
 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-106 

Kurzus címe: Szociálpszichológia 2. 

Tanár neve: Csepeli György 

Csókay Ákos 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Péntek 13:30-15:00 

40-es terem 

Kurzus típusa: előadás 

Kurzus leírása: A Szociálpszichilógia II. folytatja a Szociálpszichológia I. tárgy által elindított gondolatmenetet, ám most 

megfordul az irány. Míg a Szociálpszichológia I. az én-től elindulva sorra vette az interaktív társas  élet 

formáit, és azt vizsgálta, hogy miként van jelen az ember a társadalomban, addig a Szociálpszichológia II. azt 

nézi, hogy miként van jelen a társadalom az emberben. A félév során sorra vesszük az interiorizált társadalom 

lelki lenyomatait, majd az utolsó órán bezárjuk a legelső órán elindított kört: bemutatjuk a társadalmi 

identitásra vonatkozó elméleteket. 

 

Követelmények 

 

Rendszeres óralátogatás, aktív részvétel, zárthelyi, s a félév végén írásbeli vizsga. 

 

Menetrend 

 

II.14.. A vélemény        

Társadalmi összehasonlítás 

A vélemény meghatározása       

A beágyazatlanság        

A vélemények változékonysága           

 

II. 21. A nézetek és a nézetrendszer       

Nézetek és normák       

A nézetek változása        

Nézetek és érdekek       

Egymásnak ellentmondó nézetek     

Stabilitás – instabilitás        

Zártság és nyíltság        

Ideológia    

 

II.28. A szociális attitűd             

Történet          

Az attitűd szerkezete        

Attitűdök és tárgyaik         

Az attitűd dimenziói        

Az attitűd funkciói        

Attitűd és viselkedés        

Az attitűdök mérése       

Az attitűdök szilárdsága            

 

       III.7.  Az attribúció   

       A „miért” kérdések         

Az okság látszatai        

Elméletek az attribúcióról      

Érintettség és hozzáférhetőség           

Attribúció és nemzettudat      



Nemzetközi összehasonlító 

attribúciós vizsgálatok              

 

 III.14. Választás és döntés        

Választás          

Elégtelen reprezentativitási tapasztalat     

A véletlen előfordulásoknak tévesen 

tulajdonított szabályszerűség       

A távoli jövő bizonytalansága           

Hozzáférhetőségi heurisztika      

Elképzelhetőség         

Igen kicsiny és igen nagy valószínűsége   

Látszatkorreláció        

Elégtelen igazítás        

Vágyak és kívánságok        

Döntés               

 

III.21.. Attitűdváltozás (Csókay Á.)           

Ragaszkodás az attitűdökhöz      

Örömkeresésé – szomorúságkerülés      

Az egyensúly elve        

Az összhang elve            

A kognitív disszonancia     

Ellenpéldák a kognitív egyensúlyra     

Korlátozott feszültségredukció      

A feszültség indukciója            

 

III.28. Önigazolás 

Az önértékelés 

Harc az aljasság vélelme ellen      

Harc az ostobaság vélelme ellen     

Aljas vagyok-e vagy ostoba?        

Az önigazolás elmardása            

 

IV. 4. Csoportközi viszonyok            

Csoportközi helyzet       

Csoportokra szakadás         

Társadalmi nagycsoportok a posztmodern korban     

A csoportközi viszonyok szociálpszichológiája    

Minimális csoportfeltételek       

Relatív és abszolút előnyök      

Dichotomizáció         

A csoportközi konfliktus és oldása      

Kísérlet és történelem              

       

 

  IV. 11. Sztereotípiák              

A sztereotípia fogalma       

A sztereotípiák változása       

 A sztereotípiaképződés válfajai      

A sztereotípiák megismerő funkciója          

A sztereotípiák szociológiai funkciója          

Az általános autosztereotípia       

Az általános heterosztereotípia   

Sztereotípia és logika      

Nemzetkarakterológia       

Kivételképzés        

Pszichoanalízis és sztereotípiák      

Felettes én típusú sztereotípiák      

Az ösztön-én típusú sztereotípiák 



 

IV. 18. Tavaszi szünet 

Csoportközi előítéletek        

A csoportközi előítéletek típusai     

Előítéletes személyiség        

Az „F-skála”  

Szociális dominancia        

Az előítéletesség fokozatai      

Mai xenofóbia, antiszemitizmus, cigányellenesség         

            

IV. 25. Kisebbségek           

Kisebbség és csökkentértékűség      

A többségre ható kisebbség        

Elit, avantgárd        

Tőkehiányok         

Az értékek elvétele        

Képzelet és kisebbség       

A többség kisebbségre vonatkozó tudáskészlete  

Kisebbségészlelés      

Keresztkategorizáció        

A kisebbségekre vonatkozó sztereotípiák   

Illuzórikus korreláció        

A rossz csábítása          

           

 

V.2 .Értékek (Csókay Á.)            

Az értékekről való tudás       

Az értékek immanenciája       

Az értékek funkciói       

Tradicionális és modern társadalmak          

Az értékekhez való hozzáférés nehézségei          

Elkötelezettség és értékhiány      

Értéktesztek       

Értékkutatás        

Összehasonlító kultúraközi vizsgálatok       

 

V. 9. Pázmány Nap    

 

V. 16 Társadalmi identitás         

Idem esse  

A személyes identitás 

A kollektív identitás 

Identitás és helyzet    

Az identitás hiánya        

A meghasadt identitás       

Negatív identitás        

A modern identitásprojekt vége      

Új népvándorlás         

A posztstrukturalista identitásfelfogás         

             

      

 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Csepeli Gy. 2006. Szociálpszichológia. Budapest: Osiris. 204-243. 249-287. 461-532. 

 

Ajánlott irodalom: 

Hunyady, Gy. , Hamilton, D.L, Nguyen Luu Lan Anh (szerk.) 1999. A csoportok percepciója. Budapest: 

Akadémiai Kiadó 

 



 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-113 

Kurzus címe: Gazdasági alapismeretek 

Tanár neve: Almási Miklós 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

kedd 10:00-11,30  

40-es terem 

Kurzus típusa: előadás 

Kurzus leírása: A tárgy célja, hogy képet nyerjünk a mai világgazdaság trendjeiről, a magyar gazdaság főbb kérdéseiről, 

valamint mindezek újságírói megközelítésének mikéntjéről. Ma pl. ilyen izgalmas téma az 

adósságválság, pénzpiacok hatalma, Kína-USA harca a világelsőségért, nyersanyag árrobbanás stb. A 

tárgy nem akarja helyettesíteni a közgazdasági egyetemeken megszerezhető tudást, csak a médiális 

munka számára nélkülözhetetlen eszköz-minimumot szeretné biztosítani 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

Az workshop-jellegű órákon aktív részvétel, (közreadott cikkek, tanulmányok megvitatása) a félév során két 

ZH, valamint óráról-órára főbb gazdasági adatok grafikonszerű ábrázolása. Félév végén írásbeli vizsga. 

(Megadott nyolc kérdésből egy téma kidolgozása). 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

1 Samuelson, P.A.-Nordhaus, W.D.: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, 2005-ös  

 kiadás 25-191, 382-421, 451-479 oldalak (alapirodalom: becenév: SAMU.) 

2 Joseph E. Stiglitz: A globalizáció és visszásságai, 2004, Napvilág) válaszd a II.  

 fejezetből az Etiópiáról szóló elemzést. 

3 Shiller, Robert: Tőzsdemámor, Aliena, 2002. 21-77. old. 

4 Huntington, Samuel: A civilizációk összecsapása, 2004, Európa. Válaszd az iszlám  

 fejezetet: 347-363 old. 

5 Bauman, Zygmund: Globalizáció és társadalmi következményei. Szukits kiadó,  

 2002. 

6 Friedman, Thomas L.: …és mégis lapos a Föld. A 21. sz. rövid története (HVG 

 könyvek, 2008.) Válaszd az első fejezetet és a „gyártáskiszervezés c.-t,  

98-109. old. 

7 Jaksity György: A pénz természete. Aliena kiadó, 2005, 65-187. old. (A gazdaság  

 és pénzügyi piacok elmélete. C. fejezet. (Fontos, érdekes olvasmány) 

 

 Ajánlott: 

Zakaira, Fared: A posztamerikai világ, Gondolat, 2008. 31-80. old. 

Soros György: A 2008-as hitelválság és következményei, Scolar kiad. 2008. 

Polányi Károly: A nagy átalakulás. Napvilág kiadó. 2004. 

Judt, Tony: Balsors ül e tájon. Európa, 2011. 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-114 

Kurzus címe: A mindennapi élet politikája 

Tanár neve: Dr. Szilágyi-Gál Mihály 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Kedd 15:30-17:00 

 251-es terem 



Kurzus 

típusa: 

előadás 

Kurzus 

leírása: 

A szemináriumok globális politikai témák megvitatásából és elméleti hátterük bemutatásából állnak. 

Az irodalomjegyzéket és minden változást a félév alatt (elmaradt óra, időpontok, stb) a 

hallgatók a neptun levelezőlistjára küldött levélben kapják meg. 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelménye

i: 

Egy félévközi dolgozat, egy órán tartott csoportos vagy páros vitán való részvétel és egy félév záró írásbeli 

vizsga. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-201.a 

Kurzus címe: Médiaelemzés: Nemzeti rádiós zenei formátumok társadalmi kontextusai 

Tanár neve: Hargitai Henrik 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Csütörtök,14:00-15:30 

 -135-ös terem 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus 

leírása: Nemzeti rádiós zenei formátumok társadalmi kontextusai 

A kurzus egy közös projekt, melynek végeredménye egy interaktív online tanulmánykötet készül, a nemzeti 

rádiós zenei formátumok társadalmi kontextusai témájában. 

Év elején minden hallgató választ egy rádióban is elérhető zenei stílust és feldolgozza annak társadalmi és 

rádiós kontextusait. 

Nemzeti - egy adott országra jellemző zenei műfajokat vizsgálunk, azaz nemzetközi műfajokat nem (vagy ha 

elterjedt nemzetközileg, akkor csak a kiinduló országban nézzük). 

Rádiós zene formátum - csak olyan zenei műfajokat vizsgálunk, amik formátumként megjelennek az adott 

ország rádiós kínálatában. 

Társadalmi kontextus: az adott zenei műfaj előállítói és fogyasztói oldalának társadalmi kontextusai 

(demográfia, társadalmi osztály, státusz, presztízs), kialakulása, fejlődéstörténete, recepciója (informális, blog 

stb), megítélése, fogyasztói szokásai, alstílusai, az ország zenei stílusai terébe helyezése, kapcsolódó klipjei és 

dalszövegei diskurzuselemzése. A zene mint média dekódolása. 

Rádiós kontextus: mint rádiós formátum, kialakulása, a zenei műfajhoz vagy társadalmi kontextushoz 

kapcsolható rádiós műfaji elemei, leaírása. 

Interaktív: a zenei illusztrációk Spotify vagy YouTube linkkel és adatokkal illusztrándóak 

Online: a dolgozatok online kerülnek publikálásra (radiojatek.elte.hu), html és pdf formátumban is. 

Tematika: 



1. Módszertan, rádióállomáskeresés, szakcikk-keresés, zenei kultúrák definiálása, linkelés kérdései, 

szerzői jogi kérdések 

2. Rádiós formátumok elemzése (módszertan) 

3. Zenei műfajok elemzése (módszertan) 

4. -től. Hallgatói előadások 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei

: 

 1 dolgozat, 1 előadás. A félév során a hallgató szakcikkeket dolgoz fel zenei és rádiós témában, ezeket órán 6 

perces előadásokban zenei mintával együtt ismerteti. A dolgozathoz legalább 5 szakcikk, valamint legalább 3 

reprezentatív rádióállomás figyelése szükséges. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

 Adorno T. 2009. “On Popular Music.” In Cultural Theory and Popular Culture: A Reader, ed. John 

Storey, 63–74. 4th ed. Longman 

 International Advisory Editors, The. 2005. “Can We Get Rid of the ‘Popular’ in Popular Music? A 

Virtual Symposium with Contributions from the International Advisory Editors of ‘Popular Music’.” 

Popular Music 24 (1) (January 1): 133–145 

 Krims, Adam. 2003. “Marxist Music Analysis Without Adorno: Popular Music and Urban 

Geography.” In Analyzing Popular Music, ed. Allan F. Moore, 131–157. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

 Railton, Diane. 2001. “The Gendered Carnival of Pop.” Popular Music 20 (3): 321–331. 

 Jennifer C. Lena and Richard A. Peterson: Classification as Culture: Types and Trajectories of Music 

Genres 

 Laurie Kay Sommers: Inventing Latinismo: The Creation of "Hispanic" Panethnicity in the United 

States 

 Katherine Bergeron: Popular Music in the Middle East, South Asia, and Southeast Asia. 

 Theodor W. Adorno: Essays on Music 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-201:a és :b  

 

Kurzus címe: Médiaelemzés 

Tanár neve: Orbán Katalin 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Csütörtök 9:00-10:30 // 10:30-12:00 

 -135-ös terem 

Kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása: Vizuális környezetünkben számtalanszor kapcsolódnak egymáshoz képek és szövegek. A kurzuson azt fogjuk 

vizsgálni, hogy kép és szöveg együttese milyen különleges lehetőségeket ad történetek elmesélésére, s ezen 

belül milyen sajátosságai vannak a grafikus elbeszélésnek (képregény, grafikus regény) például a fotóval  és az 

animációs filmmel szemben. Az elemzés tárgyai többféle műfaj igényes és izgalmas példái lesznek (köztük pl. 

életrajzi és önéletrajzi képregények, újságírói riport-képregények, képes naplók). 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

Az órán a részvétel kötelező (max. 3 hiányzás). Évközi rövid ellenőrző dolgozatok az olvasmányok alapján.  

Félév végi zárthelyi dolgozat az olvasmányok és az órán tanultak alapján (utolsó órán). 

A félév során beadott feladatok, prezentációk beleszámítanak a jegybe. 

http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3877598.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3877598.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3877598.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/853624.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/25472554.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/25472554.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/541132.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/541132.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/763829.pdf?&acceptTC=true&jpdConfirm=true
http://books.google.hu/books?id=vUUhH7rVyH4C&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false


Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Art Spiegelman: Maus  

Marjane Satrapi: Persepolis (könyv és film) 

Libanoni keringő 

David Small, Stitches részletek 

Joe Sacco, The Fixer részletek 

56-os gyereknaplók részletek 

W. J. T. Mitchell, "Word and Image" 

Mario Saraceni: The Language of Comics (Unit 2) 

Will Eisner, Comics and Sequential Art (részlet, 38-61) 

Benoit Peeters, Four Conceptions of the Page  

Scott McCloud: A képregény felfedezése 2. 4. 6. fejezet 

James E. Young, Art Spiegelman Mausa 

Varga Zoltán és M. L. Hernández az animációs filmről 

Paul Ward, Animated Realities 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-201.e 

Kurzus címe: Médiaelemzés 

Film, TV, Reklámfilm hangelemzés; Audio Description;   

 

Tanár neve: Zalán János 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő 09:00-10:30 

-135-ös terem 

kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása: A hallgatók megismerkedhetnek a filmhang történelmi fejlődésével. Filmek, Televíziós műsorok, 

Reklámfilmek, hangzóanyagának elemzésén keresztül megismerkedhetnek és elsajátíthatják a külföldi filmek 

hangzóanyagának elemzési módszereit. Megismerkedhetnek a külföldi filmek hangzóanyagának fordítási 

nehézségeivel. Az elméleti oktatás megismerteti a hallgatókat a televíziós szerkesztők, filmes szakemberek 

munkájának összetettségével. Bepillantást nyerhetnek a szinkronizálás, hangalámondás rejtelmeibe. A 

filmeken, televíziós műsorokon, és a reklámokon keresztül megismerkedhetnek az audiovizuális tartalmak 

hangkultúrájával.. Az Audio Description (új szolgáltatás a fogyatékos embertársaink számára ) a médiában, A 

cél a hang rangra emelésével együtt egy új szemlélet kialakítása, amely átemeli a filmet, és a televíziót a 

kizárólag képalkotásra irányuló tevékenység korlátain. Az új szemléletben a hang nem alárendeltje a képnek, 

következésképpen a képi megoldás helyet hagy a hangi kifejezésre, és teljes együttműködést biztosít az 

alkotók között annak tudatában, hogy az egyik művészi tényező sem tudja átvenni a másik lehetőségeit. A 

hangkultúra emelése nemcsak műtermi probléma, hanem az általános filmműveltségé is, hogy a néző 

tudatosan hallgatja is az audiovizuális tartalmakat, így a nézőből néző-hallgató lesz. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

1. Folyamatos órai jelenlét és órai munka. A negyedik hiányzás esetén a kurzus NEM TELJESÍTETTNEK 

minősül. Tíz percnél több késés hiányzásnak minősül. Nem kaphat gyakorlati jegyet az a hallgató, akinek 

nincs meg az órai prezentációja, egy beadandó dolgozata és a kurzus utolsó órája előtti beadandó nagy 

dolgozata, mely legalább 10.000 karakter. 

 

 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Herbert Zettl:  Sight, Sound, Motion, (1999) Wadsworth Publishing 

Lohr Ferenc: A film hangkultúrája; Magvető, Budapest.1968. 

Lohr Ferenc: A hangzó filmnyelv, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, Budapest, 1980.  



Rick Altman: Silent film sound (2004) Columbia University Press, New York; 

Ed Sikov: Film Studies: An Introduction (2009) Columbia University Press, New York; 

Tomlinson Holman: Sound for film and television  (2002) Focal Press; 

Balazs Béla: A látható ember, Palatinus, Budapest, 2005. 

Balázs Béla: A film szelleme, Palatinus, Budapest , 2005. 

André Bazin: Mi a film (2002), Osiris;  

Jay Beck, Tony Grajeda: Lowering the boom: critical studies in film sound (2008) Board of Trusttees of the 

University of Illinios;  

Sas István: Reklámpszichológia (2007), Kommunikációs Akadémia  

Róka Jolán: Kommunikációelméleti alapismeretek (2007) Századvég Kiadó 

Bíró Yvette: A hetedik művészet, Osiris, Budapest, 2003. 

Szergej Eisenstein: A forradalom művészete, Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum, 

Budapest,1964. 

Szergej Eisenstein: Forma és Tartalom, Közlekedési Dokumentációs Vállalat, Budapest,1964. 

René Clair: A film tegnap és ma, Gondolat, Budapest,1977. 

Rudolf Arnheim: A film mint művészet, Gondolat? Budapest, 1985. 

Siegfried Kracauer: A film elmélete, Filmtudományi Intézet? Budapest,1964. 

Luigi Chiarini: A film gyakorlata és elmélete, Gondolat, Budapest, 1968. 

Michel Chion: Audio-Vision, Sound on Screen,Columbia University Press, New York, 1994. 

Michel Chion? Film A Sound Art, Columbia University Press, New York,2009. 

David Sonnenschein: Sound Design, The Expressive Power of Music, Voice, and Sound Effects in 

Cinema,Michael Wiese Production, 2001. 

Kovács András Bálint: Mozgóképelemzés, Új Palatinus Könyvesház, 2009. 

Edward Sapir: Culture, Language and Personality, University Of California Press, 1956. 

Geréb Anna: Filmtörténet tizennégy részben. Filmtett,2001.június 

Varga Zoltán: Száműzött szavak, beszédes zörejek. Filmvilág,2011. szeptember  

David Bordwell, Kristin Tompson: A film története, Új Palatinus Könyvesház kft. Budapest.2007. 

Ulrich Gregor, Enno Patalas: A film világtörténete, Gondolat, Budapest, 1966. 

 

 

 

Kurzus címe: BBN-KOM-201.d 

Énkomponálás.net 

Tanár neve: Csókay Ákos 

Fehér Katalin PhD (online vendégoktató a kuala lumpuri Taylor’s University-ről) 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Péntek, 11.00-12.30 

40. terem 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus leírása: A kurzus célja, hogy a hallgatókat bevezesse ez egyén/brand/vállalat digitális reprezentációjával kapcsolatos 

elméleti megközelítésekbe úgy, hogy mindeközben a gyakorlati életből hozott szakemberek és kutatók 

segítségével számos éles helyzet bemutatásán, illetve folyamatban lévő kutatásokba való bekapcsolódáson 

keresztül megismerjük az „énkomponálás” művészetét az új média terében.  

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

Az órák folyamatos látogatása mellett a legfrissebb kutatási eredményeket bemutató angol nyelvű irodalmak 

önálló, csoportokban történő feldolgozása és prezentálása. Harmadik feltétel a kurzus keretében végzendő 

valós kutatási projektbe történő aktív bekapcsolódás, melynek során a hallgatók elsajátíthatják az SNS (social 

network sites) kutatási módszertanok alapjait. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Kötelező irodalom 

- Csepeli György (1997): Szociálpszichológia, a Társadalmi identitás fejezet. Osiris, Budapest. (516-533.p.) 

- Fehér Katalin: Digitális vállalati identitás. In. Horváth Dóra & Bauer András (szerk.): 

Marketingkommunikáció. Akadémiai Kiadó 2013. 124-134. 

- Felix Stadler (2000): Informational identity: from analog to digtal 

http://felix.openflows.com/html/id_ana_dig.html 

http://felix.openflows.com/html/id_ana_dig.html


- Patricia Wallace (2006): Az internet pszichológiája. Osiris Kiadó, Budapest. 

- Ilona Buchem (2012): Digital Identity  

http://ibuchem.wordpress.com/2012/03/06/digital-identity/ 

- Mead, G. H. (1973): A pszichikum, az én és a társadalom. Gondolat, Budapest. (244-253.p.) 

- Pataki Ferenc (1986): Identitás, személyiség, társadalom: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch10s06.html 

- Schawbel, D. (2012): Én 2.0 HVG, Budapest. 

- Trendek 2014-re: http://facebooktippek.hu/2013/12/28/kozossegi-marketing-trendek-2014/ 

 

Ajánlott források 

www.socialtimes.hu hírek és források megismerése 

www.facebook.com/DigitalisIdentitas tartalmi feldolgozása 

www.digitalisidentitas.blog.hu cikkek tartalmának megismerése és beszámolók  

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 

BBN-KOM-211/a 

BBN-KOM-211/b 

Kurzus címe: Webszerkesztés 

Tanár neve: Hajnal Ernő 

Kurzus 

időpontja, 

helye: 

Hétfő, 10:30-12:00 

Hétfő, 12:30-14:00 

 

főépület, földszint, számítógépterem 

Kurzus 

típusa: 

Szeminárium 

Kurzus 

leírása: 

A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a webes környezetben történő munka alapjait. A félév során egy 

gyakorlati helyzetet modellezve ismerkedünk meg mindazokkal a módszerekkel és technikákkal, amik a korszerű, 

hatékony és nem utolsó sorban szabályos feladatvégzéshez szükségesek. 

A képzés első része az internetes környezetben történő munkát mutatja be, második része weboldalak szerkesztésével 

foglalkozik. 

Feldogozott témák: 

 képek, szövegek, videók internetes felhasználási módjai, feltételei 

 fájlok előkészítése internetes felhasználásra: PDF fájlok készítése, tömörített fájlok létrehozása, digitális képek 

méretezése, csoportos műveletek fájlokkal 

 fájlmegosztása, csoportos munka online fájlokkal 

 webszerkesztés alapjai, módszerei, webtartalmak tervezése, webdizájn 

 domain regisztráció, tárhelybérlés, opciók, tervezés 

 HTML, CSS, Java Script alapok 

 websablonok alkalmazása: letöltés, alkalmazási feltételek, tartalommódosítás, formázás, bővítés 

 weboldalak működtetése, látogatottság-mérés 

Kurzus 

teljesítésének 

követelménye

i: 

A kurzus félév végi osztályzatát a két rész osztályzatának átlaga adja. 

Minden hallgatónak mindkét osztályzatot meg kell szerezni.  

Az osztályzatok csak az órán szerezhetők meg. 

 

A kurzus szeminárium, megengedett hiányzások száma: 3 

Ajánlott 

irodalom: 

http://www.w3schools.com  

http://www.w3.org/  

http://weblabor.hu/, http://weblabor.hu/konyvek 

Robert W. Sebesta: A World Wide Web programozása (Panem, 2005) 

Meyer: CSS zsebkönyv (Kiskapu Kft. Kiadó,  2006) 

 

http://ibuchem.wordpress.com/2012/03/06/digital-identity/
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch10s06.html
http://facebooktippek.hu/2013/12/28/kozossegi-marketing-trendek-2014/
http://www.socialtimes.hu/
http://www.facebook.com/DigitalisIdentitas
http://www.digitalisidentitas.blog.hu/
http://www.w3schools.com/
http://www.w3.org/
http://weblabor.hu/
http://weblabor.hu/konyvek


 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-241.a 

Kurzus címe: Médiaelmélet: Hipertext, hipermédia 

Tanár neve: Gács Anna gacsanna@t-online.hu 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda. 12:30-14:00 

 -135-ös terem 

Kurzus típusa: előadás 

Kurzus leírása: A kurzus bevezetés a digitális szöveg-kép-hang-hálózatok vizsgálatába. Többféle területen, többféle kérdés felől 

közelítünk a digitális hálózatok mediális és kulturális jellegzetességeihez. Az olvasmányokat esettanulmányokkal 

kötjük össze. 

 

Az óra részben kapcsolódik egy digitális tananyaghoz, mely itt található: 

http://szabadbolcseszet.elte.hu/ 

 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

Kétféleképpen lehet jegyet szerezni: 

1) Rendszeres órára járással (max. 4 hiányzás) és a félév során 4-ből 3 rövid zh megírásával legalább 2-es 

eredménnyel. A zh-k anyaga az előadás és egy szűkített szakirodalom-lista. A félév végi jegy a 3 zh-jegy átlaga, aki 

4-et ír, az előnyt élvez (a négy jegy összegét is 3-mal osztom ).  Aki jobb jegyet akar, az szóbelizhet. 

 

2) Szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban a megadott témákról és irodalomból. 

 

Az olvasmányok egy része elérhető itt: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B42hgm1rLzo9SWR4TmVPSER0TFk&usp=sharing 

 

 

Tematika és 

irodalom: 
TEMATIKA ÉS KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK A ZH-KRA 

 

Február 12. Bevezető, a félév menetének ismertetése 

 

Febr. 19. Definíciós kérdések, Technológia és kultúra kapcsolata 

Lev Manovich: Az adatbázis logikája. Magyar Műhely, 2000 (115): 48-69. (letölthető a mappából) 

 

Esettanulmány: online múzeumok 

 

Febr. 26. A hálózatokról szóló gondolkodás és a technológia (technológiatörténet) 

 

Vannevar Bush: Út az új gondolkodás felé (1945) 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun 

 

Szakadát István: Xanadu 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/xanadu.hun 

 

Esettanulmány: Memex, Xanadu 

 

Márc. 5. ZH1; A hálózatokról szóló gondolkodás és a technológia (szövegelmélet) 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B42hgm1rLzo9SWR4TmVPSER0TFk&usp=sharing
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/xanadu.hun


Roland Barthes: A műtől a szöveg felé. In: A szöveg öröme. Budapest: Osiris, 1996.(mappa) 

Gérard Genette: Transztextualitás. In: Helikon. 1996/1-2. (mappa) 

 

Márc. 12. Könyvkultúra és digitális kultúra 

 

Roger Chartier: A könyv metamorfózisa. Bp-i Francia Intézet, 2001 

http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html 

 

Esettanulmány: e-book reader, hangoskönyv 

 

Márc. 19. Szépirodalom és nonlinearitás, a szépirodalom digitális közegben 

 

Esettanulmány:  Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán az utazó. Budapest: Európa, 1985; Esterházy Péter: Termelési 

regény. Budapest: Magvető, 1979; Temesi Ferenc: Por I-II. Budapest: Magvető, 1986, 1987; Milorad Pavic: Kazár 

szótár. Újvidék: Fórum, 1987.; Podmaniczky Szilárd: Szép Magyar Szótár. Podmaniczky Művészeti Alapítvány, 

2009. (a zh-ra egyet kell tanulmányozni elsősorban abból a szempontból, mi a forma jelentése, hogyan történik a 

linearitás megtörése a regények esetében és mi ennek a jelentősége) 

 

Esettanulmány: elektronikus kritikai kiadások, hipertextirodalom, kollektív vállalkozások 

 

Márc. 26. ZH2; A szerzőség változó kontextusai; közösségek és tekintélystruktúrák  

 

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában. In: Benjamin, Walter: Kommentár és 

Prófécia. Budapest: Gondolat, 1969, 301-334. http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm 

 

Esettanulmány: Creative Commons 

Esettanulmány: Kritika a neten 

 

Ápr. 2. Az önmegjelenítés hipertextes környezetben 

 

Esettanulmány:  néhány személyes blog és fb-profil 

 

Ápr. 9. Tematikus blogok és közösségek 

 

Aimée Morrison: „Suffused by Feeling and Affect”: The Intimate Public of Personal Mommy Blogging. Biography 

34. 1 (2011 Winter) (mappa) 

 

Esettanulmány: kismamablogok 

 

Ápr. 23. ZH3; Tudományos kutatás és újságírás hipermediális környezetben 

 

Bajomi-Lázár Péter: Hírközlés tegnap és ma, Médiakutató 2009. 3. 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/10_hirkozles 

 

Esettanulmány: academia.edu 

Esettanulmány: véleményblogok 

 

Ápr. 30. Tudományos kutatás és tanulás hipermediális környezetben: Az online archívumok és a kollektív 

emlékezet 

 

Esettanulmány: Az USC Shoah Foundation vizuális archívuma és az IWitness 

 

Május 7. Kollektív tudásprodukció, Online egyetemi kurzusok 

 

Nyíri Kristóf előadása a ME-n: Enciklopédikus tudás a 21. Században (az alábbi linken keressék meg az előadás 

ÍROTT VÁLTOZATát! 

http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/48-enciklopédikus-tudás-a-21-században.html) 

 

Thomas L. Friedman: Revolution Hits the Universities. New York Times, 2013. január 26. 

http://www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.html?_r=0 

http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html
http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm
http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/10_hirkozles
http://www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.html?_r=0


 

Esettanulmány: Wikipédia 

 

Esettanulmány: Coursera, edX, Kahn Academy 

 

Május. 14. Zh4 

 

 

 

 OLVASMÁNYOK A SZÓBELI VIZSGÁRA 

 

1. Magyar nyelvű kötelező olvasmányok (8-at kell elolvasni) 

 

Lev Manovich: Az adatbázis logikája. Magyar Műhely, 2000 (115): 48-69. (letölthető a mappából) 

 

Vannevar Bush: Út az új gondolkodás felé (1945) 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun 

 

Szakadát István: Xanadu 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/xanadu.hun 

 

Roger Chartier: A könyv metamorfózisa. Bp-i Francia Intézet, 2001 

http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html 

 

Bánhegyi Zsolt: Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Open Access Initiative) - Kitekintés és körkép. In: Tudományos 

és Műszaki Tájékoztatás, 2003/6-7. 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2093&issue_id=66 

  

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában. In: Benjamin, Walter: Kommentár és 

Prófécia. Budapest: Gondolat, 1969, 301-334. http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm 

 

Bajomi-Lázár Péter: Hírközlés tegnap és ma, Médiakutató 2009. 3. 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/10_hirkozles 

 

Roland Barthes: A műtől a szöveg felé. In: A szöveg öröme. Budapest: Osiris, 1996.  

 

Roland Barthes: A szerző halála. In: A szöveg öröme. Budapest: Osiris, 1996. (mappa) 

 

Roland Barthes: S/Z. Budapest: Osiris, 1997. – tanulmányozzák a könyv felépítését és olvassák el a bevezetőt: 13-

29. o.  

 

Gérard Genette: Transztextualitás. In: Helikon. 1996/1-2. (mappa) 

 

Laurent Jenny: A forma stratégiája in: Helikon 1996/1-2. 

 

ezek közül az egyik: Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán az utazó. Budapest: Európa, 1985; Esterházy Péter: 

Termelési regény. Budapest: Magvető, 1979; Temesi Ferenc: Por I-II. Budapest: Magvető, 1986, 1987; Milorad 

Pavic: Kazár szótár. Újvidék: Fórum, 1987.; Podmaniczky Szilárd: Szép Magyar Szótár. Podmaniczky Művészeti 

Alapítvány, 2009. - elsősorban abból a szempontból, mi a forma jelentése, hogyan történik a linearitás megtörése a 

regények esetében és mi ennek a jelentősége 

 

2. Angol nyelvű kötelező olvasmányok (2-t kell elolvasni) 

 

Aimée Morrison: „Suffused by Feeling and Affect”: The Intimate Public of Personal Mommy Blogging. Biography 

34. 1 (2011 Winter) (mappa) 

 

Rév István: Why does intellectual property matter? . In: Gács A. szerk. A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor 

szemszögéből. Budapest: L'Harmattan, 2007 (mappa) 

  

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/xanadu.hun
http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2093&issue_id=66
http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm
http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/10_hirkozles


Thomas L. Friedman: Revolution Hits the Universities. New York Times, 2013. január 26. 

http://www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.html?_r=0 

 

Bence György: From Edinburgh to Metazines. In: Gács A. szerk. A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor 

szemszögéből. Budapest: L'Harmattan, 2007. (mappa) 

 

Einar Thorsen: Journalistic objectivity redefined? Wikinews and the neutral point of view New Media & Society, 

Dec 2008; vol. 10: pp. 935 - 954. (mappa) 

 

Hesse, Carla: Books in Time. In: Nunberg, Geoffrey, ed.: The Future of the Book. Berkeley: University of 

California Press, 1997: 21-36. 

 

3. Esettanulmányok – a tematikában szereplő esettanulmányok közül válasszon egyet, és azt dolgozza 

ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBM-KOM-251 

Kurzus címe: Politológia, politikai kommunikáció 1. 

Tanár neve: Dr. Szilágyi-Gál Mihály 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda 16:00-17:30 

 251-es terem 

Kurzus 

típusa: 

előadás 

Kurzus 

leírása: 

A kurzus bevezetést nyújt a politikatudomány és ezen belül a politikai kommunikáció néhány 

alaptémájába. Az alapok tisztázásának része többek között a konzervativizmus, a liberalizmus és a 

szocializmus fogalmának tisztázása, a politika és az etika viszonya, valamint a politikai 

szimbólumok. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelménye

i: 

A jegy egy rövidebb félévközi és egy hosszabb félév végi dolgozatból, valamint egy félévzáró 

írásbeli vizsgából áll. A dolgozatok lábjegyzetekkel ellátott, érvelő, a megadott irodalom 

valamilyen problémájával kapcsolatban egy tézist kifejtő, cikkszerű szövegek kell legyenek. 

 

A részletesebb leírást és a kurzus anyagát a 

hallgatók a neptun levelezőlistjára küldött levélben kapják meg február 15-e előtt. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-261a 

Kurzus címe: Írásgyakorlat 

Tanár neve: Gács Anna; gacsanna@t-online.hu 

http://www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.html?_r=0


Kurzus 

időpontja,  

helye: 

kedd 12:30-14:00 

 -135-ös terem 

Kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása: Az órán az elmúlt száz évben írott tárcák, jegyzetek alapján fogunk gyakorlatokat végezni. Nagy tekintélyű 

magyar szépíróktól válogattam szövegeket a 20. század első éveitől napjainkig, olyan szerzőktől, akik 

szépirodalmi tevékenységük mellett rendszeresen írtak-írnak publicisztikát is. Ady Endre, Kosztolányi Dezső, 

Móricz Zsigmond, Szép Ernő, Márai Sándor, Bálint György, Esterházy Péter, Darvasi László, Tóth Krisztina 

szövegeinek segítségével próbáljuk meg feltérképezni a szépirodalom és az újságírás határvidékét, és az ő 

szövegeik tanulságaiból kiindulva próbálnak meg a hallgatók tárcákat, jegyzeteket írni aktuális társadalmi, 

kulturális jelenségekről, olyan témákról, melyek mindennapi tapasztalatainkkal kapcsolatosak. 

 

Időrendben haladva minden órán egy szöveg kerül sorra. Az órán közösen megbeszéljük az adott 

publicisztikát (pl. az írói pozíció kérdése, témaválasztás és a téma adaptálhatósága a mai világra, szerkezet, a 

narratív elemek és a reflexió viszonya stb.), majd megbeszéljük, hogy hogyan kapcsolódjon hozzá a hallgatók 

által írt szöveg. A következő órán közösen megbeszélünk a beadott szövegek közül néhányat, és elővesszük a 

következő publicisztikát és így tovább. 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

A kurzust csak rendszeres órára járással lehet elvégezni. A félév során mindenkinek 5 db szöveget kell 

írnia, ezek 2-3000 karakteresek legyenek szóközzel együtt. Ezek közül legalább kettőt közösen beszélünk 

meg, a többit folyamatosan értékelem és visszaadom.  

 

A szövegeket csak az aktuális órán fogadom el, utólag nem! Nyomtatva vagy olvasható kézírással kérem 

őket. Akinek a szövegét az órán megbeszéljük, az vagy küldje el nekem előző este, vagy hozza 15 

példányban. 

 

A jegy alapvetően az 5 írás jegyéből jön össze, de az aktív órai munka és plusz írásművek beadása segíthet 

dönteni vitás kérdésekben. 

Tematika és 

irodalom: 

Az olvasmányok letölthetők egy webtárhelyről, melynek elérhetőségét kurzusmailben küldöm ki. 

Itt lesz egy dokumentum is, melyben nyomon követhetik, mikor melyik szöveg kerül sorra, és milyen feladat 

kapcsolódik az adott szöveghez. 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM  261.b 

Kurzus címe: Írásgyakorlat 

Tanár neve: Dr. Házas Nikoletta 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő, 9.30-11.00 

40-es terem  

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: A félév során néhány kreatív gyakorlat mellett az újságírás leggyakrabban használt műfajai (kritika, 

glossza,tárca, hír, interjú, portré, riport, tudósítás, stb.) tanuljuk meg elsajátítani. 

Kurzus 

teljesítésének  

Folyamatos órai munka 



követelményei: 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

 

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): 
BBN-KOM-281a 

 

Kurzus címe: Társtudományok: Alkotmányjog 2. 

Tanár neve: Pap András László 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

kedd 16.00-17.30 

-135-ös terem 

Kurzus típusa: BA szeminárium 

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, , ombudsmanok, 

állampolgársági jog, antidiszkriminációs jog) 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. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

1)  órai részvétel (maximum 3 hiányzás);  

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) 

Kötelező 

irodalom: 

Magyarország Alaptörvénye, http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11043.pdf 

továbbá a kurzus kezdetén rendelkezésre bocsátott, az internetről elérhető jogszabályok és alkotmánybírósági 

határozatok. 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-281.b  

Kurzus címe: Társtudományok: A cirkusz mint irodalmi és publicisztikai szüzsé 

Tanár neve: Teller Katalin 



Kurzus 

időpontja,  

helye: 

csütörtök 12:00-13:30 

39-es terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: A szemináriumon olyan irodalmi, publicisztikai és filmes alkotásokat elemzünk, amelyek a cirkuszt vagy a 

cirkusz motívumát szüzséként alkalmazzák. Arra keressük a választ, hogy irodalom- és film-, valamint 

kultúrtörténetileg megállapíthatók-e elmozdulások a szó szerinti és allegorikus/szimbolikus értelmezés között, 

és hogy a cirkusz gyermek-, ifjúsági és felnőttirodalmi olvasata között milyen közös metszet tárható fel. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

A szemináriumi jegy feltétele aktív órai munka, és vagy órai kiselőadás formájában bemutatott, vagy 

szemináriumi dolgozatként beadott problémaközpontú szövegelemzés. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Kötelező primér olvasmányok: 

Bodor Ádám: Egy nagyon kicsi cirkusz. In: uő: Megérkezés északra. Bukarest: Kriterion 1978, 60-62. o. 

Heinrich Böll: Egy bohóc nézetei (1962-63). Budapest: Magvető 1982. 

Déry Tibor: A cirkusz (1962), in: uő: Niki és más történetek. Budapest: Móra 1982, 96-114. o. 

Eörsi István: Bohóc a hídon. In: Czele György, Fenákel Judit é. m.: Bohók és bohócok. Öt új magyar 

egyfelvonásos. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda 1978, 51-60. o. 

Jean Genet: A kötéltáncos (1957). In: Nagyvilág 39. évf., 1994/1-2. sz., 20-29. o. 

Határ Győző: A Kingán farkas (1960). In: uő: A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb 

elbeszélések. Budapest: Argumentum 2005, 608-613. o.  

Franz Kafka: Az éhezőművész (Első bánat [1920 k.]; A kicsi nő [1923]; Az éhezőművész [1912-22]; Josefine, 

az énekesnő, avagy Az egerek népe [1924]), több kiadás. 

Karinthy Frigyes: Prológus egy cirkusz-filmhez (1914), több kiadás.  

Karinthy Frigyes: A cirkusz (1915), több kiadás.  

Thomas Mann: Mario és a varázsló (1930), több kiadás.  

Márai Sándor: Cirque d’Hiver ÉS Wolly ÉS Kritika (1931). In: uő: Műsoron kívül. Budapest: Helikon 2004, 

85-86., 92-95., 119-122. o. 

Henry Miller: Mosoly a létra tövében (1959). In: Nagyvilág 36. évf., 1991/8. sz., 1142-1157. o. 

Erin Morgenstern: Éjszakai cirkusz (2011). Budapest: Libri 2012. 

Zelk Zoltán: Randow, Gérard partnere (1967). In: uő: Egyszervolt ember. Budapest: Szépirodalmi 1985, 314-

317. o. 

Zoli (Hirsch Zoltán): Kis ember nagy élete… Önéletrajz. Budapest: sz. k. 1942. 

 

Filmek: 

The Circus (USA, 1928, r.: Charlie Chaplin), in: http://www.youtube.com/watch?v=QMhQVt4qTyE.  

Aglaja (H, 2012, r.: Deák Krisztina) 

 

Kiselőadásokra választható szövegek: 

Angela Carter: Esték a cirkuszban (1984). Budapest: Magvető 2011. 

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr (1973), több kiadás. 

Füst Milán: A sanda bohóc, Goldnágel Efráim csodálatos kalandjai. Budapest: Magvető 1957. 

Alekszandr Kuprin: Cirkusz (1901), több kiadás. 

Tersánszky Józsi Jenő: A repülő család (1923). In: uő: A Sámsonok. A repülő család. A havasi selyemfiú. 

Budapest: Holnap 2001, 87-186. o.  

 

Ajánlott szakirodalom: 

Paul Boissac: Semiotics at the Circus. New York: de Gruyter 2010. 

Günter Bose és Erich Brinkmann: Geschichte und Ästhetik einer niederen Kunst. Berlin: Wagenbach 1978. 

H. Orlóczi Edit: Szabad a porond. A magyar cirkuszi testnyelvjáték (1890–1914). Budapest: Jószöveg 2006. 

Sylke Kirschnick: Manege frei! Die Kulturgeschichte des Zirkus. Stuttgart: Theiss 2012. 

Ewgeni Kusnezow: Der Zirkus der Welt (oroszul 1930). Ford. Ernst Günther, Gerhard Krause. Berlin: 

Henschelverlag 1970. 

Monica J. Renevey (szerk.): Le grand livre du Cirque. 2 kötet. Geneve: Bibliotheque des Arts 1977. 

Jean Starobinski: Porträt des Künstlers als Gaukler. Drei Essays. Ford. Markus Jakob. Frankfurt am Main: 

Fischer 1985. 

http://www.youtube.com/watch?v=QMhQVt4qTyE


Szabolcsi Miklós: A clown mint a művész önarcképe. Budapest: Corvina 1974. 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-281/C 

Kurzus címe: Zene a hangrögzítés korában 

Tanár neve: Pintér Tibor 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

kedd 14.00-15.30 

39-es terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: A félév során a zene esztétikai tapasztalatának azt a fordulatát értelmezzük, amely a hangrögzítés 

megjelenésével, majd fokozatos tökéletesedésével ment végbe. Ennek feltérképezéséhez a kurzus első két 

órájában a zenehallgatás történetét tekintjük át, melynek során az a kérdés kerül középpontba, hogy miként 

vált a zenehallgatás magányos, intim tevékenységgé, és ez hogyan írja felül a korábbi zenehallgatási módokat. 

Médiatörténeti része a félévnek a hanghordozók technológiai tökéletesedése: a fonográftól a digitális 

felvételig. Mindezek a legszorosabban összefüggenek olyan kérdésekkel mint (1) a teljes nyugati 

zeneirodalom mint kéznéllevő repertoár, (2) a műalkotás és a technikai reprodukció elmélete Walter Benjamin 

nyomán, (3) a hangfelvétel mint par excellence műalkotás Glenn Gould felfogásában, (4) a digitális hang mint 

a valóságban nem létező fenomén: a zenei valóság kérdésessége.  

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

szemináriumi (beadandó) dolgozat 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Az első órán adom meg. 

 

 

Kurzus 

kódja(i): BBN-KOM-281/d 

Kurzus címe: Társtudományok: Divat és történetmesélés 

Tanár neve: Hermann Veronika – Dr. Keszeg Anna 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Cs,16:30-19:30, 251 P,09:00-12:00, -135 

Megjegyzés: négy alkalommal, március 6-7. és április 3-4. 

Kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása: A kurzus célja példákon keresztül szemléltetni, hogy a történetmesélés mint a vizuális üzenetközvetítés  

eszköze hogyan működik/működött a kortárs és 20. századi divatvilágban. Kiindulópontként a  

történetmesélés kortárs gyakorlatait, a fogalom sikertörténetét kell megértenük, illetve annak  

alkalmazását az arculatépítés különböző, divathoz területein. A kurzus példatárába bekerülnek a  

divatsajtó, a divattervezői személyi branding, illetve a divat- és luxusmárkaépítés különböző esetei.  

Az elemzések nézőpontja a medialitás problematikája felől közelít alapul véve Marie-Laure Ryan  

megfontolásait. A kurzus felvételének feltétele a Divatelmélet tárgy előzetes elvégzése. 

 

 



Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

szemináriumi dolgozat (min. 12 ezer karakter), rendszeres és aktív órai  

részvétel 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Ryan, Marie-Laure (szerk.): Narrative across Media. The Languages of Storytelling. University of Nebraska 

Press, Lincoln, 2004. 

Salmon, Christian: Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. La 

Découverte/Poche, Paris, 2007. 

Tungate, Mark: Communication via catwalk. In: Uő: Fashion Brands. Branding Style from Armani to Zara, 

Kogan Page, Londong and Philadelphia, 2005. 

Weisberger, Lauren: A főnöknőm egy boszorkány. Ford. F. Nagy Piroska, Gabo, Bp., 2005.  

Gough-Yates, Anna: Desperately tweaking Susan: the business of women’s magazines in the 1990s. In: Uő: 

Understanding Women’s Magazines. Publishing, Markets and Readerships, Routledge, Taylor&Francis 

Group, 2003, 132–153. 

Lynge-Jorlén, Ane: Between Frivolity and Art: Contemporary Niche Fashion Magazines in Fashion Theory 

Vol. 12. No. 1, March 2012, 7-28. 

Ndalianis, Angela: Architecture of the Senses: Neo-Baroque Entertainment Spectacles. in David Thorburn – 

Henry Jenkins (ed.): Rethinking Media Change. The Aesthetics of Transition. The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, London, England, 2003, 355–375. 

Gilbert, David, Urban outfitting: the city and the spaces of fashion culture in Bruzzi, Stella-Church Gibson, 

Pamela (ed.) Fashion Cultures: Theories, Explorations and Analysis, London and NY, Routledge, 2006, 7-25. 

 

  

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-291#1.14 

Kurzus címe: Rádiós hírszerkesztés gyakorlat 

Tanár neve: Hargitai Henrik 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Péntek,11:00-12:30 

 39-es terem 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus 

leírása: 
 A kurzus során a hallgatók elsajátítják a rádiós hírírás szakmai jellegzetességeit és ettől eltérő híreket 

gyártanak.  

  

 Hírszerkesztési szövegstílus elsajátítása 

 Heti szerkesztőségi ülések a tematika megbeszélésére 

 Felolvasási, hír vágási gyakorlat 

 Rendszeres, heti munka 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei

: 

 A félév során minden hallgató minden héten készít 1 hírt határidőre, és a félév során legalább háromszor (a 

kurzus résztvevői számától függően) a hírek szerkesztésében és felolvasásában is részt vesz. Minden 

teljesítményére egy kis jegyet kap, aminek matematikai átlaga alapján kap év végén jegyet. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Kisközösségi rádiósok kézikönyve. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, 2004. (Szerk: Hargitai Henrik). 

273 oldal. 

 



Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM- 291#1.15 

Kurzus címe: Élet/művészet: Gender - olvasatok 

Tanár neve: Dr. Házas Nikoletta 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Kedd 14.00-15.30 

 -135-ös terem 

Kurzus típusa: szakszeminárium 

Kurzus leírása: A kurzuson, melyet Gender- témákat kutató MA-s hallgatókkal közösen tartunk a Gender- kutatás néhány 

témájával és a kutatás módszertanával ismerkedünk meg. Az MA-s hallgatók prezentációit 

megvitatjuk, s emellett mindenki választ magának egy témakört, melyet a félév végére tanulmány 

formájában kidolgoz. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

 tanulmány 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

S. Agacinski: Politique des sexes (1998) vagy Métaphysique des sexes, masculin/féminin aux sources du 

christianisme (2005) 

Beauvoir, Simone de: A második nem, Bp. Gondolat, 1969 

 R. Barthes: Beszédtöredékek a szerelemről, Atlantisz, (1997) 

H. Cixous: Anna-grammák, Kijárat  (2012) 

H. Cixous: „A medúza nevetése2”, in. Testes Köny/2, Szeged, 1997 

M. Foucault: A szexualitás története, A tudás akarása, Atlantisz (1996) 

L. Irigaray: „A másik nő, mely nem egy nem(iszerv)ű”, Arkanum, 10, 1992 december, 48-60.o. 

J. Lacan: „A fallosz jelentése”, Café Babel, 1998/3, 141-161.o. 

Lacan: „A tükör stádium, mint az én funkciójának kialakítója, ahogy ezt a tapasztalat feltárja a számunkra”, 

Thalassa/4, 2-11.o. 

Derrida: Droit de regard /The right of inspection, 1985 

Kristeva: Az anyaságról, Magyar Lettre Internationale, 1997/nyár 

Kristeva: Bevezetés a megalázottsághoz, Café Babel, 20, 169,o, 

Kristeva: Egyik identitásból a másikba, Helikon, 1995, 1-2, 62-79.o. 

SMért félünk a farkastól? – Feminista irodalomszemlélet itt és most. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 

2007. (A benne lévő bibliográfiával!) 

Helikon folyóirat Feminizmus száma (a benne lévő bibliográfiával) 

és az egyéni kutatások tematikus szakirodalma 

  

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-291#1.17 

Kurzus címe: Romakép Műhely (szakszeminárium) 

Tanár neve: Müllner András Dr. 

Kurzus 

időpontja,  

Helye: 

Szerda,18:00-19:30 

 DocuArt Mozi 

Kurzus típusa: Gyakorlat 



Kurzus leírása: Antropológiai képértelmezések művészek, társadalomkutatók, filmes szakemberek, egyetemi hallgatók 

részvételével. Közösségi filmklub szerdánként 18:00-kor a DocuArtban. A DocuArt és az ELTE MMI Média 

Tanszék közös programja.  

 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

1. Jelenlét a filmvetítéseken és az azokat követő beszélgetéseken (katalógus). 

2. A program témái közül egy kiválasztása, és csoportmunkában való feldolgozása. Egy csoportot 3-4 hallgató 

alkot, akik konzultációs segítséggel gondoznak egy-egy programelemet: kutatást végeznek, felkészülnek a 

programra, levezetik a beszélgetést. Előzetes szakirodalmat az oktató biztosít, és azt ki lehet egészíteni a saját 

kutatás alapján. 

3. Egy dolgozat megírása. (Vázlat a tavaszi szünet végére, erről konzultáció az oktatóval, a leadás a szorgalmi 

időszak utolsó hetében.) 

4. Legalább négy-öt konzultáció a kurzus vezetőjével. (Minden szerda 17.00, a DocuArt Moziban, illetve a 

konzultációra lehetőség nyílik még a fogadóóra keretében is, csütörtökön 12:00-14:00 között.) 

 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Program + szakirodalom 

 

1. Február 19. „Félrement road movie és más utak” 

Szomjas György: Tündérszép leány (1969) 

Erdély Miklós: Álommásolatok (részlet) (1977) (A Rajczy Margit-féle rész.) 

Lidija Mirković: Dialog with Carmen (2010) URL: http://irfc.info/films/dialogue-with-carmen  

Sugár János: Omara (2010) (részlet) 

 

Címkefelhő: patriarchális rendszer és női szempont, fehér (férfi)többség és alárendelt női (rassz)szerep, 

feminizmus, műfajiság (road movie és álomfilm), fikció és rendezői beavatkozás 

 

Ajánlott irodalom 

a BBS-hez: 

A társadalmi folyamatok láthatóvá tétele. Beszélgetés a Balázs Béla Stúdió vezetőségével, Filmkultúra, 

1971/5., in Balázs Béla Stúdió, 1961-1981. Dokumentumok a 20 éves Balázs Béla Stúdió történetéből, 

Ifjúsági Ház – BBS, Pécs, 1982. 

 

Erdély Miklóshoz: 

Erdély Miklós: Álommásolatok, in Erdély Miklós: A filmről. Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, 

kritikák (Válogatott írások II.), Budapest, Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, 1995, 191-192. 

Erdély Miklós: Egy Herakleitosz-töredék, Filmvilág, 2001, augusztus, URL: 

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=3405 

Peternák Miklós: Álomrekonstrukció/Álommásolat, Magyar Műhely, 1982. július 15. (21/67.) 71-75. 

Jim Hoberman: Welcome to My Nightmare, Village Voice, February 4, 1986, p. 60. 

 

A (fekete/fehér) nők vizuális megjelenítéséhez: 

Sander L. Gilman: Black Bodies, White Bodies: Toward an Iconography of Female Sexuality in Late 

Nineteenth-Century Art, Medicine, and Literature. Critical Inquiry 12 (1985), No. 1, 204–242. Könyvben: 

Henry Louis Gates (ed.): „Race”, Writing and Difference, University of Chicago Press, 1986, 223-261. URL: 

http://debbiejlee.com/ageofwonder/gilman.pdf 

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., URL:  

http://www.commmunity.eu/2013/02/06/fekete-testek-feher-testek/ 

 

Az előítélet-kutatáshoz: 

Társadalmi előítéletek (két részes tévésorozat, szerkesztette Neményi Mária, 1972) 

Educatio, 2007/1. (Előítéletek c. szám), URL: http://epa.oszk.hu/01500/01551/00039/pdf/  

 

A roma nők képviseletéhez: 

Kóczé Angéla: „Aki érti a világ hangját, annak muszáj szólnia”. Roma nők a politikai érvényesülés útján, in 

Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás - Különbségteremtő társadalom, Gondolat Kiadó, 2010, 208-224. URL: 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsad

alom/pages/014_aki_erti_a_vilag_hangjat.htm  

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=3405
http://debbiejlee.com/ageofwonder/gilman.pdf
http://www.commmunity.eu/2013/02/06/fekete-testek-feher-testek/
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00039/pdf/
http://bookline.hu/szerzo/feischmidt-margit-szerk--/205240
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsadalom/pages/014_aki_erti_a_vilag_hangjat.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsadalom/pages/014_aki_erti_a_vilag_hangjat.htm


 

2. Február 26. „Élet a közeli Balkánon” 

Danis Tanović: Epizód egy vasgyűjtő életéből (2013) 

Gyarmathy Lívia: Koportos (részlet) (1979) 

 

Címkefelhő: fikciós dokumentumfilm, irodalmi adaptáció, mélyszegénység, szegregáció 

Ajánlott irodalom 

 

Az alkotókhoz és a filmhez: 

Balázs József: Koportos (kisregény) 

Rostás Mihályról (a Népművészet Mesterei), URL: http://www.studiolum.com/nm/hu/rostasmihaly.htm  

Szilágyi Erzsébet: Rendezőnők a magyar és az egyetemes filmtörténetben, in Szilágyi Erzsébet (szerk.): A 

film, a rádió, és a televízió a kutatások tükrében: "tükör/tükrök által homályosan"? Válogatott tanulmányok, 

Kodolányi János Főiskola. Budapest – Székesfehérvár, 2001. p. 62-79. 

Fábián László: Gyarmathy Lívia, Népművelési Propaganda Iroda - Magyar Filmtudományi Intézet és 

Filmarchívum, Budapest, 1982. 

Hungler Tímea: Balkáni állapotok, URL: http://revizoronline.com/hu/cikk/4702/epizod-egy-vasgyujto-

eletebol/?cat_id=4&first=0  

 

A fikciós dokumentarizmushoz: 

Gelencsér Gábor: Csend és kiáltvány. A fikciós dokumentarista forma hagyománya, URL: 

http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/gelencser-csend-es-kialtvany-a-fikcios-dokumentarista-forma-hagyomanya/  

Gelencsér Gábor: A Budapesti Iskola. Fikciós dokumentumfilmek a hetvenes évek magyar filmművészetében, 

Iskolakultúra, 2001/10, URL: 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00053/pdf/iskolakultura_EPA00011_2001_10_059- 072.pdf  

 

3. Március 5. „Úton-útfélen” 

Rövidfilm összeállítás 

Moholy-Nagy László: Nagyvárosi cigányok (1932) 

Władysław Ślesicki: Zanim opadną liście (1964) 

Tom Lloyd: Live Before You Die (2008) 

 

Címkefelhő: traveller, etnográfia, antropológia, rövidfilm 

 

Ajánlott irodalom:  

Tom Lloyd: Live Before You Die (2008) 

http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/festival/play/3634/Live-Before-You-Die 

(Információ a film alatti mezőben.) 

David MacDougall: A megfigyelő filmen túl, ford. Ország Mária, in A valóság filmjei. Tanulmányok az 

antropológiai filmről és filmkatalógus, Dialëktus Fesztivál, Budapest, 2004, 61-74. (pdf) 

Faye Ginsburg: Rethinking Documentary in Digital Age, Cinema Journal, Fall 2006; 46, 1, 128-133; URL: 

http://coolstudios.com/576/pdf/ginsburg_docdigitalage6pp.pdf 

 

4. Március 12. „Vándorlás, mobilitás” 

Szuhay Péter-Kőszegi Edit: Mesterségem címere (2002, részlet) 

Tari János: „Szalad a házunk” (2012) 

Szalay Péter: Nomad Plaza – Három vándor (2009) 

 

Címkefelhő:  

 

Ajánlott irodalom:  

Colin Young: A megfigyelő film, in Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai 

filmről és filmkatalógus, Dialektus Fesztivál, Budapest, 2004, 47-60. 

Faye Ginsburg: Shooting Back: From Ethnographic Film to the Ethnography of Media, in Toby Miller – 

Robert Stam (eds.): A Companion to Film Theory, Blackwell, 1999, 295-322, URL: 

https://files.nyu.edu/fg4/public/pdfs/Ginsburg%20-%20Shooting%20Back.pdf 

 

5. Március 19. „Roma színház” 

Emil Lotjanu: A cigánytábor az égbe megy 

Címkefelhő: nemzetiség (roma) színház, Tyeatr Romen, többségi képzelet, előadóművészet mint foglalkozási 

http://www.port.hu/danis_tanovic/pls/pe/person.person?i_pers_id=160730&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.studiolum.com/nm/hu/rostasmihaly.htm
http://revizoronline.com/hu/cikk/4702/epizod-egy-vasgyujto-eletebol/?cat_id=4&first=0
http://revizoronline.com/hu/cikk/4702/epizod-egy-vasgyujto-eletebol/?cat_id=4&first=0
http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/gelencser-csend-es-kialtvany-a-fikcios-dokumentarista-forma-hagyomanya/
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00053/pdf/iskolakultura_EPA00011_2001_10_059-%20072.pdf
http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/festival/play/3634/Live-Before-You-Die
http://coolstudios.com/576/pdf/ginsburg_docdigitalage6pp.pdf
https://files.nyu.edu/fg4/public/pdfs/Ginsburg%20-%20Shooting%20Back.pdf


gettó, „igazi cigány” vs. „új (szocialista) cigány”, irónia és színlelés 

Ajánlott irodalom:  

Alaina Lemon: Forró Vér és Fekete Gyöngy: a cigány eredetiség paradoxona a szocializmus idején és azután, 

ford. Vörös Miklós, Replika, 1996. december (23-24. szám), 243-260. 

http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/18lemon.htm 

Kovács Bálint: Vareso Aver (Valami Más) – Találkozások a Maladype – Találkozások színházával, Criticai 

Lapok Online, URL: http://www.criticailapok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25023  

 

6. Március 26. Bűbáj 

Moldován Domokos: Rontás és reménység (1981) 

 

Címkefelhő: újrajátszás, fikciós dokumentumfilm 

 

Ajánlott irodalom:  

Moldován Domokos: Rontás és reménység, in M.D.: A halottlátó. Filmforgatókönyvek, dokumentumok, 

Gondolat, Budapest, 1982, 293-397. 

Mátyás Győző (szerk.): Rontás és reménység, Balázs Béla Stúdió – MOKÉP, Budapest, 1982. 

Nemes Nagy Ágnes: Parókák (Moldován Domokos: Rontás és reménység c. filmjéről), Kortárs, 1982. április, 

620-621. 

Mátyás Győző: Ready-made avagy a kisiparilag előállított hit tragikomédiája (Moldován Domokos: Rontás és 

reménység c. filmjéről), Forrás, 1982. június, 56-62. 

 

7. Április 2. „Határok” 

Bijan Anquetil: Le Terrain (2013) 

Milutin Jovanovic: Migration (2011)  

+ egy rövidfilm az Idegenek a kertemből gyűjteményből 

 

Címkefelhő: migráció, idegenség és otthonosság,  

 

Ajánlott irodalom:  

Gayatri Chakravorty Spivak: Making Visible, URL: http://igkultur.at/projekte/romanistan/making-visible 

 

8. Április 9. „A nemdráma királynői” 

Jennie Livingston: Paris is burning (1990) 

 

Címkefelhő: performativitás, performansz, drag, queer 

 

Ajánlott irodalom:  

Horváth Kata: „Passing”: Rebeka és a meleg büszkeség napja, Beszélő, 2008. július-augusztus (13. évf. 7. sz.) 

URL: http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Epassing%E2%80%9D-rebeka-es-a-meleg-bueszkeseg-napja 

Judith Butler: Jelentős testek. A „szexus” diszkurzív korlátairól, ford. Barát Erzsébet és Sándor Bea, Új 

Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005. (A „Lángol a nem: az elsajátítás és a szubverzió kérdései” c. 

fejezet.) 

Andrew Parker - Eve Kosofsky Sedgwick: Performativitás és performancia, ford. Müllner András, Apertura, 

2010. ősz, URL: http://apertura.hu/2010/osz/tartalom  

 

9. Április 23. „Szerelem feketén-fehéren” 

Jean Rouch: Emberi piramis (1960) 

 

Címkefelhő: interracial relations, etnográfiai filmkészítés, Új hullám, kollaboratív film 

 

Ajánlott irodalom:  

Heltai Gyöngyi: Etnográfiai filmfesztivál (Párizs, 1995), MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális 

Kutatóközpont, Budapest, 1997, URL: http://mek.oszk.hu/11000/11057/11057.htm  

Kovács András Bálint: Az etnográfus filmrendező, Filmvilág, 1985/7, URL: 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6073  

Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1992. („A nouvelle vague és a 

stílus” c. fejezet) 

Mozgó néprajz. Igaztörténetek és anekdoták Jean Rouch életéről (képregény-kiállításhoz kapcsolódó 

weboldal, URL: http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu=3&kiallitas_id=122  

http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/18lemon.htm
http://www.criticailapok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25023
http://igkultur.at/projekte/romanistan/making-visible
http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Epassing%E2%80%9D-rebeka-es-a-meleg-bueszkeseg-napja
http://apertura.hu/2010/osz/tartalom
http://mek.oszk.hu/11000/11057/11057.htm
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6073
http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu=3&kiallitas_id=122


Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus, Dialektus 

Fesztivál, Budapest, 2004. 

Crawford - Turton (szerk.): Film as Ethnography, Manchester University Press, Manchester and New York, 

1992. 

Ian Christie: A dokumentumfilm megtagadása. Rouch, Marker és Ruiz szemével, ford. Kerényi Máté, 

Replika, 2012/4. (81. szám), 63-70. 

 

10. Április 30. Áldokumentum 

Marion Fuentes: Bontoc Eulogy (1995) 

 

Címkefelhő: áldokumentum, etnográfia, kritikai mozgókép-készítés 

 

Irodalom:  

Alison Griffiths: A korai etnográfiai film hagyatéka, ford. Farkas Clara, Replika, 2012/4. (81. szám), 33-49. 

 

11. Május 7. „Formabontó Győzike Csirip” 

 

Címkefelhő: roma sztár, valóságshow, posztszocializmus 

 

Irodalom:  

Imre Anikó (2009) A (poszt)szocialista valóságshow avagy mit tanulhatunk Győzikétől? Médiakutató, 2009. 

ősz. 131-141. URL: http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/09_gyozike_valosagshow/01.html 

Ha nem lennék cigány, nem lennék sikeres. Munk Veronika interjúja Gáspár Győzővel, Index, 2012. május 

19. URL:  

http://index.hu/kultur/showbiz/2012/05/19/ha_nem_lennek_cigany_nem_lennek_sikeres/  

Munk Veronika: A leghíresebb romák önreprezentációja, in Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám 

(szerk.): „Csak másban”. Romareprezentáció a magyar médiában, Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és 

Médiatudományi Tanszék, Budapest – Pécs, 2013, 66-92. (pdf) 

 

12. Május 14. Besence Open 

Kovács Kristóf: Besence Open (2013) 

 

  

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-291#1.18 

 

 

Kurzus címe: Approaches to Space      

Tanár neve: o Szigethy Gabriella 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő,10:00-11:30 

251-es terem 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus leírása: Az óra teljes mértékben angol nyelven zajlik. A cél az, hogy gyakoroljuk az akadémikus nyelvhasználatot és 

vitakészséget. Éppen ezért min. intermediate nyelvtudás szükséges. Témánk a személyes és kollektív 

emlékezetpolitikákról való beszéd a tér fordulata után előállt helyzetben. Alapvetően a field és a space közötti 

kapcsolatról, kölcsönhatásról lesz szó. Ideálisan mindegyik órán egy-egy cikket/tanulmányt ismertetünk és 

elemzünk nagyvonalakban. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

Egy referátum (20 perc), egy koreferátum (max.10 perc) és egy 2500 szavas (kb. 6 oldal) angolnyelvű szöveg 

megírása. Valamint  2 alkalomnál nem több hiányzás. 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/09_gyozike_valosagshow/01.html
http://index.hu/kultur/showbiz/2012/05/19/ha_nem_lennek_cigany_nem_lennek_sikeres/


Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Az olvasnivalók listáját az első, 2014. február 10-i órán adom meg. 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-291#1.19 

Kurzus címe: Propaganda és ellenpropaganda 1945 után                               

(Szabad Európa Rádió története 1951 – 1993)  

  

Tanár neve: Dr. habil. Simándi Irén c. egyetemi tanár 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő 14:00-15:30 

2. emelet 251-es terem 

Kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása: A stúdium célja a Szabad Európa Rádió (SZER) 1951 és 1993 közötti történetének megismertetése. Ennek 

során kiderül, hogyan működött az amerikai külpolitikai törekvések elérése céljából létrehozott rádió, amely a 

hidegháború egyik eszköze volt. A rádió történetében a legjelentősebb korszaknak az 1950-es évek 

tekinthetők. Az 1950-es években készült műsorokon keresztül lehet a legszemléletesebben bemutatni a rádió 

propaganda szerepét. Ez a stúdium értékes információkat adhat a hallgatóknak tanulmányaikhoz, a rádió 

műsorainak megértéséhez, elemzéséhez. További feladatot jelent az 1945 utáni magyar történelem ismerete, 

hiszen – a nyugati világ bemutatása mellett - ezeknek az események a kommentálása volt hallható az 

adásokban. A korszak és a rádió történetének megértése érdekében intézménylátogatás keretében az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába található dokumentumokkal ismerkedhetnek meg a 

hallgatók.  

A SZER történetében az egyik legfontosabb és a legtöbbet vitatott esemény az 1956-os forradalomban 

betöltött szerepe volt. Mikes Imre (Gallicus) kommentárjain keresztül megismerhetik a hallgatók, hogyan 

mutatta be a rádió, a forradalom történéseit, milyen súlyos tévedései voltak a rádiónak, a kellő információk 

hiánya és a meglévők nem körültekintő felhasználása miatt.     

A stúdium keretében képet kapnak a hallgatók arról is, hogy a korabeli források és a magyar kémelhárítás által 

összegyűjtött dokumentumok felhasználásával, milyen hatékony propagandafilmet készíttetett a magyar 

politikai vezetés, a rádió működéséről. Ennek elemzése szintén része a munkának. 

A rádió történetének további tanulmányozása során a hallgatók ismereteket szereznek az 1960-as, 70-es és 80-

as évek legfontosabb történéseiről, arról hogyan változott meg a rádió műsorpolitikája a világpolitikai 

enyhülés következtében. Végül arról is szót ejtünk, milyen okok vezettek már az 1980-as évek második felétől 

a rádió magyar osztályának 1993. októberi  megszűnéséhez.    

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

gyakorlati jegy, szóbeli beszámoló 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Kötelező irodalom: 

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Bp., 2001.  

Simándi Irén: Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán 1951-1956. Gondolat Kiadó, Bp., 2005.  

Simándi Irén: „Nemzetközi sajtószemle” a Szabad Európa Rádióban 1956. október 22.-november 10. 

Gondolat Kiadó, Bp., 2006.  

Ajánlott irodalom: 

Békés Csaba: Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmányok és válogatott dokumentumok. 

Bp., 1956-os Intézet. 1996.  

Borhi László: A vasfüggöny mögött. Magyarország nagyhatalmi erőtérben 1945-1968. Ister. Bp., 2000. 

Hegedüs András: Élet egy eszme árnyékában. Életrajzi interjú. Készítette: Zsille Zoltán. 1985. Bécs. 

Mickelson, Sig: America’s Other Voice. New York, 1993.  

  

 

 

 



 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-291#1.20 

Kurzus címe: Médiaviszonyok Magyarországon 

Tanár neve: Vörös T. Károly 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Kedd 11:30-13:00 

40-es terem 

Kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása: A sajtóviszonyok alakulása a rendszerváltás óta elsősorban az írott sajtó alapján (Népszabadság, Magyar 

Nemzet, Népszava, Magyar Hírlap, Blikk).  De szeretnék bemutatni a hallgatóknak néhány fontos művet az 

elmúlt húsz év magyar irodalmának terméséből is (Konrád György, Spíró György, Tóth Krisztina, 

Kerékgyártó István,  Háy János, Dragomán György, Markó Béla és Varga Mátyás). A félév során három 

vendéget hívnék az órámra: Varró Szilviát, a tanszék volt tanítványát, az X Kommunikációs Központ 

igazgatóját, Apáti Tóth Katát, a Magyar Posta szóvivőjét és Máthé Andrást, a tanszék volt tanítványát, a 

low public relations ügyfélkapcsolati igazgatóját.  Meglátogatnánk a Népszabadság és a Blikk 

szerkesztőségét, és esetleg megnéznénk a Ringier Nyomdában, hogy hogyan készülnek az újságok. 

 

  

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

Négy megadott témára írott dolgozat (egy riport, egy filmkritika és egy kiállítás kritika + egy recenzió 

Heinrich Böll: Katharina Blum elvszett tisztessége című regényéről) 

 

 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Kötelező olvasmány: Heinrich Böll: Katharina Blum elveszett tisztessége 

                                         

Ajánlott olvasmányok: Konrád György: Elutazás, hazatérés           

                                        Spíró György: Tavasz tárlat 

                                        Tóth Krisztina: Pixel 

                                         Kerékgyártó István: Rücverc      

                                        Háy János: A gyerek 

                                        Dragomán György: A fehér király 

                                        Varga Mátyás: hajnali 3 

                                        Markó Béla: Csatolmány  

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-291#1.21 

Kurzus címe: Választott speciális kollégium: Divatelmélet 

Tanár neve: Hermann Veronika 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő, 15.00-16.30 

 Főépület -135-ös terem 

Kurzus típusa: gyakorlat 



Kurzus leírása: A kurzus célja, hogy a témához kapcsolódó jelentős szakszövegeken keresztül bemutassa a kortárs 

kultúraelmélet egyik leginkább inflálódó – Magyarországon kicsit alulreprezentált – szegmensét, a 

divatelméletet. Jóllehet az öltözködésnek minden korszakban nagy jelentőséget tulajdonítottak, a 

divatelmélet Roland Barthes híres, a divatszemiotika módszertani eszköztárát bevezető A divat mint 

rendszer című munkája óta a kultúratudomány folymatosan fejlődő része, amely a ruhát és a divatot a 

test identikus kiterjesztéseként, illetve jelek halmazaként értelmezi. A divatban rejlő üzenetek 

felfejtéséhez a kortárs divatelmélet leginkább a posztstrukturalizmus és a dekonstrukció belátásait 

alkalmazza, Barthes mellett olyan szerzők elméleteit adaptálva mint Michel Foucault vagy Judith 

Butler. A divatelmélet a ruhákat és az öltözködést az identitás materializálhatóságának tekinti, 

amelynek mindegyik összetevője (szemiotikai értelmeben vett) jelként olvasható. A test és a testen 

hordott jelölők a társadalmi, kulturális, társadalmi nemi, nemzeti vagy akár etnikai identitás vizuális 

reprezentációi. 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 (különös tekintettel a magyarországi államszocializmusra) 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 téma komplexitása megkívánja a 

kultúratudományban gyakori interdiszciplináris szemléletmódot, az irodalom-és médiaelméletek 

ugyanúgy kapcsolódnak a témához, mint a testelmélet, a szociológia vagy a művészettörténet. 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

referátum, szemináriumi dolgozat (min. 12 ezer karakter), rendszeres és aktív órai  

részvétel 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Roland Barthes: A divat mint rendszer, Zsolt Péter (szerk.): Divatszociológia, Georg Simmel: A divat, Fred 

Davis: Fashion, Culture, and Identity, Diana Crane: Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and 

Identity in Clothing, Joanne Entwistle: The fashioned body: fashion, dress, and modern social theory, Joanne 

Finkelstein: The Fashioned Self,  Joanne Finkelstein: Chic – A Look That's Hard to See, Stella Bruzzi (ed.): 

Fashion Cultures: Theories, Explorations and Analysis 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-291#1.22 

Kurzus címe: Televíziós sorozatok 

Tanár neve: Barta Dorottya 

dorottya.barta@gmail.com 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda, 15:30-17:00 

-135-ös terem 

Kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása: A kurzus során a kulturális tanulmányok eszközeivel fogjuk vizsgálni a televíziós sorozatokat a kezdetektől 

napjainkig. A televíziós sorozatok szerkezetét, ipari hátterét, közönségre és társadalomra gyakorolt hatását 

vesszük sorra. A kurzus elvégzése alapvető betekintést nyújt a televíziós tanulmányokba.  

 

FÉLÉV MENETE: 

 

1. Február  10 - Bevezető óra 

 

2. Február 17 - Televíziós sorozatok bevezetés 

Bignell, Jonathan. An Introduction to Television Studies. London: Routledge, 2008. 2-10. Print. 

 

3. Február 24 - Reprezentáció 1. 



Bignell, Jonathan. An Introduction to Television Studies. London: Routledge, 2008. 211-220. Print. 

 

5.  Március 3 - Reprezentáció 2.  

Bernáth Gábor - Messing Vera. Roma szereplő a „Barátok közt”-ben: Az első fecske Médiakutató, 2011 

tavasz 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_01_tavasz/01_roma_szereplo_a_baratok_koztben 

 

3. Március 10 - Ipar, Gyártás, Marketing, Nézettség 

Jenei Ágnes. A televíziós piac átrendeződése Médiakutató, 2000 ősz 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2000_01_osz/03_a_televizios_piac_atrendezodese/?q=urb%C3%A1n+%C3

%A1gnes#urb%C3%A1n+%C3%A1gnes 

 

6. Március 17 - A néző: befogadó, producer, felhasználó, fan 

(félévközi feedback) 

Fiske, John. Television Culture. London: Routledge, 1997. 13-20. Print. 

 

7. Március 24 - Globális Televíziós Trendek 1. 

Nemzeti identitás a globális televíziós piacon 

 

8. Március 31 - Globális Televíziós Trendek 2. 

 Liebes, Tamar, and Elihu Katz. The Export of Meaning: Cross-cultural Readings of Dallas. New York: 

Oxford UP, 1990. 3-8, 140-157 Print. 

 

9. Április 7 - Meghívott előadó 

 

10. Április 16 - Konvergencia 

Csigó Péter. A konvergens televíziózás. Budapest: L' HARMATTAN KFT, 2009. 21-47, 163-171 Print. 

 

11. Április 23 - Látogatás 

 

12. Április 30 - Magyar TV  

kreatív csapatok, magyar sorozat pitch 

 

13. Május 1: Kiválasztott sorozat megnézése és közös elemzése 

 

14. Május 8: Értékelés 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

1. minden olvasmányról szerkezeti vázlat (kb. 1 oldal) 7 pont 

2. 6 olvasmányhoz kapcsolódó kérdésre válasz (kb. 1 oldal)  6 pont 

4. aktív órai munka az egész félévben 11 pont 

5. 7-10 perces prezentáció az adott óra szakirodalmához kapcsolódóan 15 pont 

 

Technika felelős: 3 pont 

Adminisztrációs felelős: 2 pont 

 

Osztályzás: 30 5; 25-29 4; 20-24 3; 15-19 2; 0-14 1 

 

A kurzuson három hiányzásra van lehetőség. A kurzuson az aktív órai munka kötelező. 

A látogatás és a meghívott előadó kötelező, aki orvosi vagy egyéb komoly ok nélkül hiányzik az nem 

teljesítheti a kurzust.  

A dolgozatot kinyomtatva kell behozni az órára, egy nap késés egy jegy levonást jelent.  

A kurzushoz az angol nyelv alapvető ismerete ajánlott (olvasás és szövegértés). 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2001_01_tavasz/01_roma_szereplo_a_baratok_koztben
http://www.mediakutato.hu/cikk/2000_01_osz/03_a_televizios_piac_atrendezodese/?q=urb%C3%A1n+%C3%A1gnes#urb%C3%A1n+%C3%A1gnes
http://www.mediakutato.hu/cikk/2000_01_osz/03_a_televizios_piac_atrendezodese/?q=urb%C3%A1n+%C3%A1gnes#urb%C3%A1n+%C3%A1gnes


Az olvasmányok online elérhetőek lesznek. 

Fogadóóra egyeztetés alapján. 

Javítás lehetséges megbeszélés alapján. 

 

 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-291#1.23 

Kurzus címe: Sajtó-Kép 

Tanár neve: Féner Tamás 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő 12:00-13:30 

-135-ös terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása:                                  

 

      A digitális fotografálás egyeduralkodóvá válása nem pusztán, sőt, nem elsősorban technikai kérdés. 

Alapvetően változtatta meg az aktualitás 

fogalmát, a képről való gondolkodásunk, a fotográfiai gyakorlat jellegét, viszonyunkat a kép, az alkotás 

ismérveihez. Áthelyeződtek a képpel való foglalatoskodás súlypontjai. Ma fontosabbnak tűnnek a szelektálás, 

tárolás, visszakeresés kérdései, mint a fotográfia létrehozásának problémái. Szívesen eljátszanék a német 

dichten igével: sűríteni, vagy ábrándozni… 

     Mind kontúrosabban  láthatóak, lassan tanulmányozhatóvá válnak az on-line média képhasználati 

módszerei, kialakulnak konvenciói..  

      Különösen fontossá vált, hogy az elkészült, illetve felhasználni kívánt kép valóban azt mutassa, amit vele 

mutatni óhajtunk. Ezért végig kell gondolnunk, mily módon tudjuk pontossá tenni a kép hordozta üzenetet, 

úgy, hogy ugyanakkor a kép, esetünkben megkülönböztetően a sajtókép, hitelét megőrizzük. 

       A hagyományosnak mondott  fényképezés kreál, a digitális – már ha a sajtóképről beszélünk – inkább 

szelektál. 

       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. 

Néhány megoldását az on-line sajtó is alkalmazza. Ezeknek rövid áttekintése nem haszontalan.  

       Azoknak, akik érdeklődnek a nyomtatott sajtó iránt is, talán nem felesleges e közléstípus formai 

sajátosságaival, eszközeivel és eljárásaival, legalább vázlatosan, megismerkedni. 

       A félév során előadások, egyéni és vezetett gyakorlatok, szerkesztési feladatok is lesznek. 

 

                                                   

 

 

 

 

 

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  

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 

 

On-line médiumok – különféle neveken megjelenő - képösszeállításainak önálló elemzése 

 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-511 

Kurzus címe: Médiaelmélet: Hipertext, hipermédia 

Tanár neve: Gács Anna gacsanna@t-online.hu 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda. 12:30-14:00 

 -135-ös terem 

Kurzus típusa: előadás 

Kurzus leírása: A kurzus bevezetés a digitális szöveg-kép-hang-hálózatok vizsgálatába. Többféle területen, többféle kérdés felől 

közelítünk a digitális hálózatok mediális és kulturális jellegzetességeihez. Az olvasmányokat esettanulmányokkal 

kötjük össze. 

 

Az óra részben kapcsolódik egy digitális tananyaghoz, mely itt található: 

http://szabadbolcseszet.elte.hu/ 

 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

Kétféleképpen lehet jegyet szerezni: 

1) Rendszeres órára járással (max. 4 hiányzás) és a félév során 4-ből 3 rövid zh megírásával legalább 2-es 

eredménnyel. A zh-k anyaga az előadás és egy szűkített szakirodalom-lista. A félév végi jegy a 3 zh-jegy átlaga, aki 

4-et ír, az előnyt élvez (a négy jegy összegét is 3-mal osztom ).  Aki jobb jegyet akar, az szóbelizhet. 

 

2) Szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban a megadott témákról és irodalomból. 

 

Az olvasmányok egy része elérhető itt: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B42hgm1rLzo9SWR4TmVPSER0TFk&usp=sharing 

 

 

Tematika és 

irodalom: 
TEMATIKA ÉS KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK A ZH-KRA 

 

Február 12. Bevezető, a félév menetének ismertetése 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B42hgm1rLzo9SWR4TmVPSER0TFk&usp=sharing


Febr. 19. Definíciós kérdések, Technológia és kultúra kapcsolata 

Lev Manovich: Az adatbázis logikája. Magyar Műhely, 2000 (115): 48-69. (letölthető a mappából) 

 

Esettanulmány: online múzeumok 

 

Febr. 26. A hálózatokról szóló gondolkodás és a technológia (technológiatörténet) 

 

Vannevar Bush: Út az új gondolkodás felé (1945) 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun 

 

Szakadát István: Xanadu 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/xanadu.hun 

 

Esettanulmány: Memex, Xanadu 

 

Márc. 5. ZH1; A hálózatokról szóló gondolkodás és a technológia (szövegelmélet) 

 

Roland Barthes: A műtől a szöveg felé. In: A szöveg öröme. Budapest: Osiris, 1996.(mappa) 

Gérard Genette: Transztextualitás. In: Helikon. 1996/1-2. (mappa) 

 

Márc. 12. Könyvkultúra és digitális kultúra 

 

Roger Chartier: A könyv metamorfózisa. Bp-i Francia Intézet, 2001 

http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html 

 

Esettanulmány: e-book reader, hangoskönyv 

 

Márc. 19. Szépirodalom és nonlinearitás, a szépirodalom digitális közegben 

 

Esettanulmány:  Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán az utazó. Budapest: Európa, 1985; Esterházy Péter: Termelési 

regény. Budapest: Magvető, 1979; Temesi Ferenc: Por I-II. Budapest: Magvető, 1986, 1987; Milorad Pavic: Kazár 

szótár. Újvidék: Fórum, 1987.; Podmaniczky Szilárd: Szép Magyar Szótár. Podmaniczky Művészeti Alapítvány, 

2009. (a zh-ra egyet kell tanulmányozni elsősorban abból a szempontból, mi a forma jelentése, hogyan történik a 

linearitás megtörése a regények esetében és mi ennek a jelentősége) 

 

Esettanulmány: elektronikus kritikai kiadások, hipertextirodalom, kollektív vállalkozások 

 

Márc. 26. ZH2; A szerzőség változó kontextusai; közösségek és tekintélystruktúrák  

 

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában. In: Benjamin, Walter: Kommentár és 

Prófécia. Budapest: Gondolat, 1969, 301-334. http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm 

 

Esettanulmány: Creative Commons 

Esettanulmány: Kritika a neten 

 

Ápr. 2. Az önmegjelenítés hipertextes környezetben 

 

Esettanulmány:  néhány személyes blog és fb-profil 

 

Ápr. 9. Tematikus blogok és közösségek 

 

Aimée Morrison: „Suffused by Feeling and Affect”: The Intimate Public of Personal Mommy Blogging. Biography 

34. 1 (2011 Winter) (mappa) 

 

Esettanulmány: kismamablogok 

 

Ápr. 23. ZH3; Tudományos kutatás és újságírás hipermediális környezetben 

 

Bajomi-Lázár Péter: Hírközlés tegnap és ma, Médiakutató 2009. 3. 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/10_hirkozles 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/xanadu.hun
http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html
http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm
http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/10_hirkozles


 

Esettanulmány: academia.edu 

Esettanulmány: véleményblogok 

 

Ápr. 30. Tudományos kutatás és tanulás hipermediális környezetben: Az online archívumok és a kollektív 

emlékezet 

 

Esettanulmány: Az USC Shoah Foundation vizuális archívuma és az IWitness 

 

Május 7. Kollektív tudásprodukció, Online egyetemi kurzusok 

 

Nyíri Kristóf előadása a ME-n: Enciklopédikus tudás a 21. Században (az alábbi linken keressék meg az előadás 

ÍROTT VÁLTOZATát! 

http://mindentudas.hu/elodasok-cikkek/item/48-enciklopédikus-tudás-a-21-században.html) 

 

Thomas L. Friedman: Revolution Hits the Universities. New York Times, 2013. január 26. 

http://www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.html?_r=0 

 

Esettanulmány: Wikipédia 

 

Esettanulmány: Coursera, edX, Kahn Academy 

 

Május. 14. Zh4 

 

 

 

 OLVASMÁNYOK A SZÓBELI VIZSGÁRA 

 

4. Magyar nyelvű kötelező olvasmányok (8-at kell elolvasni) 

 

Lev Manovich: Az adatbázis logikája. Magyar Műhely, 2000 (115): 48-69. (letölthető a mappából) 

 

Vannevar Bush: Út az új gondolkodás felé (1945) 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun 

 

Szakadát István: Xanadu 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/xanadu.hun 

 

Roger Chartier: A könyv metamorfózisa. Bp-i Francia Intézet, 2001 

http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html 

 

Bánhegyi Zsolt: Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Open Access Initiative) - Kitekintés és körkép. In: Tudományos 

és Műszaki Tájékoztatás, 2003/6-7. 

http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2093&issue_id=66 

  

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában. In: Benjamin, Walter: Kommentár és 

Prófécia. Budapest: Gondolat, 1969, 301-334. http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm 

 

Bajomi-Lázár Péter: Hírközlés tegnap és ma, Médiakutató 2009. 3. 

http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/10_hirkozles 

 

Roland Barthes: A műtől a szöveg felé. In: A szöveg öröme. Budapest: Osiris, 1996.  

 

Roland Barthes: A szerző halála. In: A szöveg öröme. Budapest: Osiris, 1996. (mappa) 

 

Roland Barthes: S/Z. Budapest: Osiris, 1997. – tanulmányozzák a könyv felépítését és olvassák el a bevezetőt: 13-

29. o.  

 

Gérard Genette: Transztextualitás. In: Helikon. 1996/1-2. (mappa) 

http://www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.html?_r=0
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/xanadu.hun
http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html
http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2093&issue_id=66
http://frankfurt.tek.bke.hu/media/szoveg/benjamin_sokszorosit.htm
http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/10_hirkozles


 

Laurent Jenny: A forma stratégiája in: Helikon 1996/1-2. 

 

ezek közül az egyik: Italo Calvino: Ha egy téli éjszakán az utazó. Budapest: Európa, 1985; Esterházy Péter: 

Termelési regény. Budapest: Magvető, 1979; Temesi Ferenc: Por I-II. Budapest: Magvető, 1986, 1987; Milorad 

Pavic: Kazár szótár. Újvidék: Fórum, 1987.; Podmaniczky Szilárd: Szép Magyar Szótár. Podmaniczky Művészeti 

Alapítvány, 2009. - elsősorban abból a szempontból, mi a forma jelentése, hogyan történik a linearitás megtörése a 

regények esetében és mi ennek a jelentősége 

 

5. Angol nyelvű kötelező olvasmányok (2-t kell elolvasni) 

 

Aimée Morrison: „Suffused by Feeling and Affect”: The Intimate Public of Personal Mommy Blogging. Biography 

34. 1 (2011 Winter) (mappa) 

 

Rév István: Why does intellectual property matter? . In: Gács A. szerk. A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor 

szemszögéből. Budapest: L'Harmattan, 2007 (mappa) 

  

Thomas L. Friedman: Revolution Hits the Universities. New York Times, 2013. január 26. 

http://www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.html?_r=0 

 

Bence György: From Edinburgh to Metazines. In: Gács A. szerk. A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor 

szemszögéből. Budapest: L'Harmattan, 2007. (mappa) 

 

Einar Thorsen: Journalistic objectivity redefined? Wikinews and the neutral point of view New Media & Society, 

Dec 2008; vol. 10: pp. 935 - 954. (mappa) 

 

Hesse, Carla: Books in Time. In: Nunberg, Geoffrey, ed.: The Future of the Book. Berkeley: University of 

California Press, 1997: 21-36. 

 

6. Esettanulmányok – a tematikában szereplő esettanulmányok közül válasszon egyet, és azt dolgozza 

ki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-521 

Kurzus címe: Médiatörténet 2. 

Tanár neve: Hargitai Henrik 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Csütörtök,16:00-17:30 

34-es terem 

Kurzus típusa: Előadás 

http://www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/sunday/friedman-revolution-hits-the-universities.html?_r=0


Kurzus 

leírása: Médiatörténet - hagyományos elektronikus médiumok története 

 

Tematika (a sorrend változhat) 

 

1. Technológiai kontextusok (AM, FM, SW, DAB, UHF, VHF, HD, DAB, DAB+, DRM, műhold, kábel, 

internet. Archiválás, élő adás. 

2. Médiatörténeti megközelítések: intézménytörténet, műfajtörténet, recepciótörténet. A rádió lehetséges 

céljai. Kategorziálások. 

3. Az elektronikus médiumok korlátozott szólásszabadságának lehetséges magyarázatai. A kaalózrádiózás 

indítékai. 

4. Telefonhírmondó 

5. Korai rádiózás 

6. Rádiózás hőskora 

7. Formátumok kialakulása 

8. Formátumok harca 

9. Korai televíziózás. 

10. A televíziózás formátumai 

11. A multiscreen, multimedia, online audiovizuális élmények 

12. Közművelődési műsorok története 

13. Közművelődési műsorok online környezetben (podcastok) 

14. Médiajogi keretek. Pályázati lehetőségek. 

15. Teszt 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei

: 

1 dolgozat, 1 teszt. A két jegy átlaga az év végi jegy.  Dolgozat: Egy magyarországi vagy határon túl magyar 

nyelven sugárzó helyi vagy kisközösségi rádióállomás vagy rendszeresen jelentkező magyar podcast 

intézménytörténeti, tartalomtörténeti és recepciótörténeti elemzése. Terjedelem: 5 oldal + hivatkozások. Teszt: 

Teszt a félév során elhangzó előadások anyagából. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

 

KÖTELEZŐ IRODALOM 

*Rádiótörténet (Magyarország, Európa, USA fejezetek). in: Médiatörténet. (Szabadbolcseszet.hu) 

http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index.php?option=com_tanelem&id_tanelem=562&tip=0 

*A Magyar Televízió története: http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/516.html 

 

AJÁNLOTT IRODALOM 

*Lóránd Lajos: Dokumentumműsorok, dokumentumjátékok a rádióban. Rádió és TV Szemle, 1972/4 

*Gácsi Sándor: Újságírástól az újságszólásig. Rádió és TV SZemle, 1981/2. 

*Schöpflin Gyula: A korszerű rádió. 1947. 

*Bokor Péter: Történelem a rádióban és a TV-ben. Rádió és TV Évkönyv, 1965. 

*Zentai János: A rádió műhelyéből. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1975 

*Zentai János: Rádió és irodalom. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1983. 

*Domány András: Gondolatok a parlamenti tudósításról Kommunikáció – Média – Gazdaság 2006/1. 

*Asa Briggs – Peter Burke: A média társadalomtörténete. Gutenbergtől az internetig. Napvilág Kiadó, 

Budapest, 2004. 

*Frédéric Barbier – Catherine Bertho Lavenir: A média története. Osiris kézikönyvek. Osiris Kiadó, Budapest, 



2004. 

*Hargitai Henrik - Ferenczi Tünde: Helyzetjelentés a kisközösségi rádiókról 2010. in: Walter András (szerk.): 

Kisközösségi rádiózás a hazai gyakorlatban 2010. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, 2010.  pp 10-52 

*Kisközösségi rádiósok kézikönyve. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, 2004. (Szerk: Hargitai 

Henrik). 273 oldal. 

*Hargitai Henrik - Tímári Sándor - Sütő László - Bálint Irén - Balla éva - Biró József - Szombathy Csaba: 

Digitális földfelszíni rádióműsorszórás: a T-DAB bevezetése és a digitalizáció hatása a hangzótartalom-

szolgáltatásra. Médiakutató, 2006. tél pp 43-72. 

*Marschall, Rick - The history of television / Rick Marschall. - London : Bison ; Twickenham, Middlesex : 

Hamlyn, 1986. - 255 p 

*Babiczky László - Szabadság tér 17 - a Magyar Televízió tündöklése és... Kiadó: Ráday Könyvesház 

Budapest 2007 274 p 

*MTV-történeti idő-egyenes: http://www.mtvzrt.hu/?id=196445 

*Televíziótörténeti link-gyüjtemény “telehor”(C3): http://www.telehor.c3.hu/links/main.html 

*Televíziótörténeti tanulmány-gyűjtemény, rövid összefoglalók +időegyenesek (technikatörténet, 

feltalálóéletrjazok, adástörténet vegyesen): 

http://inventors.about.com/library/inventors/bltelevision.htm#history 

*“Timeline” (elsősorban amerikai-angol - műsorszolgáltatásra koncentrál): 

http://timelines.ws/subjects/Television.HTML 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-531 

Kurzus címe: Médiajog 2 

Tanár neve: Timár János 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Kedd 09:00-10:30 

34-es terem 

Kurzus típusa: előadás 

Kurzus 

leírása: 

A médiajog két féléves tantárgy, amelyben az alkotmányról és ezen belül az emberi jogokról, a kifejezési 

szabadság határairól, az ehhez kapcsolódó információs szabadságról, adatvédelemről, a sajtó szabályozási 

elveiről, valamint az új technikák adta konfliktusokról, a szabályozási logika alakulásáról szól Európában és a 

hazai körülmények között. 

 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szabályozás mögött húzódó elvekkel, a konkrét 

szabályok mögötti elvi és gyakorlati konfliktusokkal. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei

: 

Írásbeli vizsga 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

http://mediajogfigyelo.hu/ 

 

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm 

 

http://www.mertek.eu/  

 

http://mediatorveny.hu/ 

 

http://nmhh.hu/ 

 

http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm 

 

Polyák Gábor 

http://mediajogfigyelo.hu/
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm
http://www.mertek.eu/
http://mediatorveny.hu/
http://nmhh.hu/
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm


http://www.jogiforum.hu/hirek/24355 

 

Koltay András 

http://www.jogiforum.hu/hirek/24392 

 

Koltay András – Polyák Gábor, A médiaszabályozás ügyében döntő 165/2011. (XII. 20.) AB határozat  

http://jema.hu/article.php?c=129 

Koltay András-Lapsánszky András: Az új magyar médiaszabályozás alkotmányossági kérdései  

http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20112sz/02.pdf 

A médiaszabályozás két éve 2011-2013 

http://english.mtmi.hu/dokumentum/372/Mediaszabalyozas_ket_eve.pdf 

Eve Salomon, Guidelines for broadcasting regulation 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183285e.pdf 

 

Az Európa Tanács szakértőinek véleménye a Magyar médiaszabályozásról (2012)  

http://www.mediajogfigyelo.hu/uploads/files/0_et_velemeny_mertek_tasz.pdf 

 

A Bizottság első jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági  

és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló 

2010/13/EU irányelv alkalmazásáról  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0203:FIN:HU:PDF 

 

The Report of the High Level Group on Media Freedom and Pluralism 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf 

 

Médiatörvény 1x1 

http://tasz.hu/files/tasz/imce/2011/tasz_media1x1.pdf 

 

Magyarországi médiapiaci körkép 

 http://mtmi.hu/dokumentum/403/mpkk_2012.pdf 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-541.a 

 

Kurzus címe: Társtudományok: Alkotmányjog 2. 

Tanár neve: Pap András László 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

kedd 16.00-17.30 

-135-ös terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

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, , ombudsmanok, 

állampolgársági jog, antidiszkriminációs jog) 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. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

1)  órai részvétel (maximum 3 hiányzás);  

2)  az egyes órákra feladott olvasmányok és jogszabályok elolvasása; 

3)  villámtesztek, valamint két zárthelyi dolgozat 

http://www.jogiforum.hu/hirek/24355
http://www.jema.hu/article.php?c=129
http://jema.hu/article.php?c=129
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20112sz/02.pdf
http://english.mtmi.hu/dokumentum/372/Mediaszabalyozas_ket_eve.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183285e.pdf
http://www.mediajogfigyelo.hu/uploads/files/0_et_velemeny_mertek_tasz.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0203:FIN:HU:PDF
http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/HLG%20Final%20Report.pdf
http://tasz.hu/files/tasz/imce/2011/tasz_media1x1.pdf
http://mtmi.hu/dokumentum/403/mpkk_2012.pdf


 (összesen az érdemjegy 50 %-a); 

4)  referátumok  

 (összesen az érdemjegy 40 %-a); 

5)  aktív órai részvétel 

 (összesen az érdemjegy 10 %-a) 

Kötelező 

irodalom: 

Magyarország Alaptörvénye, http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk11043.pdf 

továbbá a kurzus kezdetén rendelkezésre bocsátott, az internetről elérhető jogszabályok és alkotmánybírósági 

határozatok. 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-541.b 

Kurzus címe: Társtudományok: A cirkusz mint irodalmi és publicisztikai szüzsé 

Tanár neve: Teller Katalin 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

csütörtök 12:00-13:30 

39-es terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: A szemináriumon olyan irodalmi, publicisztikai és filmes alkotásokat elemzünk, amelyek a cirkuszt vagy a 

cirkusz motívumát szüzséként alkalmazzák. Arra keressük a választ, hogy irodalom- és film-, valamint 

kultúrtörténetileg megállapíthatók-e elmozdulások a szó szerinti és allegorikus/szimbolikus értelmezés között, 

és hogy a cirkusz gyermek-, ifjúsági és felnőttirodalmi olvasata között milyen közös metszet tárható fel. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

A szemináriumi jegy feltétele aktív órai munka, és vagy órai kiselőadás formájában bemutatott, vagy 

szemináriumi dolgozatként beadott problémaközpontú szövegelemzés. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Kötelező primér olvasmányok: 

Bodor Ádám: Egy nagyon kicsi cirkusz. In: uő: Megérkezés északra. Bukarest: Kriterion 1978, 60-62. o. 

Heinrich Böll: Egy bohóc nézetei (1962-63). Budapest: Magvető 1982. 

Déry Tibor: A cirkusz (1962), in: uő: Niki és más történetek. Budapest: Móra 1982, 96-114. o. 

Eörsi István: Bohóc a hídon. In: Czele György, Fenákel Judit é. m.: Bohók és bohócok. Öt új magyar 

egyfelvonásos. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda 1978, 51-60. o. 

Jean Genet: A kötéltáncos (1957). In: Nagyvilág 39. évf., 1994/1-2. sz., 20-29. o. 

Határ Győző: A Kingán farkas (1960). In: uő: A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb 

elbeszélések. Budapest: Argumentum 2005, 608-613. o.  

Franz Kafka: Az éhezőművész (Első bánat [1920 k.]; A kicsi nő [1923]; Az éhezőművész [1912-22]; Josefine, 

az énekesnő, avagy Az egerek népe [1924]), több kiadás. 

Karinthy Frigyes: Prológus egy cirkusz-filmhez (1914), több kiadás.  

Karinthy Frigyes: A cirkusz (1915), több kiadás.  

Thomas Mann: Mario és a varázsló (1930), több kiadás.  

Márai Sándor: Cirque d’Hiver ÉS Wolly ÉS Kritika (1931). In: uő: Műsoron kívül. Budapest: Helikon 2004, 

85-86., 92-95., 119-122. o. 

Henry Miller: Mosoly a létra tövében (1959). In: Nagyvilág 36. évf., 1991/8. sz., 1142-1157. o. 

Erin Morgenstern: Éjszakai cirkusz (2011). Budapest: Libri 2012. 

Zelk Zoltán: Randow, Gérard partnere (1967). In: uő: Egyszervolt ember. Budapest: Szépirodalmi 1985, 314-

317. o. 

Zoli (Hirsch Zoltán): Kis ember nagy élete… Önéletrajz. Budapest: sz. k. 1942. 

 

Filmek: 

The Circus (USA, 1928, r.: Charlie Chaplin), in: http://www.youtube.com/watch?v=QMhQVt4qTyE.  

http://www.youtube.com/watch?v=QMhQVt4qTyE


Aglaja (H, 2012, r.: Deák Krisztina) 

 

Kiselőadásokra választható szövegek: 

Angela Carter: Esték a cirkuszban (1984). Budapest: Magvető 2011. 

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr (1973), több kiadás. 

Füst Milán: A sanda bohóc, Goldnágel Efráim csodálatos kalandjai. Budapest: Magvető 1957. 

Alekszandr Kuprin: Cirkusz (1901), több kiadás. 

Tersánszky Józsi Jenő: A repülő család (1923). In: uő: A Sámsonok. A repülő család. A havasi selyemfiú. 

Budapest: Holnap 2001, 87-186. o.  

 

Ajánlott szakirodalom: 

Paul Boissac: Semiotics at the Circus. New York: de Gruyter 2010. 

Günter Bose és Erich Brinkmann: Geschichte und Ästhetik einer niederen Kunst. Berlin: Wagenbach 1978. 

H. Orlóczi Edit: Szabad a porond. A magyar cirkuszi testnyelvjáték (1890–1914). Budapest: Jószöveg 2006. 

Sylke Kirschnick: Manege frei! Die Kulturgeschichte des Zirkus. Stuttgart: Theiss 2012. 

Ewgeni Kusnezow: Der Zirkus der Welt (oroszul 1930). Ford. Ernst Günther, Gerhard Krause. Berlin: 

Henschelverlag 1970. 

Monica J. Renevey (szerk.): Le grand livre du Cirque. 2 kötet. Geneve: Bibliotheque des Arts 1977. 

Jean Starobinski: Porträt des Künstlers als Gaukler. Drei Essays. Ford. Markus Jakob. Frankfurt am Main: 

Fischer 1985. 

Szabolcsi Miklós: A clown mint a művész önarcképe. Budapest: Corvina 1974. 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-541/C 

 

Kurzus címe: Zene a hangrögzítés korában 

Tanár neve: Pintér Tibor 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

kedd 14.00-15.30 

39-es terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: A félév során a zene esztétikai tapasztalatának azt a fordulatát értelmezzük, amely a hangrögzítés 

megjelenésével, majd fokozatos tökéletesedésével ment végbe. Ennek feltérképezéséhez a kurzus első két 

órájában a zenehallgatás történetét tekintjük át, melynek során az a kérdés kerül középpontba, hogy miként 

vált a zenehallgatás magányos, intim tevékenységgé, és ez hogyan írja felül a korábbi zenehallgatási módokat. 

Médiatörténeti része a félévnek a hanghordozók technológiai tökéletesedése: a fonográftól a digitális 

felvételig. Mindezek a legszorosabban összefüggenek olyan kérdésekkel mint (1) a teljes nyugati 

zeneirodalom mint kéznéllevő repertoár, (2) a műalkotás és a technikai reprodukció elmélete Walter Benjamin 

nyomán, (3) a hangfelvétel mint par excellence műalkotás Glenn Gould felfogásában, (4) a digitális hang mint 

a valóságban nem létező fenomén: a zenei valóság kérdésessége.  

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

szemináriumi (beadandó) dolgozat 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Az első órán adom meg. 

 

 

 

 



Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-571.a 

Kurzus címe: Kommunikációs esettanulmányok (Romakép Műhely) 

Tanár neve: Müllner András Dr. 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda,18:00-19:30 

 DocuArt Mozi 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus leírása: Antropológiai képértelmezések művészek, társadalomkutatók, filmes szakemberek, egyetemi hallgatók 

részvételével. Közösségi filmklub szerdánként 18:00-kor a DocuArtban. A DocuArt és az ELTE MMI Média 

Tanszék közös programja.  

 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

1. Jelenlét a filmvetítéseken és az azokat követő beszélgetéseken (katalógus). 

2. A program témái közül egy kiválasztása, és csoportmunkában való feldolgozása. Egy csoportot 3-4 hallgató 

alkot, akik konzultációs segítséggel gondoznak egy-egy programelemet: kutatást végeznek, felkészülnek a 

programra, levezetik a beszélgetést. Előzetes szakirodalmat az oktató biztosít, és azt ki lehet egészíteni a saját 

kutatás alapján. 

3. Egy dolgozat megírása. (Vázlat a tavaszi szünet végére, erről konzultáció az oktatóval, a leadás a szorgalmi 

időszak utolsó hetében.) 

4. Legalább négy-öt konzultáció a kurzus vezetőjével. (Minden szerda 17.00, a DocuArt Moziban, illetve a 

konzultációra lehetőség nyílik még a fogadóóra keretében is, csütörtökön 12:00-14:00 között.) 

 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Program + szakirodalom 

 

1. Február 19. „Félrement road movie és más utak” 

Szomjas György: Tündérszép leány (1969) 

Erdély Miklós: Álommásolatok (részlet) (1977) (A Rajczy Margit-féle rész.) 

Lidija Mirković: Dialog with Carmen (2010) URL: http://irfc.info/films/dialogue-with-carmen  

Sugár János: Omara (2010) (részlet) 

 

Címkefelhő: patriarchális rendszer és női szempont, fehér (férfi)többség és alárendelt női (rassz)szerep, 

feminizmus, műfajiság (road movie és álomfilm), fikció és rendezői beavatkozás 

 

Ajánlott irodalom 

a BBS-hez: 

A társadalmi folyamatok láthatóvá tétele. Beszélgetés a Balázs Béla Stúdió vezetőségével, Filmkultúra, 

1971/5., in Balázs Béla Stúdió, 1961-1981. Dokumentumok a 20 éves Balázs Béla Stúdió történetéből, 

Ifjúsági Ház – BBS, Pécs, 1982. 

 

Erdély Miklóshoz: 

Erdély Miklós: Álommásolatok, in Erdély Miklós: A filmről. Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, 

kritikák (Válogatott írások II.), Budapest, Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, 1995, 191-192. 

Erdély Miklós: Egy Herakleitosz-töredék, Filmvilág, 2001, augusztus, URL: 

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=3405 

Peternák Miklós: Álomrekonstrukció/Álommásolat, Magyar Műhely, 1982. július 15. (21/67.) 71-75. 

Jim Hoberman: Welcome to My Nightmare, Village Voice, February 4, 1986, p. 60. 

 

A (fekete/fehér) nők vizuális megjelenítéséhez: 

Sander L. Gilman: Black Bodies, White Bodies: Toward an Iconography of Female Sexuality in Late 

Nineteenth-Century Art, Medicine, and Literature. Critical Inquiry 12 (1985), No. 1, 204–242. Könyvben: 

Henry Louis Gates (ed.): „Race”, Writing and Difference, University of Chicago Press, 1986, 223-261. URL: 

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=3405


http://debbiejlee.com/ageofwonder/gilman.pdf 

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., URL:  

http://www.commmunity.eu/2013/02/06/fekete-testek-feher-testek/ 

 

Az előítélet-kutatáshoz: 

Társadalmi előítéletek (két részes tévésorozat, szerkesztette Neményi Mária, 1972) 

Educatio, 2007/1. (Előítéletek c. szám), URL: http://epa.oszk.hu/01500/01551/00039/pdf/  

 

A roma nők képviseletéhez: 

Kóczé Angéla: „Aki érti a világ hangját, annak muszáj szólnia”. Roma nők a politikai érvényesülés útján, in 

Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás - Különbségteremtő társadalom, Gondolat Kiadó, 2010, 208-224. URL: 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsad

alom/pages/014_aki_erti_a_vilag_hangjat.htm  

 

2. Február 26. „Élet a közeli Balkánon” 

Danis Tanović: Epizód egy vasgyűjtő életéből (2013) 

Gyarmathy Lívia: Koportos (részlet) (1979) 

 

Címkefelhő: fikciós dokumentumfilm, irodalmi adaptáció, mélyszegénység, szegregáció 

Ajánlott irodalom 

 

Az alkotókhoz és a filmhez: 

Balázs József: Koportos (kisregény) 

Rostás Mihályról (a Népművészet Mesterei), URL: http://www.studiolum.com/nm/hu/rostasmihaly.htm  

Szilágyi Erzsébet: Rendezőnők a magyar és az egyetemes filmtörténetben, in Szilágyi Erzsébet (szerk.): A 

film, a rádió, és a televízió a kutatások tükrében: "tükör/tükrök által homályosan"? Válogatott tanulmányok, 

Kodolányi János Főiskola. Budapest – Székesfehérvár, 2001. p. 62-79. 

Fábián László: Gyarmathy Lívia, Népművelési Propaganda Iroda - Magyar Filmtudományi Intézet és 

Filmarchívum, Budapest, 1982. 

Hungler Tímea: Balkáni állapotok, URL: http://revizoronline.com/hu/cikk/4702/epizod-egy-vasgyujto-

eletebol/?cat_id=4&first=0  

 

A fikciós dokumentarizmushoz: 

Gelencsér Gábor: Csend és kiáltvány. A fikciós dokumentarista forma hagyománya, URL: 

http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/gelencser-csend-es-kialtvany-a-fikcios-dokumentarista-forma-hagyomanya/  

Gelencsér Gábor: A Budapesti Iskola. Fikciós dokumentumfilmek a hetvenes évek magyar filmművészetében, 

Iskolakultúra, 2001/10, URL: 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00053/pdf/iskolakultura_EPA00011_2001_10_059- 072.pdf  

 

3. Március 5. „Úton-útfélen” 

Rövidfilm összeállítás 

Moholy-Nagy László: Nagyvárosi cigányok (1932) 

Władysław Ślesicki: Zanim opadną liście (1964) 

Tom Lloyd: Live Before You Die (2008) 

 

Címkefelhő: traveller, etnográfia, antropológia, rövidfilm 

 

Ajánlott irodalom:  

Tom Lloyd: Live Before You Die (2008) 

http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/festival/play/3634/Live-Before-You-Die 

(Információ a film alatti mezőben.) 

David MacDougall: A megfigyelő filmen túl, ford. Ország Mária, in A valóság filmjei. Tanulmányok az 

antropológiai filmről és filmkatalógus, Dialëktus Fesztivál, Budapest, 2004, 61-74. (pdf) 

Faye Ginsburg: Rethinking Documentary in Digital Age, Cinema Journal, Fall 2006; 46, 1, 128-133; URL: 

http://coolstudios.com/576/pdf/ginsburg_docdigitalage6pp.pdf 

 

4. Március 12. „Vándorlás, mobilitás” 

Szuhay Péter-Kőszegi Edit: Mesterségem címere (2002, részlet) 

Tari János: „Szalad a házunk” (2012) 

http://debbiejlee.com/ageofwonder/gilman.pdf
http://www.commmunity.eu/2013/02/06/fekete-testek-feher-testek/
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00039/pdf/
http://bookline.hu/szerzo/feischmidt-margit-szerk--/205240
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsadalom/pages/014_aki_erti_a_vilag_hangjat.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsadalom/pages/014_aki_erti_a_vilag_hangjat.htm
http://www.port.hu/danis_tanovic/pls/pe/person.person?i_pers_id=160730&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.studiolum.com/nm/hu/rostasmihaly.htm
http://revizoronline.com/hu/cikk/4702/epizod-egy-vasgyujto-eletebol/?cat_id=4&first=0
http://revizoronline.com/hu/cikk/4702/epizod-egy-vasgyujto-eletebol/?cat_id=4&first=0
http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/gelencser-csend-es-kialtvany-a-fikcios-dokumentarista-forma-hagyomanya/
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00053/pdf/iskolakultura_EPA00011_2001_10_059-%20072.pdf
http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/festival/play/3634/Live-Before-You-Die
http://coolstudios.com/576/pdf/ginsburg_docdigitalage6pp.pdf


Szalay Péter: Nomad Plaza – Három vándor (2009) 

 

Címkefelhő:  

 

Ajánlott irodalom:  

Colin Young: A megfigyelő film, in Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai 

filmről és filmkatalógus, Dialektus Fesztivál, Budapest, 2004, 47-60. 

Faye Ginsburg: Shooting Back: From Ethnographic Film to the Ethnography of Media, in Toby Miller – 

Robert Stam (eds.): A Companion to Film Theory, Blackwell, 1999, 295-322, URL: 

https://files.nyu.edu/fg4/public/pdfs/Ginsburg%20-%20Shooting%20Back.pdf 

 

5. Március 19. „Roma színház” 

Emil Lotjanu: A cigánytábor az égbe megy 

Címkefelhő: nemzetiség (roma) színház, Tyeatr Romen, többségi képzelet, előadóművészet mint foglalkozási 

gettó, „igazi cigány” vs. „új (szocialista) cigány”, irónia és színlelés 

Ajánlott irodalom:  

Alaina Lemon: Forró Vér és Fekete Gyöngy: a cigány eredetiség paradoxona a szocializmus idején és azután, 

ford. Vörös Miklós, Replika, 1996. december (23-24. szám), 243-260. 

http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/18lemon.htm 

Kovács Bálint: Vareso Aver (Valami Más) – Találkozások a Maladype – Találkozások színházával, Criticai 

Lapok Online, URL: http://www.criticailapok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25023  

 

6. Március 26. Bűbáj 

Moldován Domokos: Rontás és reménység (1981) 

 

Címkefelhő: újrajátszás, fikciós dokumentumfilm 

 

Ajánlott irodalom:  

Moldován Domokos: Rontás és reménység, in M.D.: A halottlátó. Filmforgatókönyvek, dokumentumok, 

Gondolat, Budapest, 1982, 293-397. 

Mátyás Győző (szerk.): Rontás és reménység, Balázs Béla Stúdió – MOKÉP, Budapest, 1982. 

Nemes Nagy Ágnes: Parókák (Moldován Domokos: Rontás és reménység c. filmjéről), Kortárs, 1982. április, 

620-621. 

Mátyás Győző: Ready-made avagy a kisiparilag előállított hit tragikomédiája (Moldován Domokos: Rontás és 

reménység c. filmjéről), Forrás, 1982. június, 56-62. 

 

7. Április 2. „Határok” 

Bijan Anquetil: Le Terrain (2013) 

Milutin Jovanovic: Migration (2011)  

+ egy rövidfilm az Idegenek a kertemből gyűjteményből 

 

Címkefelhő: migráció, idegenség és otthonosság,  

 

Ajánlott irodalom:  

Gayatri Chakravorty Spivak: Making Visible, URL: http://igkultur.at/projekte/romanistan/making-visible 

 

8. Április 9. „A nemdráma királynői” 

Jennie Livingston: Paris is burning (1990) 

 

Címkefelhő: performativitás, performansz, drag, queer 

 

Ajánlott irodalom:  

Horváth Kata: „Passing”: Rebeka és a meleg büszkeség napja, Beszélő, 2008. július-augusztus (13. évf. 7. sz.) 

URL: http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Epassing%E2%80%9D-rebeka-es-a-meleg-bueszkeseg-napja 

Judith Butler: Jelentős testek. A „szexus” diszkurzív korlátairól, ford. Barát Erzsébet és Sándor Bea, Új 

Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005. (A „Lángol a nem: az elsajátítás és a szubverzió kérdései” c. 

fejezet.) 

Andrew Parker - Eve Kosofsky Sedgwick: Performativitás és performancia, ford. Müllner András, Apertura, 

2010. ősz, URL: http://apertura.hu/2010/osz/tartalom  

 

https://files.nyu.edu/fg4/public/pdfs/Ginsburg%20-%20Shooting%20Back.pdf
http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/18lemon.htm
http://www.criticailapok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25023
http://igkultur.at/projekte/romanistan/making-visible
http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Epassing%E2%80%9D-rebeka-es-a-meleg-bueszkeseg-napja
http://apertura.hu/2010/osz/tartalom


9. Április 23. „Szerelem feketén-fehéren” 

Jean Rouch: Emberi piramis (1960) 

 

Címkefelhő: interracial relations, etnográfiai filmkészítés, Új hullám, kollaboratív film 

 

Ajánlott irodalom:  

Heltai Gyöngyi: Etnográfiai filmfesztivál (Párizs, 1995), MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális 

Kutatóközpont, Budapest, 1997, URL: http://mek.oszk.hu/11000/11057/11057.htm  

Kovács András Bálint: Az etnográfus filmrendező, Filmvilág, 1985/7, URL: 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6073  

Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1992. („A nouvelle vague és a 

stílus” c. fejezet) 

Mozgó néprajz. Igaztörténetek és anekdoták Jean Rouch életéről (képregény-kiállításhoz kapcsolódó 

weboldal, URL: http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu=3&kiallitas_id=122  

Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus, Dialektus 

Fesztivál, Budapest, 2004. 

Crawford - Turton (szerk.): Film as Ethnography, Manchester University Press, Manchester and New York, 

1992. 

Ian Christie: A dokumentumfilm megtagadása. Rouch, Marker és Ruiz szemével, ford. Kerényi Máté, 

Replika, 2012/4. (81. szám), 63-70. 

 

10. Április 30. Áldokumentum 

Marion Fuentes: Bontoc Eulogy (1995) 

 

Címkefelhő: áldokumentum, etnográfia, kritikai mozgókép-készítés 

 

Irodalom:  

Alison Griffiths: A korai etnográfiai film hagyatéka, ford. Farkas Clara, Replika, 2012/4. (81. szám), 33-49. 

 

11. Május 7. „Formabontó Győzike Csirip” 

 

Címkefelhő: roma sztár, valóságshow, posztszocializmus 

 

Irodalom:  

Imre Anikó (2009) A (poszt)szocialista valóságshow avagy mit tanulhatunk Győzikétől? Médiakutató, 2009. 

ősz. 131-141. URL: http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/09_gyozike_valosagshow/01.html 

Ha nem lennék cigány, nem lennék sikeres. Munk Veronika interjúja Gáspár Győzővel, Index, 2012. május 

19. URL:  

http://index.hu/kultur/showbiz/2012/05/19/ha_nem_lennek_cigany_nem_lennek_sikeres/  

Munk Veronika: A leghíresebb romák önreprezentációja, in Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám 

(szerk.): „Csak másban”. Romareprezentáció a magyar médiában, Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és 

Médiatudományi Tanszék, Budapest – Pécs, 2013, 66-92. (pdf) 

 

12. Május 14. Besence Open 

Kovács Kristóf: Besence Open (2013) 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-571.b 

Kurzus címe: Kommunikációs esettanulmányok 

Tanár neve: Pap András László 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

kedd 18.00-19.30 

-135-ös terem 

Kurzus típusa:  

http://mek.oszk.hu/11000/11057/11057.htm
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6073
http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu=3&kiallitas_id=122
http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/09_gyozike_valosagshow/01.html
http://index.hu/kultur/showbiz/2012/05/19/ha_nem_lennek_cigany_nem_lennek_sikeres/


Kurzus leírása: A kurzus során néhány, a demokratikus közéletben kiemelten fontos szerepet betöltő kérdést (halálbüntetés, 

abortusz, eutanázia, gyűlöletbeszéd, drogpolitika, az állampolgárok egyenjogúsága és az egyenlő bánásmód 

követelménye) – és azok médiareprezentációját vizsgáljuk meg. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

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

2)  az egyes órákra feladott olvasmányok elolvasása; az olvasmányokról minden órára egy 1-2 oldalas 

kommentár készítése (összesen az érdemjegy 20%-a); 

3)  kb. 20 perces referátum (az érdemjegy 15%-a); 

4)  egy kiválasztott témában elkészítendő médiaelemzés prezentációformátumban történő ismertetése, a 

többi hallgató előadásának konstruktív kritikája (az érdemjegy 5%); 

5)  2.000–3.000 szavas félév végi szemináriumi dolgozat írása (az érdemjegy 30%-a); 

6)  a dolgozat megadott szempontok szerinti véglegesítése (az érdemjegy 10%-a). 

 

Kötelező 

irodalom: 

A kiválasztott esetek elemzésének alapjául (a félév elején összeállított) szakcikkek, könyvfejezetek 

szolgálnak. 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM. 581 

Kurzus címe: Művészet és média 

Tanár neve: Dr Házas Nikoletta 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő, 14.30-16.00 

34-es terem 

Kurzus típusa: Előadás  

Kurzus leírása: A félév során áttekintjük a XX. századi 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, művészet és intézmény, az új 

médiumok kihívásai , stb.). 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

írásbeli vizsga 

Olvasmányok: P. Burgher: Az avantgárd elmélete,  Univ, Szeged, 2010 

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) 

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 

Havasréti József: Alternatív regiszterek, Typotex, 2006 

Házas Nikoletta (szerk.): Változó művészetfogalom, Kijárat, 2001, 21-39.o., és 61-95.o. 

Mark Triebe-Rena Jana: Újmédia-művészet, Taschen, Budapest, 2007 

Shusterman: Pragmatista esztétika, A szépség megélése és a művészet újragondolása, Pesti Kalligramm, 2003 

Tatai Erzsébet: Neokonceptuális művészet Magyarországon a kilencvenes években, Praesens, 2005 

 

 



 

Code  BBN-KOM-591.a 

Title Cultural Journalism: Blogging Budapest in English 

Lecturer Gács Anna; annagacs@gmail.com 

Time and 

place 

Wednesday 10-11:30a.m. 

40 

 

1
st
 class: 19 February! 

Course type practice 

Course 

description 

In this course you will plan, design, edit and write a blog in English that reports on student life in Budapest. 

Hungarian and international (Erasmus) students will cooperate in developing the concept and producing the 

content (articles, interviews, photos, videos) of the blog that - hopefully – will keep running after the end of 

term. Students’ required activities include participation in the editorial work, fieldwork, and producing 

material in different media. 

 

The blog was established a year ago at: http://lostandfoundinbudapest.wordpress.com/.  

 

 

Regular attendance is a must. Assessment will be based on course work and the quantity and quality of 

materials you produce. 

 

The course will be held and all materials should be produced in English. (You have to be able to take part 

in discussions (in an encouraging atmosphere) and interview people or write in English, but this is not a 

language course:  you won’t be blamed or receive a low mark for bad English.) 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 

BBN-KOM-591.b 

Kurzus címe: Kreatív médiagyakorlat: Photoshop alapismeretek 

Tanár neve: Hajnal Ernő 

Kurzus 

időpontja, 

helye: 

Kedd, 12:30-14:00 

 

főépület, földszint, számítógépterem 

Kurzus 

típusa: 

Szeminárium 

Kurzus 

leírása: 

A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a digitális képalkotás alapjait, valamint az Adobe Photoshop  

programmal történő munkavégzést. 

A félév során projektmunkákon keresztül ismerjük meg az Adobe Photoshop működését és funkcióit, valamint a 

grafikai munka alapjait. 

Feldolgozott 

témák: 

 

A digitális kép 

 Digitális képek készítése, jellemzőik, típusaik, felhasználásuk 

Az Adobe Photoshop 

 Történet, programbemutatás, funkciók 

Programindítás, kezelőfelület, alapbeállítások 

 Ablakok, eszköztár, műveletek 

 Színkezelés 

 Képek megnyitása, tulajdonságaik 

 Az Adobe Bridge 

Korrekciós munka (képek jellemzőinek módosítása) 

http://lostandfoundinbudapest.wordpress.com/


 Jellemzők megváltoztatása, megengedett módosítások 

 Segédletek beállítása: Rulers (Vonalzók), Guides (Segédvonalak), Grid (Rács), History (Előzmények) 

 Módosítások 1: Rotate (Forgatás), Image Size (Képméret), Crop (Vágás), Levels (Szintek), Color Balance 

(Színegyensúly), Hue/Saturation (Színezet/telítettség), Sharpen (Élesség), Desaturate (Színtelenítés) 

 Módosítások 2: Shadow/Highlight (Árnyékos és világos részek), Clone Stamp Tool (Klónozó eszköz), Red 

Eye (Vörösszem-korrekció), Filters (Szűrők) alkalmazása 

 Mentési funkciók: Save, Save As, Save For Web 

 Bevezetés a Layerekbe (rétegekbe): rétegsorrend, Opacity (Láthatóság), Blending Options (Keverési 

beállítások) 

Kreációs munka (több réteges grafikai dokumentumok készítése) 

 Új Canvas (Vászon) létrehozása, alapbeállítások 

 Layer (Réteg) létrehozása, jellemzők, sorrend, duplikálás, védelem 

 Group (Csoport) kialakítása 

 Kép elhelyezése a rétegen 

 Transform (átalakítás) funkciók: méretezés, forgatás, tükrözés 

 Type Tool (Szöveg eszköztár) használata, szöveg megjelenítése 

 Character (karakter) és Paragraph (bekezdés) paletta 

 Layer Style (Rétegeffektusok): árnyékok, körvonalak 

 Shape Tool (Alakzatok eszköztár) alkalmazása, színek, kitöltések 

 Adjustment Layer (Szabályzó réteg) létrehozása, beállításai 

 Rasterize (képpontokra bontás) funkció 

 Merge (Egyesítés) funkció: rétegek egyesítése 

 Kijelölések készítése 

Kurzus 

teljesítésének 

követelménye

i: 

A kurzus teljesítéséhez minden hallgatónak az órai, közös feladatokat, valamint, a félév két vizsgafeladatát kell 

elkészítenie. 

 

A két vizsgafeladat csak az órán készíthető el. 

 

A kurzus szeminárium, megengedett hiányzások száma: 3 

Ajánlott 

irodalom: 

E. Weinmann - P. Lourekas: Photoshop CS2 (Panem Kiadó, 2006) 

Adobe Photoshop CS5 Tanfolyam a könyvben (Perfact Kiadó, 2011) 

Rob Sheppard: Digitális képek (National Geographic - Fotóiskola, 2003) 

https://helpx.adobe.com/photoshop.html 

http://tv.adobe.com/product/photoshop 

http://www.digiretus.hu  

 
 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-KOM-591/c 

Kurzus címe: (Eper Rádió) podcast sorozatok gyakorlata 

Tanár neve: Hargitai Henrik 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Péntek,14:00-15:30 

számítógépterem 

 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus 

leírása: A hallgatók élő felvételű, utómunkás podcastokat készítenek, forgatókönyvírástól publikálásig. 

 Fókusz az adástematikák összeállításán: csak professzionális szerkesztésnek van értelme 

 Fb csoportok, magyar/angol, blogok, tematikus oldalak 

https://helpx.adobe.com/photoshop.html
http://tv.adobe.com/product/photoshop
http://www.digiretus.hu/


 bloggerek meghívása (skype!) 

 Élő műsorvezetés: stúdiógyakorlat + skype gyakorlat külső helyszínről rendszeres, fix időpontban 

 Podcast vágása az élő adás alapján 

 Zenementes adás (szerzői jog) 

 Írásos változat készítése 

 INteraktív felületek kezelése: Fb, chat, twitter 

 Heti Youtube feltöltés 

 Fb oldal karbantartás 

 Félév közepén rádióknak történő kiajánlás (Tilos/Civil/Q stb.). 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei

: 

Két fős csoportonként heti rendszerességgel 60 perces élő műsorok készítése (rögzített zene nélkül), amiből 

minden héten utómunkával 15-60 perces podcast készül a Youtube-ra és külön Fb oldallal. Minden heti 

műsorra osztályzatot kap a csoport (minden tag azonos jegyet). Ennek átlaga az év végi jegy. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Kisközösségi rádiósok kézikönyve. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, 2004. (Szerk: Hargitai Henrik). 

273 oldal. 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-MED-101:03 

Kurzus címe: Kommunikáció- és médiatudomány alapozó 

Tanár neve: Gács Anna; gacsanna@t-online.hu 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Kedd 10:30-12:00 

 fsz. 34-es terem 

Kurzus típusa: előadás 

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. Az órák első felében előadást tartok az olvasmányokról, második felében 

közösen megvitatunk egy kérdést vagy elemzünk egy művet.  

 

Az olvasmányok egy része elérhető interneten, a többit fel fogom tölteni egy webtárhelyre, melynek 

elérhetőségét kurzusmailben küldöm ki. 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

Jegyet szerezni kétféleképpen lehet. 

 

1. Aktív órai részvétellel. Ebben az esetben fontos az órai jelenlét (lesz katalógus), az olvasmányok 

folyamatos olvasása. Aki 4-nél többet hiányzik, már csak zárthelyivel szerezhet jegyet. Minden blokkhoz 

három írásbeli feladat kapcsolódik: egy megadott szempont szerint megírt olvasmány-összefoglaló (2-3000 n), 

egy megadott kérdésről írott rövid esszé (2-3000 n) és egy műelemzés (4-5000 n). A dolgozatokat nyomtatva 

kérem a határidő napjáig az órára vagy a fachomba (későbbi pótlásra nincs lehetőség). 5 szöveget kell beadni 

ahhoz, hogy valaki jegyet kapjon (ezek között minden műfajnak legalább egyszer szerepelnie kell). 

 Az osztályzatokat így fogom kiszámolni: 



Írásbeli feladatok: 5x10 pont - max. 50 pont; aktivitás az egész félév során: plusz 5 pont. 

osztályzás: 

0-25   1 

26-30 2 

31-35 3 

36-40 4 

41-50 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: 

Az interneten nem elérhető olvasmányokat és a félév menetét az írásbeli feladatokkal a következő mappában 

találják: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B42hgm1rLzo9T2I0VzJYckVpVDg&usp=sharing 

Kötelező olvasmányok: 

- 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. (pdf) 

- Pierre Bourdieu: Előadások a televízióról. Osiris, Budapest, 2001. [1996] ford. Erőss Gábor. Előszó, A 

stúdió és kulisszái. (pdf) 

- 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. (pdf) 

- 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  (pdf) 

- Douglas Crimp: A posztmodernizmus a fotográfiában. Ex Symposion 32-33 (2000): 17-22. 

http://www.exsymposion.hu/ 

 

 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B42hgm1rLzo9T2I0VzJYckVpVDg&usp=sharing
http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html
http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_01_tavasz/01_kozbeszed/01.html
http://apertura.hu/2009/tel/radner
http://www.exsymposion.hu/


Kurzus 

kódja(i): 
BBN-MTU-401a 

Kurzus címe: A reprezentáció politikája 

Tanár neve: Müllner András Dr. 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda,10:00-11:30  

-135-ös terem 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus leírása: A kurzus a többségi és kisebbségi reprezentáció és láthatóvá tétel kérdéseit járja körül különféle médiumok, 

műfajok és elméleti fogalmak segítségével. Minden óra tartalmaz elméleti anyagot, valamint olyan példákat, 

melyek elemzésén keresztül az elmélet megvilágítható. A kurzus nagyban támaszkodik a Romakép 

Műhelyben vetített filmekre. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

1. A kurzuson való intenzív részvétel, a következő formában: hozzászólások a beszélgetésekhez, egy 

referátum a félév során egy megadott olvasmányból, továbbá az óra látogatása. (Összesen három hiányzásra 

van lehetőség igazolás nélkül.) 

2. Az adott órai olvasmányból rövid (minimum 10 soros) összefoglaló írása, és a legfontosabb fogalmak 

listázása (címkefelhő). Ezeket dokumentum-formátumban mindig hétfőn délig kell elküldeni a következő 

email-címre: mullnerandras@hotmail.com  

3. Zárthelyi dolgozat a félév végén. (Ideje: május 14.) Jegybeírás: május 21. 

Az interneten nem megtalálható olvasmányokat a hallgatók pdf-fájlban kézhez kapják. Figyelem: az alábbi 

olvasmánylista bővülhet és csökkenhet, továbbá a sorrend is változhat. Az irányadó információs felület a 

mindenkori olvasmányt illetően a Neptunon keresztül és/vagy az általam küldött email-értesítő. Minden héten 

jelzem, hogy mit kell olvasni a következő hétre. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

1. Bevezető. Hierarchiák (többség, kisebbség, férfiak, nő) (2014. február 12.) 

Kötelező előadásanyag: 

Stuart Hall: The Emergence of Cultural Studies and the Crisis of the Humanities, October 53 (Summer, 1990), 

11-24. (pdf) 

Stuart Hall: New Ethnicities In: Race, Culture, Difference, ed. James Donald and Ali Rattansi pp. 252-259. 

URL: https://www.amherst.edu/media/view/88663/original/Hall%2B-%2BNew%2BEthnicities.pdf 

Junghaus Tímea: A fehérség kritikai kutatása (Critical Whiteness Studies I.-II.), in Tranzit Vizuális Művészeti 

és Kritikai Blog, 2011. július. Internet: 

http://tranzit.blog.hu/2011/08/01/a_feherseg_kritikai_kutatasa_critical_whiteness_studies_i 

 

2. A női szexualitás ikonográfiája (2014. február 19.) 

Kötelező irodalom: 

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., URL:  

http://www.commmunity.eu/2013/02/06/fekete-testek-feher-testek/ 

Gregor Anikó – Lőrincz Dalma: Az etnikai maszkulinitás konstruálásának egyik példája, avagy Fecó esete a 

Való Világgal, in Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám (szerk.): „Csak másban”. 

Romareprezentáció a magyar médiában, Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és Médiatudományi 

Tanszék, Budapest – Pécs, 2013, 45-65. 

 

3. Fikciós dokumentumfilm (2014. február 26.) 

Kötelező irodalom: 

Gelencsér Gábor: Csend és kiáltvány. A fikciós dokumentarista forma hagyománya, URL: 

http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/gelencser-csend-es-kialtvany-a-fikcios-dokumentarista-forma-hagyomanya/  

 

4. Az antropológiai film és a médiaantropológia (2014. március 5.) 

Kötelező irodalom: 

Colin Young: A megfigyelő film, ford. Ország Mária, in Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. 

mailto:mullnerandras@hotmail.com
https://www.amherst.edu/media/view/88663/original/Hall%2B-%2BNew%2BEthnicities.pdf
http://tranzit.blog.hu/2011/08/01/a_feherseg_kritikai_kutatasa_critical_whiteness_studies_i
http://www.commmunity.eu/2013/02/06/fekete-testek-feher-testek/
http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/gelencser-csend-es-kialtvany-a-fikcios-dokumentarista-forma-hagyomanya/


Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus, Dialektus Fesztivál, Budapest, 2004, 47-60. 

David MacDougall: A megfigyelő filmen túl, ford. Ország Mária, in A valóság filmjei. Tanulmányok az 

antropológiai filmről és filmkatalógus, Dialëktus Fesztivál, Budapest, 2004, 61-74. (pdf) 

 

5. Az (ön)ábrázolás lehetetlensége (2014. március 12.) 

Kötelező irodalom: 

Szuhay Péter: Az egzotikus vadembertől a hatalom önnön legitimálásáig. Beszélő, 2002, (7)7-8:97-107. URL: 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-egzotikus-vadembertol-a-hatalom-onnon-legitimalasaig  

 

6. Roma színház (2014. március 19.) 

Kötelező irodalom: 

Alaina Lemon: Forró Vér és Fekete Gyöngy: a cigány eredetiség paradoxona a szocializmus idején és azután, 

ford. Vörös Miklós, Replika, 1996. december (23-24. szám), 243-260. 

http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/18lemon.htm 

 

7. Cigány praktikák – nem cigány praktikák (2014. március 26.) 

Kötelező irodalom: 

Katie Trumpener: A cigányok ideje: egy "történelem nélküli nép" a Nyugat narratíváiban, ford. Örlősy 

Dorottya, Replika, 1996. december (23-24. sz), 219-241. 

http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/17trump.htm 

 

8. Határok, politikák (2014. április 2.) 

Kötelező irodalom: 

Edward Said: Világok között, ford. Berta Ádám, Magyar Lettre Internationale, 31. szám (1998.), URL: 

http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre31/said.htm 

Joseph Conrad: Amy Foster, ford. Vámosi Pál, in Halhatatlan szerelmesek. Tizenkilencedik századi 

elbeszélések (II. kötet), vál. Borbás Mária, Európa Könyvkiadó, 1983, 261-289. (pdf) 

 

9. Passing (2014. április 9.) 

Kötelező irodalom: 

Horváth Kata: „Passing”: Rebeka és a meleg büszkeség napja, Beszélő, 2008. július-augusztus (13. évf. 7. sz.) 

URL: http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Epassing%E2%80%9D-rebeka-es-a-meleg-bueszkeseg-napja 

Judith Butler: Jelentős testek. A „szexus” diszkurzív korlátairól, ford. Barát Erzsébet és Sándor Bea, Új 

Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005. (A „Lángol a nem: az elsajátítás és a szubverzió kérdései” c. 

fejezet.) 

 

10. Jean Rouch (2014. április 23.) 

Kötelező irodalom: 

Heltai Gyöngyi: Etnográfiai filmfesztivál (Párizs, 1995), MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális 

Kutatóközpont, Budapest, 1997, URL: http://mek.oszk.hu/11000/11057/11057.htm  

Kovács András Bálint: Az etnográfus filmrendező, Filmvilág, 1985/7, URL: 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6073 

 

11. Az áldokumentumfilm (2014. április 30.) 

Kötelező irodalom: 

Alison Griffiths: A korai etnográfiai film hagyatéka, ford. Farkas Clara, Replika, 2012/4. (81. szám), 33-49. 

 

12. A roma sztár (2014. május 7.) 

Kötelező irodalom: 

Imre Anikó (2009) A (poszt)szocialista valóságshow avagy mit tanulhatunk Győzikétől? Médiakutató, 2009. 

ősz. 131-141. URL: http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/09_gyozike_valosagshow/01.html 

Ha nem lennék cigány, nem lennék sikeres. Munk Veronika interjúja Gáspár Győzővel, Index, 2012. május 

19. URL:  

http://index.hu/kultur/showbiz/2012/05/19/ha_nem_lennek_cigany_nem_lennek_sikeres/  

Munk Veronika: A leghíresebb romák önreprezentációja, in Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám 

(szerk.): „Csak másban”. Romareprezentáció a magyar médiában, Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és 

Médiatudományi Tanszék, Budapest – Pécs, 2013, 66-92. (pdf) 

 

13. Besence (2014. május 14.) 

 

http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-egzotikus-vadembertol-a-hatalom-onnon-legitimalasaig
http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/18lemon.htm
http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/17trump.htm
http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre31/said.htm
http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Epassing%E2%80%9D-rebeka-es-a-meleg-bueszkeseg-napja
http://mek.oszk.hu/11000/11057/11057.htm
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6073
http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/09_gyozike_valosagshow/01.html
http://index.hu/kultur/showbiz/2012/05/19/ha_nem_lennek_cigany_nem_lennek_sikeres/


 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-MTU-401.b  

Kurzus címe: A reprezentáció politikája 

Tanár neve: Dr. Szilágyi-Gál Mihály 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda 18:00-19:30 

 251-es terem 

Kurzus 

típusa: 

gyakorlat 

Kurzus 

leírása: 

A szemináriumok a szólásszabadság témájájával foglalkoznak. Az irodalomjegyzéket és minden változást a 

félév alatt (elmaradt óra, időpontok, stb) a 

hallgatók a neptun levelezőlistájára küldött levélben kapják meg. 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelménye

i: 

Egy félévközi dolgozat, egy csoportos vagy páros órai vitán való részvétel és egy félév végi írásbeli vizsga. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-MTU 441  

Kurzus címe: Emlékezet és kommunikáció 

Tanár neve: Orbán Katalin 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda 13:30-15:00 

251-es terem 

Kurzus típusa: Előadás 

Kurzus leírása: A kurzus a társadalmi, kulturális, kollektív emlékezet fogalmait és kérdéseit vizsgálja átfogó elméleti 

munkákon és esettanulmányokon keresztül. Milyen értelemben beszélhetünk közösségi emlékezetről, ez milyen 

kapcsolatban áll az egyéni emlékezet folyamataival, és hogyan befolyásolják a szóbeliség és írásbeliség 

viszonyai? Mik az emlékezés helyei, mi a felejtés szerepe, mi a képzelt emlékezet, a nosztalgia?  

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

Az előadáson a részvétel kötelező. Jegyet szerezni az olvasmányokra épülő zárthelyi dolgozattal és 

prezentációval lehet. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Jan Assmann, Pierre Nora, Paul Connerton, Dan Stone, Wulf Kansteiner, David Lowenthal, Peter Fritzsche, és 

Svetlana Boym írásai. 

 

 



 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-MTU-451.a  

Kurzus címe: Idegennyelvű szakszövegolvasás 

Tanár neve: Orbán Katalin 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda 11:30-13:00 

251-es terem 

 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus leírása: A félév során egy megbeszélt témában fogunk médiatudományi szakirodalmat olvasni és azt feldolgozni. Az 

órát rendszeres részvétellel lehet elvégezni (katalógus lesz). Angol vagy amerikanisztika szakos hallgatóknak az 

óra nem ajánlott; amennyiben jelentkeznek, ők egyénileg egyeztetett feladattal végezhetik el a kurzust. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

A jegyszerzés feltétele: órai részvétel (maximum 3 hiányzás) és hétről hétre a megadott szóbeli és írásbeli 

feladatok elvégzése.  

 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Az anyagot első héten fogjuk megbeszélni. 

 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-MTU-451.b. 

 

 

Kurzus címe: Idegennyelvű szakszövegolvasás (angol) 

Tanár neve: Szigethy Gabriella 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő,12:00-13:30 

 251-es terem 

 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus leírása: A félév során többféle, a korszerű angolnyelvű tudományosság köréből vett  

szöveget vizsgálunk meg. A szövegek mindegyikéből otthoni munkával  

kiszótárazzuk a megjelölt részt, majd órán lefordítjuk közösen és  

megpróbáljuk mindeközben az egyes mondatok mögötti tartalmat is elemezni, értelmezni. A szövegek 

analízise mellett fordítástechnikai problémákat is megbeszélünk. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

5 szövegmutatvány fordítása és megbeszélt időben történő leadása kinyomtatva. Az órákon jelenléti ívet 

vezetünk: a teljesítés feltétele az is, hogy a hallgató ne hiányozzon 2 alkalomnál többet. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Az olvasnivalók listáját az első, 2014. február 10-i órán adom meg. 



 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-MTU-471.a 

Kurzus címe: Kommunikációs esettanulmányok (Romakép Műhely) 

Tanár neve: Müllner András Dr. 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda,18:00-19:30 

 DocuArt Mozi 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus leírása: Antropológiai képértelmezések művészek, társadalomkutatók, filmes szakemberek, egyetemi hallgatók 

részvételével. Közösségi filmklub szerdánként 18:00-kor a DocuArtban. A DocuArt és az ELTE MMI Média 

Tanszék közös programja.  

 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

1. Jelenlét a filmvetítéseken és az azokat követő beszélgetéseken (katalógus). 

2. A program témái közül egy kiválasztása, és csoportmunkában való feldolgozása. Egy csoportot 3-4 hallgató 

alkot, akik konzultációs segítséggel gondoznak egy-egy programelemet: kutatást végeznek, felkészülnek a 

programra, levezetik a beszélgetést. Előzetes szakirodalmat az oktató biztosít, és azt ki lehet egészíteni a saját 

kutatás alapján. 

3. Egy dolgozat megírása. (Vázlat a tavaszi szünet végére, erről konzultáció az oktatóval, a leadás a szorgalmi 

időszak utolsó hetében.) 

4. Legalább négy-öt konzultáció a kurzus vezetőjével. (Minden szerda 17.00, a DocuArt Moziban, illetve a 

konzultációra lehetőség nyílik még a fogadóóra keretében is, csütörtökön 12:00-14:00 között.) 

 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Program + szakirodalom 

 

1. Február 19. „Félrement road movie és más utak” 

Szomjas György: Tündérszép leány (1969) 

Erdély Miklós: Álommásolatok (részlet) (1977) (A Rajczy Margit-féle rész.) 

Lidija Mirković: Dialog with Carmen (2010) URL: http://irfc.info/films/dialogue-with-carmen  

Sugár János: Omara (2010) (részlet) 

 

Címkefelhő: patriarchális rendszer és női szempont, fehér (férfi)többség és alárendelt női (rassz)szerep, 

feminizmus, műfajiság (road movie és álomfilm), fikció és rendezői beavatkozás 

 

Ajánlott irodalom 

a BBS-hez: 

A társadalmi folyamatok láthatóvá tétele. Beszélgetés a Balázs Béla Stúdió vezetőségével, Filmkultúra, 

1971/5., in Balázs Béla Stúdió, 1961-1981. Dokumentumok a 20 éves Balázs Béla Stúdió történetéből, 

Ifjúsági Ház – BBS, Pécs, 1982. 

 

Erdély Miklóshoz: 

Erdély Miklós: Álommásolatok, in Erdély Miklós: A filmről. Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, 

kritikák (Válogatott írások II.), Budapest, Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám – Intermedia, 1995, 191-192. 

Erdély Miklós: Egy Herakleitosz-töredék, Filmvilág, 2001, augusztus, URL: 

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=3405 

Peternák Miklós: Álomrekonstrukció/Álommásolat, Magyar Műhely, 1982. július 15. (21/67.) 71-75. 

Jim Hoberman: Welcome to My Nightmare, Village Voice, February 4, 1986, p. 60. 

 

A (fekete/fehér) nők vizuális megjelenítéséhez: 

Sander L. Gilman: Black Bodies, White Bodies: Toward an Iconography of Female Sexuality in Late 

http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=3405


Nineteenth-Century Art, Medicine, and Literature. Critical Inquiry 12 (1985), No. 1, 204–242. Könyvben: 

Henry Louis Gates (ed.): „Race”, Writing and Difference, University of Chicago Press, 1986, 223-261. URL: 

http://debbiejlee.com/ageofwonder/gilman.pdf 

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., URL:  

http://www.commmunity.eu/2013/02/06/fekete-testek-feher-testek/ 

 

Az előítélet-kutatáshoz: 

Társadalmi előítéletek (két részes tévésorozat, szerkesztette Neményi Mária, 1972) 

Educatio, 2007/1. (Előítéletek c. szám), URL: http://epa.oszk.hu/01500/01551/00039/pdf/  

 

A roma nők képviseletéhez: 

Kóczé Angéla: „Aki érti a világ hangját, annak muszáj szólnia”. Roma nők a politikai érvényesülés útján, in 

Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás - Különbségteremtő társadalom, Gondolat Kiadó, 2010, 208-224. URL: 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsad

alom/pages/014_aki_erti_a_vilag_hangjat.htm  

 

2. Február 26. „Élet a közeli Balkánon” 

Danis Tanović: Epizód egy vasgyűjtő életéből (2013) 

Gyarmathy Lívia: Koportos (részlet) (1979) 

 

Címkefelhő: fikciós dokumentumfilm, irodalmi adaptáció, mélyszegénység, szegregáció 

Ajánlott irodalom 

 

Az alkotókhoz és a filmhez: 

Balázs József: Koportos (kisregény) 

Rostás Mihályról (a Népművészet Mesterei), URL: http://www.studiolum.com/nm/hu/rostasmihaly.htm  

Szilágyi Erzsébet: Rendezőnők a magyar és az egyetemes filmtörténetben, in Szilágyi Erzsébet (szerk.): A 

film, a rádió, és a televízió a kutatások tükrében: "tükör/tükrök által homályosan"? Válogatott tanulmányok, 

Kodolányi János Főiskola. Budapest – Székesfehérvár, 2001. p. 62-79. 

Fábián László: Gyarmathy Lívia, Népművelési Propaganda Iroda - Magyar Filmtudományi Intézet és 

Filmarchívum, Budapest, 1982. 

Hungler Tímea: Balkáni állapotok, URL: http://revizoronline.com/hu/cikk/4702/epizod-egy-vasgyujto-

eletebol/?cat_id=4&first=0  

 

A fikciós dokumentarizmushoz: 

Gelencsér Gábor: Csend és kiáltvány. A fikciós dokumentarista forma hagyománya, URL: 

http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/gelencser-csend-es-kialtvany-a-fikcios-dokumentarista-forma-hagyomanya/  

Gelencsér Gábor: A Budapesti Iskola. Fikciós dokumentumfilmek a hetvenes évek magyar filmművészetében, 

Iskolakultúra, 2001/10, URL: 

http://epa.oszk.hu/00000/00011/00053/pdf/iskolakultura_EPA00011_2001_10_059- 072.pdf  

 

3. Március 5. „Úton-útfélen” 

Rövidfilm összeállítás 

Moholy-Nagy László: Nagyvárosi cigányok (1932) 

Władysław Ślesicki: Zanim opadną liście (1964) 

Tom Lloyd: Live Before You Die (2008) 

 

Címkefelhő: traveller, etnográfia, antropológia, rövidfilm 

 

Ajánlott irodalom:  

Tom Lloyd: Live Before You Die (2008) 

http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/festival/play/3634/Live-Before-You-Die 

(Információ a film alatti mezőben.) 

David MacDougall: A megfigyelő filmen túl, ford. Ország Mária, in A valóság filmjei. Tanulmányok az 

antropológiai filmről és filmkatalógus, Dialëktus Fesztivál, Budapest, 2004, 61-74. (pdf) 

Faye Ginsburg: Rethinking Documentary in Digital Age, Cinema Journal, Fall 2006; 46, 1, 128-133; URL: 

http://coolstudios.com/576/pdf/ginsburg_docdigitalage6pp.pdf 

 

4. Március 12. „Vándorlás, mobilitás” 

http://debbiejlee.com/ageofwonder/gilman.pdf
http://www.commmunity.eu/2013/02/06/fekete-testek-feher-testek/
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00039/pdf/
http://bookline.hu/szerzo/feischmidt-margit-szerk--/205240
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsadalom/pages/014_aki_erti_a_vilag_hangjat.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsadalom/pages/014_aki_erti_a_vilag_hangjat.htm
http://www.port.hu/danis_tanovic/pls/pe/person.person?i_pers_id=160730&i_topic_id=2&i_city_id=3372&i_county_id=-1
http://www.studiolum.com/nm/hu/rostasmihaly.htm
http://revizoronline.com/hu/cikk/4702/epizod-egy-vasgyujto-eletebol/?cat_id=4&first=0
http://revizoronline.com/hu/cikk/4702/epizod-egy-vasgyujto-eletebol/?cat_id=4&first=0
http://uj.apertura.hu/2013/tavasz/gelencser-csend-es-kialtvany-a-fikcios-dokumentarista-forma-hagyomanya/
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00053/pdf/iskolakultura_EPA00011_2001_10_059-%20072.pdf
http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/festival/play/3634/Live-Before-You-Die
http://coolstudios.com/576/pdf/ginsburg_docdigitalage6pp.pdf


Szuhay Péter-Kőszegi Edit: Mesterségem címere (2002, részlet) 

Tari János: „Szalad a házunk” (2012) 

Szalay Péter: Nomad Plaza – Három vándor (2009) 

 

Címkefelhő:  

 

Ajánlott irodalom:  

Colin Young: A megfigyelő film, in Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai 

filmről és filmkatalógus, Dialektus Fesztivál, Budapest, 2004, 47-60. 

Faye Ginsburg: Shooting Back: From Ethnographic Film to the Ethnography of Media, in Toby Miller – 

Robert Stam (eds.): A Companion to Film Theory, Blackwell, 1999, 295-322, URL: 

https://files.nyu.edu/fg4/public/pdfs/Ginsburg%20-%20Shooting%20Back.pdf 

 

5. Március 19. „Roma színház” 

Emil Lotjanu: A cigánytábor az égbe megy 

Címkefelhő: nemzetiség (roma) színház, Tyeatr Romen, többségi képzelet, előadóművészet mint foglalkozási 

gettó, „igazi cigány” vs. „új (szocialista) cigány”, irónia és színlelés 

Ajánlott irodalom:  

Alaina Lemon: Forró Vér és Fekete Gyöngy: a cigány eredetiség paradoxona a szocializmus idején és azután, 

ford. Vörös Miklós, Replika, 1996. december (23-24. szám), 243-260. 

http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/18lemon.htm 

Kovács Bálint: Vareso Aver (Valami Más) – Találkozások a Maladype – Találkozások színházával, Criticai 

Lapok Online, URL: http://www.criticailapok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25023  

 

6. Március 26. Bűbáj 

Moldován Domokos: Rontás és reménység (1981) 

 

Címkefelhő: újrajátszás, fikciós dokumentumfilm 

 

Ajánlott irodalom:  

Moldován Domokos: Rontás és reménység, in M.D.: A halottlátó. Filmforgatókönyvek, dokumentumok, 

Gondolat, Budapest, 1982, 293-397. 

Mátyás Győző (szerk.): Rontás és reménység, Balázs Béla Stúdió – MOKÉP, Budapest, 1982. 

Nemes Nagy Ágnes: Parókák (Moldován Domokos: Rontás és reménység c. filmjéről), Kortárs, 1982. április, 

620-621. 

Mátyás Győző: Ready-made avagy a kisiparilag előállított hit tragikomédiája (Moldován Domokos: Rontás és 

reménység c. filmjéről), Forrás, 1982. június, 56-62. 

 

7. Április 2. „Határok” 

Bijan Anquetil: Le Terrain (2013) 

Milutin Jovanovic: Migration (2011)  

+ egy rövidfilm az Idegenek a kertemből gyűjteményből 

 

Címkefelhő: migráció, idegenség és otthonosság,  

 

Ajánlott irodalom:  

Gayatri Chakravorty Spivak: Making Visible, URL: http://igkultur.at/projekte/romanistan/making-visible 

 

8. Április 9. „A nemdráma királynői” 

Jennie Livingston: Paris is burning (1990) 

 

Címkefelhő: performativitás, performansz, drag, queer 

 

Ajánlott irodalom:  

Horváth Kata: „Passing”: Rebeka és a meleg büszkeség napja, Beszélő, 2008. július-augusztus (13. évf. 7. sz.) 

URL: http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Epassing%E2%80%9D-rebeka-es-a-meleg-bueszkeseg-napja 

Judith Butler: Jelentős testek. A „szexus” diszkurzív korlátairól, ford. Barát Erzsébet és Sándor Bea, Új 

Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2005. (A „Lángol a nem: az elsajátítás és a szubverzió kérdései” c. 

fejezet.) 

Andrew Parker - Eve Kosofsky Sedgwick: Performativitás és performancia, ford. Müllner András, Apertura, 

https://files.nyu.edu/fg4/public/pdfs/Ginsburg%20-%20Shooting%20Back.pdf
http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/18lemon.htm
http://www.criticailapok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=25023
http://igkultur.at/projekte/romanistan/making-visible
http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Epassing%E2%80%9D-rebeka-es-a-meleg-bueszkeseg-napja


2010. ősz, URL: http://apertura.hu/2010/osz/tartalom  

 

9. Április 23. „Szerelem feketén-fehéren” 

Jean Rouch: Emberi piramis (1960) 

 

Címkefelhő: interracial relations, etnográfiai filmkészítés, Új hullám, kollaboratív film 

 

Ajánlott irodalom:  

Heltai Gyöngyi: Etnográfiai filmfesztivál (Párizs, 1995), MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális 

Kutatóközpont, Budapest, 1997, URL: http://mek.oszk.hu/11000/11057/11057.htm  

Kovács András Bálint: Az etnográfus filmrendező, Filmvilág, 1985/7, URL: 

http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6073  

Kovács András Bálint: Metropolis, Párizs, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1992. („A nouvelle vague és a 

stílus” c. fejezet) 

Mozgó néprajz. Igaztörténetek és anekdoták Jean Rouch életéről (képregény-kiállításhoz kapcsolódó 

weboldal, URL: http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu=3&kiallitas_id=122  

Füredi Zoltán (szerk.): A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai filmről és filmkatalógus, Dialektus 

Fesztivál, Budapest, 2004. 

Crawford - Turton (szerk.): Film as Ethnography, Manchester University Press, Manchester and New York, 

1992. 

Ian Christie: A dokumentumfilm megtagadása. Rouch, Marker és Ruiz szemével, ford. Kerényi Máté, 

Replika, 2012/4. (81. szám), 63-70. 

 

10. Április 30. Áldokumentum 

Marion Fuentes: Bontoc Eulogy (1995) 

 

Címkefelhő: áldokumentum, etnográfia, kritikai mozgókép-készítés 

 

Irodalom:  

Alison Griffiths: A korai etnográfiai film hagyatéka, ford. Farkas Clara, Replika, 2012/4. (81. szám), 33-49. 

 

11. Május 7. „Formabontó Győzike Csirip” 

 

Címkefelhő: roma sztár, valóságshow, posztszocializmus 

 

Irodalom:  

Imre Anikó (2009) A (poszt)szocialista valóságshow avagy mit tanulhatunk Győzikétől? Médiakutató, 2009. 

ősz. 131-141. URL: http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/09_gyozike_valosagshow/01.html 

Ha nem lennék cigány, nem lennék sikeres. Munk Veronika interjúja Gáspár Győzővel, Index, 2012. május 

19. URL:  

http://index.hu/kultur/showbiz/2012/05/19/ha_nem_lennek_cigany_nem_lennek_sikeres/  

Munk Veronika: A leghíresebb romák önreprezentációja, in Bogdán Mária – Feischmidt Margit – Guld Ádám 

(szerk.): „Csak másban”. Romareprezentáció a magyar médiában, Gondolat Kiadó – PTE Kommunikáció- és 

Médiatudományi Tanszék, Budapest – Pécs, 2013, 66-92. (pdf) 

 

12. Május 14. Besence Open 

Kovács Kristóf: Besence Open (2013) 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BNN-MTU 471:b 

Kurzus címe: Kommunikációs esettanulmányok 

Tanár neve: Pap András László 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

kedd 18.00-19.30 

-135-ös terem 

http://apertura.hu/2010/osz/tartalom
http://mek.oszk.hu/11000/11057/11057.htm
http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=6073
http://www.neprajz.hu/kiallitasok.php?menu=3&kiallitas_id=122
http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/09_gyozike_valosagshow/01.html
http://index.hu/kultur/showbiz/2012/05/19/ha_nem_lennek_cigany_nem_lennek_sikeres/


Kurzus típusa:  

Kurzus leírása: A kurzus során néhány, a demokratikus közéletben kiemelten fontos szerepet betöltő kérdést (halálbüntetés, 

abortusz, eutanázia, gyűlöletbeszéd, drogpolitika, az állampolgárok egyenjogúsága és az egyenlő bánásmód 

követelménye) – és azok médiareprezentációját vizsgáljuk meg. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

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

2)  az egyes órákra feladott olvasmányok elolvasása; az olvasmányokról minden órára egy 1-2 oldalas 

kommentár készítése (összesen az érdemjegy 20%-a); 

3)  kb. 20 perces referátum (az érdemjegy 15%-a); 

4)  egy kiválasztott témában elkészítendő médiaelemzés prezentációformátumban történő ismertetése, a 

többi hallgató előadásának konstruktív kritikája (az érdemjegy 5%); 

5)  2.000–3.000 szavas félév végi szemináriumi dolgozat írása (az érdemjegy 30%-a); 

6)  a dolgozat megadott szempontok szerinti véglegesítése (az érdemjegy 10%-a). 

 

Kötelező 

irodalom: 

A kiválasztott esetek elemzésének alapjául (a félév elején összeállított) szakcikkek, könyvfejezetek 

szolgálnak. 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-UJS-411:a 

Kurzus címe: Műhelygyakorlat, Produkciós ismeretek  (rádió)   

Tanár neve: Szever Pál 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő, 9.00-10.30. 

Stúdió (alagsor) 

Kurzus típusa: Gyakorlat   

Kurzus leírása: Február 3. Általános helyzetkép a hazai rádiózás területén. Közszolgálati és kereskedelmi  

funkciók, tartalom és csomagolás összhangja. A félév gyakorlati helyszíneinek kiválasztása.  

  

Február 10. Földi sugárzású és webrádiók összehasonlítása. Hallgatói elérés, lehetőségek és 

követelmények a kétféle rádiózásban. 

 

Február 17.  Hír-blokkok, hír-műsorok, hír-műhelymunka elemzése. Gyakorlati példák a  

hírkészítésre, hír-blokkok air-checkje, összehasonlítása.  

Meghívott előadó(k): Kocsándi Andrea és Báder Tamás hírszerkesztők. 

 

Február 24. Látogatás az Info Rádió és a Klubrádió hírműhelyeiben.  

 

Március 3. Reklám a rádióban, háttér-hangok munkája és szerepe. 

Meghívott vendég: Sivák Péter producer és állomáshang, Faith Ottó producer. 

 

Március 10. Adáslebonyolítás a stúdióban, hír-zene-reklám folyamat – élőben. Látogatás a  

Juventus Rádió stúdiójában, Dénes Tamás műsorában  

A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén . 

 

Március 17. Adáslebonyolítás egy web-rádió stúdiójában – élőben. Látogatás a Pacsorta Rádió  

stúdiójában, Fodor János műsorában.  

A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén . 

 



Március 24. Zene kérdése a rádióban. Zenei szerkesztési alapelvek.  

Meghívott előadó: Csík Gabi, az MTVA zenei szerkesztője. 

 

Március 31. Zene-felhasználás, jogdíjak kérdése. 

Meghívott előadó:Dr. Tóth Péter Benjamin, az Artisjus stratégiai és kommunikációs igazgatója 

 

Április 7. Zenei tesztek, mérések, hallgatói vélemények felhasználása. 

Meghívott előadó: Perjés Tamás, a TNS-Hoffmann média csoportvezetője 

 

Április 14. Egy tényleges zenei teszt elemzése, az eredmények értékelése, az ebből levonható  

következtetések. 

Meghívott vendég: Kiss Anikó, a Music FM vezérigazgatója, valamint a Music FM zenei  

főszerkesztője.  

 

Április 21.  SZÜNET 

 

Április 28. Részvétel egy országos kereskedelmi rádió zenei tesztjén. 

Helyszín meghatározása év közben. 

 

Május 5. Promóció és tartalomfejlesztés a rádióban. 

Meghívott vendégek: Schatz Péter, az egykori Danubius Rádió promóciós igazgatója,  

Orosz Pál, tartalomfejlesztési média-tanácsadó. 

 

Május 12. Air-check, több rádió műsorűnak összehasonlító elemzése. 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

A kurzuson elhangzott információkat szóbeli számonkérés során ellenőrzöm. A helyszínen  

készített jegyzetek alapján, valamint a kurzusra meghívott előadók előadásaiban elhangzott  

adatokra épül a számonkérés – az értékelés során komoly súllyal esik latba a kurzuson  

mutatott aktivitás és érdeklődés. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Ajánlott irodalom 

Valerie Geller – Getting, Keeping & Growing Audiences (angol ny.) 

Peter Stewart – Essential Radio Skills: How to Present A Radio Show (angol ny.) 

Alan R.Stephenson, David E.Reese, Mary E.Beadle – Broadcasting Announcing Worktext (angol ny.) 

  

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-UJS-411.b 

Kurzus címe: Műhelygyakorlat 1. (TV) 

Tanár neve: Gát György 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Csütörtök 16:00-17:30 

40-es terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: Mi kell a produkció létrehozásához? Milyen produkcióra van szüksége, és melyik médiának? 

Programstratégiák felmérése  

Célcsoportok elemzése 

Brand elemzés  

Tervek, jövő felmérése  

Mélyelemzés  

médiaismeret  

kreatív ötletek gyűjtése  



stáb-csapat összeállítása  

 

Információgyűjtés módjai, kapcsolatok építése, tartása  

sajtóelemzés  

internet 

konferenciák, előadások, fesztiválok  

 

A produkciók Magyarország-i és Európai Uniós támogatásai  

 

A filmipar legfontosabb országos és regionális állami finanszírozásai Magyarországon és Európában. 

A hazai pályázati lehetőségek  

Az európai köztámogatások tanulmányozása: 

a hozzáférési kritériumok, 

a felhasználás feltételei. 

Egy támogatási kérelem pályázati dossziéjának gyakorlati tanulmányozása. 

 

Pénzforrások  

Nemzeti Filmalap 

EU 

Csatornák  

Szponzorok  

 

Koprodukció létrehozása  

a partneri együttműködések, 

a finanszírozási források  

a mű értékesítése 

egy produkció finanszírozási tervének elkészítése a különböző kiadási tételek elemzése alapján. 

A jogi vonatkozások kidolgozása: 

 

A produkciós terv pénzügyi előkészítése:  

 

A különböző műfajú produkciók pénzügyi terveinek elemzése 

A limitköltségvetés kiadási tételeinek elemzése, a különböző műfajok eltérő költségvetési tételei  

Egy konkrét terv vagy forgatókönyv alapján legalább két különböző (fikciós, illetve dokumentumfilm) 

költségvetés-tervezet elkészítése  

 

Költségvetés  

Média költségvetése: nyomtatott  

Elektronikus  

Multimédia  

produkciók költségvetése  

Tervkészítés  

 

Stábépítés  

stáblista /műfajok szerint  

illesztés /Ki kivel igen? Ki kivel nem.  

Stáb- költségvetés  

Árak a piacon  

 

A produkciós szerződések gyakorlata  

A szerződésjog és az irodalmi és művészeti tulajdonjog  

A szerződések típusai. 

A legfontosabb produkciós szerződések megírása: 

előadóművész 

rendező 

szerző 

koprodukció 

megrendelés 



felhasználási jogok átengedése, ... 

 

Szerzői jogok  

Megfilmesítési  

Másodlagos értékesítések  

Jogvédelem  

 

 

Prezentáció 

Személy prezentálása  

Project prezentálása  

 

Casting  

szereplők válogatása 

csapatok válogatása  

 

Infrastruktúra – technika  

háttértechnika  

TV-k technikái  

Analóg  

Digitál  

Filmtechnika  

Utómunkatechnika  

 

Műszaki személyzet  

stúdiótechnika csapata  

filmtechnika személyzete  

utómunka-technika szakemberek  

 

Sztárok használata, kezelése  

szereposztás  

honoráriumok  

háttérismeret  

kapcsolatrendszerek  

 

 

Produkciók  

előkészítés  

forgatás 

utómunka  

 

Film, játékfilm, tv-játék, sorozatok 

Produkciók elhelyezése  

Műfajok  

technikák  

 

Közvélemény-kutatások használata, elemzése, eredményeinek használata 

Kutatási módszerek  

Kutató cégek  

Programing-kutatás összhang  

 

 

Stábváltozás, leépítés  

Mintaelemzés  

Humánpolitika  

 

Kreatív részvétel csapaton belül 

Előkészítés (ötlet, szinopszis, forgatókönyv  

Intenzív szakasz  

Fenntartó szakasz – kutatás-visszajelzésekre reagálás 



 

Reklám, bartell, product placement, Médiatörvény, Filmtörvény 

Reklám helye  

Tördelése, szerkesztése a programba  

Produkció – cégek együttműködése  

A Médiatörvény érzékenysége a reklám megjelenésére a produkcióban  

 

Sajtó használata, kapcsolattartás  

Promóció 

Marketing  

Előkészítés, beharangozás  

Folyamatos sajtókapcsolatok  

Különböző sajtótermékek kezelése  

 

Image termék/személyiségek alakítása  

Produkció piacra vitele, illesztés  

Sztárok felfuttatása, teremtése, kezelése  

 

Saját ügyek promotálása, spotok stb. 

Létrehozók promotálása 

Werk-filmek  

Interjúk  

 

Produkciók utóélete, másodlagos értékesítés  

Archiválás  

További üzletek 

DVD 

Kazetta  

Zene  

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-UJS-412.a 

Kurzus címe: Műhelygyakorlat, Produkciós ismeretek  (rádió)   

Tanár neve: Szever Pál 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő, 9.00-10.30. 

Stúdió (alagsor) 

Kurzus típusa: Gyakorlat   

Kurzus leírása: Február 3. Általános helyzetkép a hazai rádiózás területén. Közszolgálati és kereskedelmi  

funkciók, tartalom és csomagolás összhangja. A félév gyakorlati helyszíneinek kiválasztása.  

  

Február 10. Földi sugárzású és webrádiók összehasonlítása. Hallgatói elérés, lehetőségek és 

követelmények a kétféle rádiózásban. 

 

Február 17.  Hír-blokkok, hír-műsorok, hír-műhelymunka elemzése. Gyakorlati példák a  



hírkészítésre, hír-blokkok air-checkje, összehasonlítása.  

Meghívott előadó(k): Kocsándi Andrea és Báder Tamás hírszerkesztők. 

 

Február 24. Látogatás az Info Rádió és a Klubrádió hírműhelyeiben.  

 

Március 3. Reklám a rádióban, háttér-hangok munkája és szerepe. 

Meghívott vendég: Sivák Péter producer és állomáshang, Faith Ottó producer. 

 

Március 10. Adáslebonyolítás a stúdióban, hír-zene-reklám folyamat – élőben. Látogatás a  

Juventus Rádió stúdiójában, Dénes Tamás műsorában  

A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén . 

 

Március 17. Adáslebonyolítás egy web-rádió stúdiójában – élőben. Látogatás a Pacsorta Rádió  

stúdiójában, Fodor János műsorában.  

A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén . 

 

Március 24. Zene kérdése a rádióban. Zenei szerkesztési alapelvek.  

Meghívott előadó: Csík Gabi, az MTVA zenei szerkesztője. 

 

Március 31. Zene-felhasználás, jogdíjak kérdése. 

Meghívott előadó:Dr. Tóth Péter Benjamin, az Artisjus stratégiai és kommunikációs igazgatója 

 

Április 7. Zenei tesztek, mérések, hallgatói vélemények felhasználása. 

Meghívott előadó: Perjés Tamás, a TNS-Hoffmann média csoportvezetője 

 

Április 14. Egy tényleges zenei teszt elemzése, az eredmények értékelése, az ebből levonható  

következtetések. 

Meghívott vendég: Kiss Anikó, a Music FM vezérigazgatója, valamint a Music FM zenei  

főszerkesztője.  

 

Április 21.  SZÜNET 

 

Április 28. Részvétel egy országos kereskedelmi rádió zenei tesztjén. 

Helyszín meghatározása év közben. 

 

Május 5. Promóció és tartalomfejlesztés a rádióban. 

Meghívott vendégek: Schatz Péter, az egykori Danubius Rádió promóciós igazgatója,  

Orosz Pál, tartalomfejlesztési média-tanácsadó. 

 

Május 12. Air-check, több rádió műsorűnak összehasonlító elemzése. 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

A kurzuson elhangzott információkat szóbeli számonkérés során ellenőrzöm. A helyszínen  

készített jegyzetek alapján, valamint a kurzusra meghívott előadók előadásaiban elhangzott  

adatokra épül a számonkérés – az értékelés során komoly súllyal esik latba a kurzuson  

mutatott aktivitás és érdeklődés. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Ajánlott irodalom 

Valerie Geller – Getting, Keeping & Growing Audiences (angol ny.) 

Peter Stewart – Essential Radio Skills: How to Present A Radio Show (angol ny.) 

Alan R.Stephenson, David E.Reese, Mary E.Beadle – Broadcasting Announcing Worktext (angol ny.) 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-UJS-412.b 

Kurzus címe: Műhelygyakorlat 2. (TV) 

Tanár neve: Gát György 



Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Csütörtök 16:00-17:30 

40-es terem 

Kurzus típusa: szeminárium 

Kurzus leírása: Mi kell a produkció létrehozásához? Milyen produkcióra van szüksége, és melyik médiának? 

Programstratégiák felmérése  

Célcsoportok elemzése 

Brand elemzés  

Tervek, jövő felmérése  

Mélyelemzés  

médiaismeret  

kreatív ötletek gyűjtése  

stáb-csapat összeállítása  

 

Információgyűjtés módjai, kapcsolatok építése, tartása  

sajtóelemzés  

internet 

konferenciák, előadások, fesztiválok  

 

A produkciók Magyarország-i és Európai Uniós támogatásai  

 

A filmipar legfontosabb országos és regionális állami finanszírozásai Magyarországon és Európában. 

A hazai pályázati lehetőségek  

Az európai köztámogatások tanulmányozása: 

a hozzáférési kritériumok, 

a felhasználás feltételei. 

Egy támogatási kérelem pályázati dossziéjának gyakorlati tanulmányozása. 

 

Pénzforrások  

Nemzeti Filmalap 

EU 

Csatornák  

Szponzorok  

 

Koprodukció létrehozása  

a partneri együttműködések, 

a finanszírozási források  

a mű értékesítése 

egy produkció finanszírozási tervének elkészítése a különböző kiadási tételek elemzése alapján. 

A jogi vonatkozások kidolgozása: 

 

A produkciós terv pénzügyi előkészítése:  

 

A különböző műfajú produkciók pénzügyi terveinek elemzése 

A limitköltségvetés kiadási tételeinek elemzése, a különböző műfajok eltérő költségvetési tételei  

Egy konkrét terv vagy forgatókönyv alapján legalább két különböző (fikciós, illetve dokumentumfilm) 

költségvetés-tervezet elkészítése  

 

Költségvetés  

Média költségvetése: nyomtatott  

Elektronikus  

Multimédia  

produkciók költségvetése  

Tervkészítés  

 

Stábépítés  

stáblista /műfajok szerint  



illesztés /Ki kivel igen? Ki kivel nem.  

Stáb- költségvetés  

Árak a piacon  

 

A produkciós szerződések gyakorlata  

A szerződésjog és az irodalmi és művészeti tulajdonjog  

A szerződések típusai. 

A legfontosabb produkciós szerződések megírása: 

előadóművész 

rendező 

szerző 

koprodukció 

megrendelés 

felhasználási jogok átengedése, ... 

 

Szerzői jogok  

Megfilmesítési  

Másodlagos értékesítések  

Jogvédelem  

 

 

Prezentáció 

Személy prezentálása  

Project prezentálása  

 

Casting  

szereplők válogatása 

csapatok válogatása  

 

Infrastruktúra – technika  

háttértechnika  

TV-k technikái  

Analóg  

Digitál  

Filmtechnika  

Utómunkatechnika  

 

Műszaki személyzet  

stúdiótechnika csapata  

filmtechnika személyzete  

utómunka-technika szakemberek  

 

Sztárok használata, kezelése  

szereposztás  

honoráriumok  

háttérismeret  

kapcsolatrendszerek  

 

 

Produkciók  

előkészítés  

forgatás 

utómunka  

 

Film, játékfilm, tv-játék, sorozatok 

Produkciók elhelyezése  

Műfajok  

technikák  

 



Közvélemény-kutatások használata, elemzése, eredményeinek használata 

Kutatási módszerek  

Kutató cégek  

Programing-kutatás összhang  

 

 

Stábváltozás, leépítés  

Mintaelemzés  

Humánpolitika  

 

Kreatív részvétel csapaton belül 

Előkészítés (ötlet, szinopszis, forgatókönyv  

Intenzív szakasz  

Fenntartó szakasz – kutatás-visszajelzésekre reagálás 

 

Reklám, bartell, product placement, Médiatörvény, Filmtörvény 

Reklám helye  

Tördelése, szerkesztése a programba  

Produkció – cégek együttműködése  

A Médiatörvény érzékenysége a reklám megjelenésére a produkcióban  

 

Sajtó használata, kapcsolattartás  

Promóció 

Marketing  

Előkészítés, beharangozás  

Folyamatos sajtókapcsolatok  

Különböző sajtótermékek kezelése  

 

Image termék/személyiségek alakítása  

Produkció piacra vitele, illesztés  

Sztárok felfuttatása, teremtése, kezelése  

 

Saját ügyek promotálása, spotok stb. 

Létrehozók promotálása 

Werk-filmek  

Interjúk  

 

Produkciók utóélete, másodlagos értékesítés  

Archiválás  

További üzletek 

DVD 

Kazetta  

Zene  

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-UJS-422 

Kurzus címe: Írásgyakorlat II. 



Tanár neve: Makai József 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő, 17:00-18:30 

 42-es erem 

Kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása: A gyakorlatközpontú kurzus tematikája: 

- újságírói műfajok, 

- hírírás, 

- hírszerkesztés, 

- tudósítás, 

- interjú. 

 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

A heti feladatok folyamatos teljesítése, a kurzus végén egy összetett feladat teljesítése. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Dr. Herman József – Mester Mónika: A rádiós hírszerkesztés alapjai (Médiakutató, 2001 ősz) 

Jenei Ágnes: Miből lesz a hír? (Médiakutató, 2001 nyár) 

 

 

Kurzus kódja(i): BBN-UJS-451.a 

Kurzus címe: Idegennyelvű szakszövegolvasás 

Tanár neve: Orbán Katalin 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda 11:30-13:00 

251-es terem 

 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus leírása: A félév során egy megbeszélt témában fogunk médiatudományi szakirodalmat olvasni és azt feldolgozni. Az 

órát rendszeres részvétellel lehet elvégezni (katalógus lesz). Angol vagy amerikanisztika szakos hallgatóknak az 

óra nem ajánlott; amennyiben jelentkeznek, ők egyénileg egyeztetett feladattal végezhetik el a kurzust. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

A jegyszerzés feltétele: órai részvétel (maximum 3 hiányzás) és hétről hétre a megadott szóbeli és írásbeli 

feladatok elvégzése.  

 

Kötelező / 

ajánlott irodalom: 

Az anyagot első héten fogjuk megbeszélni. 

 

 

 

 

 

 



Kurzus 

kódja(i): 
BBN-UJS-451.b 

 

 

Kurzus címe: Idegennyelvű szakszövegolvasás (angol) 

Tanár neve: Szigethy Gabriella 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Hétfő,12:00-13:30 

 251 

 

Kurzus típusa: Gyakorlat 

Kurzus leírása: A félév során többféle, a korszerű angolnyelvű tudományosság köréből vett  

szöveget vizsgálunk meg. A szövegek mindegyikéből otthoni munkával  

kiszótárazzuk a megjelölt részt, majd órán lefordítjuk közösen és  

megpróbáljuk mindeközben az egyes mondatok mögötti tartalmat is elemezni, értelmezni. A szövegek 

analízise mellett fordítástechnikai problémákat is megbeszélünk. 

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

5 szövegmutatvány fordítása és megbeszélt időben történő leadása kinyomtatva. Az órákon jelenléti ívet 

vezetünk: a teljesítés feltétele az is, hogy a hallgató ne hiányozzon 2 alkalomnál többet. 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Az olvasnivalók listáját az első, 2014. február 10-i órán adom meg. 

 

 

Kurzus 

kódja(i): 
BBN-UJS-471 

Kurzus címe: Beszédtechnika 

Tanár neve: Ságodi Gabriella 

Kurzus 

időpontja,  

helye: 

Szerda 11:30-13:00 

42-es terem 

Kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása: A beszédtechnika a beszéd formai elemeinek (légzés, hang, artikuláció, ritmus, hangszín és hanglejtés) 

tudatossá tételével, javításával, régi beidegzések megváltoztatásával segít a jó beszéd létrehozásában. 

Nem könnyű feladat, de megéri a fáradságot! Igaz, egyetlen félév nem elegendő mindehhez, de 

fontos lépés az igényesebb beszéd felé és stabil alapot adhat a további gyakorláshoz.  

A változtatás kitartó munkát igényel, s egyúttal jó játék is!    

Kurzus 

teljesítésének  

követelményei: 

Aktív órai részvétel (legfeljebb  3 hiányzás) 

Kötelező / 

ajánlott 

irodalom: 

Ajánlott: Montágh Imre szabadon kiválasztott bármely műve  

  

 

 



 

Kurzus kódja(i): BBN XKO 122a és 122. b. 

Kurzus címe: Tudományos szövegírás 

Tanár neve: Dr Házas Nikoletta 

Kurzus időpontja,  

helye: 

122.a. Hétfő 11.30-13,  40-es terem,  

122.b. Kedd 9.30-11, -135-ös terem 

Kurzus típusa: gyakorlat 

Kurzus leírása:  

A félév során megismerkedünk a tudományos szöveg fogalmával, műfajaival, fontosabb jellemzőivel, 

áttekintjük a szakdolgozat írásához és előkészítéséhez szükséges elvi és gyakorlati ismereteket.  

 

 

 

Kurzus teljesítésének  

követelményei: 

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

leadása 

Kötelező / ajánlott 

irodalom: 

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. 

 

 
 


