Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-105

Kurzus címe:

Szociálpszichológia 1.

Tanár neve:

Dr. Csepeli György

Kurzus
időpontja,
helye:

Péntek 14:30:16:00
34

Kurzus típusa:
Kurzus leírása: A kurzus célja:
A Szociálpszichológia I. kurzus bevezet a társadalmi jelenségek szociálpszichológiai szemléletének alapjaiba,
megismertetve a hallgatókat a szociálpszichológia alapvető fogalmaival, meghatározó elméleti nézőpontjaival,
a szociálpszichológiai ismeretek lehetséges alkalmazásokkal a mindennapi gyakorlatban. A félév során azt
vizsgáljuk, hogy a szociálpszichológiai terminusokkal leírható ember miként él a társadalomban, hogyan
konstruálódik életvilága, milyen hatásokkal kell szembenéznie, melyek társas környezetéből származnak,
milyen formák között éli társas életét, s mi történik vele, ha ezek a formák szabályozó erejüket veszítik.
Menetrend
Szept. 13.
Az ember mint meghatározatlan állat
Az άπειρος .Az „Umwelt” és a „Welt”.Epimetheusz feledékenysége. Ösztöntelenség, nyitottság, cselekvésre
késztettség. Az ember mint viszonylény. A „második természet” (Kultúra). Az ember mint fejlődő lény
(antropogenezis, szociogenezis, ontogenezis). A nyugati kultúra emberképe. Sors és választás.
Individualizáció.Opció és ligatúra. A Másik és az Idegen. Az „akárki”. Rendszer és életvilág között.
X-Y kísérlet exponálása.
Szept. 20
Y-X kísérlet adatfelvétele.
Az „én”
X-Y kísérlet eredményeinek kiértékelése. Az én és a tükörén. Freud, és Mead. Decentráció. Az őrület.
Film: Szász János: „Az infánsnő születésnapja” (O.Wilde)
Szept.27
Társas hatás. Interakció az emberek között
A szociális facilitáció és gátlás. Az első szociálpszichológiai kísérlet. A jelenlét. Az interakció formái.
Együttműködés, verseny, harc.
Okt. 4
A kommunikáció
Állati és emberi kommunikáció. Fizika és metafizika. Jel/Jelentés. Analóg és digitális jelek.. A nyelv mint a
lét háza (megismerés, közlés, cselekvés). Metakommunikáció. A diszkurzív univerzum. Bizalom és
kommunikáció.

Okt. 11
A kommunikáció metamorfózisa
A kommunikációs architektúrák fejlődése. Személyes, mediatizált és internet által közvetített kommunikáció.
Nyilvánosság, közvélemény, részvétel. Kommunikáció és művészet.
Okt. 18.
A kultiváció, a manipuláció és a propaganda.
Kognitív egyenlőtlenségek. A tömegkommunikáció által felépített valóság, A meggyőzés.
Az értelmezési szabadság elvételének technikái. A manipuláció. A közszolgálatiság. Web 2.0.
kommunikáció.
Okt.25
A szociálpszichológiai kísérletezés
Milgram, Aronson, Zimbardo kísérletei. A társas befolyásolás, az engedelmeskedés, a konformitás, az
alkalmazkodás és a lázadás.
Film: Kepes A.: Kaliforniai kísérletek
Nov. 1. Ünnep
Nov.8.
Személypercepció
Heider és Simmel kísérlete. A másik személy észlelése. Kelley személy-attribuciós elmélete.
Inger-redukcós stratégiák. A portré, mint személy-esszencia. Képzőművészeti és irodalom portrék.
Nov. 15
A személyközi kapcsolat
A személyközi kapcsolat születése. A szülő-gyermek kapcsolat. Oresztész-projekt. A rokonszenv és az
ellenszenv. Interperszonális szenzitizáció.
Filmrészlet: Zefirelli, Romeó és Júlia
Nov.22
A szerep
Az élet mint szinház. Szerep és státusz. Szerepelvárások, szerepkészlet. Szerep és személyiség.
Szerepkonfliktusok. Diszkrepáns szerepek (ügynökök, kémek).
Nov.29
A kiscsoport
A csoportosulás. A csoport adta többlet. Dunbar és Miller számai. A csoportlét rétegei (feladatvégzés,
szociometriai hálózat, érték-és normarendszer, vezetés, kommunikáció)
Vas Judit: Módszerek
Dec.6.
A tömeg
A káosz kísértése. Dezindividuáció. A tömeg mint erő. A tömeg rétegződése. A tömeg-reprezentációi
(destruktív és konstruktív). Rémhír, pánik, divat.
Dec.13.
A mentális zavarok és szociális hálózat

Virtuális tömegek. Wiki-hatások. „Flaming”, digitális narcisszizmus.
Jelenlét a virtuális térben. Brown mozgás és Levy flight. HomológiaKurzus
Az előadások során mutatott aktivitás (adatfeldolgozás, prezentáció készítés) beleszámít a vizsgajegybe. A
teljesítésének vizsga során írásos tesztet kell kitölteniük a hallgatóknak. A teszt kérdései az előadások és a megadott
követelményei: irodalom alapján válaszolhatók meg.
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kötelező irodalom
Csepeli Gy. 1996 (2006) Szociálpszichológia. Budapest:Osiris. 27-96. 1434-204. 305.-451
Fiske, S.T. 2006. Társas alapmotívumok. Budapest: Osiris. 33- 181, 344-373.
Pataki F. 1998. A tömegek évszázada. Budapest: Osiris

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-112

Kurzus címe:

Bevezetés az alkotmányjogba

Tanár neve:

Pap András László

Kurzus
időpontja,
helye:

szerda 16.00-17.30, -135

Kurzus típusa: Előadás
Kurzus leírása: A tantárgy célja, hogy átfogó és alapvető ismereteket adjon az alkotmányjog és a közjogi intézményrendszer
(parlament, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, igazságszolgáltatási rendszer, ombudsmanok) legfontosabb
elemeiről. A hallgatók megismerkednek továbbá az alkotmányosság és az alapjogvédelem fogalmával,
betekintést nyernek továbbá a választójog, az állampolgársági jog, a kisebbségi jogok fogalomrendszerébe.
Kurzus
A kurzus kétféleképpen teljesíthető:
teljesítésének 1. a félév során megírt két zárthelyi dolgozat átlagából számított, vagy
követelményei: 2. a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgán megszerzett érdemjeggyel.
Hallgatói prezentációk, valamint rövid évközi dolgozatok beleszámíthatnak az értékelésbe.
Kötelező
irodalom:

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

Kurzus
BBN-KOM-201/a és /b
kódja(i):
Kurzus címe: Médiaelemzés
Tanár neve:

Orbán Katalin

Kurzus
Cs 9:00-10:30 // 10:30-12:00, -135-ös terem
időpontja,
helye:
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
Az órán a részvétel kötelező (max. 3 hiányzás). Évközi rövid ellenőrző dolgozatok az olvasmányok alapján.
teljesítésének Félév végi zárthelyi dolgozat az olvasmányok és az órán tanultak alapján (utolsó órán).
követelményei: A félév során beadott feladatok, prezentációk beleszámítanak a jegybe.
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Art Spiegelman: Maus
Marjane Satrapi: Persepolis (könyv és film)
David Small, Stitches részletek
Joe Sacco, The Fixer részletek
Ho Che Anderson, King: A Comics Biography 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-201c

Kurzus címe:

Médiaelemzés: Közösségi hangzótartalom-szolgáltatás. A rádiós feature. Elemzés és forgatókönyv-írás.
Ismeretterjesztő dramatizált feature-montázs.

Tanár neve:

Hargitai Henrik

Kurzus
időpontja,
helye:

K,15:00-16:30 Számítógépterem (kevés jelentkező esetén rádióstúdió)

Kurzus típusa: gyakorlat
Kurzus
leírása:

A kurzus során a hallgatók kiválasztanak egy tudományos vagy művészeti témát; majd ebből 15-30 perces
dramatizált hangmontázs forgatókönyvet írnak; végül mindezt színészek közreműködésével rögzítjük. A
forgatókönyv alapján a nyers felvétel vágható legyen.
Folyamatosan frissített kurzusleírás: http://emc.elte.hu/~hargitai/wiki/index.php/2013-14_osz

Kurzus
Gyakorlat. 3-nál több hiányzás esetén nincs lehetőség a kurzus teljesítésére.
teljesítésének * Előfeltétel vagy ennek hiányában önállóan elsajátítandó gyakorlati ismeret: nincs
követelményei Osztályzat: elkészült és ellenőrzött forgatókönyv, elkészült stúdióhangfelvétel, összegyűjtött nyersanyagok.
:

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kötelező irodalom:
Tom Stoppard: Darkside. BBC, 2013
Marshall McLuhan: The Medium Is The Massage: With Marshall McLuhan. Columbia 1969.
Ajánlott irodalom:
Ujházy László: Hangkultúra I-II főisk. jegyzet, Szent István Kir. Zeneműv. Szakközépisk.– Gödöllői Szent
István Egyetem. A Hangfelvétel Művészete jegyzet, BME
Altman, Rick (1992) Sound Theory, Sound Practice, Routledge
Lóránd Lajos (1972) Dokumentumműsorok, dokumentumjátékok a rádióban. Rádió és TV Szemle, 1972/4
Forgatókönyv-formátum:
BBC Radio Drama script archive. http://www.bbc.co.uk/writersroom/scripts/search/platform/radio

Kurzus BBN-KOM-201D
kódja(i):
Kurzus címe: Az audiovizuális tartalmak hangkultúrája
Tanár neve: Zalán János
Kurzus Hétfő 09:00-10:30
időpontja, -135
helye:
Kurzus típusa: szeminárium
Kurzus leírása: A hallgatók megismerkedhetnek a filmhang történelmi
fejlődésével. Ezen keresztül elsajátíthatják a külföldi filmek hangzóanyagának elemzési módszereit. Az
elméleti oktatás megismerteti a hallgatókat a televíziós szerkesztők, filmes
szakemberek munkájának nehézségeivel. Bepillantást
nyerhetnek a szinkronizálás, hangalámondás rejtelmeibe.
A filmeken , televíziós műsorokon, és a reklámokon keresztül megismerkedhetnek az audiovizuális kultúra
hangkultúrájával.
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Észlelés – érzékelés
Sound-on-Cylinder
Sound-on-Disc
Sound-on-Film
Klasszikus rajzfilmek
Disney – Fantázia
Reality – Show
Reklámfilmek

9.
10.
11.
12.
Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Prezentációk
Volt egyszer egy vadnyugat + Magyar filmek
„Szinkronizálás”
Vizsga

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.

Kötelező / Volt egyszer egy vadnyugat
ajánlott filmek: Missio
Szerelem
Reklámfilmek
Televíziós műsorok
Kötelező / Herbert Zettl: Sight, Sound, Motion, (1999) Wadsworth
ajánlott Publishing
irodalom: Lohr Ferenc: A film hangkultúrája;
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, A film szelleme (2005) Palatinus;
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. Bp. Osiris
Dallos Szilvia: Magyar hangja…- A szinkronizálás története,
(2005) Nap Kiadó

Kurzus BBN-KOM 211a
kódja(i): BBN-KOM 211b
Kurzus címe: Webszerkesztés
Tanár neve: Hajnal Ernő
Kurzus Hétfő, 10:30-12:00
időpontja, Hétfő, 12:30-14:00
helye:
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 A kurzus félév végi osztályzatát a két rész osztályzatának átlaga adja.
teljesítésének Minden hallgatónak mindkét osztályzatot meg kell szerezni.
követelményei: Az osztályzatok csak az órán szerezhetők meg.
A kurzus szeminárium, megengedett hiányzások száma: 3
Ajánlott http://www.w3schools.com
irodalom: 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)

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-221

Kurzus címe:

Médiajog I

Tanár neve:

Timár János

Kurzus
időpontja,
helye:

Kedd, 9 óra
34-es

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:

Halmai Gábor: A véleményszabadság határai (Atlantisz 1994)
Halmai Gábor: Kommunikációs jogok (Új Mandátum 2002)
Molnár Péter: Gondolatbátorság (Új Mandátum 2002)
Emberi Jogok (Osiris 2003 szerk. Halmai Gábor, Tóth Gábor Attila)
Hanák András: Szent szólásszabadság (Fundamentum 2009/3-4)

http://mediajogfigyelo.hu/
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm
Ajánlott:
http://www.mertek.eu/
http://mediatorveny.hu/
http://nmhh.hu/
http://ec.europa.eu/avpolicy/reg/history/index_en.htm
Polyák Gábor
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-231

Kurzus címe:

Médiatörténet 1.

Tanár neve:

Dr. Buzinkay Géza, prof. emeritus

Kurzus
időpontja,
helye:

Hétfő 14:00-15:30
39-es terem

Kurzus típusa:

előadás

Kurzus leírása:

Az előadások központjában az írott sajtó története áll, de kitekintés erejéig foglalkozik az elektronikus
média történetének főbb vonásaival is. Az egyes előadások nem időrendben haladnak, hanem fontosabb
kérdés/problémakörök szerint csoportosulnak: a cenzúra, a nyilvánosság, a sajtószabadság és a magyar
sajtótörvények történeti alakulása; kiemelkedő magyar publicisták, újságírók; a sajtóműfajok alakulása; a
történetileg legfontosabb sajtótermékek; a “sajtóüzem” és az elektronikus média megszervezésének
története; a technika és a média történeti összefüggései; végül helyet kap a magyar sajtótörténet
kézikönyveinek bemutatása.
A tananyag (vizsgaanyag) magában foglalja a magyar sajtó történetét a XVIII. századi kezdetektől a XX.
sz. végéig, de a hangsúly az osztrák-magyar kiegyezés (1967) utáni másfél évszázad folyamataira
és jelenségeire kerül

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

2013. december 9-én feladatlapos vizsgadolgozat

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kötelező irodalom
 Buzinkay Géza--Kókay György: A magyar sajtó története I. A kezdetektől a fordulat évéig. Bp. Ráció
Kiadó, 2005.
 Takács Róbert: Sajtóirányítás és újságírói öncenzúra az 1980-as években. Médiakutató 2005 tavasz 5570.pp.
 Buzinkay Géza: Hírharang, vezércikk, szenzációs riport. Bp. 2009. Corvina
 Sipos Balázs: Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban. Bp. 2011. Argumentum
Ajánlott irodalom
 Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora. Bp. 1982.
 Pirityi Sándor: A nemzeti hirügynökség története, 1880-1996. Bp. MTI, 1996.
 Szabó B. István (szerk.): A Nyugat-jelenség (1908-1998). Bp. 1998. Anonymus Kiadó. 198 pp.
 Fenyő Mario: A Nyugat hőskora és háttere. Debrecen, Csokonai Kiadó, 2001.
 Lipták Dorottya: Újságok és újságolvasók Ferenc József korában. Bécs - Budapest - Prága. Bp.
L'Harmattan, 2002.
 Briggs, Asa – Burke, Peter: A média társadalomtörténete Gutenbergtől az internetig. Bp. Napvilág
Kiadó, 2004. 181-256. old.
 Lakatos Éva: Sikersajtó a századfordulón. Bp. 2004. Balassi-OSZK
 Pór Edit: A Kádár-rendszer sajtópolitikája 1963-1979. In: Zárt, bizalmas, számozott II. Irodalom-, sajtóés tájékoztatáspolitika 1962-1979. Bp. 2004, Osiris 279-290. old.
 Aczél Tamás—Méray Tibor: Tisztító vihar. Bp. Noran, 2006.
 Buzinkay Géza: Magyar hírlaptörténet 1848-1918. Bp. 2008.Corvina Kiadó
 Sárközi Mátyás: A bizarr évei. Élet és irodalom Rákosi Mátyás alatt. Bp. 2009. Kortárs Kiadó,
 Takács Róbert: Politikai újságírás a Kádár-korban. Bp. 2012. Napvilág Kiadó
Szöveggyűjtemények, forráskiadások (ajánlott)
 Program és hivatás. Magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. Bp. Gondolat, 1978.
 Mályuszné Császár Edit (szerk.): Megbíráltak és bírálók. A cenzúrahivatal aktáiból
 (1780-1867). Bp. Gondolat Kiadó, 1985.

Kurzus kódja(i): BBN-KOM 241
Kurzus címe:

Médiaelmélet

Tanár neve:

Orbán Katalin

Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus típusa:

SZ 14:00-15:30, -135. terem

Kurzus leírása:

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket fogunk tárgyalni:
- hogyan alakult ki az internet -- mai formája, használata mennyiben tér el az eredeti szándékoktól;
- hogyan alakul át hipermediális környezetben az olvasás, a tudás;
- mik a web 2.0 és web 3.0 sajátosságai – kik és mire használhatják;
- milyen médiaelméleti és társadalmi-politikai kérdéseket vet fel a hipermédia a demokrácia, a hozzáférés, az
ingyenesség, az adatbázisok és összekapcsolt adatok szempontjából.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Jegyet félév végi zárthelyi írásbeli vizsgával lehet szerezni, mely kb. 80 %-ban az olvasmányokra, 20%-ban
az előadások kiegészítő anyagára épül.

előadás

Kötelező /
Tájékoztató jellegű lista:
ajánlott irodalom: György Péter: Bibliotheca Universalis - Bibliopolisz on line, In: Gy. P.: Memex: A könyvbe zárt tudás a 21.
században. Magvető, Budapest, 2002: 143-232.
Vannevar Bush: Út az új gondolkodás felé, MEK, 1998.
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun
Jay David Bolter: Ekhphraszisz, virtuális valóság és az írás jövője. In: Helikon 2004/3: 349-365.
Lev Manovich: Az adatbázis mint szimbolikus forma (http://apertura.hu/2009/osz/manovich)
Lev Manovich: „Principles of New Media” in The Language of New Media 49-65.
Lev Manovich: „The Myth of the Digital” és „The Myth of Interactivity” in The Language of New Media 6874. http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf
Michael Heim, „The Cyberspace Dialectic”, in The Digital Dialectic, ed. Peter Lunenfeld, MIT Press 2001,
részlet, 33-45.
Gács Anna: „Who Will Read Us if We All Become Authors?: Print and Digital Literary Periodicals,
Authorship, and Authority”. In: Gács Anna szerk.: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor szemszögéből.
Budapest: L'Harmattan, 2007.
Dan Gillmor: „The Read-Write Web”, in We the media – Grassroots Journalism by the People, for the
People, O’Reilly Media, Sebastopol, California, 2004. 23–43.
Mark Brady: Blogging: Personal Participation in Public Knowledge-building on the Web. Chimera Working
Paper, 2005, 02.
Tim Berners-Lee,The Next Web, TED minielőadás (választható magyar felirattal)
http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web.html
Nigel Shadbolt, Wendy Hall, and Tim Berners-Lee, „The Semantic Web Revisited”, 2006 IEEE Proceedings
http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12614/01/Semantic_Web_Revisted.pdf

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-241/a
Kurzus címe:

Médiaelmélet: Narratológia

Tanár neve:

Gács Anna

Kurzus
időpontja,
helye:

Szerda 13:30-15:00;
34-es terem

Kurzus típusa:

előadás

Kurzus leírása:

A kurzus narratológiai bevezető, ezen belül is elsősorban a narratológiával mint az elbeszélések poétikai
vizsgálatával foglalkozik. A narratológia különböző felfogásainak, illetve a modern narratológia alapjainak
megismerése után arra fogunk koncentrálni, hogy milyen kapcsolat van médium és elbeszélés között
(irodalom, kép, film, képzőművészet, képregény). Az órák első részében általában elméleti kérdésekről adok
elő a szakirodalomlistát követve, a második részében elemzünk valamit közösen.

Kurzus
Kétféleképpen teljesíthető:
teljesítésének
követelményei: 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 ). Az olvasmányokat
elérhetővé teszem pdf-ben.
2.

Tematika és
irodalom:

Szóbeli a megadott szakirodalomból a vizsgaidőszakban. Az olvasmányokat elérhetővé teszem pdf-ben..
Órára járni nem kötelező, de az előadások segítenek feldolgozni a szakirodalmat.

Narratológia-felfogások
- Dan P. McAdams: A történet jelentése az irodalomban és az életben. In: Thomka Beáta szerk.: Narratívák
V: Narratív pszichológia. Kijárat Kiadó, Budapest, 2001: 157-176.
- Hayden White: A történeti szöveg mint irodalmi alkotás. F. Heil Tamás. In.: HW: A történelem terhe.
Osiris, Bp. 1997. 68-102.
Az elbeszélés tudományos vizsgálatának kezdetei – az orosz formalizmus
- V. J. Propp: A mese morfológiája. Osiris, Bp. 1999.
Strukturalista narratológia
- Roland Barthes: Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe. In: Bókay Antal – Vilcsek Béla szerk.: A
modern irodalomtudomány kialakulása – A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Osiris, Bp. 1998: 527-543.
- Gérard Genette: Az elbeszélő diskurzus. Ford. Sepreghy Boldizsár. In: Thomka Beáta szerk.: Az irodalom
elméletei I. JPTE-Jelenkor Kiadó, Pécs, 1996: 61-67.
Idő, tér
Mihail Bahtyin: Tér és idő a regényben. In: MB: A szó esztétikája. Gondolat, Bp. 1973: 257-302.
Gérard Genette: Az elbeszélő diskurzus. lásd fenn: 68-99.
Nézőpont a különböző médiumokban
- Borisz Uszpenszkij: A kompozíció poétikája: A művészi szöveg szerkezete és a kompozíciós formák
tipológiája. Ford. Molnár István. Európa Kk. Bp. 1984. [1970]
- Mieke Bal: Fokalizáció - letölthető:
http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/bal/index.html – online
- Seymour Chatman: Amire a regény képes, de a film nem (és fordítva) – letölthető:
http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/chatman/index.html
Írás, hang és kép összjátéka a filmi elbeszélésben
David Bordwell: A klasszikus elbeszélésmód. In: Vajdovich Györgyi szerk.: A kortárs filmelmélet útja.
Palatinus, 2004: 182-128. Ford. Mester Tibor.

Képi elbeszélés
Max Imdahl: Giotto Aréna-freskóinak egyes narratív strukturáiról. In: Thomka B. szerk.: Narratívák 1.:
Képleírás, képi elbeszélés. Kijárat Kiadó, Budapest, 1998: 117-134.
Wendy Steiner: Narrativitás a festészetben. Letölthető:
http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/steiner/index.html
Képregény
- Kibédi Varga Áron: A szó-és-kép viszonyok leírásának ismérvei. In: Bacsó Béla szerk.: Kép, fenomén,
valóság. Kijárat Kiadó, Budapest, 1997: 300-320.
- Varró Attila: A térré vált idő: Filmszerű ábrázolásmód a tömegképregényekben. In: Enigma 40 (2004):
118-135.
- Aarnoud Rommens: Manga story-telling/showing. Image & Narrative, 1 (August 2000) letölthető:
http://www.imageandnarrative.be/narratology/aarnoudrommens.htm
Hipermédia és elbeszélés
- Manovich, Lev (2000): Az adatbázis logikája.Magyar Műhely, 2000 (115): 48-69.
- Henry Jenkins: A játéktervezés mint narratív építészet. . In: Thomka B. szerk.: Narratívák 10. Kijárat
Kiadó, Bp. 2011.
Metalepszis
Brian McHale: Kínai doboz-világok. In: Thomka B. szerk.: Narratívák 6.: Narratív beágyazás és
reflexivitás. Kijárat Kiadó, Bp., 2007: 181-208.
Jean-Marie Schaffer: Metalepszis és fikcionális belemerülés. In: uo. 242-253.
Julio Cotazár: Az összefüggő parkok. In: JC: Az összefüggő parkok: Elbeszélések. Kriterion, Bukarest, 1983.
vagy JC: Nagyítás: Elbeszélések. Európa, Bp. 1977. vagy más metaleptikus elbeszélés

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-271

Kurzus címe:

Szakdolgozati szeminárium

Tanár neve:

Hargitai Henrik

Kurzus
időpontja,
helye:

P,15:00-16:30 41

Kurzus típusa:

gyakorlat

Kurzus leírása:
Részletes leírás:
http://emc.elte.hu/~hargitai/wiki/index.php/2011_tavasz:_Diplomamunka_konzult%C3%A1ci%C3
%B3
Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Év végén beadott munka.

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kutatás és közlés a természettudományokban. Csermely Péter, Gergely Pál, Koltay Tibor és Tóth János.
Szerkesztette: Koltay Tibor; Osiris kiadó, 1999

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-271c

Kurzus címe:

Szakdolgozati szeminárium

Tanár neve:

Müllner András Dr.

Kurzus
időpontja,
helye:

Cs,10:00-11:30 36

Kurzus típusa:

Szeminárium

Kurzus leírása:

A kurzus kétheti konzultációkra épül, melyek során megbeszéljük a hallgatók választott témáit, az
összegyűjtött szakirodalom alapján kialakítjuk a dolgozat tézisét, majd az egyes részletek kidolgozása
következik. A félév végére a tervek szerint elkészül a hozzávetőleges tartalomjegyzék, valamint a dolgozat
fele.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Intenzív munka, a meghatározott feladatok elvégzése.

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-281b
Kurzus címe:

Bevezetés az alkotmányjogba

Tanár neve:

Pap András László

Kurzus
időpontja,
helye:

szerda 16.00-17.30, -135

Kurzus típusa:

Előadás

Kurzus leírása:

A tantárgy célja, hogy átfogó és alapvető ismereteket adjon az alkotmányjog és a közjogi intézményrendszer
(parlament, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, igazságszolgáltatási rendszer, ombudsmanok)
legfontosabb elemeiről. A hallgatók megismerkednek továbbá az alkotmányosság és az alapjogvédelem
fogalmával, betekintést nyernek továbbá a választójog, az állampolgársági jog, a kisebbségi jogok
fogalomrendszerébe.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

A kurzus kétféleképpen teljesíthető:
1. a félév során megírt két zárthelyi dolgozat átlagából számított, vagy
2. a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgán megszerzett érdemjeggyel.
Hallgatói prezentációk, valamint rövid évközi dolgozatok beleszámíthatnak az értékelésbe.

Kötelező
irodalom:

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

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-281d

Kurzus címe:

Társtudományok: Az identitás mint nyelvi tapasztalat

Tanár neve:

Hermann Veronika

Kurzus
időpontja,
helye:

Kedd 17.30-19.00, Főépület 40-es terem

Kurzus típusa:

Előadás

Kurzus leírása:

A kurzus során olyan kérdésekre fogjuk a válaszokat keresni, hogy egy korszak aktuális nyelvszemlélete és
nyelvfelfogása hogyan realizálódik irodalmi szövegekben, hogyan válik egyén és közösség sorsa
nyelvileg meghatározottá, s vajon mindezek hogyan kapcsolódnak össze a jelenkori társadalmat
érintő elméleti és gyakorlati kérdésekkel? A téma különösen aktuális, hiszen a nyelv nemcsak az
egyéni és kollektív – nemzeti, közösségi – identitást, de az emlékezet-politikát, a múlttal való
szembenézés potenciálját, a jelenbeli hatalmi viszonyokat és a társadalmi problémákat is
meghatározza.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Aktív órai részvétel, referátum megtartása, félév végi szemináriumi dolgozat (12 ezer karakter)

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Erikson, Erik H., Identitásválság önéletrajzi vetületben
Stachel, Peter, Identitás. A kortárs társadalom-és kultúratudományok egy központi fogalmának genezise,
inflálódása és problémái
Garaczi László: Pompásan buszozunk
Kukorelly Endre: Rom avagy a komonizmus története
Cserna-Szabó András: Szíved helyén épül már a halálcsillag
György Péter: Apám helyett
Schein Gábor: Lázár!
Kránicz Gábor, Apukalipszis. Regénnyé írt apák
Erdős Virág: Ezt is el
Simon Márton: Polaroidok
Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-291#1.01

Kurzus címe:

EPER egyetemi rádió. Élő rádióadások készítése (sport, talkshow, esemény, alternatív hírek)

Tanár neve:

Hargitai Henrik

Kurzus
időpontja,
helye:

Sze,15:00-16:30 Rádióstúdió (sok jelentkező esetén számítógépterem)

Kurzus típusa:

gyakorlat

Kurzus leírása:

A kurzus során csoportok („szerkesztőségek”) alakulnak, melyek különféle feladatokért felelősek:
* Alternatív hírek: alternatív hírműsor készítése heti rendszerességgel. Ebben a feladatban a hírek megírása
és felolvasása a csoport feladata. Hetente egy 5 perces műsornak kell elkészülnie és megjelenne az
interneten.
* Sportközvetítések készítése: rádióban nem szokványos sportágak és játékok közvetítésének akusztikus
kitalálása, megszervezése és lebonyolítása. Összesen 3 db kb. 45 perces műsornak kell elkészülnie és
megjelennie a YouTube-on.
* Talkshow: adott témájú talkshow készítése. Az év során 3 db, 45 perces adást készül. A talkshow
közönség előtt zajlik. A csoport feladata a talkshow formátumának kialakítása és a műsor levezénylése.
* Esemény: az év során felmerülő események rádiós megjelenítése, minden hallgató részvételével.
Folyamatosan frissített kurzusleírás: http://emc.elte.hu/~hargitai/wiki/index.php/2013-14_osz

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Gyakorlat. 3-nál több hiányzás esetén nincs lehetőség a kurzus teljesítésére.
* Előfeltétel vagy ennek hiányában önállóan elsajátítandó gyakorlati ismeret: lineáris hangszerkesztő
használata (Audition, SoundForge)
Osztályzat: Az elkészült és ellenőrzött műsorok kapnak osztályzatot.

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Ujházy László: Hangkultúra I-II főisk. jegyzet, Szent István Kir. Zeneműv. Szakközépisk.– Gödöllői Szent
István Egyetem. A Hangfelvétel Művészete jegyzet, BME
Hargitai, H (szerk) (2004). Kisközösségi rádiósok kézikönyve. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete,
273 oldal.
Fogg, Ally; Phil Korbel, Cathy Brooks (2005). Community Radio Toolkit. Radio Regen

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-291.03
Kurzus címe:

Propaganda és ellenpropaganda 1945 után
(Szabad Európa Rádió története 1951 – 1993)

Tanár neve:

Dr. habil Simándi Irén

Kurzus
időpontja,
helye:

Hétfő 14:00-15:30
2. emelet 251-es terem

Kurzus típusa:

Médiatörténet

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#1.04

Kurzus címe:

Választott speciális kollégium: Divatelmélet

Tanár neve:

Hermann Veronika

Kurzus
időpontja,
helye:

Kedd, 14.00-15.30,
Főépület -135

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

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

részvétel

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-291#1.06

Kurzus címe:

Visual Strategies in Modernism (angol nyelven)

Tanár neve:

Szigethy Gabriella

Kurzus
időpontja,
helye:

Hétfő 12.00-13.30
251-es terem

Kurzus típusa:

Gyakorlat

Kurzus leírása:

Ebben a félévben a téma: Central/Eastern-European Englishes. Vagyis megpróbálunk teljességgel lokális,
személyes, semmiféle kánonba nem illeszthető élményeket érthetővé, fogyaszthatóvá és fordíthatóvá tenni
angolul úgy, hogy vélhetőleg forrásaink is csak magyarul jelentek meg eddig.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Egy 2500 szavas (kb. 6 oldal) angolnyelvű szöveg megírása. Órákon az egyes szövegek megírásának
folyamatát fogjuk kommentálni, segíteni.
2 alkalomnál nem több hiányzás

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Az olvasnivalók listáját az első, 2013. szeptember 16-i órán adom meg.

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-291#1.07

Kurzus címe:

Médiaviszonyok Magyarországon

Tanár neve:

Vörös T. Károly

Kurzus
időpontja,
helye:

Kedd, 11:30-13:00
40-es terem

Kurzus típusa:

szeminárium

Kurzus leírása:

A sajtóviszonyok alakulása a rendszerváltás óta elsősorban az írott sajtó alapján.Foglalkoznánk a
médiatörvény hatásával is. Minden órán megbeszélnénk az aktuális kül- és belpolitikai
eseményeket.De szeretnék bemutatni a hallgatóknak néhány fontos művet az elmúlt húsz év
magyar irodalmának terméséből is (Konrád György, Spíró György, Tóth Krisztina, Kerákgyártó
István, Polcz Alaine, Háy János, Dragomán György és Varga Mátyás). A félév során három
vendéget hívnék az órámra: Bombera Krisztna(ATV) és Ónodi-Molnár Dórát (Népszabadság)
Máthé András (Flow Kommunikáció). Meglátogatnánk a Népszabadság és a Blikk szerkesztőségét,
és megnéznénk a Ringier Nyomdában, hogy hogyan készülnek az újságok.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Négy megadott témára írott dolgozat (egy riport, egy filmkritika és egy képzőművészeti kritika + egy
recenzió Heinrich Böll: Katharina Blum elvszett tisztessége című regényéről) A félév lezárásaként szeretnék
mindenkivel egy fél órás beszélgetés során megegyezni s szemináriumi jegyről

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kötelező olvasmányok: Heinrich Böll: Katharina Blum elveszett tisztessége
Vörös T. Károly: Sajtóviszonyok Magyarországon. Mozgó Világ, 2012. október.
17-25. old.
Ajánlott olvasmányok: Konrád György: Elutazás, hazatérés
Spíró György: Halló, doktor Mengele!
Tóth Krisztina: Pixel
Kerékgyártó István Rücverc
Polcz Alaine: Asszony a fronton
Háy János: A gyerek
Dragomán György: A fehér király
Varga Mátyás: parsifal, parsifal

Kurzus kódja(i):

BBN-KOM-291#1.08

Kurzus címe:

Gótikus szubkultúra és populáris művészet

Tanár neve:

Bartha Judit

Kurzus
időpontja,
helye:

szerda, 17-18.30 h.
42-es terem

Kurzus típusa:

szeminárium

Kurzus leírása:

A félév során kísérletet teszünk a 19. századi romantikus gótika mai megjelenési formáinak bemutatására,
kultúrszociológiai, média- és kommunikációs, valamint művészetelméleti szempontú értelmezések
összekapcsolásával. A gótikát először mint jelenkori nyugati, illetve hazai szubkulturális és médiajelenséget
járjuk körül. Ezt követően térünk rá a gótika esztétikai ismérveinek, toposzainak, mítoszainak felvázolására.
A vizsgálatokhoz különböző művészeti ágakban született gótikus műveket veszünk alapul, különös
tekintettel a bennük nyilvánvalóan vagy rejtetten meglévő (poszt)romantikus jegyekre.
A teljesítés feltétele: referátum vagy szemináriumi dolgozat.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

szemináriumi dolgozat vagy referátum

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Bahtyin, Mihail: Francois Rabelais művészete, a középkor és a reneszánsz népi kultúrája. (Bevezetés).
Ford. Könczöl Csaba. Budapest, Osiris, 2002. 9–70. o.
Benkő Krisztián: Bábok és automaták. Budapest, Napkút, 2011.

Beville, Maria: Gothic-postmodernism. Voicing the Terrors of Postmodernity. Amsterdam – New York,
Rodopi B. V., 2009.
Botting, Fred: Gothic. The New Critical Idiom. London, Routledge, 1996.
Brill, Dunja: Goth Culture: Gender, Sexuality and Style. New York, Berg, 2008.
Cooper, L. Andrew: Gothic Realities. The Impact of Horror Fiction on Modern Culture. North Carolina,
McFarland & Company, 2010.
Dorfles, Gillo (szerk.): A giccs. A rossz ízlés antológiája. Budapest, Gondolat, 1986.
Eco, Umberto (szerk): A rútság története. Ford. Sajó Tamás. Budapest, T-Twins, Lukács Archívum, Európa,
2007.
Gamer, Michael: Romanticism and the Gothic. Genre, Reception, and Canon Formation. Cambridge,
Cambridge University Press, 2000.
Goodled, Lauren M. E. – Bibby, Michael (szerk.): Goth. Undead Subculture. Durham, Duke University
Press, 2007.
Hodkinson, Paul: Goth: Identity, Style and Subculture. Oxford, Berg, 2002.
Hodkinson, Paul: „Net.Goth”: Internet Communication and (sub)cultural Boundaries. In David Muggleton
- Rupert Weinzierl (szerk.): The Post-Subcultures Reader. Oxford, Berg, 2003. 285-298. o.
Hogle, Jerrold E. (szerk.): Gothic Fiction. Cambridge Companion. Cambridge, Cambridge University Press,
2002.
Issitt, Micah L.: Goths. A Guide to an American Subculture. Greenwood Publishing Group, 2011.
Janion, Maria: A vámpír. Szimbolikus biográfia. Ford. Babits Mihály és mások. Budapest, Európa, 2006.
Kacsuk Zoltán: Szubkultúrák, poszt-szubkultúrák és neo-törzsek: A (látványos) ifjúsági (szub)kultúrák brit
kutatásának
legújabb
hulláma.
www.academia.edu/274869/Szubkulturak_posztszubkulturak_és_neo-torzsek_A_latvanyos_
ifjusagi_szub_kulturak_brit_kutatasanak_legujabb_hulláma
Kilpatrick, Nancy: The Goth Bible. A Compendium for the Darkly Inclined. New York, St. Martin’s Griffin,
2004.
Laycock, Joseph: Vampires Today: The Truth about modern Vampirism. Ann Arbor, University of
Michigan Press, 2009.
Mezei
Tamás:
„Az
embergép”.
Nagyváradi
Almanach,
2011.
1.
www.filozofia.unideb.hu/na/vol2011_1/2_2011.1_MT.pdf
Rácz József – Szabó Gabriella: „Sátánisták, gruftik, sajtó és közvélemény”. In Rácz József: Ifjúsági
szubkultúrák és fiatalkori devianciák. Budapest, Animula, 1989. 153–180. o.
http://hu.scribd.com/doc/70911205/Racz-Jozsef-Ifjusagi-szubkulturak-fiatalkori-devianciak-1998
Sontag, Susan: „A camp-ről”. Ford. Göncz Árpád. In uő: A pusztulás képei. Budapest, Európa, 1971. 277–
299. o.
Spooner, Catherine: Contemporary Gothic. London, Reaktionbooks, 2006.
Spooner, Catherine: Fashioning Gothic Bodies. Manchester, Manchester University Press, 2004.
Spooner, Catherine – McEvoy, Emma (szerk.): The Routledge Companion to Gothic. London – New York,
Rotledge, 2007.

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-291#1.09

Kurzus címe:

A reprezentáció politikája: Énkomponálás.net

Tanár neve:

Dr. Fehér Katalin – Csókay Ákos

Kurzus
időpontja,
helye:

Péntek 10:00-11:30
40-es 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 és a kiadott irodalmak önálló feldolgozása mellett a feltétel a kurzus
keretében végzendő valós kutatási projektbe történő aktív bekapcsolódás. A kutatás keretén belül feladat
önálló elemzés elkészítése és prezentálása.

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kötelező irodalom
- Felix Stadler (2000): Informational identity: from analog to digtal
http://felix.openflows.com/html/id_ana_dig.html
- Ilona Buchem (2012): Digital Identity
http://ibuchem.wordpress.com/2012/03/06/digital-identity/
- Csepeli György (1997): Szociálpszichológia, a Társadalmi identitás fejezet. Osiris, Budapest. (516-533.p.)
- 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.
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-501/a

Kurzus címe:

Retorika

Tanár neve:

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Kurzus időpontja, Szerda, 16:00 -17:30
helye:
251-es terem
Kurzus típusa:

szeminárium

Kurzus leírása:

Az órák a modern retorikába vezetnek be. Ezen belül az érvelésre, az előadásra és a szövegértés témáira
öszpontosítunk, részben a szakirodalom, részben pedig órai retorika gyakorlatok alapján.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

A jegy részben félév végi írásbeli vagy szóbeli vizsgából áll, amely a megadott szakirodalmon alapszik,
részben pedig az órák érvelési gyakorlatain való egyéni, páros vagy csoportos részvételből, az oktatóval
előre egyeztetett témákból. A retorikai gyakorlatokat az egész csoport bevonásával közösen értékeljük ki.
A jelenlét az órákon kötelező.

Kötelező /
Kötelező irodalom
ajánlott irodalom:
Adamik Tamás: A retorika alkalmazása. Osiris Kiadó, 2004, vagy
Bencédy József: Retorika. Gyakorlati útmutató. Tinta Könyvkiadó, 2010, vagy

Gáspári László: Retorika. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, 1992
Ajánlott irodalom
Aczél Petra: Hatékonyság és meggyőzés a kommunikációban. L'Harmattan, Zsigmond Király, 2007
John L. Austin: A tetten ért szavak. Ford. Pléh Csaba. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990
Karl-Heinz Göttert: Einführung in die Rhetorik. Fink Verlag, 2009
Paul Krieger, Hans-Jürgen Häntschel: Praxis Handbuch Rhetorik. Falken Verlag, 2001
Robert G. Meadow: Politics as communication. Norwood, New Jersey: Ablex publishing,
1980. 3-127, 179-241
Brian McNair: &#8220;Politics in the age of mediation&#8221; in: An Introduction to political
communication. Routledge, 1995, 2003. 1-93
Gert Ueding: Moderne Rhetorik: von der Aufklärung bis zur Gegenwart. München:
Beck, 2009

Kurzus kódja(i):

BBN-KOM-501/b

Kurzus címe:

Retorika

Tanár neve:

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Kurzus időpontja, Szerda, 18:00-19:30
helye:
251-es terem
Kurzus típusa:

szeminárium

Kurzus leírása:

Az órák a modern retorikába vezetnek be. Ezen belül az érvelésre, az előadásra és a szövegértés témáira
öszpontosítunk, részben a szakirodalom, részben pedig órai retorika gyakorlatok alapján.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

A jegy részben félév végi írásbeli vagy szóbeli vizsgából áll, amely a megadott szakirodalmon alapszik,
részben pedig az órák érvelési gyakorlatain való egyéni, páros vagy csoportos részvételből, az oktatóval
előre egyeztetett témákból. A retorikai gyakorlatokat az egész csoport bevonásával közösen értékeljük ki.
A jelenlét az órákon kötelező.

Kötelező /
Kötelező irodalom
ajánlott irodalom:
Adamik Tamás: A retorika alkalmazása. Osiris Kiadó, 2004, vagy
Bencédy József: Retorika. Gyakorlati útmutató. Tinta Könyvkiadó, 2010, vagy
Gáspári László: Retorika. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, 1992
Ajánlott irodalom
Aczél Petra: Hatékonyság és meggyőzés a kommunikációban. L'Harmattan, Zsigmond Király, 2007

John L. Austin: A tetten ért szavak. Ford. Pléh Csaba. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990
Karl-Heinz Göttert: Einführung in die Rhetorik. Fink Verlag, 2009
Paul Krieger, Hans-Jürgen Häntschel: Praxis Handbuch Rhetorik. Falken Verlag, 2001
Robert G. Meadow: Politics as communication. Norwood, New Jersey: Ablex publishing,
1980. 3-127, 179-241
Brian McNair: &#8220;Politics in the age of mediation&#8221; in: An Introduction to political
communication. Routledge, 1995, 2003. 1-93
Gert Ueding: Moderne Rhetorik: von der Aufklärung bis zur Gegenwart. München:
Beck, 2009

Kurzus kódja(i):

BBN-KOM 511

Kurzus címe:

Médiaelmélet

Tanár neve:

Orbán Katalin

Kurzus időpontja, SZ 14:00-15:30, -135. terem
helye:
Kurzus típusa:
előadás
Kurzus leírása:

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket fogunk tárgyalni:
- hogyan alakult ki az internet -- mai formája, használata mennyiben tér el az eredeti szándékoktól;
- hogyan alakul át hipermediális környezetben az olvasás, a tudás;
- mik a web 2.0 és web 3.0 sajátosságai – kik és mire használhatják;
- milyen médiaelméleti és társadalmi-politikai kérdéseket vet fel a hipermédia a demokrácia, a hozzáférés,
az ingyenesség, az adatbázisok és összekapcsolt adatok szempontjából.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Jegyet félév végi zárthelyi írásbeli vizsgával lehet szerezni, mely kb. 80 %-ban az olvasmányokra, 20%ban az előadások kiegészítő anyagára épül.

Kötelező / ajánlott Tájékoztató jellegű lista:
irodalom:
György Péter: Bibliotheca Universalis - Bibliopolisz on line, In: Gy. P.: Memex: A könyvbe zárt tudás a
21. században. Magvető, Budapest, 2002: 143-232.
Vannevar Bush: Út az új gondolkodás felé, MEK, 1998.
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/szamtech/multimed/memex.hun
Jay David Bolter: Ekhphraszisz, virtuális valóság és az írás jövője. In: Helikon 2004/3: 349-365.
Lev Manovich: Az adatbázis mint szimbolikus forma (http://apertura.hu/2009/osz/manovich)
Lev Manovich: „Principles of New Media” in The Language of New Media 49-65.
Lev Manovich: „The Myth of the Digital” és „The Myth of Interactivity” in The Language of New Media
68-74. http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf
Michael Heim, „The Cyberspace Dialectic”, in The Digital Dialectic, ed. Peter Lunenfeld, MIT Press 2001,
részlet, 33-45.
Gács Anna: „Who Will Read Us if We All Become Authors?: Print and Digital Literary Periodicals,
Authorship, and Authority”. In: Gács Anna szerk.: A folyóiratok kultúrája az elektronikus kor
szemszögéből. Budapest: L'Harmattan, 2007.
Dan Gillmor: „The Read-Write Web”, in We the media – Grassroots Journalism by the People, for the
People, O’Reilly Media, Sebastopol, California, 2004. 23–43.
Mark Brady: Blogging: Personal Participation in Public Knowledge-building on the Web. Chimera
Working Paper, 2005, 02.
Tim Berners-Lee,The Next Web, TED minielőadás (választható magyar felirattal)
http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web.html
Nigel Shadbolt, Wendy Hall, and Tim Berners-Lee, „The Semantic Web Revisited”, 2006 IEEE
Proceedings http://eprints.ecs.soton.ac.uk/12614/01/Semantic_Web_Revisted.pdf

Kurzus kódja(i):

BBN-KOM-511/a

Kurzus címe:

Médiaelmélet: Narratológia

Tanár neve:

Gács Anna

Kurzus időpontja,
helye:

Szerda 13:30-15:00; 34

Kurzus típusa:

előadás

Kurzus leírása:

A kurzus narratológiai bevezető, ezen belül is elsősorban a narratológiával mint az poétikai vizsgálatával
foglalkozik. A narratológia különböző felfogásainak, illetve a modern narratológia elbeszélések
alapjainak megismerése után arra fogunk koncentrálni, hogy milyen kapcsolat van médium és elbeszélés
között (irodalom, kép, film, képzőművészet, képregény). Az órák első részében általában elméleti
kérdésekről adok elő a szakirodalomlistát követve, a második részében elemzünk valamit közösen.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Kétféleképpen teljesíthető:

Tematika és
irodalom:

3.

Rendszeres órára járással (max. 4 hiányzás) és a félév során 4-ből 3 rövid zh megírásával legalább 2es 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 ). Az
olvasmányokat elérhetővé teszem pdf-ben.

4.

Szóbeli a megadott szakirodalomból a vizsgaidőszakban. Az olvasmányokat elérhetővé teszem pdfben.. Órára járni nem kötelező, de az előadások segítenek feldolgozni a szakirodalmat.

Narratológia-felfogások
- Dan P. McAdams: A történet jelentése az irodalomban és az életben. In: Thomka Beáta szerk.:
Narratívák V: Narratív pszichológia. Kijárat Kiadó, Budapest, 2001: 157-176.
- Hayden White: A történeti szöveg mint irodalmi alkotás. F. Heil Tamás. In.: HW: A történelem terhe.

Osiris, Bp. 1997. 68-102.
Az elbeszélés tudományos vizsgálatának kezdetei – az orosz formalizmus
- V. J. Propp: A mese morfológiája. Osiris, Bp. 1999.
Strukturalista narratológia
- Roland Barthes: Bevezetés a történetek strukturális elemzésébe. In: Bókay Antal – Vilcsek Béla szerk.:
A modern irodalomtudomány kialakulása – A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Osiris, Bp. 1998: 527543.
- Gérard Genette: Az elbeszélő diskurzus. Ford. Sepreghy Boldizsár. In: Thomka Beáta szerk.: Az
irodalom elméletei I. JPTE-Jelenkor Kiadó, Pécs, 1996: 61-67.
Idő, tér
Mihail Bahtyin: Tér és idő a regényben. In: MB: A szó esztétikája. Gondolat, Bp. 1973: 257-302.
Gérard Genette: Az elbeszélő diskurzus. lásd fenn: 68-99.
Nézőpont a különböző médiumokban
- Borisz Uszpenszkij: A kompozíció poétikája: A művészi szöveg szerkezete és a kompozíciós formák
tipológiája. Ford. Molnár István. Európa Kk. Bp. 1984. [1970]
- Mieke Bal: Fokalizáció - letölthető:
http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/bal/index.html – online
- Seymour Chatman: Amire a regény képes, de a film nem (és fordítva) – letölthető:
http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/chatman/index.html
Írás, hang és kép összjátéka a filmi elbeszélésben
David Bordwell: A klasszikus elbeszélésmód. In: Vajdovich Györgyi szerk.: A kortárs filmelmélet útja.
Palatinus, 2004: 182-128. Ford. Mester Tibor.
Képi elbeszélés
Max Imdahl: Giotto Aréna-freskóinak egyes narratív strukturáiról. In: Thomka B. szerk.: Narratívák 1.:
Képleírás, képi elbeszélés. Kijárat Kiadó, Budapest, 1998: 117-134.
Wendy Steiner: Narrativitás a festészetben. Letölthető:
http://szabadbolcseszet.elte.hu/mediatar/vir/szoveggyujtemeny/steiner/index.html
Képregény
- Kibédi Varga Áron: A szó-és-kép viszonyok leírásának ismérvei. In: Bacsó Béla szerk.: Kép, fenomén,
valóság. Kijárat Kiadó, Budapest, 1997: 300-320.
- Varró Attila: A térré vált idő: Filmszerű ábrázolásmód a tömegképregényekben. In: Enigma 40 (2004):
118-135.
- Aarnoud Rommens: Manga story-telling/showing. Image & Narrative, 1 (August 2000) letölthető:
http://www.imageandnarrative.be/narratology/aarnoudrommens.htm
Hipermédia és elbeszélés
- Manovich, Lev (2000): Az adatbázis logikája.Magyar Műhely, 2000 (115): 48-69.
- Henry Jenkins: A játéktervezés mint narratív építészet. . In: Thomka B. szerk.: Narratívák 10. Kijárat
Kiadó, Bp. 2011.
Metalepszis
Brian McHale: Kínai doboz-világok. In: Thomka B. szerk.: Narratívák 6.: Narratív beágyazás és
reflexivitás. Kijárat Kiadó, Bp., 2007: 181-208.
Jean-Marie Schaffer: Metalepszis és fikcionális belemerülés. In: uo. 242-253.
Julio Cotazár: Az összefüggő parkok. In: JC: Az összefüggő parkok: Elbeszélések. Kriterion, Bukarest,
1983. vagy JC: Nagyítás: Elbeszélések. Európa, Bp. 1977. vagy más metaleptikus elbeszélés

Kurzus kódja(i):

BBN-KOM-541b

Kurzus címe:

Bevezetés az alkotmányjogba

Tanár neve:

Pap András László

Kurzus időpontja,
helye:

szerda 16.00-17.30,
-135-ös terem

Kurzus típusa:

Előadás

Kurzus leírása:

A tantárgy célja, hogy átfogó és alapvető ismereteket adjon az alkotmányjog és a közjogi
intézményrendszer (parlament, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, igazságszolgáltatási rendszer,
ombudsmanok) legfontosabb elemeiről. A hallgatók megismerkednek továbbá az alkotmányosság és az
alapjogvédelem fogalmával, betekintést nyernek továbbá a választójog, az állampolgársági jog, a
kisebbségi jogok fogalomrendszerébe.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

A kurzus kétféleképpen teljesíthető:
1. a félév során megírt két zárthelyi dolgozat átlagából számított, vagy
2. a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgán megszerzett érdemjeggyel.
Hallgatói prezentációk, valamint rövid évközi dolgozatok beleszámíthatnak az értékelésbe.

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

Kurzus kódja(i):

BBN-KOM-541.d

Kurzus címe:

Társtudományok: Az identitás mint nyelvi tapasztalat

Tanár neve:

Hermann Veronika

Kurzus időpontja,
helye:

Kedd 17.30-19.00,
Főépület 40-es terem

Kurzus típusa:

Előadás

Kurzus leírása:

A kurzus során olyan kérdésekre fogjuk a válaszokat keresni, hogy egy korszak aktuális nyelvszemlélete
és nyelvfelfogása hogyan realizálódik irodalmi szövegekben, hogyan válik egyén és közösség
sorsa nyelvileg meghatározottá, s vajon mindezek hogyan kapcsolódnak össze a jelenkori
társadalmat érintő elméleti és gyakorlati kérdésekkel? A téma különösen aktuális, hiszen a nyelv
nemcsak az egyéni és kollektív – nemzeti, közösségi – identitást, de az emlékezet-politikát, a
múlttal való szembenézés potenciálját, a jelenbeli hatalmi viszonyokat és a társadalmi
problémákat is meghatározza.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Aktív órai részvétel, referátum megtartása, félév végi szemináriumi dolgozat (12 ezer karakter)

Kötelező / ajánlott
irodalom:

Erikson, Erik H., Identitásválság önéletrajzi vetületben
Stachel, Peter, Identitás. A kortárs társadalom-és kultúratudományok egy központi fogalmának genezise,
inflálódása és problémái
Garaczi László: Pompásan buszozunk
Kukorelly Endre: Rom avagy a komonizmus története
Cserna-Szabó András: Szíved helyén épül már a halálcsillag
György Péter: Apám helyett
Schein Gábor: Lázár!
Kránicz Gábor, Apukalipszis. Regénnyé írt apák

Erdős Virág: Ezt is el
Simon Márton: Polaroidok
Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

Kurzus kódja(i):

BBN-KOM-571

Kurzus címe:

Kommunikációs esettanulmányok

Tanár neve:

Pap András László

Kurzus időpontja,
helye:

szerda 14.00-15.30
251-es terem

Kurzus típusa:

gyakorlat

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.

BBN-KOM-571a
Kurzus kódja(i):
Kurzus címe:

Kommunikációs esettanulmányok

Tanár neve:

Pap András László

Kurzus időpontja,
helye:

csütörtök 17.30-19.00
40-es terem

Kurzus típusa:

gyakorlat

Kurzus leírása:

A gyakorlatorientált kurzus a médiaetika kurrens kérdéseit járja körül az alábbi lebontásban
1. Etika általában. Szakmai etikák. A médiaetika mint az általános etika alkalmazása
2.
A
média
szerepe
a
társadalomban
és
e
szerep
etikai
vonatkozásai
3. Alapvető médiaetikai elvek
4. Eljárási etikai előírások a médiában (információgyűjtés, összeférhetetlenség, undercover journalism)
5. Médiaetika és sajtószabadság
6. A médiaetika és a jogi környezet összefüggései, viszonya
7. Médiaetika: absztrakció és gyakorlat

8. Személyi és intézményi integritás
9. Speciális etikai helyzetek
10. Etikai kódexek
11. Felelősség, elszámoltathatóság, transzparencia, kontroll a médiában
12. Média-önszabályozás

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)

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

4) egyéb, az órán egyeztetett feladat
Kötelező irodalom: A kiválasztott esetek elemzésének alapjául (a félév elején összeállított) szakcikkek, könyvfejezetek
szolgálnak.

Code

BBN-KOM-591a

Title

Cultural Journalism: Blogging Budapest in English

Lecturer

Gács Anna; gacsanna@t-online.hu

Time and place

Wednesday 10-11:30a.m., No.-135, Lower Ground Floor

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 - hopefuly – will keep
running after the end of term. Students’ required activities include participation in the editorial work,
fieldwork, and producing material in different media.
Regular attendence 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.c
Kurzus címe: Kreatív médiagyakorlat: televíziós újságírás - gyakorlat
Tanár neve: Hajnal Ernő
Kurzus időpontja, Kedd, 12:00-13:30
helye:

stúdió (főépület, alagsor, -130-as terem)
Kurzus típusa: Szeminárium
Kurzus leírása: A BBN-KOM-591 c és BBN-KOM-591 d kurzusok szorosan egymásra épülnek, csak együtt
végezhetők el!
A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a televíziós hírműsor-készítés elméleti és gyakorlati
alapjait.
Az elméleti órákon megismertetjük a hallgatókkal a televíziós újságírás nyelvezetét, képi eszközeit,
praktikáit, különbségeit az írott sajtóhoz képest. Bemutatjuk a televíziós hírszerkesztőségek működését,
hír- és témaválasztási metodikáját.
A gyakorlati órákon a riportfelvétel előkészítésével, technikai alapjaival, a videofelvétel-készítés
módszereivel, és a számítógépes videoszerkesztés alapjaival foglalkozunk. A gyakorlati képzés
stúdiófelvétellel zárul, ahol a professzionális technikák alkalmazását ismerik meg a hallgatók.
A kurzus honlapja: http://media.elte.hu/muke/
Kurzus Minden elméleti óra elején tájékozottsági teszt, illetve kérdések az előző órán tanultakból.
teljesítésének
követelményei: A félév végi eredményt az órai aktivitás, a félév közi feladatok elvégzése, és a félév végi vizsgafilm
eredménye adja.
A kurzus folyamatos jelenlétet igényel, megengedett hiányzások száma: 3
Ajánlott Szabó Gábor – Filmes könyv
irodalom: Viven Morgan – Practising Video Journalism
Andrew Boyd – Broadcast Journalism (techniques of Radio and Television News)
Rick Thompson – Writing for Broadcast Journalists

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-591 d
Kurzus címe: Kreatív médiagyakorlat: televíziós újságírás - elmélet
Tanár neve: Faix Csaba
Kurzus időpontja,
helye: Kedd, 18:00-19:30
stúdió (főépület, alagsor, -130-as terem)
Kurzus típusa: Szeminárium
Kurzus leírása: A BBN-KOM-591 c és BBN-KOM-591 d kurzusok szorosan egymásra épülnek, csak együtt
végezhetők el!
A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a televíziós hírműsor-készítés elméleti és gyakorlati
alapjait.
Az elméleti órákon megismertetjük a hallgatókkal a televíziós újságírás nyelvezetét, képi eszközeit,
praktikáit, különbségeit az írott sajtóhoz képest. Bemutatjuk a televíziós hírszerkesztőségek működését,
hír- és témaválasztási metodikáját.
A gyakorlati órákon a riportfelvétel előkészítésével, technikai alapjaival, a videofelvétel-készítés
módszereivel, és a számítógépes videoszerkesztés alapjaival foglalkozunk. A gyakorlati képzés
stúdiófelvétellel zárul, ahol a professzionális technikák alkalmazását ismerik meg a hallgatók.
A kurzus honlapja: http://media.elte.hu/muke/

Kurzus Minden elméleti óra elején tájékozottsági teszt, illetve kérdések az előző órán tanultakból.
teljesítésének
követelményei: A félév végi eredményt az órai aktivitás, a félév közi feladatok elvégzése, és a félév végi vizsgafilm
eredménye adja.
A kurzus folyamatos jelenlétet igényel, megengedett hiányzások száma: 3
Ajánlott Szabó Gábor – Filmes könyv
irodalom: Viven Morgan – Practising Video Journalism
Andrew Boyd – Broadcast Journalism (techniques of Radio and Television News)
Rick Thompson – Writing for Broadcast Journalists

Kurzus kódja(i):

BBN-KOM-591c

Kurzus címe:

Kreatív médiagyakorlat: (Éteri közlegelő)

Tanár neve:

Hargitai Henrik

Kurzus időpontja,
helye:

K,13:00-14:30 Számítógépterem (kevés jelentkező esetén rádióstúdió)

Kurzus típusa:

gyakorlat

Kurzus leírása:

A kurzus résztvevői felépítenek egy fiktív rádiós piacot, majd figyelik a piac alakulását. A piaci réseket
betöltve, az állomásokat átpozicionálva reagálnak a többiek működésére. A cél, hogy a félév végére
létrejöjjön egy egyensúlyban lévő piac.
* A képzeletbeli helyszín Uqbar.
* A hely demográfiáját, nemzetiségi, nyelvi és domborzati viszonyait az első órán határozzuk meg és
ezeket térképen rögzítjük. A projekthez központi weboldal készül, a város térképével és
frekvencialistájával és linkekkel az egyes oldalakra.
Az éteri közlegelőre való belépés ingyenes, viszont a hallgatók és a reklámozók száma véges.
Kiindulásként rendelkezésre áll az FM sáv, és minden résztvevő kap egy virtuális adót, amit bekapcsol
egy közös pillanatban egy adott helyen. Innen később nem mehet el. A frekvenciát, a teljesítményt és a
formátumot a résztvevő határozza meg. Hétről hétre értesülnek egymás döntéseiről. Minden résztvevő
online vezeti rádióállomása naplóját. Ehhez vizuális és akusztikus formátumot tervez, célközönséget
állapít meg, playlistet és/vagy napi adásmenetet (órakereket) ír, műsorvezetőket vesz fel, honlapot (pl.
Wordpress) és Facebook oldalt tart fenn, melyen keresztül a rádió működése megjelenik. A hallgatóságot
az oktató és a többiek szimulálják.
Osztályzat: az év végére működőképes fiktív állomás megjelenése webes felületen, az állomás
formátumának megfelelő tartalommal.
Folyamatosan frissített kurzusleírás: http://emc.elte.hu/~hargitai/wiki/index.php/2013-14_osz

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Gyakorlat. 3-nál több hiányzás esetén nincs lehetőség a kurzus teljesítésére.
* Előfeltétel vagy ennek hiányában önállóan elsajátítandó gyakorlati ismeret: egy honlapszerkesztő
használata (pl. Wordpress), Facebook, playlist szerkesztő (YouTube, tape.ly, hypster.com), Photoshop
alapszinten.

Kötelező / ajánlott
irodalom:

Altman, Rick (1992) Sound Theory, Sound Practice, Routledge
Ally Fogg, Phil Korbel, Cathy Brooks: Community Radio Toolkit
Anderson, Benedict (2006) Elképzelt közösségek L’Harmattan Kiadó
Hargitai Henrik - Ferenczi Tünde (2010): Helyzetjelentés a kisközösségi rádiókról; in: Walter András
(szerk.): Kisközösségi rádiózás a hazai gyakorlatban 2010. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete pp
10-52
Nyre, Lars: Sound Media: From Live Journalism to Music Recording. Routledge; 1 edition (2008)

Ujházy László: Hangkultúra I-II főisk. jegyzet, Szent István Kir. Zeneműv. Szakközépisk.– Gödöllői
Szent István Egyetem. A Hangfelvétel Művészete jegyzet, BME

Kurzus kódja(i):

BBN-MED-101.02

Kurzus címe:

Kommunikáció és médiatudomány alapozó

Tanár neve:

Orbán Katalin

Kurzus időpontja,
helye:

Sz 12:00-13:30, 34. terem

Kurzus típusa:

Előadás

Kurzus leírása:

Az alapozó előadás bevezeti a hallgatókat néhány jelentős médium történetének és jelenlegi
átalakulásának problémáiba. A könyv, a fotó és a televízió jellegzetességeit, kultúrtörténeti szerepét és
fontos változásait beszéljük meg 3-4 órában közös olvasmányok segítségével. Az órákon részletesen
megbeszéljük az olvasmányokat és a bennük felvetett kérdéseket, közösen elemzünk a témához
kapcsolódó példákat, esettanulmányokat, illetve hallgatók tartanak prezentációkat.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Jegyet szerezni az olvasmányokra és az előadás anyagára épülő zárthelyi dolgozat beadásával lehet. Az
esetleges hallgatói prezentáció beleszámít az értékelésbe.

Kötelező / ajánlott
irodalom:

Tájékoztató jellegű lista:
Roger Chartier, A könyv metamorfózisai, http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2001/4/chartier.html
Carla Hesse, „Books in Time” (Geoffrey Nunberg, The Future of the Book, 21-36)
Michel Foucault, „Mi a szerző?”, Nyelv a végtelenhez, Debrecen, Latin Betűk, 1997, 119-145.
Roland Barthes, "A műtől a szöveg felé". A szöveg öröme, Budapest, Osiris, 1996. 67-74.
George Landow, „A virtuális szöveg”, http://artpool.hu/hypermedia/landow.html#virtualitas
Susan Sontag, “Platón barlangjában” (A fényképezésről ), Budapest 1999.
Vilém Flusser: A fényképezés gesztusa, A fénykép (A fotográfia filozófiája)
Walter Benjamin: A fényképezés rövid története, Angelus Novus, Bp. 1980.
Douglass Crimp, A posztmodernizmus a fotográfiában
Susan Sontag: A szenvedés képei, Bp. 2004 (részlet)
Raymond Williams, A televízió - technika és kulturális forma („A technika és a társadalom” 5-30;
“Műsorszerkesztés: megoszlás és folyam” 85-106.)
Pierre Bourdieu, Előadások a televízióról [1996], Bp. 2001 (“A stúdió és kulisszái” 13-42)
John Ellis, Visible Fictions, “Broadcast TV as cultural form” 111-126, New York, 1982, átdolg. 2001.
John Caldwell, “Convergence Television” Television after TV, Duke UP 2004 (részlet)
John Ellis, “Television: Live Witness Realized,” Seeing Things: Television in the Age of Uncertainty 3136.

Kurzus kódja:

BBN-MTU-401a

Kurzus címe:

A reprezentáció politikája

Tanár neve:

Müllner András Dr.

Kurzus időpontja,
helye:

Sze,15:00-16:30 34

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.

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:
repipol2013@gmail.com
3. Zárthelyi dolgozat a félév végén. (Ideje: december 4-e.) Jegybeírás: december 11.
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:

Kisebbségek a médiában - két cikk és két videó
Cservenyák Katalin: A Magyar Gárda Pátkára vonul. Mohácsi Viktória szerint rasszista megnyilvánulást
rögzített a kamera Nyíregyházán, Népszabadság, 2008. június 11.
URL: http://nol.hu/archivum/archiv-495130
Szarka Ágota: Pátka: Mohácsi Viktória Brüsszelben jelentett. Két vajda is „rajta tartja a szemét” az
ügyön. Nő a feszültség: helyi cigányok verekedtek, zaklattak, Magyar Nemzet, 2008. június 13.
URL: http://mno.hu/migr_1834/patka-mohacsi-viktoria-brusszelben-jelentett-395606
Cigánykodunk a diszkrimináló vállalkozókkal, Indexvideó, 2011.10.15.
URL: http://index.hu/video/2011/10/15/ciganykodunk_a_diszkriminalo_vallalkozokkal/
Gypsy: The New Black? (BBC1, 2008) URL: http://www.youtube.com/watch?v=YBydNsiEKQY
Módszertan, felmérések
Vidra Zsuzsanna – Kriza Borbála: A többség fogságában – kisebbségek médiareprezentációja, in
Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás - Különbségteremtő társadalom, Gondolat Kiadó, 2010, 392-406.
(pdf)
Bernáth Gábor - Messing Vera: Szélre tolva. Kutatási zárójelentés a roma közösségek többségi
médiaképéről, 2011, URL: Szélre tolva – RomaPage,
http://www.amenca.hu/uploads/pdf/szelre_tolva.pdf
Többségi képzelet és kisebbségi gyakorlat
Csepeli György: Kinek a képe? Jel-Kép, 2001/2.
URL: http://www.csepeli.hu/pub/2001/csepeli_jelkep_2001_2.pdf
Identitás és reprezentáció. Interjú Daróczi Ágnessel és Bársony Jánossal (Alaina Lemon és Vörös
Miklós), Replika, 1996. december (23-24. szám), 261-272. (pdf)
Gettó
Kenneth B. Clark: A fekete gettó - A hatalom dilemmái, ford. Vámosi Pál, Educatio Társadalmi
Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 2008.
http://www.wekerle.gov.hu/download.php?doc_id=2073 (A következő részletek: Prológus – A gettó
jajszava, 25-30; A láthatatlan fal, 31-37.; A gettó pszichológiája, 71-82.)
Passing
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-melegbueszkeseg-napja
Traumatikus tapasztalat a médiában
Pócsik Andrea: Közszolgálatiság és diskurzus Az olaszliszkai tragédia a médiában, Beszélő, XII. évf. 5.
szám, 2007. május, pp. 60-71. URL: http://beszelo.c3.hu/cikkek/kozszolgalatisag-es-diskurzus

Képek ki- és visszasajátítása
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
Varga Ágota: Porrajimos – Cigány holokauszt (Balogh János-részlet),
URL: http://film.indavideo.hu/video/f_porrajmos
„Cigánykabaré”
Bernáth G.: Hozott anyagból. A magyar média romaképe (a „Bazi nagy roma lagzi”-ról), Beszélő, 2003/6.
http://beszelo.c3.hu/03/06/07bernath.htm
Imre Anikó (2009) A (poszt)szocialista valóságshow avagy mit tanulhatunk Győzikétől? Médiakutató,
2009. ősz. 131-141 http://www.mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/09_gyozike_valosagshow/01.html
Hagyományos és újító reprezentáció
Munk Veronika (2007): „Húzd rá, cigány!” A magyarországi roma sztárok reprezentációja,
Ezredvég, 2007/2. internet: http://magyar-irodalom.elte.hu/ezredveg/0702/07024.html
Messing Vera - Bernáth Gábor: Roma szappanopera karakter a „Barátok közt”-ben: az első fecske.
Beszámoló a sorozat kapcsán készült fókuszcsoportos kutatásról, Médiakutató, 2001. április
http://mediakutato.hu/cikk/2001_01_tavasz/01_roma_szereplo_a_baratok_koztben/06.html?q=messing+v
era#messing+vera
Irodalmi képzelet
Kőrössi P. József (szerk.): Könnyező fák. Magyar írók cigány novellái, Noran Libro, Budapest, 2009.
(Részletek, pdf-ben)
Katie Trumpener: A cigányok ideje: egy „történelem nélküli nép” a Nyugat narratíváiban, ford. Örlősy
Dorottya, Replika, 1996. december (23-24. szám), 219-242.
http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/17trump.htm
Angolul: Katie Trumpener: Time of the Gypsies. People Without History in the Narratives of the West,
Critical Inquery, 18. szám (1992. nyár) (pdf)
Színházi képzelet
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. URL:
http://www.c3.hu/scripta/scripta0/replika/2324/18lemon.htm
PanoDráma: Szóról szóra (multimédiás dokumentumszínházi előadás a Trafóban)
ELTE MMI, blogbejegyzés, URL: http://mmi.elte.hu/blog/2011/03/10/dokuszinhaz/
Sisso: Valami bűzlik Pannóniában, Revizor (2011.03.17.), URL:
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3119/panodrama-szorol-szora-trafo/
Roma média
Roma Sajtóközpont, URL: http://www.amenca.hu/index.php?page=rsk
Független Médiaközpont, URL:
http://videa.hu/videok/emberek-vlogok/ahol-a-romak-dobbanthatnak-fuggetlen-mediakozpont-sosinethHcXHXRrC5bNwLxh
CICSERO, URL: http://www.cicsero.net/
RomaPage - roma művészeti és kulturális portál, URL: http://www.romapage.hu/
SOSINET.hu, URL: http://www.sosinet.hu/rovat/rsk/
Romedia Foundation, URL: http://www.romediafoundation.org/index.html
Angol nyelvű szakirodalom
John Downing - Charles Husband (szerk.): Representing ’Race’. Racisms, Ethnicity and the Media,
SAGE, 2005. (pdf)
Simon Cottle (szerk.): Ethnic Minorities and the Media. Changing Cultural Boundaries, Open University
Press, Maidenhead, Philadelphia, 2000. (pdf)

Kurzus kódja(i):

BBN-MTU-401b

Kurzus címe:

A reprezentáció politikája: Az etnicitás médiareprezentációja - szerkesztőségi elvek

Tanár neve:

Balogh Lídia

Kurzus időpontja,
helye:

K,16:00–17:30
Múzeum krt. 6-8., fszt. 40

Kurzus típusa:

gyakorlat

Kurzus leírása:

A kurzus során az etnicitás médiareprezentációjára vonatkozó – magyarországi – médiaetikai
állásfoglalásokat és álláspontokat tanulmányozzuk, közösen előkészített és lebonyolított, kvalitatív kutatás
révén, amelynek keretében félig strukturált interjúkat készítünk, valamint két fókuszcsoportos
beszélgetést szervezünk.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

részvétel a gyakorlati órákon
egyezetett kutatási feladatok teljesítése

Kötelező / ajánlott
irodalom:

– Balogh Lídia: “Etnikai adatok kezelése a magyarországi sajtóban”, Föld-Rész, 2009, No. 3–4., pp. 81–
91.
– Balogh Lídia – Pap András László: A bűncselekményekkel kapcsolatos beszédmódok és az etnikai
adatok kezelése a médiában, in: A reprezentáció politikája és különbségtétel mediatizált formái –
Fókuszban a magyarországi romák médiaábrázolása, Pécsi Tudományegyetem, Pécs (megjelenés alatt).
– Bernát Gábor – Messing Vera: Szélre tolva, Médiakutató, 2012/Tavasz.
– Tóth Borbála: Kisebbségek a magyar médiában. Kampányok, projektek, programok az integrációért.
Független Médiaközpont, Budapest, 2011.

Kurzus kódja(i):

BBN-MTU-401c

Kurzus címe:

A reprezentáció politikája: Énkomponálás.net

Tanár neve:

Dr. Fehér Katalin – Csókay Ákos

Kurzus időpontja,
helye:

Péntek 10:00-11:30
40-es 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 és a kiadott irodalmak önálló feldolgozása mellett a feltétel a kurzus
keretében végzendő valós kutatási projektbe történő aktív bekapcsolódás. A kutatás keretén belül feladat
önálló elemzés elkészítése és prezentálása.

Kötelező / ajánlott
irodalom:

Kötelező irodalom
- Felix Stadler (2000): Informational identity: from analog to digtal
http://felix.openflows.com/html/id_ana_dig.html
- Ilona Buchem (2012): Digital Identity

http://ibuchem.wordpress.com/2012/03/06/digital-identity/
- Csepeli György (1997): Szociálpszichológia, a Társadalmi identitás fejezet. Osiris, Budapest. (516533.p.)
- 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.
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-MTU-451

Kurzus címe:

Idegennyelvű szakszövegolvasás (angol)

Tanár neve:

Szigethy Gabriella

Kurzus időpontja,
helye:

Hétfő 10.30-12.00
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:

Lilie Chouliaraki, ’The humanity of war: iconic photojournalism of the battlefield, 1914–2012’, Visual
Communication, 2013/12
Katrina Schlunke, ’Memory and materiality’, Memory Studies, 2013/6
Daniel Ashton, ’Cultural workers in-the-making’, European Journal of Cultural Studies, 2013/16
Kris Rutten and An van. Dienderen, ’'What is the meaning of a safety-pin?' Critical literacies and the
ethnographic turn in contemporary art’, International Journal of Cultural Studies, 2013/16
Veronica Barassi, ’When materiality counts: The social and political importance of activist magazines in
Europe’, Global Media and Communication, 2013/9
Elmarad
Szünet
Sonia Bookman, ’Coffee brands, class and culture in a Canadian city’, European Journal of Cultural
Studies, 2013/16
Nam-Jin Lee, Dhavan V. Shah and Jack M. McLeod , ’Processes of Political Socialization: A
Communication Mediation Approach to Youth Civic Engagement’, Communication Research, 2013/40
Kati Kauppinen , ’'Full power despite stress': A discourse analytical examination of the
interconnectedness of postfeminism and neoliberalism in the domain of work in an international women's
magazine’, Discourse & Communication, 2013/7
Eva Chen , ’Neoliberalism and popular women's culture: Rethinking choice, freedom and agency’,
European Journal of Cultural Studies, 2013/16
Ed McBain, Sadie When She Died, 1972

Kurzus kódja(i):

BBN-MTU-471a

Kurzus címe:

Kommunikációs esettanulmányok

Tanár neve:

Pap András László

Kurzus időpontja,
helye:

csütörtök 17.30-19.00, 40

Kurzus típusa:

gyakorlat

Kurzus leírása:

A gyakorlatorientált kurzus a médiaetika kurrens kérdéseit járja körül az alábbi lebontásban
1. Etika általában. Szakmai etikák. A médiaetika mint az általános etika alkalmazása
2.
A
média
szerepe
a
társadalomban
és
e
szerep
etikai
vonatkozásai
3. Alapvető médiaetikai elvek
4. Eljárási etikai előírások a médiában (információgyűjtés, összeférhetetlenség, undercover journalism)
5. Médiaetika és sajtószabadság
6. A médiaetika és a jogi környezet összefüggései, viszonya
7. Médiaetika: absztrakció és gyakorlat
8. Személyi és intézményi integritás
9. Speciális etikai helyzetek
10. Etikai kódexek
11. Felelősség, elszámoltathatóság, transzparencia, kontroll a médiában
12. Média-önszabályozás

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)

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

4) egyéb, az órán egyeztetett feladat
Kötelező irodalom: A kiválasztott esetek elemzésének alapjául (a félév elején összeállított) szakcikkek, könyvfejezetek
szolgálnak.

Kurzus kódja(i):

BBN-MTU471.b

Kurzus címe:

Kommunikációs esettanulmányok

Tanár neve:

Pap András László

Kurzus időpontja,
helye:

szerda 14.00-15.30
251-es terem

Kurzus típusa:

gyakorlat

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

1)

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

teljesítésének
követelményei:

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-401:5, BBN-UJS-402:3

Kurzus címe:

Műfajismeret, produkciós ismeretek, 1,2. (Rádió)

Tanár neve:

Szever Pál

Kurzus időpontja,
helye:

Hétfő 09:00 – 10.30
Stúdió

Kurzus típusa:
Kurzus leírása:

A kurzus célja:
A rádió szerepe, feladata, lehetőségei – a hazai média munkamegosztásában.
A kurzus megismerteti a rádiózás szabályait, a műsorkészítés teljes folyamatát, a célközönség
megválasztásától – az elkészített műsor adásba kerüléséig. Ellátogatunk a jelentősebb piaci szereplők
műhelyeibe, megismerjük a frontemberek munkájának műhelytitkait, és bepillantunk a rádiós
infrastruktúrát működtető szakemberek (hírszerkesztők, producerek, gyártásvezetők, értékesítők,
promóciósok, stb.) dolgozószobáiba. Megismerkedünk a rádiós mérési módszerekkel, az értékesítés
feladataival, a rádiós reklámok hatásmechanizmusával, a zenei szerkesztés alapelveivel.
A kurzus szinte minden óráján – meghívott vendégek teszik életközelivé az elsajátítandó ismereteket.
Menetrend
Szept. 9.
Rádiózás Magyarországon
A rádiók munkamegosztása itthon, piaci részesedésük, lefedettségük, elérésük alapján történő
csoportosításuk. A kereskedelmi és közszolgálati rádiózás közötti elvi és gyakorlati különbségek
elemzése, hasonlóságok.
A hallgatói érdeklődési – és képzettségi szint felmérése, ennek alapján a decemberig tartó
tanmenet szempontjainak kialakítása, a meglátogatni kívánt műhelyek, célpontok összegyűjtése.
A budapesti rádiós piac néhány jellegzetes szereplőjének bemutatása, ezen rádiókhoz kapcsolódó házi
feladatok meghatározása.
Szept. 16.
A „házi feladat”-ként megfigyelt budapesti rádiók műsorainak elemzése, ennek alapján egy rádió
felállításához, elindításához szükséges elvi és gyakorlati tennivalók elemzése.
Célközönség, piackutatás, tesztelési rendszerek, elemzések – a rádiós piacon, egyelőre még csak
Magyarországon.

Szept.23.
Látogatás a Q Rádió-ban, Fiala János „Keljfeljancsi” című műsorában
A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén.
Szept. 30.
Látogatás a Dankó Rádióban
A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén .
Okt. 7
Látogatás az MR2 Bródy Sándor utcai stúdiójában
A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén .
Okt. 14.
Az előző három hét tapasztalatai alapján – a különböző profilú zenés kereskedelmi rádiók
elemzése, 1. rész
Célközönség és tényleges elérés összehasonlítása,
Zene és szöveges műsorelemek kapcsolata,
Élő és rögzített megszólalások szerepe,
Műsorvezető és háttérmunka kapcsolata,
Gyártás, produkció,
Reklámok szerepe, gyártása, elhelyezése, hatásossága,
Interaktivitás kérdése
a meglátogatott rádiók esetében.

Okt.21
A három látogatás tapasztalatai alapján – a különböző profilú zenés kereskedelmi rádiók
elemzése, 2. rész
Meghívott vendég: Jáksó László(Class FM)
Okt.28.
A három látogatás tapasztalatai alapján – a különböző profilú zenés kereskedelmi rádiók
elemzése, 3. rész
Meghívott vendég: Kuki és Balogh Tamás(Music FM)
Nov.4.
Hír-blokkok, hír-műsorok. Látogatás az MTI Hírműhelyében
A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén .
Nov. 11.
Hír-blokkok, hír-műsorok. Látogatás az Info Rádió Hírműhelyében
A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén .

Nov.18.
Hír-blokkok, hír-műsorok. Látogatás a Klub Rádió Hírműhelyében
A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén .
Nov.25
A hír, mint műsorelem. Gyártás, anyaggyűjtés, interjú-készítés, közszolgálati és kereskedelmi
szempontok érvényesítése a hírekben
Meghívott vendég: Berényi Attila, Báder Tamás
Dec.2.
Reklám a rádióban
Meghívott vendég: Sivák Péter producer és állomáshang, Faith Ottó producer
Dec.9.
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 .
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-451a
Kurzus címe:

Idegennyelvű szakszövegolvasás (angol)

Tanár neve:

Szigethy Gabriella

Kurzus időpontja,
helye:

Hétfő 10.30-12.00
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:

Lilie Chouliaraki, ’The humanity of war: iconic photojournalism of the battlefield, 1914–2012’, Visual
Communication, 2013/12
Katrina Schlunke, ’Memory and materiality’, Memory Studies, 2013/6
Daniel Ashton, ’Cultural workers in-the-making’, European Journal of Cultural Studies, 2013/16
Kris Rutten and An van. Dienderen, ’'What is the meaning of a safety-pin?' Critical literacies and the
ethnographic turn in contemporary art’, International Journal of Cultural Studies, 2013/16
Veronica Barassi, ’When materiality counts: The social and political importance of activist magazines in
Europe’, Global Media and Communication, 2013/9
Elmarad
Szünet
Sonia Bookman, ’Coffee brands, class and culture in a Canadian city’, European Journal of Cultural
Studies, 2013/16
Nam-Jin Lee, Dhavan V. Shah and Jack M. McLeod , ’Processes of Political Socialization: A
Communication Mediation Approach to Youth Civic Engagement’, Communication Research, 2013/40
Kati Kauppinen , ’'Full power despite stress': A discourse analytical examination of the
interconnectedness of postfeminism and neoliberalism in the domain of work in an international women's
magazine’, Discourse & Communication, 2013/7
Eva Chen , ’Neoliberalism and popular women's culture: Rethinking choice, freedom and agency’,
European Journal of Cultural Studies, 2013/16
Ed McBain, Sadie When She Died, 1972

Kurzus kódja(i):

BBN-UJS-471

Kurzus címe:

Beszédtechnika

Tanár neve:

Ságodi Gabriella

Kurzus időpontja,
helye:

szerda 11:30-13:00
40-es terem

Kurzus típusa:

gyakorlat

Kurzus leírása:

Csoportos beszédtechnikai gyakorlatokat végzünk, minden órán egy-egy új feladattal, amelyet egyéni
instrukciók alapján kell otthon gyakorolni, majd a következő órán bemutatni.
Az órákon megismerkedünk a beszéd formai elemeivel (légzés, hangadás, artikuláció, ritmus, hangsúlyhanglejtés).
Természetesen ahhoz, hogy valóban megtanuljunk jól beszélni, ez az idő kevés, de arra talán elegendő,
hogy a saját beszédét, annak hiányosságait, erényeit mindenki megismerje.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Órai részvétel (max. 3 hiányzás), otthoni gyakorlás

Kötelező / ajánlott
irodalom:

Ajánlott irodalom.
Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem?! (Holnap Kiadó, 2004)
Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam?! (Holnap Kiadó, 2009)

Kurzus kódja(i):

BBN-XKO-122/a, BBN-XKO11-122/a

Kurzus címe:

Szakmai-tudományos írásgyakorlat (academic writing)

Tanár neve:

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Kurzus időpontja,

Kedd, 16:00 - 17:30

helye:

251-es terem

Kurzus típusa:

szeminárium

Kurzus leírása:

A kurzus első sorban a bölcsészet- és társadalomtudományi (egyetemi, kutatói) szövegírásba és
szövegmegértésbe nyújt általános bevezetést. A szövegírás és a szakmai érvelés olyan ismereteiről lesz
szó, amelyek első sorban az egyetemi dolgozatírásban, a szakdolgozatírásban, a tudományos kutatásban,
általában a kutatómunkában és a pályázatírásban hasznosíthatók.

Kurzus
teljesítésének

A végső jegy két részből áll. 1. Az egyes órákon feladott elolvasandó szövegrészek
1000-1500 karakternyi összefoglalása és elküldése az oktatónak email-en, óra előtt
egy nappal, amikor az oktató ezt előző héten kéri. Az összefoglalókban felmerülő problémákat az órán
megbeszéljük. 2. A félév közepén és végén beadandó dolgozat valamilyen előzőlg egyeztetett témáról
szakcikk vagy szemináriumi dolgozat jellegű szöveg formájában 8000-10000 karakterben. A jelenlét az
órákon kötelező.

követelményei:

Kötelező / ajánlott
irodalom:

Kötelező irodalom
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, Budapest, 1992
Ajánlott irodalom
Blaskó Ágnes, Hamp Gábor: Írás 1.0: Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex, Budapest, 2007
Academic writing kutatói portál:
http://emc.elte.hu/~gacsanna/acadwr/index.html

Kurzus kódja(i):

BBN-XKO-122/b, BBN-XKO11-122/b

Kurzus címe:

Szakmai-tudományos írásgyakorlat (academic writing)

Tanár neve:

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Kurzus időpontja,

Kedd, 18:00 - 19:30

helye:

251-es terem

Kurzus típusa:

szeminárium

Kurzus leírása:

A kurzus első sorban a bölcsészet- és társadalomtudományi (egyetemi, kutatói) szövegírásba és
szövegmegértésbe nyújt általános bevezetést. A szövegírás és a szakmai érvelés olyan ismereteiről lesz
szó, amelyek első sorban az egyetemi dolgozatírásban, a szakdolgozatírásban, a tudományos kutatásban,
általában a kutatómunkában és a pályázatírásban hasznosíthatók.

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

Kötelező / ajánlott
irodalom:

A végső jegy két részből áll. 1. Az egyes órákon feladott elolvasandó szövegrészek
1000-1500 karakternyi összefoglalása és elküldése az oktatónak email-en, óra előtt
egy nappal, amikor az oktató ezt előző héten kéri. Az összefoglalókban felmerülő problémákat az órán
megbeszéljük. 2. A félév közepén és végén beadandó dolgozat valamilyen előzőlg egyeztetett témáról
szakcikk vagy szemináriumi dolgozat jellegű szöveg formájában 8000-10000 karakterben. A jelenlét az
órákon kötelező.
Kötelező irodalom
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, Budapest, 1992
Ajánlott irodalom
Blaskó Ágnes, Hamp Gábor: Írás 1.0: Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex, Budapest, 2007
Academic writing kutatói portál:
http://emc.elte.hu/~gacsanna/acadwr/index.html

