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SYLABUS
Nazwa przedmiotu:  	SZTUKA KSIĄŻKI
Typ przedmiotu: 		wykład
Poziom przedmiotu: 	specjalizacja wydawnicza
Rok studiów, semestr: 	III rok studiów licencjackich, V rok studiów magisterskich – specjalizacja wydawnicza, I semestr, 15 godzin
Liczba punktów: 		2 pkt. ECTS
Metody nauczania:  	wykład ilustrowany materiałem w postaci prezentacji przygotowanych w programie PowerPoint 2007 
Język wykładowy: 		polski

Imię i nazwisko wykładowcy: dr Katarzyna Krzak-Weiss

Wymagania wstępne: przydatna, choć nieobowiązkowa wiedza z wcześniejszych zajęć specjalizacyjnych (głównie Redakcji technicznej książki)


CELE PRZEDMIOTU: 
interpersonalne: umiejętność porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna z zakresu historii sztuki iluminatorskiej, graficznej oraz typograficznej  
systemowe: umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów


TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU: 
Zajęcia ze Sztuki książki koncentrują się wokół zagadnienia postrzegania książki jako obiektu dostarczającego konkretnych wrażeń estetycznych. Podczas kolejnych spotkań studenci zapoznają się zatem z dziejami zdobnictwa książkowego (zarówno dawnego, jak i współczesnego), uczą się rozpoznawać oraz oceniać elementy składowe książki, odkrywać łączące je relacje oraz ich wpływ na obraz książki jako całości. Poznając najciekawsze i najpiękniejsze spośród dawnych realizacji (rękopiśmiennych i drukowanych) poszukują w nich elementów wartych naśladowania we współczesnej typografii. Uczą się tego, jak istotne jest harmonijne zgranie wszystkich komponentów, które częstokroć osiągnąć można w sposób niezwykle prosty, ale i w taki sam zburzyć. Analizując z kolei poszczególne techniki ilustracyjne zdobywają wiedzę o wpływie ich doboru na morfologię książki zyskując tym samym świadomość tego, iż wybór techniki nie powinien być kwestią przypadku. Omawiając najnowsze osiągnięcia sztuki książkowej mają zaś okazję zorientowania się w najświeższych nurtach obowiązujących na rynku wydawniczym, na którym już wkrótce sami poszukiwać będą zatrudnienia. 
OPIS UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI STUDENTA ZALICZAJĄCEGO PRZEDMIOT:
Zaliczenie zajęć ze Sztuki książki daje studentowi przede wszystkim możliwość zdobycia umiejętności oceny estetycznego poziomu wydawnictw. Dzięki wyniesionej z poszczególnych spotkań wiedzy potrafi on bowiem spojrzeć na książkę nie tylko jak na materialny sposób przekazu konkretnych treści lub towar, który należy sprzedać z jak największym zyskiem, lecz także jak na przedmiot budzący określone wrażenia estetyczne. 
Umiejętność ta przyda się szczególnie tym z absolwentów specjalności wydawniczej, których przyszła praca zawodowa związana będzie z projektowaniem graficznym książek (i innego typu wydawnictw), a zatem decydowaniem o ich wyglądzie i estetyce wykonania. Znajomość najlepszych i najpiękniejszych rozwiązań edytorskich z przeszłości pozwoli im na tworzenie publikacji równie udanych i wysmakowanych, których wciąż na naszym rynku wydawniczym nie ma zbyt wielu. Wiedza na temat technik graficznych pozwoli im zaś bądź to samodzielnie trafnie dobrać odpowiedni rodzaj ilustracji do projektowanego przez nich wydawnictwa, bądź też znaleźć płaszczyznę porozumienia z profesjonalnymi grafikami. 
Wszelako umiejętność krytycznej oceny estetycznego poziomu wydawnictw przydatna będzie również i w innych zawodach związanych z produkcją wydawniczą: w marketingu (gdzie może zasugerować wybór książki piękniej wydanej), czy też składzie (gdzie przypomni ona o naczelnej zasadzie wydawania pięknej książki, a więc o harmonijnym łączeniu poszczególnych jej komponentów). 


METODY OCENY: 
zaliczanie na podstawie obecności i aktywności 

