kolekcja, zbiory specjalne, cymelia; kształtowania się zbiorów specjalnych w 
bibliotekach, cech formalnych, typologii i funkcji, kategorii zbiorów specjalnych, druków ulotnych i 
okolicznościowych, wartości  naukowej i znaczeniu, gromadzeniu ze względu na profil biblioteki, znaków 
proweniencyjnych, problemów z organizacją, udostępnianiem i ochroną zbiorów). 
Metody dydaktyczne Wykład z elementami dyskusji 

Metody i kryteria oceniania 
Student uzyskuje pozytywną ocenę z egzaminu, jeżeli wykazuje elementarną 
wiedzą dotyczącą kolekcji i materiałów w bibliotekach. Podstawą – 
znajomość treści wykładów, ćwiczeń, lektur oraz prace pisemne.   

Rygor zaliczenia Wykład – egzamin ustny 

Literatura podstawowa  

Aneta Firlej-Buzon, Dokumenty życia społecznego w teorii i praktyce 
bibliotekarskiej w Polsce, Warszawa 2002.  
Zbiory specjalne w bibliotekach polskich, pod red. Agnieszki Borysowskiej, 
Szczecin 2015. 

Literatura uzupełniająca 

A. Jazdon, Zbiory specjalne – luksus czy narodowy obowiązek?, [w:] Stan i 
potrzeby polskich bibliotek. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 
Poznań 13-15 listopada 2002, red. nauk. A. Jazdon, A. Chachlikowska, 
Poznań 2002, s. 149-170. 
I. Poloczek, Opracowanie i wyszukiwanie dokumentów kartograficznych w 
bibliotekach, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 2007 nr 1, s. 50-65. 
J. Taliberska, Zbiory artystyczne, zbiory specjalne czy zbiory 
ikonograficzne? Typologia i funkcje, [w:] Świat w obrazach. Zbiory 
graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje, red. 
A. Komza, Wrocław 2009, s. 19-38 
„Cenne, Bezcenne, Utracone” (http://nimoz.pl/pl/kwartalnik-cenne-
bezcenne-utracone) 
http://www.ebib.info/ 

 
 
                        15.09.2016 r.                                                                dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 
                           data                                                                          podpis prowadzącego daną formę zajęć  
 
 
                      15.09.2016 r.                                                                  dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 
                            data                                                                             podpis koordynatora przedmiotu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://nimoz.pl/pl/kwartalnik-cenne-bezcenne-utracone
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CZĘŚĆ  „B” 
(opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia) 

 
 

Opis sposobu realizowania i sprawdzania efektów kształcenia dla przedmiotu 
 z odniesieniem do form zajęć i sprawdzianów 

 
 

 
Efekty kształcenia a forma zajęć Ocenianie efektów kształcenia 

    Efekty kształcenia dla ** 

Forma zajęć 
Metody  

 oceniania*** 

Efekty 
kształcenia dla 

modułu 
(przedmiotu) 

kierunku 
modułu  

(przedmiotu) 

K_W01, K_W03, 
K_W05, K_W08 

W01, W02  laboratorium, wykład   Praca pisemna 
W01, W02, U01, 
U02, K01, K02 

K_U02, K_U013 U01, U02 laboratorium, wykład Praca pisemna W02, U02 
K_K03 K01, K02 laboratorium, wykład Praca pisemna W02, K02, K01 
   Egzamin W01, W02, U01  
 
 
 
 
             15.09.2016 r.                                                                                dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW      
               data                                                                                          podpis prowadzącego daną formę zajęć 
         
   
 
           15.09.2016 r.                                                                                    dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 
                data                                                                                                podpis koordynatora przedmiotu 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
PROGRAM NAUCZANIA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

Rok akademicki:  (2016/2017)  Semestr: (zimowy) 
Nazwa przedmiotu Kolekcje i materiały specjalne 
Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii 
Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 
Specjalność/specjalizacja Współczesny obieg książki 
Opisywana forma zajęć Laboratorium 
Liczba godzin dydaktycznych 15  
  
Tytuł /stopień naukowy 
(zawodowy). 
Imię i nazwisko prowadzącego 
zajęcia 

dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW 

Treści programowe realizowane podczas zajęć 
Laboratoria skorelowane z treścią wykładów. Obejmują wiadomości m.in. dotyczące zbiorów rękopiśmiennych, 
inkunabułów,  starych druków, zbiorów graficznych, kartograficznych, ikonograficznych, muzycznych, kolekcji 
tematycznych, dokumentów życia społecznego,  kolekcji prywatnych, motywacji kolekcjonera, udostępniania 
kolekcji, bezpieczeństwa kolekcji. 

Metody dydaktyczne Prezentacje multimedialne, analiza materiałów źródłowych, wycieczka do 
działu zbiorów specjalnych 

Metody i kryteria oceniania Prace pisemne 
Rygor zaliczenia zaliczenie z oceną 

Literatura podstawowa  

Grygorowski D., Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, Warszawa 2001. 
Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i 
publicznych. Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, red. 
Gaziński R., Szczecin 2010. 
 

Literatura uzupełniająca 

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa 
przy współpracy K. Muszyńskiej, Warszawa 1988. 
„Cenne, Bezcenne, Utracone” (http://nimoz.pl/pl/kwartalnik-cenne-
bezcenne-utracone) 
http://www.ebib.info/ 
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