Kurzus
kódja(i):
Kurzus címe:

BBN-KOM-104
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Farkas Noémi Tünde farkasnoemi@emc.elte.hu

Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

Cs,14:00-15:30; -135 terem

Kurzus
leírása:

A társadalomtörténet 2 kurzus, építve az előző félévben elsajátított fogalmakra
és megtárgyalt kérdésekre, egyfajta ízelítőt kíván nyújtani a hallgatóknak arról,
hogy mi tartozik a társadalomtörténet irányzatai közé. Célja megismertetni a
társadalomtörténet egyes alterületeiként számon tartott témákat: a
vallástörténet, gazdaságtörténet, történeti demográfia vagy éppen az irodalom
és társadalomtörténet viszonyát, a mikrotörténetet és pszichohistóriát. A kurzus
azt sugallja majd, hogy a társadalomtörténet, nem egységes és konkrétan
körülírható, inkább egy módszertanában, tematikájában és szemléletében
sokféleképpen tagolt társadalomtörténetről beszélhetünk.
Két beadandó dolgozat megírása határidőre, a megadott kritériumok szerint: egy
összefoglaló rész elemzése és és egy tudományos esszé, előre egyeztetett témában.

Kurzus
teljesítésének
követelményei
:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Társadalomtörténet 2.

kollokvium

A kurzus alapja a Bevezetés a társadalomtörténetbe: hagyományok, irányzatok,
módszerek / szerk. Bódy Zsombor, Ö. Kovács József. Osiris, Budapest, 2003
(2006) kötet egyes fejezetei, valamint
minden órára a témának megfelelően, előre beszkennelt olvasmány áll majd a
hallgatók rendelkezésére.

BBN-KOM-106
Szociálpszichológia 2.
Csepeli György
Tanársegéd: Csókay Ákos
Péntek 14.30-16.00
Alagsor 135
előadás
A félév során a hallgatók folytatják az előző félévben kezdett szociálpszichológiai kurzust
(Szociálpszichológia I), ahol az volt a kérdés, hogy az ember miként van jelen a társadalomban. Az
új félévben azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy a társadalom miként van jelen az emberben. ( Az
ember” és a „társadalom” szavak jelentései alatt mindkét esetben a nyugati kultúra által szabott
jelentéseket értjük.) A társadalmilag felépített válóság akkor és azért működik, mert a társadalmi
aktorok tudják, hogy mi mit jelent, mikor mire számíthatnak. Rendezni képesek a feléjük áramló
információkat, redukálni képesek a bennük élő ontológiai bizonytalanságot. Az egymást követő
órákon sorra vesszük a szociálpszichológiai mechanizmusokat, amelyek révén az egyén úgy válik
részévé a kollektívnak, hogy közben megmarad individuumnak.

II.17
A társadalmilag szerkesztett valóság tudása

Mindennapi tudás, rendszer által szervezett tudás. Művészet, tudomány, vallás. Empirikusan
ellenőrizhető és empirikusan nem ellenőrizhető tudás. Tény és érték. Magától értetődőségek,
tipizációk, relevanciák, előítéletek, remények, félelmek, ideológiák. Wiki-tudásII.24
A vélemény és a nézet
A vélemények kognitív, motivációs és szociális beágyazatlansága. A nézetek. A nyilt és a zárt
nézetrendszerek. A világ kognitív reprezentációja. (Rokeach, Kruglanski, Moscovoci)
III.2
Az attitűdök
Az attitűdök kognitív, affektív és viselkedéses komponensei. Az attitűdök felbukkanása a
szociálpszichológiai kutatásban és elméletalkotásban. Az attitűdök mérése. Bogardus, Likert,
Thurstone, Osgood skálák.
III.9
Az attitűdök dinamikája
A társadalomra vonatkozó tudás szerveződésének kognitív mechanizmusa: az érték-egyensúly és
annak védő rendszere. Kongruencia. Konszonancia, konzisztencia. Redukció és indukció.
III.16
Értékek
Fizika és metafizika. Az értékek ontológiai alapjai. „Isten halott!” Az értékek társadalom-és
személyiségintegráló funkciója. Az értékek megismerhetősége. Érték-tesztek.
III.30
A döntés
A reális és a kívánatos közötti diszkrepancia. Az alternatívák keresése. A kívánatosság és
valószínűség konfliktusa. Döntési heurisztikák és döntési hibák. A döntés igazolása. Csoportdöntés.
(A 12 dühös ember. Film megtekintése)
IV.13 (Csókay)
Társadalmi nagycsoportok
Kategorizációs hatások. Nyelv: a „lét háza.” A név hatalma. Etnocentrikus realitás. Rosszindulatú
társadalmi folyamatok. Az etnikumtól a nemzetig.
IV.20 (Csókay)
A csoportközi határ
Fuzzy halmazok és fuzzy válotzók. Szetereotípiák. A tapasztalható és a nem tapasztalható
dimenziók. „Id” és „felettes én” sztereotípiák. Sztereotípiák és kommunikáció.

IV.27
Előítéletek
Az előítélet meghatározása és típusai. Az előítéletesség fokozatai. Előítélet és demokrácia.
Gyűlölet-beszéd. Politikai korrekt beszéd.
V.4
Kisebbség-többség
A kisebbségi lét tőke-deficitjei. Az idegenség. Illuzórikus körreláció. Hamilton-Griffth kísérlet
remake-je- Öngyűlölet. Kisebbségek típusai. A kisebbségi hatalom.
V.11
Pázmány nap
V.18
Identitás
„Ki vagyok én?” Idő és identitás. Személyes és társadalmi identitás. Koncentrikus körök. Identitáspolitika.

Irodalom
Berger, P. Luckmann, T. 1998. A valóság társadalom felépítése. Tudásszociológiai értékezés.
Budapest:Jószöveg.
Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. 204-301. 455-533. Budapest:Osiris
Kruglanski. A.W. 2005. A zárt gondolkodás pszichológiája. Budapest:Osiris
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Médiaelemzés
Politika és média
Bíró Nagy András
andras.nagy@policysolutions.hu
Hétfő 10.00-11.30
Alagsor 135
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Kurzus típusa:
Kurzus leírása:

A tárgy célja a média és a politika kapcsolatának gyakorlatias vizsgálata. Az
órákon a hallgatók megismerkednek a médiaelemzés politikai aspektusaival, a
lehetséges megközelítésekkel és vizsgálati szempontokkal. A politika
médiabeli reprezentációja vizsgálatának különleges aktualitást ad a kurzussal

párhuzamosan futó országgyűlési választási kampány. A tárgy él is ezzel a
lehetőséggel, és a kampány médiabeli megjelenését a legváltozatosabb
dimenziókban (írott sajtó, TV, internet, outdoor kampány, stb.) veszi górcső
alá. A kurzus során megszerzett információk hozzásegíthetik a hallgatókat
ahhoz, hogy a politika és a média közötti kölcsönhatást megértsék, és ezáltal a
politikai folyamatokat megérteni képes kommunikációs szakemberekké
válhassanak.
A tárgy felépítése
1. Tárgyismertetés, politikai kommunikáció

2. Politikai elemzés, médiaelemzés, elemzői szempontok
3. Média és a politika Magyarországon
4. Napirendelemzés I – 2012 belpolitikai eseményei
5. Politika az online portálokon
6. Napirendelemzés II. – 2012 belpolitikai eseményei
7. Politika a TV-híradókban
8. A kampányok csúcspontjai: televíziós kampányviták
9. Napirendelemzés III. – 2012 belpolitikai eseményei
10. Az outdoor media a politikában
11. Televíziós kampányspotok
12. Napirendelemzés IV – 2012 belpolitikai eseményei
13. Politika az online közösségi oldalakon
14. Negatív kampány

A teljesítés
követelményei

Ajánlott
irodalom

Egy 20-25 perces kiselőadás egy a hallgató által választott, de az előadások
által is érintett témában. Az előadások témái és időpontjai az első órán kerülnek
beosztásra.

Blumler, J.G. – Kavanagh, D. (1999): The Third Age of Political
Communication: Influences and Features. In: Political Communication, 16:
p. 209-230
Csizmadia Ervin (2008): Politikatudomány és politikai elemzés.
Századvég.
Galen, R. (2003): Opposition Research: The Power of Information. In:
Faucheux, R.A.: Winning Elections. Political Campaign Management,
Strategy and Tactics. M. Evans and Company, New York. p. 199-204.
Kiss, B. – Mihályffy, Zs. (2007): Tükörjáték. A 2006-os országgyűlési

választási kampány elemzése. L’Harmattan, Budapest.
Napolitan, J (2003): Napolitan’s Rules: 112 Lessons Learned from a
Career in Politics. In: Faucheux, R.A.: Winning Elections. Political
Campaign Management, Strategy and Tactics. M. Evans and Company,
New York. p. 26-59.
Norris, P. (2000): The Evolution of Campaign Communications. In:
Norris, P.: A Virtuous Circle. Political Communications in Postindustrial
Societies. Cambridge University Press. p. 137-162.
Tóth Cs. (2006): A fundamentumok győzelme? Marketingstratégiák és
taktikák a 2006-os választási kampányban. In: Karácsony Gergely (szerk.):
Parlamenti választás 2006. Elemzések és adatok. DKMKA, Budapest, p.
175-204.
Török G. (2005) A politikai napirend. Budapest, Akadémiai Kiadó
Török G. (2006): Pártok, stratégiák és taktikák. A 2006-os választási
kampány politikai elemzése. In: Karácsony Gergely (szerk.): Parlamenti
választás 2006. Elemzések és adatok. DKMKA, Budapest, p. 145-174.
Trent, J.S. – Friedenberg, R.V (2007): Communicative Style and
Strategies of Political Campaigns. In: Trent, J.S. – Friedenberg, R.V.:
Political Campaign Communications. Principles and Practices. Praeger,
Westport, Connecticut. p. 72-118.
Trent, J.S. – Friedenberg, R.V. (2007): The Internet and Political
Campaigns. In: Trent, J.S. – Friedenberg, R.V.: Political Campaign
Communications. Principles and Practices. Praeger, Westport, Connecticut.
p. 399-412.
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Mozgóképek kiállítási térben
Tóth Andrea Éva
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Kedd 9.00-10.30
Alagsor 135

Kurzus leírása:
A félév során a hallgatókkal lehetőségünk nyílik annak megvizsgálására, hogy
milyen szempontok alapján érdemes a kiállítási térben installált mozgóképes
alkotásokat elemezni. Ez a jelenség, vagyis a mozgóképnek a kortárs művészet
egyre inkább változatosabbá váló tereiben való állandósult jelenléte, ugyan ma
már senki számára sem bír az újdonság erejével, mégis az elmúlt évtizedben
vált csupán igazán izgalmassá az ilyen munkák tanulmányozása. Ez részint

annak köszönhető, hogy a mozgókép már nem kizárólag a videoművészet
keretein belül jelenik meg a múzeumokban és galériákban, hanem a „mozielv”, a „mozi-hatás” különböző módokon üti fel a fejét ezekben a terekben.
Másrészt pedig az a tény, hogy az elmúlt években a filmesztéták is egyre
élénkebben foglalkoznak a témával, új és friss, a jelenséget más aspektusokból
vizsgáló kérdéseket vetett fel.
A kurzuson a kontextualizálást követően különböző elemzési szempontokat
(történetmesélési technikák és lehetőségek, appropriáció, kiállítási elrendezés, a
mozgókép és a kiállítási tér klasszikus apparátusainak egymásra hatásai, stb.)
fogunk együtt megvitatni témába vágó cikkek és egy-egy mű konkrét példáján
keresztül.
A részletes olvasmánylistát és a pontos jegyszerzési feltételeket az első órán
beszéljük meg a hallgatókkal.
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Gács Anna
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Kedd 15.30-17.00
A kurzus középpontjában az a kérdés áll, hogy hogyan változtatja meg a
hipertext a szövegről – a szöveg identitásáról, a szerzői és az olvasói
szerepekről, a szövegek társadalmi cirkulációjáról – alkotott elképzeléseinket
és gyakorlatainkat.
Az óra digitális tananyagon alapul, mely itt található:
http://szabadbolcseszet.elte.hu/
Kétféleképpen lehet jegyet szerezni:
1) A félév végén szóbeli vizsgával – ebben az esetben nem kötelező az órára
járás. A tételeket és a vizsgairodalmat hamarosan megadom.
2) Akik szívesen végzik szemináriumként az órát, azokkal az olvasmányok
közös feldolgozása során létrehozunk egy blogot, mely a kurzus néhány
témáját dolgozza fel, s így a gyakorlatban is kipróbáljuk, milyen a tanulás
hipertextes környezetben. Ez a munka csakis rendszeres órára járással
képzelhető el. Ízelítőül két korábbi hipertext-blog:
http://hipertextblog.blogspot.com/
http://hipertextblog2009.wordpress.com/
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Kurzus címe:

Médiaelmélet
A politikai populizmus és késő kapitalizmus médiaelméletei, avagy:
hogyan válik a médiaelmélet a világ megértő elemzéséből egy új hatalmi ággá?

Tanár neve:

Csigó Péter

Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

Csütörtök 9.30-11.00
Alagsor 135

Kurzus
leírása:

1-2. Késő modernitás, késő kapitalizmus, a rendszer, amelyben élünk.
A nemzeti kulturális termelés, médiarendszer és politika „piacosítása” és
hozzáillesztése a globalizálódó kapitalizmus logikájához. Hogy értelmezhető ez a
folyamat a 3 uralkodó társadalom- és médiaelméleti iskola („reflexivitás”,
„indoktrináció”, „performativitás”) nézőpontjából?
3. Népszerűség és populizmus a késő kapitalizmusban.
A népszerűség uralkodó logikája. Népszerűséghajhászás a médiában és a
politikában. Minden „populista”, ami „népszerű”? A populist/popular megértése.
4. Elméletek a médiarendszer átalakulásáról, az „új” médiarendszerről.
Kommercializálódás, individualizálódás, konvergencia, növekvő komplexitás.
5. A politika „mediatizációjának” elméletei.
Az uralkodó tudományos elméletek egyetértenek abban, hogy a politika
„mediatizálódása” vagy „piacosítása” nem más, mint annak beillesztése a kulturális
(média)termelés késő kapitalista rendszerébe. A tudományos viták arról szólnak,
hogy a politika új szervezőelve, a médiapiac- és médiafogyasztó-orientált politikai
populizmus, minek ad nagyobb teret: a propaganda totális gépezetének, vagy a
társadalom demokratizálódásának.
6. „Alkalmazott” elméletalkotás a tudomány szféráján kívül.
A politikai marketing, PR, közvélemény-kutatás és újságírás népszerű elméletei
arról, hogy mi a politikai siker kulcsa az „új” médiakörnyezetben.
7. A „tudományos” és „alkalmazott” médiaelméletek : mítoszok a médiáról.
A formálódóban lévő (kereskedelmi, sokplatformos, konvergens) médiakörnyezet
tudományos és üzleti elemzését elsősorban mint „mítosz-termelést” ragadhatjuk
meg. Tudósok, közvélemény-kutatók és marketing-szakértők közösen állítanak elő
valószínűnek tűnő, de tudományosan igazolhatatlan elméleteket a médiáról. Milyen
hiedelmeket táplálnak e mítoszok?
8. A szakértői médiaelemzés, mint az „ötödik hatalmi ág”. Hogyan vált a
médiaelmélet a világot leíró gyakorlatból a világot aktívan alakító gyakorlattá?
A tudós és a PR szakember hasonló mítoszokat gyárt a médiáról, s ezzel mindketten
hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakértői média-értelmezés egy koherens, elkülönült
alrendszerré nője ki magát a késő modern társadalmakban. Az alrendszer alapja:
közösen osztott mitikus hiedelmek, fogalmak, diskurzusok arról, hogy hogyan
működik a média és a politika a késő kapitalizmusban.
Ha a médiát, mint a világról tudósító szakértők szféráját, a politika „negyedik
hatalmi ágaként” értelmezzük, akkor joggal nevezhetjük „ötödik hatalmi ágnak” a
média világáról, működésmódjáról „tudósító” szakértők egyre növekvő
alrendszerét.
9. Az ötödik hatalmi ág, a szakértői médiaelemzés sajátos, öntörvényű
médiaelmélet-alkotási logikája, és „kulturális autonómiája”.
Lehet, hogy amit ma a médiarendszerről gondolunk, nem is a a média „objektív”
logikáját tükrözi vissza, hanem a médiaszakértők elfogultságait? Lehet, hogy a
szakértői médiaelemzés egy szisztematikusan eltorzított, mitikus képet alkot a
médiáról és politikáról? Lehet, hogy a politika mediatizálását, piacosítsát ezek a

mitikus hiedelmek mozgatják? Ennek megértéséhez fel kell tárnunk az ötödik
hatalmi ág önmagába zárt, önfenntartó logikáját, avagy: „kulturális autonómiáját”.
10. A piacról szóló elméletek „kulturális autonómiájának” megértése – kulcs a késő
kapitalizmushoz.
Az első 8 alkalommal áttekintettük, hogy a politika „hozzáigazítása” a népszerű
média-piacok logikájához korántsem egy magától értetődő folyamat. A politikusok
nem látják tisztán azt a médiapiaci logikát, amelyhez alkalmazkodiuk kell – ezt a
logikát, mondhatni, szakértői médiaelemzők „találják fel”, saját elméleti
meggyőződéseiktől, elfogultságaiktól vezettetve. Ez a – médiapiac és politika
viszonylatában teljesen világosan látható – folyamat minden olyan társadalmi
mezőben jelen van, amelyet az elmúlt évtizedekben „piacosítottak”. A piacosítás
általános folyamata szükségszerűen vezetett olyan „reflexív (értelmező, szakértői)
apparátusok” kiépüléséhez, amelyek a piac logikájról, a piacon követendő
cselekvési stratégiákról stb. „jól használható” elméletekkel látta el a piacosított
társadalmi mező szereplőit. A népszerűség-hajhász politikai populizmus
megjelenése tehát: a kései kapitalizmus „reflexivitásának” egyik tipikus
megnyilvánulása. De hogy lehetséges, hogy a marketerek, piackutatók és tudósok
folyamatosan félreinformálják a politikai szereplőket arról a médiapiacról,
amelyben boldogulniuk kell?
11. A „tőzsdei buborék” - a „reflexív” kapitalizmus működésének alapmodellje
A tőzsdéken sokáig normálisnak számított a „buborékok” képződése és
kipukkanása, vagyis az a jelenség, hogy a vállalati részvények tőzsdei ára elszalad a
vállalat valódi értékétől, majd hirtelen helyreáll a rend, és a túlértékelt részvények
ára visszaesik a normális szintre. Manapság egyre gyakoribb az a nézet, hogy ez a
buborék-képződési folyamat, vagyis a részvényárak elszakadása a gazdasági
fundamentumoktól, ellenőrizhetetlenné vált és kaotikussá, olyannyira, hogy maguk
a „fundamentumok” – az érintett vállalatok – szenvednek kárt. Ez a folyamat
közvetlenül megfeleltethető a piacosított, mediatizált politika szférájában tapasztalt
folyamatoknak. Mindkét esetben kiépül egy „reflexív apparátus” (a tőzsde illetve az
„ötödik hatalmi ág”), amely „fundamentális” piaci folyamatokról kellene, hogy
tájékoztassa a szereplőket – de folyamatosan és szisztematikusan félretájékoztat, és
ezzel kaotikus hatásokat generál.
12. A piacosított politika „buborékának” elméleti megértése: milyen elméleteket
kölcsönözhetünk a tőzsde és általában a gazdaság szociológiájából?
Ma a „buborék-kapitalizmus” korát éljük, és az új kor új elméleti megközelítéseket
igényel. Az első előadásban 3 alapvető elméleti irányzatot mutattam be a
médiaelméletben. Most azt állítom, hogy a félév során végigtekintett folyamatokat
– az ötödik hatami ág megjelenését és egyre növekvő hatalmát arra, hogy a politikát
egy „buborékba” zárja – egy negyedik megközelítésből, a „kulturális autonómia”
elméletéből kiindulva tudjuk jól értelmezni. Ez az új elmélet átírja a régieket:
indoktrináció helyett mitizálásról, performativitás helyett ellen-performativitásról,
reflexivitás helyett rekurzív reflexivitásról beszél.
13. Hol vannak a mediatizált politika „buborékának” határai: mi az, amit a szakértői
médiaelemzés nem képes észlelni?
A szakértői médiaelemzés uralkodó elméletei a népszerűség és a siker szabályait
keresik a jelenkor piacosított médiakörnyezetében. Azon spekulálnak, hogy a
médiában szereplő politikusok hogyan szólíthatják meg sikeresen a médiafogyasztó közönséget, s hogy az erre reagáló, megmozduló, érzelmileg
elköteleződő, azonosuló közönség képes-e profitálni ebből az interakcióból. Ez az
uralkodó paradigma nem érzékeli, hogy noha a politikus képes lehet sikeresen
megszólítani, elbűvölni, kiszolgálni a közönséget, ez a siker éppannyira lehet káros,
mint amennyie hasznos a politikus számára. Paradox módon, ha egy politikus
megfogalmaz egy „népszerű” üzenetet, amellyel széles tömegek lelkesen
azonosulnak, saját bukását kockáztatja, ugyanis könnyen áldozatául eshet e tömeges
lelkesedésnek. A „népszerű” üzenetek mantrázása egy potenciálisan önromboló
stratégia: a politikusnak ugyanúgy rövidtávú érdeke, hogy népszerű legyen, mint az,

hogy ne legyen népszerű. Ezt az ellenmondásos helyzetet bogozgatjuk a 12. órán.
14-15. Magyarországi esettanulmányok
Az utolsó két előadás során a magyar politika elmúlt évtizedéből merített példákkal,
esettanulmányokkal illusztrálom a félév során tárgyalt általános folyamatokat.
Szakirodalom:
1-2. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
nincs
Ajánlott irodalom:
Schudson, M. 2002. “The News Media as Political Institutions.” Annual Review of
Political Science 5: 249-269.
Giddens, Anthony. 1995. The Consequences of Modernity. Cambridge, UK: Polity
Press.
Butler, Judith. 2006. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity.
New York: Routledge.
3. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
McGuigan, Jim. 1992. Cultural Populism. London, [England] ; New York:
Routledge.
1-2. fejezet
Hall, Stuart. 1998. “Notes on deconstructing ‘the popular’.” In Cultural Theory and
Popular Culture: An Introduction, ed. Storey, John. Harlow, England;
New York: Pearson, p. 442-453.
4. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
Ellis, J. 2000. Seeing Things. London: I B Tauris & Co. 6., 11. fejezetek
Gitlin, Todd. 2001. Media Unlimited: How the Torrent of Images and Sounds
Overwhelms Our Lives. 1st ed. New York: Metropolitan Books. 1. fejezet
5. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
Blumler, J G, and D Kavanagh. 1999. “The Third Age of Political Communication:
Influences and Features.” Political Communication 16(3): 209-230.
Moog, S, and J Sluyter-Beltrao. 2001. “The Transformation of Political
Communication?” In New Media and Politics, eds. B Axford and R
Huggins. London: Sage, p. 30-63.

6. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
politikai marketing-könyvek részletei, PR white paperek, think tankek által
előállított jelentések : ezeket a félév során egy csomagban feleszem a netre

7. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
Barthes, Roland: Myth Today. In: Mythologies London, Paladin, 1972
8. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
McNair, B. 2003. News and Journalism in the UK. London: Routledge. 2-3. fejezet
McNair, Brian. 2004. “PR must die: spin, anti‐spin and political public relations in
the UK, 1997–2004.” Journalism Studies 5(3): 325-338.
9. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
Alexander, Jeffrey C, and Philip Smith. 2003. “The strong program in cultural
sociology: elements of a structural hermeneutics.” In The Meanings of
Social Life: a Cultural Sociology, New York: Oxford University Press, p.
11-27.
10. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
Anand, N., and R. A. Peterson. 2000. “When market information constitutes fields:
Sensemaking of markets in the commercial music industry.” Organization
Science 11(3): 270-284.
Milavsky, J. Ronald. 1992. “How Good Is the a. C. Nielsen People-Meter System?
a Review of the Report by the Committee on Nationwide Television
Audience Measurement.” Public Opinion Quarterly 56(1): 102 -115.
11. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
(csak részletek, a magyarra fordított könyvekből – később pontosítom)
Shiller, Robert J. 2005. Irrational Exuberance. 2nd ed. New York:
Currency/Doubleday.
Soros, George. 2009. The Crash of 2008 and What It Means: The New Paradigm
for Financial Markets. Oxford ; New York, NY: PublicAffairs.
12. óra
Kötelező irodalom, elolvasása az órán való részvétel feltétele:
(részletek)
MacKenzie, Donald A. 2006. An Engine, Not a Camera: How Financial Models
Shape Markets. Cambridge, Mass: MIT Press.
13-15. óra:
nincs kötelező irodalom
Kurzus
teljesítésének
követelményei
:

A kurzus a szakirodalmak elolvasására és aktív megbeszélésére épül – ez a
részvétel alapfeltétele, és a félév végi értékelés központi kritériuma.
Az adott órára feladott szakirodalmak elolvasását minden óra elején ellenőrizni
fogom, a hallgatói létszámtól függő módszerrel. Az olvasáson kívül az aktív órai
részvételt veszem még figyelembe a hallgatók teljesítményének értékelésében.

Kurzus
kódja(i):
Kurzus
címe:
Tanár neve:
Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus
típusa:
Kurzus
leírása:
Kurzus
teljesítéséne
k
követelmén
yei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

BBN-KOM-251
A mindennapi élet politikája
Szilágyi-Gál Mihály
Szerda, 1730-1900, 251-es terem

kollokvium
A kurzus bevezetés a politikatudomány és a politikai kommunikáció
egyes fogalmaiba és elméleteibe.
Jegyet részben az órán tartott beszámolóval, illetve páros vagy
csoportos vitával lehet szerezni, amely a szakirodalom valamely
művét vagy témáját veti fel, az oktatóval való előzetes egyeztetés
alapján, részben pedig fél év végi tesztszerű írásbeli vizsgával.
Irodalom
Burján András: „Internetes politikai kampány”. Médiakutató,
2010,
ősz.
http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/08_internet_k
ampany/01.html
Murray Edelman: A politika szimbolikus valósága. L’Harmattan,
2004: 145-166
Jürgen Habermas: „Szociális érdekek mint interszubjektíven
’levizsgáztatható’ érvényességi igények”: A kommunikatív etika.
Budapest, Új mandátum, 2001. 108-119
John Gray: „A liberalizmus filozófiája”, John Gray: Liberalizmus.
Pécs, Tanulmány Kiadó, 1996: 11-65
Merkovity Norbert: „Párthonlapok az oszággyűlési választások
idején”.
Médiakutató,
2010,
ősz.
http://mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/07_parthonlapok/01.html
Robert Nisbet: Konzervativizmus: álom és valóság. Pécs, Tanulmány
Kiadó, 1996: 35-115
Tony Wright: Régi és új szocializmusok. Budapest, Napvilág Kiadó,
1999: 17-66, 83-91, 168-195
Török Gábor: „A politikai napirend fogalma”: Török Gábor:

A politikai napirend. Akadémiai Kiadó, 2005. 19-75
Ajánlott irodalom
Hannah Arendt: „Introduction into Politics”. The Promise of Politics,
New York, Schocken Books, 2005: 93-201 (“Bevezetés a
politikába”. A politika ígérete)
Kis János: „Az elválasztás tézise”: 37-103, „Felelősség a
politikában”: 131-167, „Piszkos kezek és politikai felelősség”: 265297, A politika mint erkölcsi probléma. Budapest, Élet és irodalom,
2004
Brian McNair: “Communicating politics” in: An Introduction to
political communication. Routledge, 1995, 2003. 93-187
Szilágyi-Gál Mihály: „A politika mint termék? A politikai választás
és a vásárlói preferencia különbségéről).” Médiakutató (Review of
media research). Médiakutató, 2011, nyár.
Weiss János: Tizenkét előadás a frankfurti iskoláról és a
diákmozgalmakról. Budapest, Áron Kiadó, 2000
Kurzus
kódja(i):
Kurzus címe:

BBN-KOM 261/a

Tanár neve:

Dr Házas Nikoletta

Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

h. 14-15.30, 40-es terem

Kurzus
leírása:

A félév során a szöveg és a leggyakrabban előforduló rövid
szövegműfajok (glossza, portré, riport, kritika, essszé, blog, stb)
jellemzőinek áttekintése mellett a saját írásokat javítjuk, értékeljük
közösen.

Kurzus
teljesítésének
követelményei
:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Egy kiselőadás és több írásbeli feladat

Írásgyakorlat

szeminárium

Bőgel György: Blogvilág: Egy új műfaj születése, HVG., Bp., 2005
Domokos Lajos: Press&PR, Magánkiadás, 2005
Fritz Gesing: Kreatív írás (Mesterfogások íróknak) Z-Press, 2007
Gombó Pál: Sajtóismeret, TK, Bp,. 1977
Claudia Mast: Az újságírás ábécéje, SZTE, 1998
Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai, Semimpex, Bp., 2001

Kurzus
kódja(i):
Kurzus címe:

BBN-KOM-281/b
BBN-KOM-541/b
Társtudományok: Alkotmányjog 2.

Tanár neve:

Pap András László

Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

csütörtök 15.30-17.00
40-es terem

Kurzus leírása:

A tantárgy célja, hogy kiegészítve az Alkotmányjog előadáson elhangzottakat,
átfogó és alapvető ismereteket adjon az alkotmányjog és a közjogi
intézményrendszer
(parlament,
köztársasági
elnök,
alkotmánybíróság,
igazságszolgáltatási rendszer, ombudsmanok) legfontosabb elemeiről. A hallgatók
megismerkednek továbbá az alkotmányosság és az alapjogvédelem fogalmával,
betekintést nyernek továbbá a választójog, az állampolgársági jog, a kisebbségi
jogok fogalomrendszerébe. A kurzus felvételének nem feltétele az Alkotmányjog c.
tantárgy abszolválása; az ott tanultak ismerete nélkül is elvégezhető.
1) órai részvétel (maximum 3 hiányzás);

Kurzus
teljesítésének
követelményei
:

Kötelező
irodalom:

Kurzus
kódja(i):
Kurzus
címe:
Tanár
neve:
Kurzus
időpontj
a, helye:
Kurzus
típusa:
Kurzus
leírása:

szeminárium

2)

az egyes órákra feladott olvasmányok és jogszabályok elolvasása;

3)

villámtesztek, valamint két zárthelyi dolgozat
(összesen az érdemjegy 50 %-a);

4)

referátumok
(összesen az érdemjegy 40 %-a);

5)

aktív órai részvétel
(összesen az érdemjegy 10 %-a)

Magyarország Alaptörvénye,
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11043.pdf
Kukorelli István (szerk.): Alkotmánytan I. Bp., 2007, Osiris.
továbbá a kurzus kezdetén rendelkezésre bocsátott, az internetről elérhető
jogszabályok és alkotmánybírósági határozatok.

BBN-KOM-281/C
BBN-KOM-541/C
Társtudományok
Romakép Műhely
Pócsik Andrea
A vetítések időpontja : szerda, 19 óra. 2011. 02. 24 – 05. 19. hetente
Helyszín: DocuArt Mozi
IX.. Erkel u. 15. (Ráday u. 18.)
szeminárium
A Romakép Műhely a 2011. tavaszi félévében meghirdetett kurzus folytatása. A
nyitott filmklubként is működő vetítéssorozat programját idén a tavalyi kurzus
hallgatóiból és a beszélgetés résztvevőiből álló közösség szervezi és bonyolítja le.
A filmek és a vendégek kiválasztásának kulcsfogalma a láthatóság. A legtöbb
programelem a roma önreprezentáció különféle megvalósulási formáiból áll: a
tudománytól a képzőművészeten, a zenén és színházon át a jogvédelemig. Az

Kurzus
teljesítés
ének
követelm
ényei:
Vetített
filmek:

Kötelező
/ ajánlott
irodalom
:

„identitás feletti kontroll” visszaszerzésének képeit a vetítések utáni
beszélgetéseken a műhely szervezői a meghívott vendégekkel együtt elemzik,
értelmezik. Ez utóbbiak vagy a filmek készítői, szereplői vagy az érintett téma
roma szakértői. A kurzus során tehát a reprezentáció hatalmi politikáit elemezzük,
középpontban az azokat aláásó stratégiákkal, ám továbbra is érintve a roma
önkifejezést, emancipációt segítő mentorálásban, támogatásban megnyilvánuló
rejtett módjait.
A vetítéseken és az azt követő beszélgetéseken való részvétel.
Az egyes programelemekről rövid összefoglaló készítése a kurzus folyamán három
alkalommal; a félév végén szemináriumi dolgozat készítése a megadott szakirodalom
felhasználásával.
Nem végleges, tervezett vetítési lista: Trinh T. Minh-ha: Reassamblage (1982) ;
Pharrajimos-filmválogatás; Osgyáni Gábor: Hatszáz év után az első (2009); Tony
Gatlif-összeállítás; válogatás a Roma Média Iskola filmjeiből (2002); Bódis Kriszta:
Hétes-projekt; Bagázs-videók, TASZ-összeállítás; roma önkép az elektronikus és online
médiában; Matei-Alexandru Mocanu:The Shukar Collective Project (2009); Trencsényi
Klára: Corvin variációk (2009); Mona Nicoara & Miruna Coca-Cozma: A mi iskolánk
(2011); Romagyilkosság-reprezentációk (fotó, színház, film, képzőművészet).
Kende Anna: „Értelmiségként leszek roma és romaként leszek értelmiségi”.
Vizsgálat roma egyetemisták életútjáról In: Kisebbségek kisebbsége Neményi
Mária - Szalai Júlia (szerk.), Új Mandátum Könyvkiadó, 2005, pp. 376-409.
Zsigó Jenő: „Feltárni és megnevezni az elnyomások direkt rendszerét” In:
Kisebbségek kisebbsége Neményi Mária - Szalai Júlia (szerk.), Új Mandátum
Könyvkiadó, 2005, pp. 7- 42.
Hall, Stuart: A kulturális identitásról In: Multikulturalizmus, szerk. Feischmidt
Margit, Osiris Kiadó, Láthatatlan Kollégium, 1997, pp. 47-59.
Fanon, Frantz: Black Skin, White masks, Grove Press, N. Y., 2002.
Hall, Stuart: New Ethnicities In: Race, Culture, Difference, ed. James Donald
and Ali Rattansi pp. 252-259.
Dupcsik Csaba: A magyarországi cigányság története. Osiris Kiadó, 2009
Kovács Éva: „Fekete testek, fehér testek – A ’cigány’ képe az 1850-es évektől
a XX. század első feléig”. Beszélő, 2009. január, XIV. évf. 1. szám , 74-92. pp.
Junghaus Tímea: Roma – The „Unpredictable” European Outcast (conference
presentation)
Kóczé Angéla: „Aki érti a világ hangját, annak muszáj szólnia” Roma nők a
politikai érvényesülés útján In: Etnicitás – Különbségteremtő társadalom
Feischmidt Margit (szerk.) MTA Etnikai és Kisebbségkutató Intézet, 2010 pp.
208-227.
Trinh T. Minh-ha: The Totalizing Quest of Meaning In: Theorizing
Documentary, New York: Routledge. pp.90-107.

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-281/d
BBN-KOM-541/d

Kurzus

Társtudományok: A hazai információs társadalom generációs megközelítése

címe:
Tanár
neve:
Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus
típusa:
Kurzus
leírása:

Barta Judit
Szerda 15.30-17.00
Alagsor 135
szeminárium
Digitális bennszülöttek, digitális bevándorlók, szájbergyerekek, bumeránggyerekek,
you tube nemzedék, poszt-MTV nemzedék. Sokféle címkét aggattak már a digitális
világba beleszületett korosztályokra. Az internet egyre növekvő hazai penetrációját
nézve elmondhatjuk, hogy a net egyre inkább kezdi elveszteni a technológiai
újdonságértékét, és kapcsolódik össze a kultúrával, egy olyan ’habermasi’ értelemben
vett életvilágot teremtve, ahol az offline létezés egyre inkább összeolvad az online-nal
és a nemzedéki jegyek az értékpreferenciák, habitusok, identitás és viselkedés tükrében
is egyre markánsabban megragadhatóak. Persze kérdés, hogy a mai huszonévesek és
harmincasok szerveződnek-e olyan értelembe vett generációvá, mint egykor a baby
boom nemzedék. Mivel egy rendkívül pezsgő kutatási területről van szó, még nem áll
rendelkezésre egy kialakult kánon. A kurzuson egy lehetséges szempontrendszer szerint
összeválogatott nemzetközi szakirodalmat tekintünk át a hazai kutatók, szakemberek,
ifjú társadalomtudósok munkáival kiegészítve. Az érdemjegy az órai munka, egy
előadás és a kurzus végén leadandó esszé együttes értékeléséből áll össze. Az előre
megadott szakirodalomból kell mindenkinek választani egyet (amit más nem választott)
és abból kell előadást tartani. Az esszé témáját a hallgatók a félév során fogják
megkapni.
TEMATIKA:
1. Bevezetés
2. Generációs elméletek a szociológiában
3. A digitális bennszülött vita
4. A kultúra változása az információs társadalomban
5. Kiskorúak és az internet. Kockázat és ártalom
Meghívott előadó: Ságvári Bence szociológus, Az EU KIDS ONLINE hazai
kutatócsoportjának a vezetője
6. A netgeneráció és a tanulás. Másodlagos digitális szakadék
8. Az internethasználat generációs leképezése, közösségi média
9 A netgeneráció politikai aktivitása
10. 30-asok: habitusok, identitások
11. A netizenek és a munka világa. A kreativitás mint cél és eszköz.
12. Az idősek és az internet, e-health
Meghívott előadó: Rab Árpád Szörény. Az ittk vezető kutatója
13. Összefoglalás
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BBN-KOM-281/f
BBN-KOM-541/f
Társtudományok
A másik város - lakótelepek, technológiák és reprezentációk
Szemerey Samu
Szerda, 17.00-18.30
Alagsor 135

helye:
Kurzus
típusa:
Kurzus
leírása:

A kurzus a háború utáni tömeges lakásépítés mögötti ideológiákat vizsgálja, az általuk
mozgósított technológiák, kulturális referenciák és a fejlődésüket övező kritikai
diskurzusok bemutatásán keresztül.
A lakótelepek Európa legtöbb városában komoly tényezőként vannak jelen. Ezek a
gyakran több tízezres lakosú urbánus együttesek világszerte városi legendák
helyszínei. Kulturális és politikai leképezéseik egy a történeti várossal szembenálló,
párhuzamos, azon keresztül szemlélt “másik” várost mutatnak. Ugyanakkor az
építésük óta eltelt fél évszázad távlata új nézőpontokat is megnyit, lehetővé téve egy a
hagyományos várostól független, rétegezettebb történet megalkotását a technológiai
fejlődés, a modernista utópiák és a központosított tervgazdaság együttállásából.
A félév során feldolgozott témakörök:
I. Technológiák
- központosítás és társadalommérnöki programok
- építésből gyártás - az iparosított lakásépítés
- a városi élet utópiái
II.
Geográfiák
- master plan – a nagy tervek korszaka
- perifériák – a másik város helyszínei
- lakótelepi ökoszisztémák
III.
Nyelv
- a panelházak építészeti nyelve
- a lakótelep mint politikai szimbólum
- a propagandától az elutasításig – a lakótelepek médiareprezentációi
IV.
Átalakulások
- problémák és rehabilitáció
- kortárs előregyártás, divatok és közösségi életformák
- várostervezés, bérlakásépítés és a kortárs gazdaság
A szemeszter célja a lakótelep, a “másik” város belső, analitikus perspektívájának
létrehozása, kulturális, társadalmi és építészeti átalakulásainak vizsgálatán keresztül,
esettanulmányok, kulturális referenciák, filmek, képzőművészeti alkotások és
fejlesztési tervek felhasználásával.

Kurzus
teljesítésén
ek
követelmén
yei:

A félév munkája aktív órai részvételre, az olvasmányok előzetes feldolgozására és
önálló kutató tevékenységre alapul.
A félév sikeres teljesítésének feltételei:
- kötelező órai jelenlét és aktivitás
- két olvasmány elemző prezentációja és írásos referátuma (a prezentáció napján
beadandó)
- a kurzus négy témakörének csoportos feldolgozása egy előzetesen választott
helyszínen (témakörönként ütemezve beadandó, formátuma lehet képi vagy
szöveges)
- féléves szemináriumi vizsgadolgozat készítése, előzetesen egyeztetett témában
A referátumok és a csoportos anyagok beadása és vitája a kurzus blogján zajlik. A
vizsgadolgozat témáját legkésőbb a félév közepéig az oktatóval egyeztetni kell, a
beadás előtt a vázlat legalább egyszeri konzultációja kötelező.

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Az órákhoz kijelölt olvasmánylistát a félév sillabusza tartalmazza.
A nehezen elérhető olvasmányok letölthető formában elérhetőek lesznek.
G. Andrusz, M. Harloe, & I. Szelenyi (Eds.). (1996). Cities After Socialism - Urban
and Regional Change and Conflict in Post-Socialist Societies. Oxford:
Blackwell Publishers.
Ballard, J.G. (1977). High rise. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Békés Pál. (1983). A kétbalkezes varázsló. Budapest: Minerva.
E. Blau, I. Rupnik (2007). Project Zagreb - Transition as condition, strategy, practice.
Barcelona: Actar.
Branczik Márta. (2011). Korszerű lakás 1960 - az óbudai kísérlet. Budapest: Terc.
Csizmady Adrienne. (2003). A lakótelep. Budapest: Gondolat
Csizmady Adrienne. (2008). A lakóteleptől a lakóparkig. Budapest: Új Mandátum
Könyvkiadó.
Gelencsérné Lazarovits Klára–Gaál Éva. (1977). Hol terem a ház? Budapest: Móra.
Kil, Wolfgang. (2004). Luxus der Leere - Vom schwierigen Rückzug aus der
Wachstumswelt. Wuppertal: Verlag Müller + Busmann KG
Kocsis János Balázs (2009). Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten, 1930-1985.
Budapest: Gondolat.
Konrád György. (1977). A városalapító. Budapest: Magvető.
Kovács Tímea (Szerk.) (2008). Lakótelepek - a modernitás laboratóriumai. Budapest:
Kijárat kiadó.
Körner Zsuzsa, Nagy Márta (2006). Az európai és a magyar telepszerű lakásépítés
története 1945-től napjainkig. Budapest: Terc.
Leach, N. (Ed.). (1999). Architecture and Revolution - contemporary perspectives on
Central and Eastern Europe. London and New York: Routledge.
Molnar, V. (2005). Cultural Politics and Modernist Architecture: The Tulip Debate in
Postwar Hungary. American Sociological Review, 70(1), 111-135.
Mosonyi Aliz. (1982). Mesék Budapestről. Budapest: Magvető.
Oswalt, P. (Ed.) (2005). Shrinking Cities. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz
Perényi Imre. (1967). A korszerű város. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Pietromarchi, Bartolomeo. (Ed.). (2005). The (un)common place: art, public space and
urban aesthetics in Europe. Barcelona: Actar.
Preisich Gábor. (1998). Budapest városépítésének története 1945-1990. Budapest:
Műszaki Könyvkiadó.
Reményi Tibor. (1974.) Otthonunk. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.
Sipos András (2011). A jövő Budapestje, 1930-1960: városfejlesztési programok és
rendezési tervek. Budapest: Nagyvilág.
Stanilov, K (Ed.). (2007). The Post-Socialist City. Dordrecht: Springer.
Wagenaar, C., Dings, M. (Eds.). (2004). Ideals in Concrete - exploring Central and
Eastern Europe. Rotterdam: NAi Publishers.
Wagenaar, C. (Ed.). (2004). Happy – Cities and Public Happiness, Rotterdam: NAi
Publishers.
Filmek listája
Alfredson, Tomas. (2008). Let the right one in.
Antonioni, Michelangelo. (1961). Napfogyatkozás.
Erhardt Miklós. (2006). Havana.
Gaillard, Cyprien. (2009). Desniansky Raion.
Garrone, Matteo. (2008). Gomorrah.
Gilliam, Terry. (1985). Brazil.
Godard, Jean-Luc. (1967). 2 vagy 3 dolgot tudok csak róla.
Keserue Zsolt. (2007). Lekerekítés.
Kieslowski, Krysztof. (1989). Tízparancsolat.
Marék Veronika, Richly Zsolt. (1985). A Kockásfülű Nyúl.
Morel, Pierre. (2004). Banlieue 13.
Palásthy György. (1969). A varázsló.
Pintilie, Lucian. (1991). A tölgy.
Szomjas György. (1985). Falfúró.
Tarr Béla. (1982). Panelkapcsolat.

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-291.12

Kurzus címe:

SAJTÓ/KÉP

Tanár neve:

Féner Tamás

Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus
típusa:
Kurzus
leírása:

Csütörtök 12.30-14.00
Alagsor 135
szeminárium
Megpróbáljuk végiggondolni, hogy mit jelent az, hogy sajtó, és mit az,
hogy kép. A digitális fotografálás egyeduralkodóvá válása nem pusztán, sőt, nem
elsősorban technikai kérdés. Alapvetően változtatta meg az aktualitás
fogalmát, a képi gondolkodás, a fotográfiai gyakorlat jellegét. Mind láthatóbban
kialakul, tanulmányozhatóvá válik az on line médiumok képhasználata.
Különösen fontossá vált, hogy az elkészült, illetve felhasználni kívánt kép
valóban azt mutassa, amit vele jelezni óhajtunk. Ezért végig kell gondolnunk, mily
módon tudjuk pontossá tenni a kép hordozta üzenetet.
A fotográfia, ezen belül, természetesen, a képes sajtó évszázados fejlődése során
a pontos közlés érdekében számos elgondolást valósított meg. Ezek rövid áttekintése
sok problémára kínálhat megoldást. Ezeknek rövid áttekintése nem haszontalan.
Azoknak, akik érdeklődnek a nyomtatott sajtó iránt is, talán nem felesleges e
közléstípus formai sajátosságaival, eszközeivel és eljárásaival megismerkedni.
A félév során előadások, egyéni és vezetett gyakorlatok, szerkesztési gyakorlatok
lesznek.
A tárgyalni kívánt témakörök: Látvány és tradíció – paradigma-váltás a képes
sajtóban
Az illusztrált sajtó kialakulása
A képes sajtó műfajai
A képközlő média sajátosságai
A kép értelmezése
Képalkalmazás, képszerkesztés

Kurzus
teljesítésének
követelmény
ei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Ajánlott olvasmányok
Robert Lebeck- Bodo von Dewitz: Kiosk Steidl 2001
Kunt Ernő: Fotóantropológia Miskolc-Budapest 1995
Susan Sontag: A fényképezésről Európa Könyvkiadó 1981
Szilágyi Gábor: A fotóművészet története Képzőművészeti Alap Kiadóvállalat
1982
Tim N.Gidal: Deutschland – Beginn des modernen Photojournalismus
Bucher 1972
Roland Barthes: A fénykép, mint jelentéshordozó rendszer
Fotóművészet 1963/3
Horányi Özséb: Jegyzetek a fotó kódjáról Fotóművészet 1972/4
Susan Sontag: A szenvedés képei Európa Könyvkiadó 2004
Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában
in: Kommentár és prófécia Gondolat 1969
Arthur Danto: Borotvaélen

Roland Barthes: Világoskamra Európa Könyvkiadó 1985
Pierre Bourdieu: A fénykép társadalmi definíciója TK 1982
Collier and Collier: Visual anthropolgy University of New Mexiko Press 1986
Kunt Ernő: Fotóantropológia Miskolc-Budapest 1995
Voigt Vilmos: Bevezetés a szemiotikába Gondolat 2008
Féner Tamás: Fotóriporteri ismeretek

Kurzus
kódja(i):
Kurzus címe:

BBN-KOM 541/a

Tanár neve:

Dr Házas Nikoletta

Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

H. 9.30-11

Kurzus
leírása:

A félév során a képelemzés társtudományokban kanonizált módszereinek
(ikonológia/ikonográfia, szemiotika/formalizmus/narratológia/pszichoanalitikus
képelemzés, stb) .megismerése után metodológiai kísérletet teszünk a módszerek
kritikai kiterjesztésére a vizuális kultúra más területein lévő képekre.
Kiselőadás és ZH

Kurzus
teljesítésének
követelménye
i:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Társtudományok

előadás és gyakorlat

Ikonológia-Ikonográfia:
Max Imdahl: Ikonika, In: Bacsó Béla (szerk:) Kép, fenomén, valóság,
Kijárat, Bp., 1997, 254-274
E. Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben, Gondolat, 1984
Aby Warburg: Mnémoszüné. Balassi, 1995,
Narratológia:
Kibédi-Varga Áron: Vizuális argumentáció és vizuális narrativitás,
In: Atheneum, Kép, képiség, 1993/4, 166-180.
W. Kemp: Rogier van Weyden és a palota kronotoposza, In:
Narratívák I. Képleírás, Képi elbeszélés, Kijárat, 1998, 135-154.o.
Imdahhl: Giotto Aréna-freskóinak egyes narratív struktúráiról, In:
Narratívák/I, 117-134.o.
Szemiotika és posztstrukturalizmus:
Barthes: A kép retorikája, In: Blaskó/Margitházi (szerk.): Typotex,
Budapest, 2010, 109-125.o.
Foucault: Az udvarhölgyek, In: Foucault: A szavak és a dolgok,
Osiris, Bp., 2000, 21-35.o.
Deleuze: Francis Bacon – Az érzékelés logikája. (részletek)
In: Enigma, 2000/23. szám,
Pszichológia:

S. Freud: Leonardo da Vinchi egy gyermekkori emléke, I n: Esszék,
Gondolat, Bp., 1982, 23-353.o.
Thalassa, 2010/1: A Vizuális művészetek és a pszichoanalízis
számból válogatás
Irodalom/Irosdalomelmélet:
M. Butor: A velencei Szent Márk leírása, Budapest, Európa, 1968
G. Perec: Kísérlet egy párizsi hely részletes leírására, Paris: Christian
Bourgois, 1975
Nádas Péter: Leírás, Szépirodalmi kiadó, 1979

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-571
BBN-MTU-471

Kurzus címe:

Kommunikációs esettanulmányok – ELTE branding és kommunikáció II.

Tanár neve:

Körösvölgyi Zoltán

Kurzus
időpontja:
Kurzus
helye:
Kurzus
típusa:
Létszám:

Hétfő 15:30-17.00

Kurzus
leírása:

Árucikk-e az oktatás? Mit, kinek és hogyan kommunikáljon egy felsőoktatási
intézmény 2012-ben Magyarországon? Mit lehet hozzátenni az ELTE jelenlegi
kommunikációjához?

Alagsor 135
Gyakorlat
Max. 15 fő

A kurzus közös gondolkodásra és munkára hívja mindazokat, akik szeretnék
fejleszteni az ELTE márka kommunikációját.
A gyakorlati foglalkozások során a résztvevők megismerhetik az alapvető
marketingkommunikációs terminológiát, az aktuális trendeket, a márkaközpontú
gondolkodást, a (marketing)kommunikáció gyakorlati lépéseit, és – csoportos és
egyéni – munkavégzésen keresztül – javaslatot alakítanak ki az ELTE
kommunikációja alakítására.
A kurzus a 2011/12 1. (őszi) félév BBN-KOM 591/a, Kreatív médiagyakorlat (közös
projekt megvalósítása) – ELTE branding és kommunikáció I.) kurzusa során
meghatározott ELTE márkázási javaslatokra épül.
Olyan diákokat várunk a kurzusra, akik szívesen vesznek részt tevékenyen a
munkában.
Kurzus
teljesítésének
követelmény
ei:
Kötelező/aján
lott irodalom:

- Órai részvétel (egy szemeszterben legfeljebb 3 kihagyott óra)
- Aktív részvétel az órai és azon kívüli, egyéni és csoportos munkában

Kurzus
kódja(i):
Kurzus címe:

BBN-KOM 581

Tanár neve:

Házas Nikoletta

Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

kedd 13-14.30, 39-es terem

Kurzus
leírása:

A félév során áttekintjük a XX. századi (nyugati) művészettörténet fontosabb
fejezeteit, különös figyelmet fordítva azokra, melyek változásra késztették a
„művészeti mezőt” (lásd. avantgárd mozgalmak, koncept art, pop art, street art,
propaganda művészet, foto, videó, újmédia-művészet.) és megismerkedünk néhány,
a modern és kortárs művészettel kapcsolatban újra, és újra felmerülő kérdéskörrel
(autonómia-heteronómia, konceptuális fordulat, a művészet vége, kritikai
művészet, reláció-esztétika, pragmatikus esztétika, művészet és intézmény, az új
médiumok kihvásai , stb.).
írásbeli vizsga

Kurzus
teljesítésének
követelményei
:
Olvasmányok:

Művészet és média

Előadás

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosthatóság korában, in.
Kommentár és prófécia, Gondolat, Bp., 1969, 301-334.o.
Hans Belting: A művészettörténet vége, Atlantisz, Budapest, 2006, 7-34, 125-151
és 233-241
P. Bourdieu: A művészet szabályai (kéziratos fordtás)
N. Bourriaud: Relációesztétika, Műcsarnok-könyvek, 2003
Baudrilliard: A szimulakrum elsőbbsége
(syrena.elte.hu/irodalomtudomany/baudrillard.doc)
P. Burger: Az avantgárd elmélete, Universitas, Szeged, 2011
Guy Debord A spektákulum társadalma („Tartóshullám sorozat”) Budapest, Balassi
Kiadó, 2006.
A. C. Danto: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? Atlantisz, Budapest,
1997, 95-131.o.
A. C. Danto: The Abuse of beauty,, Open Court, Chicago, 2003
György Péter: Az eltörölt hely- A múzeum, Magvető, 2003
Házas Nikoletta (szerk.): Változó művészetfogalom, Kijárat, 2001, 21-39.o., és 6195.o.
R. Shusterman: Pragmatista esztétika, Kalligram, Pozsony, 2003
Mark Triebe-Rena Jana: Újmédia-művészet, Taschen, Budapest, 2007

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-591/b

Kurzus címe:

Kreatív médiagyakorlat
Televíziós újságírás
Faix Csaba
csaba.faix@gmail.com
Szerda 10.00-11.30
Alagsor 135

Tanár neve:
Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

Kurzus
leírása:

A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a televíziós újságírás nyelvezetét, képi
eszközeit, praktikáit, különbségeit az írott sajtóhoz képest. Bemutatni a televíziós
hírszerkesztőségek működését, hír- és témaválasztási metodikáját.
1.

2012. február 15.
A híradók működése - Mi a hír a Tévéhíradóknak? Min múlik, hogy
milyen témák kerülnek be a műsorba? Hogyan működik a tévéhíradó? Mik
a különbségek a szerkesztőségek között? Hogyan dől el a hírsorrend?
Nézettség.

2.

2012. február 22.
A riporter munkája – A televíziós riporter munkája. Sztori szerzés, sztori
követés, interjú alanyok, terepmunka.

3.

2012. február 29.
Híradós eszközök – Standup, atmo, Opening shot, stb. Milyen eszközöket
használhatunk a televízióban? Előnyök és hátrányok az írott sajtóhoz
képest.

4.

2012. március 7.
A híradós szöveg – Hogyan írjuk szöveget egy tévés riporthoz? Milyen
eszközöket használhatunk egy-egy anyagnál? Különbségek a jó és a rossz
anyagok között? A szöveg struktúrája, hossza, tagolása.

5.

2012. március 14.
Kép, vágás és világítás – A kép használata, plánozás, anyag felépítés.
Vágási alapismeretek, a képpel való bánás bemutatása.

6.

2012. március 21.
Interjúkészítés – Különbség riport és interjú között. Milyen a jó híradós
interjú? Mire figyeljünk? Riporteri attitűdök. Szinkron vadászat. Interjú
műfajok – sajtótájékoztató, interjú, telefonos interjú. Esetleg egy
sajtótájékoztató meglátogatása.

7.

2012. március 28.
Gyakorlat – híradó anyag készítése hozott anyagból, a készült riportok

elemzése.

8.

2012. április 4.
Szünet

9.

2012. április 11.
Híradós anyag készítése – a szünetben forgatott anyagból híradós
készítése, azok elemzése

10. 2012. április 18.
Különleges híradós helyzetek - Tudósítás nehéz körülmények között ,
Breaking news szituáció, választások, 24 órás híradók működése, Külföldi
„haditudósítás”, magyarországi váratlan helyzetek
11. 2012. április 25.
A híradók világa - Stúdió és newsroom látogatás

12. 2012. május 2.
Hosszabb televíziós anyag sajátosságai – Az idő kezelése a hosszabb
anyagoknál. A különbségek híradós és magazin műsoros anyagok között.

13. 2012. május 9.
A VJ munkája – mik a nehézségei? Előnyei? Miben más? Mik a határai?
Hogyan fogjunk hozzá?

14. 2012. május 16.
Etikai kérdések, jogi szabályozás, a tévé híradók jövője – Mit lehet és
mit nem a tévében? Mi vár a tévékre a digitális tévézés és a web
világában?

Kurzus
teljesítésének
követelményei
:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Minden óra elején tájékozottsági teszt illetve kérdések az előző órán tanultakból. A
jegybe beleszámít még az egész féléves aktivitás illetve a kurzus végére elkészülő
híradós anyag.
Szakirodalom:
• Szabó Gábor – Filmes könyv
•

Viven Morgan – Practising Video Journalism

Kurzus
kódja(i):
Kurzus címe:
Tanár neve:

•

Andrew Boyd – Broadcast Journalism (techniques of Radio and Television
News)

•

Rick Thompson – Writing for Broadcast Journalists

BBN-KOM-291.06
Választott speciális kollégium:
Divatelmélet
Hermann Veronika

Kurzus
időpontja,
helye:

Szerda 11.30-13.00
42-es

Kurzus típusa:

szeminárium

Kurzus
leírása:

A kurzus a Divatelmélet szeminárium folytatásának tekinthető, ezért azon hallgatók
számára ajánlott, akik azt már elvégezték.
A fashion studies mint a
kultúratudomány rész-diszciplínája a divatot heterogén kulturális térnek tekinti,
amelyben a vizsgálat a kortárs és az (annak részeként értelmezett) anyagi kultúra
viszonyára irányul. A félév során a divatelmélet és határtudományai –
divatszociológia, divattörténet – eredményeit és belátásait alkalmazva, a különböző
témák esettanulmány-szerűen kerülnek bemutatásra, elsősorban divat és
médiareprezentáció kapcsolatát vizsgálva. A konkrét témák között divat és életkor,
divat és gender, divat és identitás, divat és rasszizmus, divat és diktatúra, divat és
országimázs szerepel, különös hangsúlyt fektetve a magyarországi helyzetre. Amit
„divat” gyűjtőnévvel szokás illetni valójában egy heterogén kulturális és gazdasági
tér, egy meghatározhatatlanul sok érdek és elmélet alkotta kulturális konstrukció,
amely nemcsak az identitás megtestesüléseként olvasható jelek rendszere, de
ideológiával is telített. Éppen ezért fontos vizsgálni például azt is, hogy a
normatívnak tekintett nemi szerepek, vagy az egyes diktatúrák milyen hatalmi
technikák mentén uralták és uralják sokszor még ma is az öltözködés gazdasági és
ideológiai oldalát egyaránt, meghatározva ezzel a szubjektumok identitását is.A
kurzus a hazai divatszcéna egyes képviselőinek (Abodi Dóra, NUBU, Tomcsányi
Dóri, Nanushka) bemutatásával, illetve munkáiknak divatszemiotikai elemzésével
zárul.
referátum, szemináriumi dolgozat (min. 12 ezer karakter), rendszeres és aktív órai

Kurzus
teljesítésének
követelményei
:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

részvétel
Joanne Finkelstein: The Fashioned Self,
Drudja Bartlett: FashionEast: The Spectre That Haunted Socialism,
Valuch Tibor: A lódentől a miniszoknyáig,
Tim Edwards: Fashion in Focus: Concepts, Practices and Politics,
Angela McRobbie: British Fashion Design: Rag Trade or Image Indusrty?,
Linda M. Scott: Fresh Lipstick: Redressing Fashion and Feminism, Joanne
Entwistle: The Fashioned Body,

Malcolm Barnard: Fashion as Communication, Roland Barthes: A divat mint
rendszer,
Georg Simmel: A divat,
Davis: Fashion, Culture, and Identity,
Diana Crane: Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in
Clothing

Kurzus
kódja(i):
Kurzus címe:

BBN-MED-101.3

Tanár neve:

Gács Anna

Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

Szerda 12-13:30

Kurzus leírása:

A kurzus 4 médium köré csoportosítja az olvasmányokat és az elemzéseket
(könyv, televízió, fotó, film). Nem célja, hogy szisztematikus ismereteket
nyújtson, inkább médium és jelentés összefüggéseit mutatja be néhány
olvasmányon és példán keresztül. Minden blokkhoz 3 óra tartozik, ezek első
felében előadást tartok az olvasmányokról, második felében közösen megvitatunk
egy kérdést vagy elemzünk egy művet.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Jegyet szerezni kétféleképpen lehet.

Kommunikáció- és médiatudomány alapozó

előadás

1. Aktív órai részvétellel. Ebben az esetben fontos az órai jelenlét (lesz
katalógus), az olvasmányok folyamatos olvasása. Aki 5-nél többet hiányzik, már
csak zárthelyivel szerezhet jegyet. Minden blokkhoz három írásbeli feladat
kapcsolódik: egy megadott szempont szerint megírt olvasmány-összefoglaló (23000 n), egy megadott kérdésről írott rövid esszé (2-3000 n) és egy műelemzés
(4-5000 n). A dolgozatokat erre az e-learning-felületre kell feltölteni a megadott
határidőig (későbbi pótlásra nincs lehetőség). Minimum 5 szöveget be kell adni
ahhoz, hogy valaki jegyet kapjon (ezek közül minden műfajnak legalább egyszer
szerepelnie kell), de lehet többet beadni.
Ebben az esetben az osztályzatokat így fogom kiszámolni:
Írásbeli feladatok: 5x10 pont - max. 50 pont
Jelenlét: alkalmanként 5, de max. 50 pont; aktivitás az egész félév során: plusz 10
pont
osztályzás:
0-50 1
51-60 2
61-70 3
71-80 4
81-100 5
2. Zárthelyivel a vizsgaidőszakban. A zárthelyi a kötelező szakirodalomból lesz,
rövid esszékérdésekre kell majd válaszolni. Ebben az esetben nem muszáj órára
járni, de az órai előadások és beszélgetések segítenek a szakirodalom
feldolgozásában. Jegyzeteket nem lehet használni. Aki szeretne javítani az órai
munkával szerzett jegyén, az is írhat zh-t.

Tematika és
irodalom:

- Roger Chartier: A könyv metamorfózisa. Bp-i Francia Intézet, 2001.
http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html
- Amadeo Petrucci: Olvasás az olvasásért: Az olvasás jövője. In: Guglielmo
Cavallo – Roger Chartier, szerk.: Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban.
Budapest: Balassi, 2000, 381-401.

- Pierre Bourdieu: Előadások a televízióról. Osiris, Budapest, 2001. [1996] ford.
Erőss Gábor. Előszó, A stúdió és kulisszái.
- Hammer Ferenc: Közbeszéd és társadalmi igazságosság: A Fókusz
szegénységábrázolása. Médiakutató, 2004. 1. (tavasz)
http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_01_tavasz/01_kozbeszed/01.html
- David Bordwell: A klasszikus elbeszélésmód. In: Vajdovich Györgyi szerk.: A
kortárs filmelmélet útja. Palatinus, 2004: 182-128. Ford. Mester Tibor.
- Hilary Radner: Új Hollywood új nője. Gyilkosság gondolatban - Sarah és
Margie. Apertura, 2009. tél http://apertura.hu/2009/tel/radner
- Susan Sontag: A szenvedés képei. Európa Könyvkiadó, Bp. 2004. [2003] ford.
Komáromy Rudolf
- Douglas Crimp: A posztmodernizmus a fotográfiában. Ex Symposion 32-33
(2000): 17-22. http://www.exsymposion.hu/

Kurzus
BBN-MTU-401/a és BBN-MTU-401/b
kódja(i):
Kurzus címe: A reprezentáció politikája
Tanár neve:
Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus
típusa:
Kurzus
leírása:

Dr Pellandini-Simányi Léna
Péntek 09:00-10:30, 40-es terem
Péntek 11:00-12:30, 40-es terem
szeminárium
Az a mód, ahogyan a média egyes társadalmi csoportokat, témákat,
eseményeket bemutat nem mindig objektív: egy adott értelmezést
nyújt csupán, amelyet érdekek és értékek formálnak. Egyes
elméletek szerint ez a médiakészítők manipulatív szándékaival
magyarázható; mások úgy gondolják, hogy ez elkerülhetetlen, mivel
a nyelv és a kategóriák, amelyeken keresztül a világot megértjük,
eleve értékeket és érdekeket tükröznek. A tantárgy címében szereplő
„politika” szó ezekre az érdekekre és értékekre vonatkozik. A tárgy
keretében tehát azt vizsgáljuk, hogy milyen érdekek és értékek
állnak egyes csoportok – nők, etnikai csoportok, társadalmi
osztályok - különböző bemutatási módjai mögött, és foglalkozunk
azzal is, hogy ezen bemutatási módok hogyan hatnak vissza magára
a valóságra.
Az érdemjegy két részből tevődik össze:

Kurzus
teljesítésének
követelmény 1. Az elméleti órákra egy rövid házi feladatot kell írni a kötelező
ei:
olvasmányhoz, filmhez vagy kiállításhoz kapcsolódóan, amit előre
fel kell tölteni a tárgy e-learning oldalára. A házi feladatok 5, illetve

10 pontot érnek a feladat nehézségétől függően. A házik határideje
mindig az adott óra kezdete, kései leadásra nincs lehetőség.
2. Év végén egy 2000 szavas házi dolgozatot kell írni.
A szemináriumokon való megjelenés kötelező, az 5 percen túli késés
hiányzásnak számít.
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Angelusz,R. et al. (szerk) (2007). Média, nyilvánosság,
közvélemény : szöveggyűjtemény. Budapest, Gondolat.
Hall, S. (szerk.) (1997). Representation :cultural representations and
signifying practices. S. Hall. London, Sage.
Dijk, T. A. v. (2008 ). A kritikai diskurzuselemzés elvei. Modern
szociológiai paradigmák. Némedi D. Budapest, Napvilág.
Fraser, N. (2008). Az újraelosztástól az elismerésig? Az
igazságosság dilemmái a poszt-szocializmus korában. Rasszizmus a
tudományban. Budapest, Napvilág.
Hammer, F. (2006). Közbeszéd és társadalmi igazságosság: a
Fókusz szegénységábrázolásának értelmezése. Budapest, Gondolat.

Kurzus kódja(i):

BBN-MTU-411

Kurzus címe:
Kurzus időpontja,
helye:

Technológiai médiumok kultúrtörténete
György Péter
Hétfő 10.00-11.30
39-es

Kurzus típusa:

előadás

Kötelező / ajánlott
irodalom:

Asa Briggs-Peter Burke: A média társadalomtörténete

Tanár neve:

Frédéric Barbier: A könyv története
Jaron Lanier: You are not a gadget, Manifesto ( letölthető
szöveg mellékelve, illetve a Gigapedia.info honlapon.)
Ian Hacking: Rewriting the Soul, Multiple Personality ans
sciences of Memory

Kurzus kódja(i):
Kurzus címe:

BBN-MTU-451/c
BBN-UJS-451/c
Idegennyelvű szakszövegolvasás (angol)

Tanár neve:

Hermann Veronika

Kurzus időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

Szerda 14.30-16.00
40-es
szeminárium

Kurzus leírása:

A félév során a megadott angol nyelvű - elsősorban a populáris
kultúra termékeit és jelenségeit elméleti keretbe helyező - média-és
kultúratudományi szövegek szoros olvasásán keresztül elemezzük a
szakmai-tudományos nyelvhasználat jellegzetes retorikai és
módszertani megoldásait.
Rendszeres és aktív órai részvétel, félév végéig 6 ezer leütésnyi
tetszőleges angol nyelvű szakmai-tudományos szöveg
fordítása
Mitchell, W. J. T., The Work of Art in the Age of Biocybernetic

Kurzus teljesítésének
követelményei:
Kötelező / ajánlott
irodalom:

Reproduction in What do pictures want?: The Lives and Loves of
Images, Chicago, Chicago University Press, 2006, 309-336.
Mitchell, W.J.T., Abstraction and Intimacy in What do pictures want?:
The Lives and Loves of Images, Chicago, Chicago University Press,
2006, 222-245.
Whiteley, Sheila, Little Red Rooster v. The Honkey Tonk Woman.
Mick Jagger, sexuality, style and image in Whiteley, Sheila (ed.)
Sexing the Groove. Popular music and gender, Routledge, London,
1997, 67-100.
Leonard, Marion, 'Rebel girl, you are the queen of my world'.
Feminism, 'subculture' and grrrl power in Whiteley, Sheila (ed.)
Sexing the groove. Popular music and gender, London, Routledge,
1997, 230-257.
Whiteley, Sheila, Seduced by sign. An analysis of the textual links
between sound and image in pop videos in Whiteley, Sheila (ed.)
Sexing the groove. Popular music and gender, London, Routledge,
1997, 259-277.
Bordo, Susan, 'Material Girl': The Effacements of Postmodern
Culture in Unbereable weight: feminism, Western culture and the
body, Berkley and Los Angeles, The University of California Press,
2003, 245-277.
McRobbie, Angela, Shut Up and Dance: Youth Culture and Changing
Modes of Femininity in Morag, Shiac (ed.) Feminism and Cultural
Studies, Oxford-New York, Oxford University Press, 1999, 65-89.

Kurzus kódja(i):

BBN-UJS-412/a

Kurzus címe:

Műhelygyakorlat – TV ismeretek

Tanár neve:

Gát György

Kurzus időpontja,
helye:

Szerda 14.00-15.30-ig
Alagsor stúdió

Kurzus típusa:

szeminárium

Kurzus leírása:

Stúdió,vezérlő,világítás,díszlet,kamera betanítása
-Technikai gyakorlatok
-Párbeszédek felvétele/kettő,több ember/
-Lámpák használata,világítás-alapismeretek
-Vezérlő:szintezés,whispult,vágás
-Kameremozgások technikája
-Stúdióbiztonság
-Munkakörök

Kurzus
kódja(i):
Kurzus címe:

BBN XKO-122/a

Tanár neve:

Házas Nikoletta

Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

K 11.30-12.50 -135-ös terem

Kurzus
leírása:

Kurzus
teljesítésének
követelményei
:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Tudományos szövegírás

gyakorlat

A félév során megismerkedünk a tudományos szöveg fogalmával,
műfajaival, fontosabb jellemzőivel, áttekintjük a szakdolgozat
írásához és előkészítéséhez szükséges elvi és gyakorlati ismereteket.

Kiselőadás és a félév végén egy mini-szakgolgozat (cím, bibliográfia,
tartalomjegyzék, bevezető fejezet) leadása

Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi,
1999
Baintner Károly: Hogyan írjunk tudományos közleményeket? Bp,
1982
U. Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp, 2000
Gyurgyák János: Szekresztők és szerzők kézikönyve, Osiris, Bp, 1997
Havasréti József: Tudományos írásmű, Bölcsész konzorcium, Pécs,
2006
Stanley Fish: „Bizonyítás vagy megyőzés: a kritikai tevékenység két
modellje”, in. Az irodalom elméletei III. Jelenkor, Pécs, 1997, 5-27.
o.
Max Weber: „A társadalomtudományos és társadalompolitikai
megismerés objektivitása”,
In: Wessely Anna (szerk.) Tanulmányok, Osiris, 1998, 7-69.o.

