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Az elmúlt évtizedben a média és ezzel együtt az újságírás technológiai
környezete gyökeresen megváltozott. Az újságírók hagyományos eszköztára
olyan online vagy mobil programokkal, szoftverekkel bővült ki, amelyek
egyfelől segítik, megkönnyítik a munkájukat, másfelől pedig számos új
lehetőséget biztosítanak számukra a médiatartalmak érthetőbbé, szórakoztatóbbá vagy éppen alaposabbá tételében. Magyarországon ezeknek az
eszközöknek az elterjedtsége és használata szórványos és esetleges, a
médiavállalatok és az újságírók nem fordítanak sem energiát, sem pénzt
ezeknek az eszközöknek a megismerésére, miközben a nagy nemzetközi

szerkesztőségekben használatuk mindennapos, nem csupán a szórakoztató
tartalmak elkészítésében, hanem a komoly oknyomozások során is.
Célunk tehát az, hogy olyan tudást adjunk át a hallgatóknak, amellyel nem
csupán az újságírás szakmai és etikai alapjait tanulhatják meg, hanem olyan
eszközökkel is megismerkedhetnek, amelyek ismeretével és használatával a
munkaerőpiacon előnnyel indulhatnak a máshol képzett diákokkal
szemben. Nem utolsó sorban a kurzus során a hallgatók betekintést nyernek
a médiapiac működésébe, megismerkedhetnek a média finanszírozási
modelljeivel és legfontosabb szereplőivel is.

A kurzus felkért előadói saját szakterületükön bizonyított, ismert és sikeres újságírók és szakemberek.
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Kódolás, kategóriák és szövegek:
a kvalitatív tartalomelemzés
A kurzus a kvalitatív tartalomelemzés gyakorlati lépéseivel ismerteti meg a hallgatókat. „A kvalitatív tartalomelemzés célja a
legáltalánosabb szinten az, hogy szisztematikus leírást adjon a
szöveg jelentéséről” (Shreier, 2012). A kvantitatív tartalomelemzéssel szemben itt nagyobb hangsúly kerül a szövegek kontextusára és
látens tartalmaira, és jellemzően olyan szövegeknél (a szöveg itt
vizuális tartalom is lehet) érdemes használni, ahol inkább az
értelmezésnek jut szerep, mint a viszonylag könnyedén beazonosít-

ható tartalmi elemek vizsgálatának. A félév során közösen választott szövegekre építve fogunk elemzési kategóriákat alkotni
(induktív és deduktív módszerekkel), majd próbakódolásra, csoportos kódolásra, elemzésre, illetve a következtetések, eredmények
prezentálására kerül sor. Az iteratív tartalomelemzés nemcsak a
megalapozott elméletalkotás egyik bevett módszere (a diskurzuselemzés mellett), de a piackutatás, a politológia, a marketing, vagy
akár az újságírás területein is hasznosítható adatelemzési eszköz.
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Oktató: Barta Judit

Ki? Mikor? Hol? Mit csinált? És miért?
Újságírás a gyakorlatban, szerkesztői terepmunka
A kurzuson a hallgatók gyakorlati feladatokon keresztül ismerkednek
meg az írott újságírás alapjaival. A gyakorlati tudást meghívott, gyakorló
újságírók, fotós, képszerkesztő és videós szakemberek támogatják. A
kurzus imitálja egy szerkesztőség munkáját, a hallgatók választott
budapesti kerületek helyi témáit dolgozzák fel, az órákra a területüket
feltérképezve kutatnak, saját témákat hoznak és cikkeket írnak. Ezeket
közösen értékeljük és a kurzus blogján publikáljuk. Az első félév során a
hír és a tudósítás, a második félévben a riport és az interjú műfajokkal
ismerkedünk meg közelebbről, illetve átvesszük azokat a kérdéseket és
jelenségeket, amelyek mentén az utóbbi évtizedben a web alaposan
átalakította a klasszikus újságírást.

A félév terve:
1. Bevezetés: a magyar médiatér jellemzői, alapfogalmak, fő kérdések.
2-7. A hírérték, a hír: cím, lead, 5W, a hír piramis szerkezete, rövidhírek
tulajdonságai. mitől sztori a sztori? honnan lesz a téma? milyen a jó
lead? mik az újságíró legfontosabb eszközei?
8. Médiaetika: forráskezelési dilemmák, meghívott előadóval
9-11. Hírösszefoglaló, tudósítás: egy közéleti esemény feldolgozása a
terepen
Meghívott előadók a következő orgánumokból:
Index, Hvg, 444, Mandiner, Marie Claire, Népszabadság,
Lapcom (Bors-Délmagyar-Kisalföld)
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Kreatívgazdaság-gyakorlatok
(Elemző terepmunka 1.)
A tanszék Kálmán Tibor Programjának első eleme, mely
program célja az oktatás és a kreatív gazdaság közelítése.
Az óra lényege, hogy minden órán a kreatív gazdaság más-más
szegmenséből érkező fiatal szakember oktat. Mind Az ELTE
Média és Kommunikáció Szakának egykori hallgatói.
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