Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-201e

Kurzus címe: Médiaelemzés: A kisebbségi média szerepe és története
Tanár neve:

Klein Judit

Kurzus
időpontja,

Szerda 17.00-18.30
Alagsor 135

helye:
Kurzus
típusa:

szeminárium

Oktatás célja: Kisebbségi média már 200 éve működik világszerte, az első heti- és havilapok elsősorban az oktatás
illetve szociális tematikák megoldását tűzték célul. A rádióműsorok megjelenésével szinte egyszerre
indultak el a kisebbségi rádióadások is Nagy-Britanniában és Skandináviában. Ugyanígy a televíziós
műsorok elterjedése után a televízióban is elindultak kisebbségi műsorok. Ezen műsorok hatása és
befolyása még mindig alig ismert, mert csak a 90es években kezdődött meg a terület kutatása és
közönségkutatási adatok szinte egyáltalán nem állnak rendelkezésre. A kisebbségi média feladatai
túlnyúlnak a média átlagos feladatain, hiszen a közösségi belső kommunikációján túl a média
megújítja a közösségi nyelvet és aktivizálja annak használatát, a csoport láthatóságát és presztizsét
növeli, mobilizáló hatása lehet, a csoporton belüli saját diskurzusok kialakításában segít és persze
erősíti az identitást és a közösséghez tartozást. Ezeket a feladatokat a közösség egy aktív csoportja
látja el a kisebbségi újságírók, akik maguk is a közösségből jönnek és messze fontosabb szerepet
játszanak a közösség életében, mint aktivisták és véleményformálók.
A kurzus a kisebbségi médiumok történetét dolgozza fel, de vizsgálja a szerepüket különböző
közösségek életében. Feltárja, hogy a média hagyományos feladatai mellett mennyivel több és más,
mivel kell a kisebbségi médiának megbirkóznia, mindezt számos gyakorlati példán keresztül,
széleskörű kitekintéssel. Ezentúl vizsgálja a kisebbségi újságírók szerepét és feladatait.

Tantárgy
tartalma:
Számonkérés Kurzusteljesítés feltétele: részvétel az órán, egy 15 perces előadás elkészítése megbeszélt témakörben.
és értékelési
rendszere:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Irodalom:
Alia, V.; Bull, S. (2011): Media and ethnic minorities, Edinburgh University Press, Edinburgh
Bernáth, G., Messing, V. (1998): “Vágóképként csak némában”- Romák a magyarországi médiában.
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, Budapest
Bevan, David (1984): The mobilization of cultural minorities: the case of Sianel Pedwar Cymru. In:

Media Culture and Society Vol. 6. No. 2., April 1984, Academic Press, London
Bonfadelli, Heinz (2007): Die Darstellung ethnischer Medien in den Massenmedien. In:
Bonfadelli,H.: Media und Migration. Europa als Interkultureller Raum?, VS Verlag, Wiesbaden
Browne, R. Donald (2005): Ethnic minorities, electronic media and the public Sphere. Hampton
Press, Cresskill, New Jersey
Browne, R. Donald (2012): Speaking Up: A Brief History of Minority Languages and the Electronic
Media worldwide. In: Cormack, M.; Hourigan, N. (Szerk.): Minority Language Media, Multilingual
Matters LTD, Clevedon
Browne, D. R.; Uribe-Jongbloed, E. (2013): Introduction: Ethnic/Linguistic Minority Media- What
their history reveals, How scholars have Studied them and What we might Ask Next. In: Gruffyd
Jones, E. H.; Uribe-Jongbloed, E.(Szerk.): Social Media and Minority Languages, Multilingual
Matters, Bristol
Busch, Brigitta (1994): Minderheiten und Massenmedien. In: Luger, K; Renger, R. (Szerk.) Dialog
der Kulturen, Österreichischer Kunst- und Kulturverlag, Wien
Cormack, Mike (1998): Minority Language Media in Western Europe. In: European Journal of
Communication, Vol.13., Nr.1. 03/1998, Sage, London
Cormack, Mike (2012): The media and language maintenance. In: Cormack,M; Hourigan,N.:
Minority Language Media, Multilingual Matters, Clevedon
De Swaan, Abram (1991): Notes on emerging global language system: regional, national,
supranational. In: Media, culture& society Vol.13., Nr. 3., July Corner, J.; Garnham, N; Scannel, P.;
Schlesinger, P.; Sparks, C; Wood, N. (Szerk.), Sage, London
Gerbner, George (2000): „Szerepek és sorsok a televízió világában.” A nők és a kisebbségek
megjelen(ít)ése a tévéjátékokban, a vetélkedőkben és a hírekben”. In: George Gerbner: A média rejtett
üzenete. Osiris—MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest
Forcher, M; Peterlini, K. H. (2010): Südtirol. In Geschichte und Gegenwart. Haymon Verlag,
Innsbruck
Frachon, C.; Vargaftig, M. (1995): European Television: immigrants and ethnic minorities. John
Libbey, London
Golding, P.; Murdock, G. (1991): Culture, Communications and Political Economy. In: Curran, J.;
Gurewitch, M. (Szerk.) (1991): Massmedia and society, E. Arnold, London
Hsu, Roland (Szerk.) (2010): Ethnic Europe. Mobility, Identity, and Conflict in a Globalized World,
Stanford University Press, Stanford
Husband, Charles (1994): A richer vision. Unesco Publishing, John Libbey, Paris
Husband, Charles (2001): Über den Kampf gegen Rassismus hinaus. In: Busch, B.; Hipfl, B.; Robins,
K. (Szerk.): Bewegte Identitäten. Drava, Klagenfurt
Imhof, Kurt (2002): Integration und Medien. Westdeutscher Verlag, Wiesbaden
Lázár Guy(1996): „A felnőtt lakosság nemzeti identitása a kisebbségekhez való viszony tükrében” In:
Többség - Kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témaköréből. Osiris Kiadó MTA-ELTE
Kommunikációelméleti Kutatócsoport Budapest
Matsaganis, M. D.; Katz, V. S.; Ball-Rokeach, S. I. (2011): Understanding Ethnic Media. Sage, Los

Angeles
Moring, Tom (2012): Functional Completeness in Minority Language Media. In: Cormack, M.;
Hourigan, N. (Hrsg.): Minority Language Media, Multilingual Matters LTD, Clevedon
Morley, David (2001): Nicht ‘zu Hause’ in der Mediennation. In: Busch, B.; Hipfl, B.; Robins, K.
(Szerk.) Bewegte Identitäten, Drava, Klagenfurt
Pallaver, Günther (2006): Demokratie und Medien in ethnisch fragmentierten Gesellschaften. In: Die
ethnisch halbierte Wirklichkeit. Günther Pallaver (Hrsg.) Studienverlag, Innsbruck
Papp Z., Attila (2014):A kisebbségi média és identitástermelés viszonyrendszere. In: Apró,
István(Szerk.) Média és identitás, Médiatudományi Intézet
Riggins, Stephen Harold (1992): Ethnic Minority Media: An International Perspective. Sage,
Newbury Park
Vlasic, Andreas (2004): Die Integrationsfunktion

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-201.g

Kurzus címe: Médiaelemzés: vetélkedőműsorok, televíziós játékok
Tanár neve:

Rényi Ádám

Kurzus
időpontja,

Kedd 17.00-18.30
39-es

helye:
Kurzus
típusa:

szeminárium

Oktatás célja: A kurzus célja szakértői betekintés a kvízek, a televíziós vetélkedők, játékok világába. Ennek a
műfajnak a megismerésén keresztül igyekszünk elsajátítani a szórakoztató műsorok
dramaturgiájának, pszichológiájának, sikereinek és kudarcainak titkait kutatni.

Tantárgy
tartalma:

A műfaj története, működési mechanizmusainak megismertetése mellett találkozhatunk a műfaj
szakértőivel, televíziós szakemberekkel. A kurzus során az órán résztvevőkkel közösen próbálunk
meg egy saját formátumot kifejleszteni.

Számonkérés Leadandó dolgozat, órai részvétel és a formátum kidolgozásában végzett közös munka.
és értékelési
rendszere:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Vágó István: Legyen ön is kvízmester!
David Schwartz, Steve Ryan, Fred Wostbrock: The Encyclopedia of TV Game Shows

Kurzus BBN-KOM-211.01
kódja(i):
BBN-KOM-211.02
Kurzus címe: Webszerkesztés
Tanár neve: Hajnal Ernő
Kurzus Hétfő, 10:30-12:00
időpontja,
helye: Hétfő, 12:30-14:00
főépület, földszint, számítógépterem
Kurzus típusa: Szeminárium
Kurzus A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a webes környezetben történő munka alapjait. A félév
leírása: 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
 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 záró osztályzatát a félév során, az órán és önállóan fejlesztett saját honlap értékelése fogja
teljesítésének adni.
követelményei:
Az osztályzat vizsga formájában az utolsó órán szerezhető meg.
A kurzus szeminárium, megengedett hiányzások száma: 3

Ajánlott http://www.w3schools.com, http://www.w3.org/
irodalom:
http://weblabor.hu/
http://www.jquery-plugins.hu/, http://jquery-plugins.net/
http://www.freewebsitetemplates.com/, http://www.templatemonster.com/

Robert W. Sebesta: A World Wide Web programozása (Panem, 2005)
Meyer: CSS zsebkönyv (Kiskapu Kft. Kiadó, 2006)
Bruce Lawson, Remy Sharp: Bemutatkozik a HTML 5 (Perfact-Pro Kft., 2013)

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-241a

Kurzus címe:

Médiaelmélet 1.

Tanár neve:

Dr. Müllner András

Kurzus
időpontja,

Sze,14:00-15:30, 34

helye:
Kurzus típusa:

Előadás

Kurzus leírása: A technikai sokszorosítás elméletei.

Kurzus
teljesítésének

Kollokvium

követelményei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában, Kurucz Andrea új
fordítását átdolgozta: Mélyi József, URL: http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html

Mitchell, W.J.T.: A műalkotás a biokibernetikus reprodukció korszakában, ford Hornyik Sándor,
internet: http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/hu/vizkult.php?id=783

Hans Ulrich Gumbrecht – Michael Marrinan (szerk.): Mapping Benjamin. The Work of Art in the
Digital Age, Stanford UP, Stanford, California, 2003.

Faye D. Ginsburg, Lila Abu-Lughod, Brian Larkin (eds.): Media Worlds: Anthropology on New
Terrain, University of California Press, 2002.

Kurzus

BBN-KOM-261.b

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

Házas Nikoletta

Kurzus
időpontja,

Kedd 14.00-15.30
251

helye:
Kurzus
típusa:

szeminárium

Oktatás célja: Ebben a félévben az írásgyakorlat órán esszéírást tanulunk. Az esszé műfaj sajátosságainak és
néhány híres esszéista egy-egy művének megismerése után a hallgatóknak minimum 3 esszét kell
írniuk, három megbeszélt témában. Mivel gyakorlati óráról van szó, az óra látogatása kötelező,
maximum 3 hiányzás lehetséges.

Tantárgy
tartalma:
Számonkérés A jegyszerzés feltétele tehát az aktív részvétel, és a saját írások folyamatos javítgatása, stilizálása,
és értékelési tisztázása. Az utolsó órán a hallgatóknak le kell adniuk a 3 esszé javított változatát.
rendszere:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kötelező: «Az esszé» in. Havasréti József: A tudományos írásmű, 29-34.o.
http://www.btk.elte.hu/Alias-174http://www.btk.elte.hu/Alias-174
Gyergyai Albert: Esszé az esszéről, in. Takács József (szerk) :A magyar esszé antológiája 4, Esszék
a kultúráról, 29-40.o.
Ajánlott kézikönyv:
Aczel, Richard: Hogyan írjuk esszét ? Osiris, Budapest, 2006
https://moly.hu/konyvek/richard-aczel-hogyan-irjunk-esszet
Ajánlott weboldal: http://essze.blogspot.hu
Ajánlott válogatás magyar esszéhez:
Takács József (szerk): A magyar esszé antológiája 4, Esszék a kultúráról
Nemzetközi kitekintés:

Kenyeres Zoltán (szerk.): Esszépanoráma, Kenyeres Zoltán (szerk.)Szépirodalmi Kiadó,Budapest,
1978
Ariel és Kaliban, A latin-amerikai esszé klasszikusai, Európa, Budapest, 1984
Ima az akropoliszon, A francia esszé klasszikusai, Európa, Budapest, 1977
Kultusz és áldozat, A német esszé klasszikusai, Európa, Budapest, 1981
Hagyomány és egyéniség, Az angol esszé klasszikusai, Európa, Budapest, 1976
Az el nem képzelt amerika, Az amerikai esszé klasszikusai, Európa, Budapest, 1974

Egyéb ajánlott modern és kortárs esszéisták:
Bán Zsófia: Turul és dínó, Jelenetek a képek életéből, Magvető, 2016,
Barthes, Roland: Mitológiák, Európa, Budapest, 1983
Eco, Umberto: Az új középkor, Európa, Budapest, 1992
Sontag, Susan: A fényképezésről, Európa, Budapest, 1981

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-261.c

Kurzus címe: Írásgyakorlat
Tanár neve:

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Kurzus
időpontja,

Szerda: 18:00-19:30
251-es terem

helye:
Kurzus
típusa:

Szeminárium

Kurzus
leírása:

Az írást szélesebb értelemben fogjuk megbeszélni és gyakorolni, mint ami a szigorú értelemben vett
egyetmi szövegírás, dolgozat, szakdolgozat stb. eseteire alkalmazható.

Kurzus
A kurzust részben az egyes órákon, részben otthon megírt, illetve elolvasott szövegek és azoknak
teljesítésének személyes órai megbeszélésével lehet teljesíteni. Az a cél, hogy minden hallgató legalább egyszer
megkapja az alkalmat, hogy vagy egy saját maga által írott vagy egy általa olvasott szövegről
Követelmény beszéljen valamennyi időt a félév valamelyik óráján. Annyit elárulok, hogy a harmadik házi feladat
ei:
az lesz, hogy mindenki írjon egy nagyon rossz dolgozatot. Olyan feladat is lesz majd, hogy ki kell
találni, hogy egy kiadó milyen indoklással utasított vissza egy szöveget.

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-261.d

Kurzus címe: Írásgyakorlat. Az angolszász esszéírás technikája
Tanár neve:

Barta Judit

Kurzus
időpontja,

Péntek 11.30-13.00
Földszint 39

helye:
Kurzus
típusa:

Gyakorlat

Oktatás célja: A hallgatók megismerkednek az angolszász érvelő esszéírás alapvető elemeivel és kritériumaival,
illetve gyakorlatot szereznek a kritikus szövegolvasásban (critical reading) és az esszéírásban.

Tantárgy
tartalma:

Az órákon az angolszász esszé alapvető követelményeit ültetjük át a gyakorlatba, úgymint a
tézismondat, a strukturált szövegfelépítés, a logikusan kifejtett bekezdések, a szövegkohéziós
eszközök használata és retorikai fogások. A rövid, kifejtett paragrafusok írásától fokozatosan jutunk el
egy teljes esszé megírásáig. Az írás előtti fázisra – ötletgenerálás, vázlatkészítés – és a tisztázás,
javítás fázisára is hangsúlyt fektetünk és a hallgatók egymás munkáit folyamatosan elemzik. Olvasni
fogunk mintaesszéket és „rossz”, hibás érveléseket alkalmazó szövegeket, amiket szövegalkotási,
illetve logikai szempontokból elemzünk. A résztvevők angol nyelvtudása függvényében a gyakorlat
angolul is folyhat.

Számonkérés Az órán a részvétel kötelező (max. 3 hiányzás).
és értékelési
A határidőket félév elején és folyamatosan beszéljük meg. Az egyeztetett határidejű feladatok később
rendszere:
nem pótolhatók.
Heti rendszerességű kisebb írásfeladatok
2 szövegelemzés (terjedelem egyenként 1000 szó)
1 esszé (terjedelem: 1500 szó)

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-261.e

Kurzus címe: Írásgyakorlat
Tanár neve:

Nagyová Zsófia

Kurzus
időpontja,

Kedd, 16:00-17:30
Múzeum krt. 6-8., fsz. 40.

helye:
Kurzus
típusa:

gyakorlat

Oktatás célja:
A kurzus igyekszik betekintést nyújtani a szövegírás több területére. A félév elsődleges célja, hogy
a hallgatók megtanulják a tudományos tanulmányírás módszertanát, hiszen mindez elengedhetetlen
az egyetemen kötelezően írandó esszékhez, beadandókhoz, szakdolgozathoz. Azonban a szakmaitudományos írás mellett szeretném, ha megismerkednénk a szövegírás több olyan területével is,
mely hasznos lehet mind a tanulmányok, mind a későbbi munkavállalás során.

Tantárgy
tartalma:

Szövegírás, szöveggondozás, szerkesztés; helyesírás, nyelvhelyesség, írástechnika.

Számonkérés A hallgatók minden héten kapnak írásbeli feladatot. A végső jegy ezek értékeléséből áll össze.
és értékelési
rendszere:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kosztolányi Dezső: Nyelv és lélek

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-261.f

Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?

Kurzus címe: Írásgyakorlat
Tanár neve:

Őze Eszter (oze.eszter@gmail.com)

Kurzus
időpontja,

Kedd 10.00-11.30
Fszt. 28

helye:
Kurzus

szeminárium

típusa:
Oktatás célja: A kurzuson a kortárs műkritikával foglalkozunk. Az elmúlt évekből válogatott szövegek alapján
ismerjük meg a műkitika különböző típusait (elemzés, kritika, recenzió, stb.), a jelelegi intézményes
kereteit és helyzetét. Minden órán egy kritikát elemzünk (pl. a téma, szerkezet, szerzői pozíció,
stílus alapján), majd ehhez kapcsolódóan a következő órára a hallgatóknak kell szöveget alkotniuk,
melyet a közösen beszélünk meg.

Tantárgy
tartalma:
Számonkérés
és értékelési
rendszere:

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

- Órai részvétel (maximum 3 hiányzás).
-

Órai feladatok teljesítése a megadott határidőkre (3 feladat maradhat el a hiányzásokkal
összhangban).

-

5 db (min. 3000 karakteres) kritika, melyből 1 szabadon választott, a többi meghatározott
kortárs kiállításról, könyvről, színházi előadásról kell szóljon. E javasolt műveket,
kiállításokat a kurzus elején beszéljük meg igazodva az órát hallgatók érdeklősési köréhez.

Kötelező irodalom:
Kritikák, melyeket az órák során olvasunk.
Ajánlott irodalom:
James Elkins, What Happened to Art Criticism?, Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003; 2004.

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-271i

Kurzus
címe:

Szakdolgozati szeminárium

Tanár
neve:

Müllner András Dr.

Kurzus
időpontja,

cs 17:00-18:30, 135 (kéthetente)

Helye:
Kurzus
típusa:

gyakorlat

Kurzus
leírása:

Jelenlét a konzultációs órákon; a diplomadolgozat írása.

Kurzus
teljesítésén
ek

Jelenlét a konzultációs órákon; a szakdolgozat írása.

követelmén
yei:
Kötelező/aj
ánlott
irodalom:
Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-271/j

Kurzus
címe:

Szakdolgozati szeminárium

Tanár
neve:

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Kurzus
időpontja,

Csütörtök, 16:30-18:00, 41-es szoba

helye:
Kurzus
típusa

konzultáció

Kurzus
leírása:

Az órákon részben a szakdolgozatírás általános követelményeivel foglalkozunk, részben pedig a
hallgatók egyéni témáinak elemzésével.

Kurzus
teljesítésén
ek

A hallgatók a félév elején és a félév végén írásban vagy szóban az egész csoportnak beszámolnak
saját kutatásukról. Ezt a félév során kétszer kell megismételniük. Ezen kívül óráról órára felkészülnek
a megadott szakirodalom valamelyik fejezetéből és azt szóban ismertetik az órán.

követelmén
yei:
Olvasmány
lista

Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot?
vagy
Blaskó Ágnes-Hamp Gábor: Írás 1.0: Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex, Budapest, 2007

Kurzus
kódja:

BBN-KOM-291#1.28

Kurzus címe: Médiatörténet 1945 után (A Magyar Rádió története 1945-1956 között)
Tanár neve:

Dr. habil. Simándi Irén PhD

Kurzus
időpontja,

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

helye:
Kurzus
típusa:

szeminárium

Kurzus
leírása:

A stúdium célja a Magyar Rádió 1945 és 1956 közötti történetének megismertetése. Ennek során
kiderül, hogyan működött a rádió, milyen szerepet töltött be a koalíciós időszakban, az
egypártrendszer megerősödésében, hogyan tett eleget propaganda szerepének a Nagy Imre kormány
rövid időszakában, hogyan érzékelte a visszarendeződést, Rákosi visszatérését a hatalomba, hogyan
sodródott az eseményekkel a forradalom felé és milyen szerepet játszott abban. Azt is
megvizsgáljuk, hogy melyek voltak a rádió legfontosabb vezető testületei, és milyen változásokon
mentek ezek keresztül a különböző korszakokban, elsősorban annak érdekében, hogy megfeleljenek
a politika elvárásainak, céljainak. A rádió írott dokumentumainak elemzése értékes információkat
adhat a tárgyalt időszak politikai, társadalmi, gazdasági változásainak megismeréséhez, amely
szerves része volt a korszak történetének. További feladatot jelent az 1945 utáni magyar történelem
eseményeinek részletes megismerése is.
A félév során ellátogatunk a Magyar Rádióba, megismerkedünk az épületek történetével. Az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában pedig az 1956-os forradalom néhány
dokumentumát nézzük meg.

Kurzus
gyakorlati jegy, szóbeli beszámoló
teljesítésének
követelmény
ei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kötelező irodalom:
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Bp., 2001.
Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1945-1948. Gondolat Kiadó, Bp.,
2012.
Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1949-1952. Gondolat Kiadó, Bp.,
2014.
Simándi Irén: Politika, társadalom, gazdaság a Magyar Rádióban 1953-1956. Gondolat Kiadó, Bp.,
2016.
Ajánlott irodalom:
Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből 1925-1945. Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

1975.
A magyar rádiózás hőskora. Randé Jenő-Sebestyén János: Azok a rádiós évtizedek… Ajtósi Dürer
Könyvkiadó. 1995.

Kurzus
kódja:

BBN-KOM-291#1.29

Kurzus címe: TV-műsorok
Tanár neve:

Gát György

Kurzus
időpontja,

Csütörtök 15.30-17.00
40-es terem

helye:
Kurzus
típusa:

szeminárium

Kurzus
leírása:

1. Mi kell a produkció létrehozásához? Milyen produkcióra van szüksége, és melyik médiának?
2. Információgyűjtés módjai, kapcsolatok építése, tartása
3. Mi kell egy produkció létrehozásához?
4. Költségvetés
5. Pályázatok
6. Stábépítés
7. Szerződések
8. Szerzői jogok
9. Pénzforrások
10. Prezentáció
11. Casting
12. Infrastruktúra – technika

13. Műszaki személyzet
14. Sztárok használata, kezelése
15. Produkciók
16. Film, játékfilm, tv-játék, sorozatok
17. Közvélemény-kutatások használata, elemzése, eredményeinek használata
18. Stábváltozás, leépítés
19. Kreatív részvétel csapaton belül
20. Reklám, bartell, product placement, Médiatörvény, Filmtörvény
21. Sajtó használata, kapcsolattartás
22. Image termék/személyiségek alakítása
23. Saját ügyek promotálása, spotok stb.
24. Produkciók utóélete, másodlagos értékesítés

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-291#1.30

Kurzus címe: Médiaviszonyok Magyarországon
Tanár neve:

Vörös T. Károly

Kurzus
időpontja,

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

helye:
Kurzus
típusa:

gyakorlat

Kurzus
leírása:

A kurzus leírása: A sajtóviszonyok alakulása a rendszerváltás óta elsősorban az írott sajtó alapján.
Minden órán megbeszélnénk az aktuális kül- és belpolitikai eseményeket. Egy séta keretében
szeretném megmutatni a hallgatóknak a Kossuth teret és a Szabadság teret mint a szímbólikus
politizálás legkirívóbb helyszíneit. Ezen kívül szeretném bemutatni a hallgatóknak a kortárs magyar
irodalom néhány számomra fontos művét (Spíró György, Tóth Krisztina, Háy János, Kerékgyártó
István, Varga Mátyás, Krusovszky Dénes, Totth Benedek, Konrád György ). A félév során hívnék
néhány vendéget az órámra: Apáti Tóth Kata (Posta Kommunikáció), Ónodi-Molnár Dóra
(szabadúszó újságíró ) és Inotai Edit (CEID). Meglátogatnánk a Népszabadság és a Blikk
szerkesztőségét, és esetleg megnéznénk a Ringier Nyomdában, hogy hogyan készülnek az újságok.

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

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-291#1.33

Kurzus címe: Approaches to Space
Tanár neve:

Szigethy Gabriella

Kurzus
időpontja,

H,10:30-12:00
251

helye:
Kurzus
típusa:

Gyakorlat

Kurzus
leírása:

Társadalomkritikai szövegeket fogunk tanulmányozni angolul, és aztán beszélgetni róluk (angolul).
Fő témáink: a köz(össégi) tér fogalmának változásai, részvétel a köztérben, különbség a public
space és a public sphere között, részvételi technikák, vizuális aktivizmus.

Kurzus
2500 szavas esszé megírása angolul a félév utolsó előtti órájára. Az órákon jelenléti ívet vezetünk: a
teljesítésének teljesítés feltétele az is, hogy a hallgató ne hiányozzon 2 alkalomnál többet.
követelmény
ei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Az olvasnivalókat és a félév beosztását az órához tartozó neptunos Virtuális térben, a
Dokumentumokba töltöttem fel (Első óra: 2016. szeptember 12.)

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-291#1.34

Kurzus címe: MMI videolabor
Tanár neve:

Hermann Veronika, Strausz László

Kurzus
időpontja,

Kedd 12-13.30
Számítógépterem (Fszt. 37)

helye:
Kurzus
típusa:

gyakorlat

Kurzus
leírása:

Milyen identitása lehet egy egyetemnek? Egy intézetnek? Egy tanszéknek? Hogyan hat mindez az
ott tanulók és tanítók identitására? A 2016-2017-es tanév őszi félévében olyan interdiszciplináris
kurzust hirdetünk a Film, a Média és az Esztétika Tanszékek mester szakos hallgatói számára,
amelynek keretében nemcsak keressük a választ ezekre a kérdésekre, de a félév végéig rövid
videókban össze is foglaljuk azokat. Az Intézet oktatóinak széleskörű specializációi illetve kutatásiés oktatói tapasztalatai biztosítják, hogy hallgatók ne csak az egyetem és az intézet múltjával és
jelenével, hanem a digitális történetmesélés, a mozgókép és az új médiumok felhasználásának
kreatív módszereivel is megismerkedjenek.

A félév során készítendő videókban különféle diskurzuson (kreatív, művészeti, dokumentarista stb.)
keresztül fognak hallgatóink arról beszélni, mit jelent a tudás, a diverzitás az Intézetben. A kurzus
során nemcsak a saját egyetemünk és intézetünk narrativizálására törekszünk, hanem megnézünk
olyan intézményeket is, amelyek már régóta erős üzenetet közvetítenek szellemi és intézményes
profiljukról. Az egyes videók készítése közben arra is reflektálni igyekszünk, hogy a tudáshoz, a
tanuláshoz és az intézményes helyhasználathoz kötődő mentalitások az egyetemi, társadalmi és
egyéni identitás változóival vannak összefüggésben.
Kurzus
projektvideó elkészítése, rendszeres részvétel az órákon (maximum 3 hiányzás)
teljesítésének
követelmény
ei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-291#1.40

Kurzus címe: Vallás és nyilvánosság – értékek vagy érdekek?

Tanár neve:

Laborczi Dóra, Hoványi Márton, Sághy Ádám

Kurzus
időpontja,

Csütörtök 14.00-15.30
MUK 6-8. földszint 40-es terem

helye:
Kurzus
típusa:

szeminárium

Oktatás célja:
A kurzus célja, hogy a hallgatók tájékozódjanak a vallási életet formáló
eseményekről/aktorokról/tényezőkről, a vallási közösségen belüli törésvonalakról és mindezek
lenyomatait közösen keressük a nyilvános diskurzusban. A kurzus során az oktatók által javasolt vagy
szabadon választott témákból választhatnak a hallgatók, amelyekből dolgozatot írhatnak, prezentációt
készíthetnek vagy meghívott vendégekkel vitát moderálhatnak.

Tantárgy
tartalma:

Tervezett menetrend: 2 bevezető, 9 referáló, 1 összefoglaló-értékelő óra
Bevezető órák témái:
1. Irányzat vallásokon belül, törésvonalak; Hierarchia-demokratikus szerveződés – iszlám.-kat.prot. egyházszerkezet
a. fundamentalizmus, pszichés terror, büntető Istenkép, félelem – Jehova tanúi film,
vallássérültek – teológiai és jogi probléma vele
2. Külső-belső komm.; nyilvánosság, tabu, botrány (Cseh Peti; női lelkészség) kereszténység és
politikai megosztottság
Javasolt témák:
1. Cseh Péter: http://www.magyarkurir.hu/hirek/kozlemeny-cseh-peter-mihaly-kisegito-lelkesznyilvanos-tevekenysegerol
„Az írott és elektronikus tömegkommunikációs eszközökben való nyilvános szereplése a jövőben
korlátozódjon kizárólag az egyházi médiára”
2. Ferenc a médiapápa? (Ferenc és II. János Pál médiarepr. összehasonlítása)
3. Audio-vizuális-tartalomelemzés:
a. Egy százalék-kampányok összehasonlítása (minden felekezetből egy)
b. Hivatalos médiafelületek: ev.hu; ref.hu; magyarkurir.hu; zsido.com
c. Ker. blogok összehasonlítása (pl. 777blog; Kötőszó; Szemlélek)
d. Köztévé és rádió vallási műsorai összevetése külföldi közszolgálati vallási
műsorokkal)
e. Könyvkiadás
4. Botrány, szembenézés a múlttal – pl. Háló-kötetek vagy Spothlight - moderáció
5. Reformáció 500 éves évfordulója: hol vannak a valódi törésvonalak?
6. Kereszténység és jobboldal – lengyel és magyar helyzet - moderáció
7. Menekültek tematizálása a kül. egyházi felületeken felekezetenként (nemzetközi
összehasonlítás is egy választott nyelven)
8. Család, gender, melegek tematizálása – különböző egyházi felületeken
9. John Henry Newman iskola Sümegen
10. Iszlám:

–
–

Fundamentalizmus
Vallás és kultúra

Pozitív példák:
-

Rendben vagyok

-

Shoeshine
Reformátusok karácsonyi videója

Számonkérés Referátum vagy dolgozat vagy moderálás
és értékelési
rendszere:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kurzus
kódja(i):
BBN-KOM-291#1.41
Kurzus címe: A filmhang története
Tanár neve:

Zentay Nóra Fanni

Kurzus
időpontja,

Hétfő, 9-10:30, -137

helye:
Kurzus
típusa:

szeminárium

Oktatás célja: A kurzus célja a filmhang történetének átfogó bemutatása a kezdetektől napjainkig. A filmhang
történeti áttekintése lehetőséget ad arra, hogy a filmek akusztikus komponensének technológiai
fejlődését, a hang narratív szerepét és stilisztikai vonatkozásait az egyetemes filmtörténeti
tendenciák stílustörténeti kontextusában vizsgáljuk.

Tantárgy
tartalma:

Témák:
1-2. 1895-1929: a némafilm hangjai, korai filmhangosítási kísérletek
3. 1926-1932 I.: a „hangos váltás” évei, a hangosfilm kezdetei
4. 1926-1932 II.: a hang kreatív alkalmazásai, hang és elbeszélés
5. 1932-1950 I.: hang a klasszikus hollywoodi filmben

6. 1932-1950 II.: európai filmes tendenciák és a hang
7. 1950-1975 I.: a sztereó hang esztétikája, filmzene-használat az amerikai filmben
8. 1950-1975 II.: nem konvencionális hanghasználat az európai modernista filmben
9. 1975-2000: a Dolby esztétikája, térhang, sound design,
10. Zene és hangtervezés a posztmodern filmben
11-12. Dolby Digital: A digitális hang kora

Számonkérés Folyamatos felkészülés az adott héten sorra kerülő filmekből. A félév végén egy zárthelyi dolgozat
és értékelési megírása, ami az órai anyagot, a kötelező olvasmányokat és filmeket kéri számon, valamint egy
rendszere:
szemináriumi dolgozat leadása. Az óráról maximum 3 alkalommal lehet hiányozni.
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kötelező/ajánlott filmek:

1-2. Harry Relph: Little Tich et ses 'Big Boots' (1902), Dickson-Edison: Kinetophone-project (189495), Edison: Nursery Favorites (1913),), Phono-cinéma-theatre filmrészletek, Phonofilmfilmrészletek, Crosland: Don Juan (1926)
3. Crosland: The Jazz singer (1927), Bacon: The Singing Fool (1928), Foy: Lights of New York
(1928), Lázár: A kék bálvány (1931)
4. Clair: Le million (1931), Lang: M – Egy város keresi a gyilkost (1931), Beaumont: The
Broadway melody (1929), Hitchcock: Zsarolás (1929), Lang: Dr. Mabuse végrendelete (1933)
5. Curtiz: Mildred Pierce (1945), Preminger: Laura (1944), Welles: Aranypolgár (1941)
6. Visconti: Vihar előtt (1948), Renoir: Játékszabály (1939)
7. Kubrick: 2001: Űrodüsszeia (1968), Nichols: Diploma előtt (1967), Hopper: Easy Rider (1969),
Zinnemann: High Noon (1952), Hitchcock: Psycho (1960)
8. Resnais: Szerelmem Hiroshima (1959), Godard: Bolond Pierrot (1965),
Duras: India Song (1975)
9. Coppola: Apokalipszis most (1979), Burton: Batman visszatér (1992)
10. Reggio: Koyaanisqatsi (1982), Tarantino: Kill Bill II. (2004), Greenaway: Drowning by
numbers (1988)
11-12. Cuarón: Gravitáció (2013), Nemes Jeles: Saul fia (2015)

Ajánlott irodalom:
Buhler, James – Neumeyer, David: Hearing the Movies: Music and Sound in Film History. New
York: Oxford University Press, 2015.
Kovács András Bálint: A hang. In: Mozgóképelemzés. Budapest: Palatinus, 2009. pp. 50-61.
Metropolis (Hang a filmben) 2015/02.

Altman, Rick: Silent Film Sound. New York: Columbia University Press, 2004.
Chion, Michel: Audio-vision, Sound on screen. (trans. Claudia Gorbman) New York: Columbia
University Press, 1994.
Salt, Barry: Film Style and Technology: History and Analysis. London: Starword, 2009.

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

BBN-KOM-291#1.44
Bevándorlók a médiában
Ligeti György PhD
georgeligeti.com | +36202678477 | ligetigyorgy@gmail.com | http://migrantpeople.org/
Kedd 16:00-17:30
40-es terem
gyakorlat
A kurzus célja
A kurzus célja a diákokkal közösen megismerni a bevándorlók/menekültek médiareprezentációját,
valamint visszajelzést adni az arra nyitott szerkesztőségeknek.
Szemléletmód
0. a kurzus egy hosszabb távú projekt része; több európai egyetem oktatói és hallgatói
együttműködésével jön létre egy folyamatosan megújuló tudás, melyet a cégek, oktatási
intézmények, médiumok vezetői jól használhatnak a gyakorlatban
1. a kurzus épít a diákok önállóságára és elkötelezettségére
2. a hallgatók az elefántcsont-torony helyett a hétköznapi életvilágban végzik kutatómunkájukat
3. a munka csoportosan zajlik, felhasználva néhány interaktív tréningmódszert is
4. a munka elméleti háttere a téma tudományos megközelítésén túl a résztvevők állandó kritikai és
absztrakciós készségeinek fejlesztése miatt fontos
5. a hallgatók értsék: az akadémiai munka nem öncélú, hanem visszaszolgáltat annak a
közösségnek, mely adójából működik az egyetem.
Módszertan
- csoportos és önálló kutatómunka
- tréning és sajátélmény
- prezentáció
- kritikai szakirodalom olvasás
Menetrend
1. Kik a bevándorlók és miért?
- a hallgatók és az előadó elvárásainak és vállalásainak tisztázása
- alapfogalmak tisztázása
- a kurzus követelményei
2. A médiakutatás alapjai
- a média működésmódjáról
- társadalomkutatási alapismeretek
4. Médiafigyelés I.
- módszertani kérdések
- munkacsoportok kialakítása
- a projekt menetrendje
5. Médiafigyelés II.
- kvalitatív módszerek
- a tapasztalatok összegzése

6. Médiafigyelés III.
- kvantitatív megközelítés
- a tapasztalatok összegzése
7. Előítéletek, sztereotípiák és médiareprezentáció

Kurzus
teljesítésének
követelményei:

8. A média mint munkahely, a szervezetek világa
- látogatás szerkesztőségben
- hogyan adjunk visszajelzést?
- konzulting ismeretek
- asszertív kommunikáció
Olvasmányok feldolgozása
A kötelező irodalom megismerése, azok alkalmazása a kutatómunka során.
Jelenlét
Az órák 80%-án való személyes jelenlét az elejétől a végéig.

Szakirodalom:

Munka
Aktív részvétel a kutatómunkában, a vállalt feladatok elvégzése az elvállalt határidőre.
Kötelező irodalom
1. Vidra Zsuzsanna – Kriza Borbála (2010): A többség fogságában - kisebbségek
médiareprezentációja. In: Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás – különbségteremtő társadalom.
Gondolat–MTA, p: 392–406.
2. Ligeti György (2007): Kisebbségek és bevándorlók a médiában. Médiakutató, 2007. ősz
3. Angelusz Róbert (1983): Kommunikáló társadalom. Gondolat Kiadó, Budapest.
Orientáló írások
1. Bernáth Gábor – Messing Vera (1998): “Vágóképként, csak némában” – Romák a
magyarországi médiában. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, Budapest.
Hammer Ferenc (2004): Közbeszéd és társadalmi igazságosság. Médiakutató, 2004. tavasz.
(http://www.mediakutato.hu/cikk/2004_01_tavasz/01_kozbeszed)
2. Bernáth Gábor – Messing Vera (2015): Bedarálva. A menekültekkel kapcsolatos kormányzati
kampány és a tőle független megszólalás terepei. Médiakutató, 2015. tél, p: 7–17.
(http://www.mediakutato.hu/cikk/2015_04_tel/01_menekultek_moralis_panik.pdf)
3. Aronson, Elliot (2008): A társas lény. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest.
4. McLuhan, Marshall (2011): Televízió: a félénk óriás. In: Angelusz Róbert, Tardos Róbert és
Terestyéni Tamás [szerk.]: MÉDIA – NYILVÁNOSSÁG – KÖZVÉLEMÉNY. Gondolat Kiadó – PTE
BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. (lásd még:
https://prezi.com/ox7m8cowo6gu/marshall-mcluhan-televizo-a-felenk-orias/)

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-291#1.47

Kurzus címe:

Mentoring

Tanár neve:

Szigethy Gabriella

Kurzus
időpontja,

P,10:00-11:30
251.

helye:
Kurzus típusa: Gyakorlat
Kurzus leírása: Az órát másodéves alapszakosok és első vagy másodéves mesterszakosok vehetik fel, összesen tízen.
Az óra célja a szakdolgozati téma és a megfelelő témavezető megtalálása, a hallgatók egyéb óráira

való készülés elősegítése közös olvasással, ill. a mesterszakos hallgatók esetében óratartás,
ellenőrzött körülmények között. Olvasmányaink lesznek: egyrészt a hallgatók által, a különböző más
óráikról hozott kötelező szövegek (magyarul és angolul), valamint az azok értelmezését elősegítő
egyéb források. Ezenfelül gyakoroljuk egy kicsit a szakszövegírást is, a kutatási technikákat, tehát
mindent, ami Critical Thinking név alatt előfordulhat. Az óra ilyen módon kétféle hagyományt
egyesítene: egyrészt önképzőköri jelleggel a hallgatók egymás segítésére (is) szerződnek, másrészt
angolszász mintákat követve heti egy alkalommal lehetőségük van a tanulmányaikkal kapcsolatos
szakmai kérdéseikre gyakorlati megoldást keresni. Első óra: 2016. szeptember 23.
Kurzus
teljesítésének

Két darab kidolgozott szakdolgozat ötlet címmel. Az órákon jelenléti ívet vezetünk: a teljesítés
feltétele az is, hogy a hallgató ne hiányozzon 2 alkalomnál többet.

követelményei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Az olvasnivalókat és a félév menetét az első órán beszéljük meg. A szokottnál is aktívabb
részvételre van szükség a hallgatók részéről: erre az alkalomra már mindenki hozza a saját ötleteit,
problémáit. Egy darab kézikönyvet az órához tartozó Virtuális térbe, a Dokumentumok közé
feltöltöttem.

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-511

Kurzus címe:

Médiaelmélet 2.

Tanár neve:

Dr. Müllner András

Kurzus
időpontja,

Sze,14:00-15:30, 34

helye:
Kurzus típusa:

Előadás

Kurzus leírása: A technikai sokszorosítás elméletei.

Kurzus
teljesítésének

Kollokvium

követelményei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Walter Benjamin: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában, Kurucz Andrea új
fordítását átdolgozta: Mélyi József, URL: http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html

Mitchell, W.J.T.: A műalkotás a biokibernetikus reprodukció korszakában, ford Hornyik Sándor,
internet: http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/hu/vizkult.php?id=783

Hans Ulrich Gumbrecht – Michael Marrinan (szerk.): Mapping Benjamin. The Work of Art in the
Digital Age, Stanford UP, Stanford, California, 2003. (előadás)

Faye D. Ginsburg, Lila Abu-Lughod, Brian Larkin (eds.): Media Worlds: Anthropology on New
Terrain, University of California Press, 2002. (előadás)

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-521

Kurzus címe: Médiatörténet 2.
A kultúra technológiái
Tanár neve:

Hermann Veronika

Kurzus
időpontja,

Kedd 9.30-10.00
34-es terem

helye:
Kurzus
típusa:

előadás

Kurzus
leírása:

TEMATIKA, FILMEK, SZÉPIRODALOM:
1. A kultúra technológiái
2. Utazás, közlekedés, mobilitás
3. Autó
4. Kampány
George Clooney, Ides of March
Saturday Night Live
House of Cards
5. Áruház
Émile Zola, Hölgyek öröme (több kiadás)
Hölgyek öröme (sorozat)
6. Hidegháború

Don De Lillo, Fehér zaj (több kiadás)
Steven Spielberg, Kémek hídja
7. Rádió
Woody Allen, A rádió aranykora
8. Kód
Kódjátszma
Smalltalk 2016: Hello Stranger
9. Televízió
George Clooney, Good Night and Good Luck
Kurzus
SZAKSZÖVEGEK (DRIVE + ONLINE)
teljesítésének
Daniel Dayan-Elihu Katz, Media Events: The Live Broadcasting of History, 1-25.
követelmény
ei:
Michel Foucault, A panoptikusság
John Urry, System of Automobility
Pippa Norris, A Virtous Circle: Political Communication in Post-Industrial Societies, Chapter 2.
Bajom-Lázár

Péter,

Manipulál-e

a

média

in

Médiakutató

2006.

nyár

=

ősz

=

http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/
Burján

András,

Internetes

politikai

kampány

in

Médiakutató

2010.

http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_03_osz/08_internet_kampany
Walter

Benjamin,

Párizs,

a

XIX.

század

fővárosa

=

http://esztetika.elte.hu/segedanyagok/benjamin_parizs.pdf
Nofre-Priestly-Albert, When Technology Became Language: The Origins of the Linguistic
Conception of Computer Programming, 1950–1960 in Technology and Culture January 2014.
James Zborowski, Technical aesthetics, media and cultural studies and the contested realm of the
social
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-561

Kurzus címe:

Vizuális kódok

Tanár neve:

Házas Nikoletta

Kurzus
időpontja,

Hétfő, 14.30-16, 34-es terem

helye:
Kurzus típusa: Előadás
Kurzus
leírása:

A kurzuson a kortárs nyugati kultúrá(k)ban mindenütt jelenlévő KÉPEKről és a megértésükhöz
szükséges fogalmakról,elméletekről, megközelítési módokról és elemzési módszerektől lesz szó.

A félév tematikája:

Első témakör: reprezrentáció, hasonlóság, azonosság, szó-kép-dolog viszony,
Fókuszban M. Foucault: "Ez nem Pipa" c. tanulmánya (vö. bibliográfia)
Referenciák, kulcsfogalmak: mimézis (Arisztotelész) ideaelmélet (Platón) kép és valóság,
realizmus probléma, tranzitivás és reflexivitás (Marin)
Második témakör: a szerző pozíciója, a szerző funkciója
fókuszban: M. Foucault: „Mi a szerző?” című tanulmánya
Referenciák, kulcsfogalmak: vizuális kultúra kutatás, a képi fordulat és képi kultúra tézise
(Mitchell) a képek nélküli kultúra és valamint és a szerző nélküli képek tézise (Nancy)
Harmadik témakör: a néző/befogadó pozíciója:
Fókuszban: Foucault: A szavak és a dolgok (1. Bevezető) és 2. fejezet („Az Udvarhölgyek”)
Kulcsfogalmak, referenciák: episztemé, rendszer, a néző pozíciója, kép és paradoxon
Negyedik témakör: Kép és jelentés (kép és dialógus)
Fókuszban: órai munka, a táblára felvázolt értelmezői modell megértése, a jelentésadás tényezői, és
a képértelmezés eltérő kontextusai
referenciák, fogalmak: hermeneutika, dialogicitás, jelentésadás, jelentés-tulajdonítás, értelmezői
közösségek, a kép hermeneutikája , a fordíthatóság kérdése (G. Boehm)
Ötödik témakör: kép és retorika, kép és mitológia
Fókuszban: R. Barthes: „A kép retorikája” és Mitológiák
referenciák, kulcsfogalmak: struktúralizmus és szemiotika/szemiológia (Saussure), vizuálius
retorika, beszédaktus-elmélet (Austin), mező-elmélet (Bourdieu)
Hatodik témakör: kép és etika, kép és politika

Fókuszban: Sontag: „A szenvedés képei”
referenciák: etikai paradoxon (Barthes), társadalmi felelősség, globalizáció és a távoli kép (MC
Luhan) vs. a fotográfia ontológiája (Bazin), a kép „itt és most”-ja (Benjamin), egy esettanulmány,
„The falling man” c. kép körüli etikai vita
Hetedik témakör: Az ikonológiától a kritikai ikonológiáig
Fókuszban: Mitchell: A képi fordulat
kulcsfogalmak: ikonológia (Warburg és Panofsky), ikonika (Imdahl), iknológia (Didi-Huberman)
kritikai ikonológia, képviták, diskurzuselemzés (Foucault), , kép és ideológia-kritika , kép és
előítélet, kép és sztereotípia (Mitchell a youtube-on)
Nyolcadik témakör: Kép és lenyomat, kép és társadalmi emlékezet
Fókuszban: G. Didi-Huberman: Túl a feketén és „Kérgek”
referenciák, kukcsfogalmak: a kép mint index (Pierce, R.Krauss) a kép mint érintés, mint
nyomhagyás (Derrida,Nancy/Didi-Huberman), a (fény)kép mint a személyes (Barthes), és mint a
társadalmi emlékezet hordozója(Didi-Huberman)
-----------------A többi órán a hallgatók által hozott képekről beszélgetünk. Mindenkinek választania kell egy képet,
amelyről a fogalmak és elméletek segítségével gondolkodik. A félév elején, a közepén és a végén is
lesz egy-egy ilyen beszélgetős óra.

Kötelező olvasmányok:

R. Barthes: „A kép retorikája”, In. Blaskó-Margitázi: Vizuális kommunikáció, Typotex, 2010 és
uő: Mitológiák (ebből Bevezető és 3 esszé), Európa, Budapest, 1983
G. Boehm: „A kép hermeneutikájához” Atheneum, 1993/4, 87-112.
M. Foucault: „Ez nem pipa”, Atheneum, Kép-képiség, 1993/, 141-166.
G. Didi-Huberman: „Kérgek”, In. Tiszatáj, 2015/69, és uő: Túl a feketén - Levél Nemes Lászlóhoz,
a Saul fia rendezőjéhez, Jelenkor Kiadó, 2016
L. Marin: „A reprezentáció kerete és néhány alakzata”, Enigma, 18-19 szám 76-93.o.
W. J. T. Mitchell:„Mi a kép?” In. A képek politikája – Ikonológia és műértelmezés sorozat 13 Szőnyi György Endre-Szauter Dóra -szerk., Szeged, 2008- Vagy: Bacsó Béla (szerk.) Kép, fenomén,
valóság, Kijárat, Bp., 1997W.J.T. és uő: „A képi fordulat”, In. A képek politikája – Ikonológia és
műértelmezés sorozat 13 - Szőnyi György Endre-Szauter Dóra -szerk. 2008) vagy. BlaskóMargitházi (szerk.). Vizuális kommunikáció. Typotex, 2010
J.L. Nancy: Ami a művészetből megmarad, In. Házas N. (szerk.): Változó művészetfogalom,
Kijárat, Bp., 2001
S. Sontag: Egyidőben (ebből 5 esszé: szept 11-ről. a mások megkínzásáról és a fényképezésről
témájúak), Európa, Budapest, 2008

Ajánlott olvasmányok:
R. Barthes: Világoskamra, , Bp., Európa, 1985
J. Baudrillard: „A szimulákrum elsőbbsége." (online megtalálható)
W. Benjamin:” A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korában” , In. Kommentár és
Prófécia, Bp., Gondolat, 1969.
G. Didi-Huberman: „Imaginum pictura…- A művészettörténet kezdete és a kép korszakának
vége”, In. Háza Nikoletta( szerk). Változó művészetfogalom, Kijárat, 2001
G. Didi-Huberman: „L’image brûle” (A kép ég), In. Penser par les images. Autour des travaux
de Georges Didi-Huberman, ed. L. Zimmermann. Nantes: Cécile Defaut. 2006
Eifert Anna: „A kép az eltűnés esztétikájában”, In. Bacsó Béla (szerk.) Kép, Fenomén,. Valóság,
Kijárat, Bp., 1997, 381-396.o.
Eifert Anna: "A heterogén kép", In: Visual Culture, Ludwig Múzeum, 2005, 175.o.
M. Foucault: A szavak és a dolgok. Osiris, Bp.,2000 – főképp az „Udvarhölgyek”
c. fejezet, Osiris, Budapest, 2000
H-G. Gadamer: „A szép aktualitása”, In. Bacsó Béla. (szerk.): A szép aktualitása,
T-Twins, Budapest, 1994
W.J.T. Mitchell: A képek politikája – Ikonológia és műértelmezés sorozat 13 - Szőnyi György
Endre-Szauter Dóra (szerk. 2008) Mitchell: „A látást megmutatni- A vizuális kultúra kritikája.”
In. Enigma. 2004. 41. sz. 17–30.o.
Mieke Bal: „Vizuális esszencializmus és a vizuális kultúra tárgya” ,
Enigma, 2004/4, 61-86.o.
J-L. Nancy: Au fond des images/The ground of the image. 1. fejezet. , Galilée, 2003 ill. Fordham
University Press, New York, 2005 (franciául vagy angolul van csak meg)
H-G. Gadamer: „A szép aktualitása”, In. Bacsó Béla (szerk.): A szép aktualitása,
T-Twins, Budapest, 1994
J. Ranciere: Esztétika és politika, Műcsarnok könyvek, Budapest, 2009
G. Debord: A spektakulum társadalma, („Tartóshullám sorozat”) Budapest,
Balassi Kiadó, 2006
N. Bourriaud: Relációesztétika és Utómunkálatok, Műcsarnok könyvek, 2003
S. Sontag: A pusztulás képei, Európa, Budapest,1971
S. Sontag: A fényképezésről, Európa, Budapest, 1981
E. Panofsky: „A Rolls-royce hűtő eszmetörténeti előzményei”, In. A jelentés a vizuális
művészetekben, Gondolat, Budapest, 1984, 339-360.o.
S. Sontag: A pusztulás képei, Európa, Budapest, 1971
S. Sontag: A fényképezésről, Európa, Budapest, 1981
A.Warburg: Aby Warburg: Mnémosyne, Aby M. Warburg válogatott tanulmányai, BalassiMagyar Képzőművészeti főiskola, Budapest , 1995

Kurzus
teljesítésének

írásbeli vizsga tesztkérdésekkel (az órán elhangzott fogalmak és elméletek megértése) és egy
esszé kérdéssel, mely, a hallgatók által hozott kép elemzését tartalmazza

követelményei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Lásd. fent

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-571:B

Kurzus címe:

Kommunikációs esettanulmányok: Politikai és üzleti kríziskommunikáció a gyakorlatban

Tanár neve:

Máthé András

Kurzus
időpontja,

Kedd 18:00-19:30
40-es terem

helye:
Kurzus típusa: gyakorlat
Kurzus leírása: A kurzus során áttekintjük a PR alapvető szerepét az üzleti és a politikai kommunikációban –
gyakorlati szempontokat és feladatokat vizsgálva. A politikai és az üzleti PR közötti alapvető
különbségeket áttekintjük konkrét eseteken keresztül. Hazai és nemzetközi kríziskommunikációs
esettanulmányokat elemzünk. Aktuális, kommunikációs szempontból érdekes-releváns ügyeket
elemzünk a hazai közéletből.

Kurzus
teljesítésének

gyakorlat jegy egy beadandó 10.000 karakteres dolgozat alapján

követelményei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Irodalom:
Oliver, Sandra; Thomson, Stuart; John, Steve, Public Relations stratégia - Public Affairs lobbizás,
Akadémia Kiadó, 2009,
Anthonissen, P. F., Kríziskommunikáció, HVG kiadvány, 2009 október
Capital Group, Válság? Kommunikáció! Tanulmányok, 2007

Kurzus kódja(i): BBN-KOM-571a

Kurzus címe:

Kommunikációs esettanulmányok

Tanár neve:

Müllner András Dr.

Kurzus
időpontja,

sz 10:30-12:00, -135

Helye:
Kurzus típusa:

Gyakorlat

Kurzus leírása: A kurzuson a roma, és általában a kisebbségi reprezentáció tudományos és művészeti eseteit
vizsgáljuk, különös tekintettel a konfliktusokra, a vitákra és a kommunikáció működésére,
valamint az ellenkép-állítás folyamatára.

Kurzus
teljesítésének

1. A kurzuson való intenzív részvétel, a következő formában: a kötelező olvasmányok hétről hétre
történő olvasása, hozzászólások a beszélgetésekhez, egy referátum a félév során egy megadott
olvasmányból, továbbá az óra látogatása (összesen három hiányzásra van lehetőség igazolás
követelményei: nélkül). A referátumokat és a dolgozatokat hármas-négyes csoportok készítik, de a hallgatók jól
elkülöníthető módon végzik az egyes részfeladatokat. Referátumi feladat: a tanulmány főbb
gondolatainak ismertetése + illusztrációs anyag összeállítása prezentáció formájában (az
illusztrációk elsősorban a vita tárgyát képező képek legyenek), beszélgetés ösztönzése
kérdésekkel.
2. Három röpdolgozat a félév során.
3. Zárt helyi dolgozat a félév végén (2016. 12. 7.)
Jegybeírás: 2016. 12. 14.

Amennyiben valaki házi feladatot plagizál másról, vagy a szemináriumi dolgozatában bárhonnan
plagizál (nem jelöli a szöveg eredeti helyét), vagy zárthelyin puskázik, az a kurzusból
automatikusan kizárja magát. Kérem azokat, hogy akik laptopon, tableten, okostelefonon, vagy
bármilyen más új eszközön jegyzetelnek, tanulmányozzák az irodalmat, hogy óra alatt kapcsolják
ki az internet-hozzáférést.
Az interneten nem megtalálható olvasmányokat a hallgatók pdf-fájlban kézhez kapják. Az alábbi
olvasmánylista bővülhet és csökkenhet, továbbá az órák témáinak sorrendje 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/ajánl 1. Fénykép

ott irodalom:

Szöveg: Szuhay Péter: A (fotó)művészet szabadsága, a fényképezettek lázadása és az archiváló
korlátai, http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/683.pdf
A „Képek, cigányok, cigány képek” című kiállítás kapcsán (Millenáris park, 2005 tavasz)

2. Fénykép és videó
Kép: Horváth M. Judit – Stalter György: Más világ
Kép: Csoszó Gabriella Rólunk Hozzád-projektje
Film: Rewritable Pictures https://vimeo.com/11109912
Szöveg: Csoszó Gabriella: Rólunk hozzád, Tranzit.blog.hu, 2014.04.04.,
http://tranzit.blog.hu/2014/04/04/rolunk_hozzad

3. Képzőművészet 1.
Kép: Rétegződő identitások c. kiállítás, Francia Intézet
Hangfelvétel: Beszélgetés a kiállításról a Klubrádió Rakott c. műsorában, 2013. október 7., 21:0022:00 http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=&cid=163434
http://ahirek.hu/archivum/2004-11-15/2013-10-15/1/9870/12.html
Szöveg: Junghaus Tímea: Rétegződő identitások. Roma művészet Európában, Új Művészet,
2014/1-2, 42-43. http://www.ujmuveszetfolyoirat.hu/wpcontent/uploads/2014/07/UjMuveszet_2014_jan_feb.pdf

4. Képzőművészet 2.
{roma} Szerződés az etnikai hovatartozás eladásáról, kiállítás a Tranzitban
https://www.facebook.com/events/743376755692309
Szöveg: Gottfried Juli: A sokadik első lépés,
http://tranzit.blog.hu/2014/02/04/a_sokadik_elso_lepes (a kommentek ugyanolyan fontosak,
mint maga a kritika!)
Szöveg: Müllner András: A zárójel mint a gettó ironikus képe. Az etnikai művészet lehetőségéről
és kritikájáról a Sostar?/Why? {roma} művészcsoport akciójának tükrében, Apertúra, 2004. nyárősz, http://uj.apertura.hu/2014/nyar-osz/mullner-a-zarojel-mint-a-getto-ironikus-kepe-azetnikai-muveszet-lehetosegerol-es-kritikajarol-a-sostarwhy-roma-muveszcsoport-akciojanaktukreben/
A következő fejezetek:
„A képviselet hagyománya: vélemények az etnikai kategória alapján meghatározott művészet
létjogosultságáról régen és ma”

„A képviselet hagyománya: a művészet mint az emancipáció egy lehetséges eszköze”
„Önreflexív távolodás a képviseleti diszkurzustól”
„Egy agonikus képviseleti szerződés”

5. Színház 1.
Film: PanoDráma: Szóról szóra (multimédiás dokumentumszínházi előadás a Trafóban)
(számítógépterem, Romakép-folder)
Szöveg: ELTE MMI, blogbejegyzés, http://mmi.elte.hu/blog/2011/03/10/dokuszinhaz/
Szöveg: Sisso: Valami bűzlik Pannóniában, Revizor (2011.03.17.)
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/3119/panodrama-szorol-szora-trafo/
Szöveg: Tompa Andrea: Ne fogadd el
http://www.szinhaz.net/index.php?option=com_content&view=article&id=35989:ne-fogaddel&catid=13:szinhazonline&Itemid=16
Szöveg: Kristóf Borbála: Vagány beszéd, Magyar Narancs, 2012. március 6.
http://magyarnarancs.hu/szinhaz2/vagany-beszed-79051

6. Színház 2.
Film: Független Színház: Kitágított terek (számítógépterem, Romakép-folder)
Szöveg: Kerényi Máté: Parasztvakítás, cigányvakítás, tranzitblog.hu,
http://tranzitblog.hu/parasztvakitas_ciganyvakitas/

7. Naiv vs. professzionális tudomány
Szöveg: Kovalcsik Katalin – Réger Zita: „A tudomány mint naiv művészet”, Kritika, 1995. 2. szám,
31–32. old.) (digitalizált verzió)
Szöveg: Szuhay Péter: A magyarországi cigány etnikai csoportok kulturális integrációjáról és a
nemzeti kultúra megalkotásáról. BUKSZ, 1995. 7. évf. 3. sz. 329–341.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/periferian_kerdes
ek_es_valaszok/pages/009_cigany_kultura.htm
Kiegészítő olvasmányok:
Karsai Ervin, in Nyári László (szerk.): „Míg én rólam mindent, te rólam semmit sem tudsz”.
Ismeretterjesztés a Cigányságot segítők részére, Budapest, Nemzetközi Családév Titkársága,
1994.

8. Játékfilm

Film: Fliegauf Bence: Csak a szél (számítógépterem, Romakép-folder)
Szöveg: Berkovits Balázs – Jónás Marianna: Azért nem csak a szél… Fliegauf Bence filmjéről,
Beszélő, 2013. április 15. http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/azert-nem-csak-a-szel-–-fliegauf-bencefilmjerol
Szöveg: Zolnay János: A romák „művészi reprezentációjának” képtelensége, Beszélő, 2013. április
20. http://beszelo.c3.hu/blog/zolnay-janos/a-romak-%E2%80%9Emuveszireprezentaciojanak%E2%80%9D-keptelensege

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-591.23

Kurzus címe: Kreatív médiagyakorlat
Szólásszabadság-fesztivál
Tanár neve:

Hermann Veronika

Kurzus
időpontja,

Szerda 14-15.30
-135

helye:

a kurzus gyakorlati jellege miatt esetenként előfordulhat eltérés a helyszínben vagy az időpontban

Kurzus
típusa:

gyakorlat

Kurzus
leírása:

A félév során partnerintézményekkel és társzervezőkkel közösen az egyelőre „Szólásszabadságfesztivál” munkacímű, valós esemény tervezési, szervezési és koordinálási feladatait fogjuk
elvégezni, a partnerekkel együttműködve. Az egynaposra tervezett konferencia, vetítés és buli
időpontja előreláthatólag 2016. november 24. csütörtök, helyszíne pedig a budapesti Toldi Klub. Az
egyéb részletek a félév elején, illetve – értelemszerűen, az esemény jellegéből adódóan – a tervezési
és szervezési fázisban derülnek majd ki.

Kurzus
Rendszeres és aktív részvétel, az előre megbeszélt feladatok elvégzése, a félév elején motivációs
teljesítésének szöveg elkészítése
követelmény
ei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kurzus
kódja(i):

BBN-KOM-591.24

Kurzus
címe:

Kreatív médiagyakorlat

Tanár neve:

Müllner András Dr.

Kurzus
időpontja,

17:00-18:30, 39

Helye:
Kurzus
típusa:

Gyakorlat

Kurzus
leírása:

A kurzus a Média Tanszékhez (ELTE Média) köthető virtuális platformokat gondozza, melyek a
következők:
Eperbombázó-blog: http://eperbombazo.blog.hu/
A Média és Kommunikáció Tanszék honlapja: http://media.elte.hu/
A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Facebook-oldala:
https://www.facebook.com/eltebtkmedia/

Kurzus
teljesítésén
ek

Az alábbi feladatok elvégzése (személyre szabottan):

követelmén
yei:

A Facebook-oldal gondozása, események létrehozása, tartalmak megosztása, kommunikáció.

A Média Tanszék honlapján található statikus tartalmak frissítése.

Az Eperbombázó c. blog gondozása, szövegek írása és olvasása.

Kötelező/ajá
nlott
irodalom:
Kurzus
kódja(i):

BBN-MTU-401.a

Kurzus címe: A reprezentáció politikája: Média és migráció
Tanár neve:

Kiss Eszter

Kurzus
időpontja,

Szerda 15.30-17.00
39-es terem

helye:
Kurzus
típusa:

gyakorlat

Oktatás célja: A kurzus célja
A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a migrációval kapcsolatos alapvető fogalmakat,
illetve bemutassa a mai, globális migráció főbb trendjeit, kérdéseit. A kurzus során kiemelten
foglalkozunk a Magyarországra irányuló migrációval, illetve annak médiareprezentációjával.
Emellett kitérünk az olyan migrációval kapcsolatos kérdésekre, mint a multikulturalizmus, a
terrorizmus vagy az integrációs lehetőségek.

Tantárgy
tartalma:

Menetrend
1. óra: Szeptember 14. – Bevezetés
Követelmények és a kurzus menetének megbeszélése.
2. óra: Szeptember 21. - Migrációs alapfogalmak
- Gyulai Gábor: Külföldiek Magyarországon – Segédlet újságíróknak, Helsinki Bizottság, 2014.
- Hajduk Annamária: Esély vagy veszély? – Bevándorlás Magyarországra. DEMOS, Bp. 2008.
(részletek)
3. óra: Szeptember 28. Magyarország és a migráció - Európai Uniós és magyar
migrációpolitika, idegenellenesség
- Tárki: Attitudes Towards Refugees, Asylum Seekers and Migrants - First Results October 2015. –
(részletek) in www.tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20151203_refugee.pdf
- a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) statisztikái
- magyar jogi környezet, EU migrációs- és menekültpolitika, állampolgárság megszerzésének
feltételei
4. óra: Október 5. Médiareprezentáció – Módszertan és korábbi vizsgálatok
- Vidra Zsuzsa – Kriza Borbála: A többség fogságában – kisebbségek médiareprezentációja. in
Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás – különbségteremtő társadalom. Gondolat-MTA. Bp. 2010.
392-406. o.
- Zádori, Zsolt (2014). Pánik a sötétben - Migránsok a magyar médiában 2014 – Magyar Helsinki
Bizottság (részletek)
5. óra: Október 12. Médiareprezentáció – Aktuális migrációs médiareprezentáció-vizsgálatok
- Bernáth Gábor – Messing Vera: Bedarálva. A menekültekkel kapcsolatos kormányzati kampány és
a tőle független megszólalás terepei. Médiakutató 2015. tél 7-17. o.
- Dagdelen, Demet. – Tóth, Borbála. (2016) Politika és menekültválság a Facebookon in Network
blog, 25.02.2016. http://network.blog.hu/2016/02/25/politika_es_menekultvalsag_a_facebookon
ill. https://www.youtube.com/watch?v=a-NXqJhxlFk
6. óra: Október 19. Vizuális ábrázolások: fotó, dokumentumfilm, önreprezentáció
- Breaking News Photography - Pulitzer-díj 2016
: http://www.pulitzer.org/winners/mauricio-lima-sergey-ponomarev-tyler-hicks-and-daniel-etter

- Dokumentumfilm-projekt: On the Bride’s Side http://www.iostoconlasposa.com/en/
- Clare Struthers: Welcome to Our Jungle projekt http://www.welcometoourjungle.com/
https://www.facebook.com/welcometoourjunglecalais/
- Képek és etika: Aylan Kurdi
- http://www.nytimes.com/2015/09/03/magazine/the-boy-on-the-beach.html
- http://index.hu/kultur/2015/09/03/ajlan_menekult_halottabrazolas_foto/
- Adománygyűjtő videók és sztereotípiák:
- Africa for Norway https://www.youtube.com/watch?v=oJLqyuxm96k
- Let’s save Africa! – Gone wrong https://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0
7. óra: Október 26. - Globális migrációs trendek
- Mediterrán-térség, Európa:
Frontex: Migratory Routes map
IOM: Missing Migrants Project
- Délkelet-Ázsia, Ausztrália
Human Rights Watch: Southeast Asia: End Rohingya Boat Pushbacks
http://www.hrw.org/news/2015/05/14/southeast-asia-end-rohingya-boat-pushbacks
IOM: Southeast Asia Migration Routes
UNHCR regional operations profile - Asia and the Pacific: Working Environment (1.
alfejezet) - http://www.unhcr.org/pages/4a02d8ec6.html
- Infógrafikák a globális migrációról
November 2. őszi szünet
(8.-)9. óra: (November 9-)16. Multikulturalizmus
- Feischmidt Margit: Multikulturalizmus – Kultúra, identitás és a politika új diskurzusa. in
Feischmidt Margit (szerk.): Multikulturalizmus, Osiris, Bp. 1997.
- Alana Lentin – Gavan Titley: ’ The crisis of 'Multiculturalism' in Europe.’ European Journal of
Cultural Studies 2012. 15(2) 123-138. o.
10. óra: November 23. Bevándorlás és terrorizmus 1.
- Alexander Spencer: Counter-(T)error - The Role of Immigration in the Fight against Terrorism.
Hamburg Review of Social Sciences 2007. 2(2) 58-79. o.
11. óra: November 30. Bevándorlás és terrorizmus 2.
- Tim Karis: Television, Islam and the Invisible: Narratives on Terrorism and Immigration. in
Deborah A. Macey, Kathleen M. Ryan, Noah J. Springer (szerk.): How Television Shapes Our
Worldview: Media Representations of Social Trends and Change. Lexington Books, Plymouth,
2014. 47-66. o.

12. óra: December 7. - Integráció, Magyarországon élő bevándorló közösségek 1.
- Bernát Anikó, Simonovits Bori, Szalai Boglárka: Bevándorlók társadalmi integrációja a
Budapesten élő harmadik országbeli migránsok, valamint helyi vezetők és civilek szemszögéből in
Migráns esélyek és tapasztalatok, Tárki, Budapest 2011 (részlet)
http://www.tarki.hu/hu/research/migrans/tarki_eia_tanulmanyok_2011.pdf

13. óra: December 14. - Integráció, Magyarországon élő bevándorló közösségek 2.
- Nyíri Pál: Egy transznacionális "közvetítő kisebbség" - Kínai vállalkozók Magyarországon. in
Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás - Különbségteremtő társadalom. Budapest, Gondolat, 2010.
141-151. o.
- Kicsi ország, kicsi Kína – dokumentumfilm-sorozat a Spektrumon (trailer)
http://indavideo.hu/video/Kicsi_orszag_kicsi_Kina

Számonkérés - A kötelező irodalom elolvasása, házi feladatok elkészítése (11-ből min. 8 db): az olvasandó
és értékelési
szövegekhez feltett kérdések megválaszolása (min.) 500 szóban, határidő: hétfő éjfél
rendszere:
- Részvétel az órákon (max. 3 hiányzás)
- Órai aktivitás

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kurzus
kódja(i):

BBN-MTU-451.01

Kurzus címe:

Idegennyelvű szakszövegolvasás (angol)
Angol nyelvű szövegértés

Tanár neve:

Hermann Veronika

Kurzus
időpontja,

Szerda 9-10.30
Fszt. 39-es

helye:
Kurzus típusa: szeminárium
Kurzus leírása: A félév során a megadott angol nyelvű - elsősorban a populáris kultúra termékeit és jelenségeit elméleti keretbe
helyező - média-és kultúratudományi szövegek szoros olvasásán keresztül elemezzük a szakmai-tudományos
nyelvhasználat jellegzetes retorikai és módszertani megoldásait.
Kurzus
teljesítésének
követelményei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Rendszeres és aktív órai részvétel, maxiumum 3 hiányzás. A kurzus teljesítéséhez vagy a félév közben, minden
órára feladott házi feladatot kell elkészíteni, legalább 5 alkalommal, a félév végi megajánlott jegyhez. A félév végén
lehetőség lesz egy hosszabb szöveg fordítására, a szorgalmi időszak utolsó hetének végéig.

Mitchell, W. J. T., The Work of Art in the Age of Biocybernetic Reproduction in What do pictures want?: The Lives
and Loves of Images, Chicago, Chicago University Press, 2006, 309-336.
Whiteley, Sheila, Little Red Rooster v. The Honkey Tonk Woman. Mick Jagger, sexuality, style and image in
Whiteley, Sheila (ed.) Sexing the Groove. Popular music and gender, Routledge, London, 1997, 67-100.
Henning, Michelle, Museums, Media and Cultural Theory, Berkshire, Open University Press, 2006, 5-36.
McRobbie, Angela, Shut Up and Dance: Youth Culture and Changing Modes of Femininity in Morag, Shiac (ed.)
Feminism and Cultural Studies, Oxford-New York, Oxford University Press, 1999, 65-89.

Kurzus
kódja(i):

BBN-MTU-451.02

Kurzus címe: Idegennyelvű szakszövegolvasás
Tanár neve:

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Kurzus
időpontja,

Szerda: 13:00-14:30
251-es terem

helye:
Kurzus
típusa:

Szeminárium

Kurzus
leírása:

Angol nyelvű cikkeket fogunk olvasni és fordítani, első sorban a médiatudomány területéről, de
más társadalom- és bölcsészettudományi területekről is. A fordítást minden esetben az órán
végezzük közösen. A kurzus felvételéhez minimum középfokú angol nyelvtudással kell
rendelkezni. Mivel azonban nem csak a nyelvtudás a fontos, hanem a szöveg egészének megértése,
az értékelést önmagában nem javítja, ha valaki jobban tud angolul, mint a csoport bármelyik másik
tagja. Magyarán ez nem angol óra, hanem angolul írott tudományos szövegek megértésének
gyakorlása. Ugyanis az angolul írott szakszövegek nem csak lexikálisan másak, mint a magyarul
írottak, hanem a szövegstratégia, az érvelés módja is más. Ezt fogjuk konkrét szövegek alapján
tanulni.

A kurzus
Mindenkinek legalább egy cikket le kell az órán fordítania és legalább egy órán készült fordítást
teljesítésének felül kell bírálnia. Erre a kettőre adom a végső jegyet. A szövegeket együtt választjuk ki az órán.
Én a médiatudomány és egyéb társadalom-, illetve bölcsészettudományi területen írott angolnyelvű
Követelmény cikkeket fogok javasolni, de mindenki a tanulmányainak, szakjának megfelelően is választhat
ei:
magának lefordítandó cikket és javasolhat is. Én az általam javasolt szövegeket mindig pár nappal
az óra előtt elküldöm, hogy legyen idejük elolvasni. Ezen kívül kötelező irodalom és ennek
megfelelően vizsga nem lesz.
Olvasmányli
sta

Kurzus
kódja(i):

BBN-MTU-451.03

Kurzus
címe:

Idegennyelvű szakszövegolvasás (angol)

Tanár neve: Szigethy Gabriella

Kurzus
időpontja,

Hétfő, 12:30-14:00
251.

helye:
Kurzus
típusa:

Gyakorlat

Kurzus
leírása:

Ebben a félévben részvételi technikákkal, vizuális aktivizmussal kapcsolatos szövegeket
fogunk tanulmányozni. Minden órán előre megadott mennyiségű szöveget olvasunk el otthoni
szótárazás és értelmezés után.

Kurzus
teljesítéséne
k

5 szövegmutatvány lefordítása írásban, melyeket az adott órán kell leadni. Az órákon jelenléti
ívet vezetünk: a teljesítés feltétele az is, hogy a hallgató ne hiányozzon 2 alkalomnál többet.

követelmény
ei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kurzus
kódja(i):

Az olvasnivalókat és a félév beosztását az órához tartozó neptunos Virtuális térben, a
Dokumentumokba töltöttem fel. (Első óra: 2016. szeptember 12.)

BBN-MTU-451.05

Kurzus címe: Idegen nyelvű szakszövegolvasás
Tanár neve:

Komár Zita

Kurzus
időpontja,

Szerda, 12.00-13.30
A. épület 330. terem

helye:
Kurzus
típusa:

gyakorlat

Oktatás célja: A kurzus célja: ismerkedés a szakszövegek sajátosságaival; idegen nyelvű szakszövegek
feldolgozásának és értelmezésének magabiztos elsajátítása; valamint a hallgatók nyelvi
készségének fejlesztése. A kurzus célja emellett, a hallgatók megismertetése/tudásának bővítése a
retorika és meggyőző kommunikáció területen, a kortárs példák és a retorikai hagyományok
egyidejű bemutatása, ill. tárgyalása során. Továbbá, a prezentációs készségek fejlesztésében az
egyéni szövegfeldolgozás, ill. a páros prezentáció és interpretáció játszik fontos szerepet.
Tantárgy
tartalma:

Választott szakirodalom hétről hétre történő feldolgozása; az aktuálisan feldolgozásra kerülő
szövegrészletek prezentációk során történő tárgyalása, valamint a kapcsolódó kérdések, ill.
kommunikáció/retorikai relevanciájú problémák felvetése és megvitatása.

Számonkérés
és értékelési
rendszere:

2 x 45 perces előadás megtartása (párokban): két szabadon választott szöveg feldolgozása és
interpretációja a csoport számára; órai aktivitás.

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Lunsford, Andrea A. et al. (1995) Reclaiming Rhetorica: Women In The Rhetorical Tradition.
University of Pittsburgh Press.

Kurzus
kódja(i):

BBN-MTU-451.07

Kurzus címe:

Idegen nyelvű szakszeminárium: Web Egonomics - Usability

Tanár neve:

Lénárd-Bella Dorina

Kurzus
időpontja,

Kedd 8:30-10:00
-135

helye:
Kurzus típusa: szeminárium
Oktatás célja:

The objective of this course is to gain a basic understanding of how to make a website userfriendly, and familiarize the students with some models and research methods used in web
egronomics as well as some of the applications.

Tantárgy
tartalma:

On the seminars we will discuss the definition of web ergonomics as well as the psychological
background and the basic concepts of web usability. We will study the qualitative and quantitative
research methods which can be used to create a better user-experience and make our website more
easy to use. In the second half of the seminars we will analyze different websites and practice the
different usability testing research methods.

The main topics of the course:
1. Definition of Web Ergonomics
2. Definition and basic concepts of User Experience and Web Usability
3. Basics of human information processing properties (e.g.: human perception, principles of
Gestallt psychology, short- and long-term memory)
4. Data gathering from users or potential users (web analytics, heatmaps, interviews, focus
groups, think aloud protocol, surveys etc.)
5. Plain language – How to make the content of your website easily understandable?

Számonkérés
és értékelési
rendszere:

1. The formal requirement is not to miss more than 30% of the classes.
2. Active participation in practical exercises
3. 15 minutes long presentation about the usability analysis of a chosen website
4. Essay about the same website (minimum 4 pages long)

Kötelező /
ajánlott:

Krug, S. (2008): Ne törd a fejem! – Felhasználóbarát webdesign. HVG Kiadó Zrt., Budapest
http://vilagosbeszed.hu/

Kurzus
kódja(i):

BBN-MTU-471/B

Kurzus címe:

Kommunikációs esettanulmányok: Politikai és üzleti kríziskommunikáció a gyakorlatban

Tanár neve:

Máthé András

Kurzus
időpontja,

Kedd 18:00-19:30
40-es terem

helye:
Kurzus típusa: gyakorlat
Kurzus leírása: A kurzus során áttekintjük a PR alapvető szerepét az üzleti és a politikai kommunikációban –
gyakorlati szempontokat és feladatokat vizsgálva. A politikai és az üzleti PR közötti alapvető
különbségeket áttekintjük konkrét eseteken keresztül. Hazai és nemzetközi kríziskommunikációs
esettanulmányokat elemzünk. Aktuális, kommunikációs szempontból érdekes-releváns ügyeket
elemzünk a hazai közéletből.

Kurzus
teljesítésének

gyakorlat jegy egy beadandó 10.000 karakteres dolgozat alapján

követelményei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Irodalom:
Oliver, Sandra; Thomson, Stuart; John, Steve, Public Relations stratégia - Public Affairs lobbizás,
Akadémia Kiadó, 2009,
Anthonissen, P. F., Kríziskommunikáció, HVG kiadvány, 2009 október
Capital Group, Válság? Kommunikáció! Tanulmányok, 2007

Kurzus
kódja(i):

BBN-MTU-481.03, BBN-UJS-401.01, BBN-UJS-411.06, BBN-UJS-481.03

Kurzus
címe:

Műhelygyakorlat 2. Rádió

Tanár neve:

Szever Pál

Kurzus
időpontja,

Hétfő, 10:00 – 11:30,

helye:

Rádió stúdió + külső helyszínek (budapesti rádiók, produkciós stúdiók, hírszerkesztőségek,
esetleges közönségteszt helyszínei)

Kurzus
típusa:

Gyakorlat

Oktatás
célja:

A rádiós műsorkészítés megismerése, a műhelymunka részfeladatainak elsajátítása. Az egyes
műsorelemek megismerése, elemzése, a munka szempontjai. A műsorkészítés során
alkalmazott „nyersanyagok” (hangzó anyagok, zenék, effektek, alkalmazható emberi hangok,
stb.) elérési lehetőségei, ezek felhasználásának szabályai. A műsorkészítési technika
megismerése, a M.o.-on alkalmazott adáslebonyolító rendszerek megismerése. A rádiós
műsorkészítés jogi és törvényi szabályainak megismerése.

Tantárgy
tartalma:

A minden rádiót jellemző műsorelemek megismerése egyenként, ezek gyártásának szempontjai. A
hallgatottság kialakításnak, majd növelésének módszerei. A műsorkészítés alapjainak elsajátítása –
majd gyakorlatban történő alkalmazása.

Számonkéré
s és
értékelési
rendszere:

Az első félév végén – egy egyórás rádióműsor megszerkesztése, a műsorterv összeállítása. Zenék,
szignálok kiválasztása, műsorvezető megszólalás-tervek leírása – a műsor vizuális előzetesének
elkészítése. A műsorterv indoklása, „megvédése” - egy képzelt műsorértekezleten, ahol a
műsortervet bemutatja, ajánlja a szerkesztő (ebben az esetben a hallgató) a műsorigazgatónak.

Kötelező /
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.)

Szeptember 19
A rádiózás célja, a rádiók fajtái, csoportosításuk szempontjai. A hallgatók elérésének eszközei
általában.

Szeptember 26
Milyen a hallgató? A „célcsoport” fogalmának értelmezése, meghatározása, a Budapesten hallható rádiók
összehasonlítása, csoportosítása – hangzó anyagok alapján.

Október 3.
Hat különböző rádió rövid összehasonlító elemzése, a rádiós tartalmak vizsgálata.
A minden rádiót jellemző műsorelemek meghatározása, ezek rendszerszintű elemzése. Mindezek ismeretében
eldöntendő, milyen eszközökkel – és milyen eredményességgel – próbálják elérni hallgatóikat az egyes
rádiók.

A rádiózás egyetemes – ezen belül magyarországi – története.
MEGHÍVOTT KÜLSŐ ELŐADÓ: Mikó Róbert, az MTVA vezető-szerkesztője.

Október 10.
A „Hírek” mint műsorelem.
Összehasonlító elemzés – ténylegesen elhangzott hírblokkok, hírműsorok analizálása, elsősorban alaki,
másodsorban tartalmi szempontból.

Október 17.
A „Hírek” szerkesztési szempontjai, a „Hírek” műsorba illesztése. Szerepe, fajtái, gyártásánál alkalmazandó elvek,
szabályok, törvényi háttér.
MEGHÍVOTT KÜLSŐ ELŐADÓ: Vovesz Tibor, az Euronews budapesti irodájának munkatársa.

Október 24.
A „szignálok” mint műsorelem.
Összehasonlító elemzés – ténylegesen elhangzott szignálok analizálása, elsősorban alaki, másodsorban tartalmi
szempontból. Gyártásuk szempontjai, műsorba illesztésük. Szerepe, fajtái, gyártásuknál alkalmazandó
elvek, szabályok, törvényi háttér.
MEGHÍVOTT KÜLSŐ ELŐADÓ: Dőry Endre, a Dőry és Komjáthy produkciós iroda és stúdió vezetője.

November 7.
A „zene” mint műsorelem. A zenék alkalmazási területei, szerepük, céljuk a rádióműsorban. A zenék szerkesztési
alapelvei, példák a gyakorlatban. A „gépi” zenei szerkesztés rendszere, működése, példák az éterből.

November 14.
A „műsorvezetői megszólalás” mint műsorelem. A megszólalások rendje, szerkezete, tartalma, funkciója.
MEGHÍVOTT KÜLSŐ ELŐADÓ: Garami Gábor, a Class FM műsorvezetője.

November 21.
A „zene” mint műsorelem, 2.rész.
A zene szerepe különböző típusú rádióműsorokban, a zene mint egyéb műsorelemeket támogató akkusztikus
eszköz.
MEGHÍVOTT KÜLSŐ ELŐADÓ: Csík Gabi, az MTVA zenei szerkesztője.

November 28.
Zene, szignál és műsorvezetői megszólalások rendszerbe illesztése, ezek szinkronizálása, a tényleges
műsorszerkesztés elvei, szabályai a gyakorlatban.
MEGHÍVOTT KÜLSŐ ELŐADÓ: Bukovszky József, a Trend FM műsorvezető-szerkesztője, produkciós
szakembere.

December 5.
A „reklám (vagy promóció)”, mint műsorelem. A reklámok gyártásánál alkalmazott szempontok, eszközök
bemutatása, ennek technikai háttere.
MEGHÍVOTT KÜLSŐ ELŐADÓ (tervezett): Hamvas Viktor, a Class FM produkciós vezetője, megbízott
program-igazgató.

December 12.
A félévi vizsgamunkák elemzése, értékelése.

Február 6.
Általános helyzetkép a hazai rádiózás területén. Közszolgálati és kereskedelmi
funkciók, tartalom és csomagolás összhangja. A félév gyakorlati helyszíneinek kiválasztása.
Földi sugárzású és webrádiók összehasonlítása. Hallgatói elérés, lehetőségek és
követelmények a kétféle rádiózásban.

Február 13.
A rádióműsor struktúrája, hatásmechanizmus, elérés. Switch-pontok
meghatározása, elemzése – kiküszöbölésének módszerei.
Vizsga-feladatok kiosztása.

Február 20.
Hír-blokkok, hír-műsorok, hír-műhelymunka elemzése. Gyakorlati példák a
hírkészítésre, hír-blokkok air-checkje, összehasonlítása.
Tervezett meghívott előadó: Báder Tamás, a Klubrádió hírigazgatója

Február 27.

Látogatás a Klubrádió, vagy egy internetes rádió hírműhelyében.

Március 6.
Reklám a rádióban, háttér-hangok munkája és szerepe.
Tervezett meghívott előadó: Gorzsás Gábor, a Dankó Rádió technikai osztályának vezetője

Március 13.
Adáslebonyolítás a stúdióban, hír-zene-reklám folyamat – élőben. Látogatás a
Music FM, vagy a Sláger FM stúdiójában, Mák Kata, vagy Somogyi Zoltán műsorában
A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén .

Március 20.
Adáslebonyolítás egy web-rádió stúdiójában – élőben. Látogatás a BÉZS
stúdiójában, Fodor János műsorában.
A helyszínen látható/hallható tapasztalatok gyors elemzése a látogatás végén .

Március 27.
Zene-felhasználás, jogdíjak kérdése.
Tervezett meghívott előadó:Dr. Tóth Péter Benjamin, az Artisjus stratégiai és kommunikációs igazgatója

Április 3.
Zenei tesztek, mérések, hallgatói vélemények felhasználása.
Tervezett meghívott előadó: Perjés Tamás, a TNS-Hoffmann média csoportvezetője

Április 10.
Egy tényleges zenei teszt elemzése, az eredmények értékelése, az ebből levonható
következtetések.
Tervezett meghívott vendég: Csík Gabriella, az MTVA zenei főszerkesztője.

Április 17.
SZÜNET

Április 24..
Hangok a rádióban. Műsorvezetés – produkciós elemek. Tervezett meghívott vendégek: Popovics László (MR2)
és egy reklámhang.

Május 1.
SZÜNET

Május 8.
Air-check, a féléves vizsgamunkák meghallgatása, elemzése.

Közben bármikor, mert egyelőre nem tervezhető:
- Részvétel egy országos kereskedelmi rádió zenei tesztjén.
Helyszín meghatározása év közben.

- Promóció és tartalomfejlesztés a rádióban.
Tervezett meghívott vendég: Orosz Pál, tartalomfejlesztési média-tanácsadó.

Kurzus BBN-UJS-401.02
kódja(i):
BBN-UJS-411.03
Kurzus címe: Műfajismeret, produkciós ismeretek 1. (TV)
Műhelygyakorlat 1. (TV)
Tanár neve: Schwajda Gergő
Hajnal Ernő
Kurzus Hétfő, 14:00-15:30, -135-ös terem
időpontja,
helye: Kedd, 9:30-11:00, műterem

Kurzus típusa: Szeminárium
Kurzus A BBN-UJS-401.02 és BBN-UJS-411:7 kurzusok szorosan egymásra épülnek, csak együtt
leírása: végezhetők el!
A kurzus célja megismertetni a hallgatókkal a televíziós műsorkészítés 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.

Kurzus A félév végi eredményt az órai aktivitás, a félév közi feladatok elvégzése, és a félév végi
teljesítésének vizsgafilm eredménye adja.
követelményei:
A kurzus folyamatos jelenlétet igényel, megengedett hiányzások száma: 3

Ajánlott Szabó Gábor: Filmes könyv (Ab Ovo, Budapest, 2002)
irodalom:
Viven Morgan: Practising Video Journalism
Andrew Boyd: Broadcast Journalism (techniques of Radio and Television News)
Rick Thompson: Writing for Broadcast Journalists
Kurzus BBN-UJS-401:03, BBN-MTU-481.01
kódja(i):
Kurzus címe: Műfajismeret, produkciós ismeretek 1. : Művészeti termékek online reprezentációja
Tanár neve: Barta Péter, Szigethy Gabriella
Kurzus H,15:30-17:00,
időpontja,
-135.
helye:
Kurzus típusa: Gyakorlat
Kurzus A művészet definíciójával és értékével kapcsolatos nem újkeletű zavar lehetséges okainak
leírása: elméleti és gyakorlati megközelítése, valamint e zavar online megjelenéseinek elemzése. A
(főként hazai) művészet intézményrendszerének (műtárgypiac, adatbázisok, aukciós házak,
projekt és művészoldalak) elemzése.

Kurzus Egy (lábjegyzetekkel együtt) 2000 szavas (ez kb. 5 oldal) elemzés megírása előre megbeszélt

teljesítésének témában. Leadási határidő: 2016. december 5., éjfél, mélben.
követelményei:
Kötelező / Az olvasnivalók listáját az első órán adom meg. (2016. szeptember 12.)
ajánlott
irodalom:

Kurzus
kódja(i):

BBN-UJS-401.04, BBN-UJS-481.02

Kurzus címe: A részvétel képei / Fotózás és aktivizmus szabadgyakorlatok

Tanár neve:

Csoszó Gabriella

Kurzus
időpontja,

Hétfő 18.00-19.30

helye:

ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
Kommunikáció tanszék, 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8.
Illetve változó helyszínek, terepgyakorlatok (egyeztetve a hallgatókkal)

Kurzus
típusa:

Műfajismeret, produkciós ismeretek: Fotográfiai gyakorlatok

Oktatás célja: A tizenkét alkalmas fotó-műhelygyakorlaton azokat a módszereket ismerjük meg a résztvevőkkel,
amelyek segítenek abban, hogy a fotográfiát aktívan, tudatosan használják fel az
önreprezentációban, a társadalmi folyamatok alakításában.
Olyan részvételi módszerekkel alkotunk majd együtt, amelyek a fotográfia, mint eszköz és médium
megismerésén túl célként tűzik ki, hogy a diákok saját problémáikat ás kérdéseiket tudják a képek
által a nyilvánosságban megmutatni, felhasználni, akár a változtatás igényével.
A részvételi művészeti törekvések jelentik majd az alapokat, innen jutunk el a fotózás és aktivizmus
gyakorlatához.
A tanulás folyamata is közösségi lesz, ahol a részletes tematikát is együtt dolgozzuk ki, hasonlóan
az értékelés szempontjaihoz.

Tantárgy
tartalma:

1. Bemutatkozás – A fotográfia a társadalmi térben / FreeDoc
a. (gyakorlat: 3 kép a facebookról saját oldalról – képelemzés) – tematika és az
értékelési szempontok közös kidolgozása
2. Képek önmagamról – 3 kép, önarckép, a hallgatót ábrázolja, vagy az általa
fontosnak tartott problémát mutatja fel – képelemzés
3. Részvételi módszerek – photovoice, részvételi kutatási módszerek, részvételi fotóprojektek
4. Fotózás és aktivizmus / terepgyakorlat / aktuális társadalmi kérdésre reflexió
5. Konzultáció – saját téma kiválasztása
6. Terepgyakorlat
7. Vendégelőadó – erős társadalmi probléma érintett képviselője / fotó / konzultáció
8. Új szoció fotó – együttműködés szociológusokkal, művészeti törekvések
9. Terepgyakorlat
10. Konzultáció
11. Értékelési szempontok kidolgozása
12. Közös értékelés

Számonkérés Önálló fotóesszé elkészítése – hozzá kapcsolódó szöveggel, melynek műfaját a hallgató határozza
és értékelési meg. (Értelmező, leíró jellegű, a fotók kontextusát meghatározó vagy asszociatív) A forma
rendszere:
szabadon választott - kiállítás, blog, könyv, nyomtatott anyag, füzet… stb
A számonkérés alap szempontjai: Önállóság, társadalmi érzékenység, kreatív forma, médium
tudatos használata – az értékelési szempontokat együtt dolgozzuk ki a hallgatókkal. A szempontok
elfogadása után azt mindannyian érvényesnek és magunkra nézvést követendőnek tekintjük.
A végső rögzítése az osztályzatnak e közös értékelési folyamat után történik a kurzusvezető által.
Szöveges értékelés + osztályzat
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

photovoice
http://heb.sagepub.com/content/21/2/171
http://www.jstor.org/stable/20687963?seq=1#page_scan_tab_contents
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.17455871.2012.00782.x/epdf?r3_referer=wol&tracking_action=preview_click&show_checkout=1&purc
hase_referrer=en.wikipedia.org&purchase_site_license=LICENSE_DENIED_NO_CUSTOMER
fotózás és aktivizmus
Paulo Freire: Pedagogy of the oppressed
May Warner Marien: A fotográfia nagykönyve / A fényképezés kultúrtörténete
Kálmán Kata: Tiborc
Fotózás és aktivizmus kézikönyv (Kontakt Fotóművészeti kurzusok - Lumen fiók kiadvány)
Susan Sonntag: Egyidőben / A fényképezés (Európa könyvkiadó , 146.o)
W.J.T. Mitchell: Kép/Elmélet, A képek politikája (JATE PRESS, 123-130.o)
Csatlós Judit: A politikai tér újrafelosztása / Az aktivista fotóhasználat gyakorlatának néhány
kérdéséről
https://issuu.com/elnfree/docs/balkon_2015_06 21-27-o.
http://www.alkotomuveszet.hu/docs/CsatlosJudit-Ez_nem_muveszet__tiltakozas.pdf
http://offbiennale.hu/kategoriak/77-2/
Közélet Iskolája
Mikor van itt a tettek ideje, ha nem most? Részvételi
akciókutatás http://www.kozeletiskolaja.hu/page/tettek-ideje-kiallitas
http://kettosmerce.blog.hu/2015/11/06/a_segitsegnyujtas_mint_ez_ellenallas_formaja
Fekete Mosó
Csoszó Gabriella: A segítés lett az ellenállás formája 30-32.o
https://drive.google.com/file/d/0B7zlyJhkCxZ2NHJ6WnN1bWhfR0E/view
Velünk beszélj, ne rólunk!
http://www.kozeletiskolaja.hu/page/blog/tagged/vel%C3%BCnk%20besz%C3%A9lj%20ne%20r%
C3%B3lunk!/

Kurzus
kódja(i):

BBN-UJS-401:8
BBN-UJS-411.02

Kurzus címe: Műfajismeret – Műhelygyakorlat órapáros: Történetmesélés írásban és képben

Tanár neve:

Gács Anna és Tasnádi István író, forgatókönyvíró, rendező

Kurzus
időpontja,

péntek 9.00-12.00
alagsor stúdió

helye:

Kurzus
típusa:

gyakorlat

Kurzus
leírása:

A kettős óra célja a történetmesélés különböző írott és képi műfajaival való ismerkedés, illetve egy
tévésorozat tervének elkészítése. A kurzus projekt-típusú: a diákok 5 fős csapatokban dolgoznak,
csoportonként egy témát dolgoznak fel, és az alapján és egy-egy sorozattervet készítenek. A
műfajismeret óra során különböző narratív műfajokkal foglalkozunk elméleti szövegek és hallgatói
munka alapján. A következő műfajokban kell majd feldolgozni a választott témát: tárca/karcolat,
életút-interjú, riport, prezentáció.

Kurzus
Az osztályzás elsősorban a csapat közös teljesítményéről szól majd, de fontos, hogy a
teljesítésének munkamegosztás viszonylag egyenlő legyen. Ugyanakkor ez a fajta munka lehetővé teszi, hogy
mindenki a habitusának, érdeklődésének leginkább megfelelő feladatokból vállaljon többet. Ahogy
követelmény a projektalapú órák általában, úgy ez az óra is folyamatos, intenzív munkával jár a félév során. Aki
ei:
ezt nem tudja vállalni, inkább ne jelentkezzen.

Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Thomka Beáta szerk.: Narratívák c. szöveggyűjtemény-sorozat és további, az órán megadandó
szakirodalom

Kurzus
kódja(i):

BBN-UJS-411.01, BBN-UJS-483.02

Kurzus címe: Műhelygyakorlat
Fotográfia
Tanár neve:

Pfisztner Gábor

Kurzus
időpontja,

Hétfő 16.00-17.30
Alagsor 137

helye:
Kurzus
típusa:

gyakorlat

Oktatás célja: A fotográfia nem egy intézmény, de nem is csupán egy tárgy vagy eszköz. Miként beszélhetünk
tehát a fotográfiáról? Nehéz eldönteni, ha az sem feltétlenül egyértelműen meghatározható, hogy
mit is értünk az alatt, hogy fotográfia, mit is jelöl tulajdonképpen ez a szó. Ha valaki ma olyan
eszközt vesz kézbe, amellyel „fényképeket” készíthet, azaz fényképezhet, különösebb ismeretek,
előképzettség vagy előkészületek, azaz szaktudás nélkül is képes lesz létrehozni többé-kevésbé jól
sikeredett képeket. Mi több, szinte kivétel nélkül azt is tudják a „fényképkészítők”, hogy mit is
kezdjenek a „felvételekkel”, mire használják, vagy még inkább, mire használhatják fel őket. Ezért
felmerülhet a kérdés, hogy miről kell, vagy egyszerűen csak, miről érdemes beszélni a fotográfia
kapcsán, miben állnak a „műfaji sajátosságai”. Ezeket és sok más egyéb kérdést is körüljárunk és
megvizsgálunk a féléves kurzus során, melynek fő célkitűzése, hogy átfogó, mégse felszínes
ismeretekkel rendelkezzenek a hallgatók, és értőn, valamint kritikusan viszonyuljanak ahhoz a
„technikai apparátushoz”, amit a fotográfia [fényképészet] szóval szoktunk nagy általánosságban
jelölni.
Tantárgy
tartalma:

1. óra
Bevezető gondolatok: mi a fotográfia, miként beszélhetünk róla (technikai, ismeretelméleti,
esztétikai, szociológiai vagy antropológiai szempontok szerint)
2. óra
A fotográfia mint kulturális forma (kiindulópont Peter Osborne felvetése), miként jön létre, mi
határozza meg, milyen hatása van
3. óra
A fotográfia mint társadalmi funkciók sora (kiindulópont Peter Osborne felvetése)
4. óra
A fotográfia mint optikai médium (az optikai kép hatalma, Friedrich Kittler berlini előadása
nyomán)
5. óra
A fotográfia mint technikai kép (a technikai kép sajátosságai)
6. óra
A fotográfia mint kommunikáció
7. óra
A fotográfia mint „apparátus” és az „alkotói szándék”
8. óra
A fénykép mint „esztétikai tárgy”, illetve kommunikációs eszköz (a fényképek terjesztése és
befogadása: fénykép a sajtóban, a reklámban, albumban, illetve kiállításon)
9. óra
A fénykép mint „dokumentum”, illetve „a dokumentarista fényképezés”
10. óra
Fotográfia és aktivizmus: példák a szociofotó történetéből
11. óra
Fotográfia és aktivizmus: „a képek visszavétele”
12. óra
A fénykép és az emlékezet: az archívum és az archivált fénykép

Számonkérés Beadandó dolgozat
és értékelési
rendszere:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Barthes, Roland: A kép retorikája (ford. Angyalosi Gergely). In: Filmkultúra: Filmelméleti és
filmművészeti szemle. 26. év. 5. sz. 1990. 64-72. o. vagy In: Blaskó Ágnes, Margitházi Beja (szerk.)
Vizuális kommunikáció, Szöveggyűjtemény. Budapest, Typotex, 2010. 109-124. o.
Bán András, Beke László: Fotóelméleti szöveggyűjtemény. Enciklopédia kiadó, 1997.
Benjamin, Walter: A fényképezés rövid története (ford. Pór Péter). In: u. ő: Angelus novus.
Budapest, Magyar Helikon, 1980. 689-709. o.
Benjamin, Walter: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában In: u. ő: Kommentár és
Prófécia. Budapest, Gondolat, 1969. 301-334 ill. 386-394. o. illetve elektronikusan:
http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html

Black, Max: A reprezentáció természete. In: Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép, Válogatott
tanulmányok a képek logikájáról. Budapest, Typotex, 2003. 119-148. o. (megtalálható a korábbi
kiadásban is)
Bourdieu, Pierre: A fénykép társadalmi definíciója. In: Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép.
Válogatott tanulmányok. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1982. 226-244. o.
angolul: Bourdieu, Pierre: The Social Definition of Photography. In: Pierre Bourdieu (et al.)
Photography A Middle-brow Art Cambridge, Polity Press 1990. 73-98. o.
Damisch, Hubert: Five Notes on the Phenomenology of the Photographic Image. In: October, Vol.
5. Summer, 1978. (eredetileg: L’Arc 1963)
Doane, Mary Ann: Az indexikus és a médiumspecifikusság fogalma. In: Apertúra. Film - Vizualitás
- Elmélet, 2012. tavasz (http://apertura.hu/2012/tavasz/doane-az-indexikus-es-amediumspecifikussag-fogalma)
Flusser, Vilem: A fotográfia filozófiája. Budapest, Tartóshullám-Belvedere-ELTE BTK, 1990.
(elektronikus változat: http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html#foto)
Flusser, Vilem: A technikai képek univerzuma, elektronikus változat
http://www.artpool.hu/Flusser/flusser.html
Heidegger, Martin: A világkép korszaka (ford.: Pálfalusi Zsolt). In: Fenomén és mű, Kijárat Kiadó,
2002. 99-108. o. illetve u. ő: in: (ford.: Koch Valéria) Vigilia 1980/3. 171-179. o. illetve u. ő:
Rejtekutak, Budapest, Osiris, 2006. 70-103. o.
Horányi Attila, Tímár Katalin (szerk.): Dokumentum. Ex Symposion 2000/32-33.
(http://exsymposion.hu/index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_issue_toc&issue_id=22)
Hornyik Sándor: A technológia és a psziché látványos metszetei Fotográfiák a „kép korszakában”,
előadás (http://archiv.maimano.hu/dokumentumok/itt_es_most/eloadas_hornyik_sandor.pdf)
Hornyik Sándor: A fotográfia a kép korszakában, Megjegyzések a fotóművészeti mező
feltérképezéséhez In: A fotográfiai mező szerkezete Magyarországon
(http://archiv.maimano.hu/dokumentumok/itt_es_most/hornyik.pdf)
McLuhan, Marshall: Understanding media: The Extensions of man. The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, London, England, 1994. 3-63. o. ill. 188-202. o. és 275-283 o.
Sontag, Susan: A fényképezésről (ford. Nemes Anna). Budapest, Európa, 1981/2007
Tasnádi Róbert: Miről szólnak a képek? Sajtófotó, képjelentés, kontextus a média- és
kommunikációkutatás nézőpontjából, Médiakutató, 2012 tél
(http://www.mediakutato.hu/cikk/2012_04_tel/08_mirol_szolnak_a_kepek)

Kurzus
kódja(i):

BBN-UJS-451.03

Kurzus címe: Idegennyelvű szakszövegolvasás (angol)
Tanár neve:

Szigethy Gabriella

Kurzus
időpontja,

H,12:30-14:00, 251.

helye:
Kurzus
típusa:

Gyakorlat

Kurzus
leírása:

Ebben a félévben részvételi technikákkal, vizuális aktivizmussal kapcsolatos szövegeket
fogunk tanulmányozni. Minden órán előre megadott mennyiségű szöveget olvasunk el otthoni
szótárazás és értelmezés után.

Kurzus
5 szövegmutatvány lefordítása írásban, melyeket az adott órán kell leadni. Az órákon jelenléti
teljesítésének ívet vezetünk: a teljesítés feltétele az is, hogy a hallgató ne hiányozzon 2 alkalomnál többet.
követelmény
ei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Az olvasnivalókat és a félév beosztását az órához tartozó neptunos Virtuális térben, a
Dokumentumokba töltöttem fel. (Első óra: 2016. szeptember 12.)

Kurzus
kódja(i):

BBN-UJS-451.05

Kurzus
címe:

Idegen nyelvű szakszöveg olvasás

Tanár neve: Komár Zita
Kurzus
időpontja,

Szerda, 12.00-13.30
A. épület 330. terem

helye:
Kurzus
típusa:

gyakorlat

Oktatás
célja:

A kurzus célja: ismerkedés a szakszövegek sajátosságaival; idegen nyelvű szakszövegek
feldolgozásának és értelmezésének magabiztos elsajátítása; valamint a hallgatók nyelvi készségének
fejlesztése. A kurzus célja emellett, a hallgatók megismertetése/tudásának bővítése a retorika és
meggyőző kommunikáció területen, a kortárs példák és a retorikai hagyományok egyidejű
bemutatása, ill. tárgyalása során. Továbbá, a prezentációs készségek fejlesztésében az egyéni
szövegfeldolgozás, ill. a páros prezentáció és interpretáció játszik fontos szerepet.

Tantárgy
tartalma:

Választott szakirodalom hétről hétre történő feldolgozása; az aktuálisan feldolgozásra kerülő
szövegrészletek prezentációk során történő tárgyalása, valamint a kapcsolódó kérdések, ill.
kommunikáció/retorikai relevanciájú problémák felvetése és megvitatása.

Számonkéré 2 x 45 perces előadás megtartása (párokban): két szabadon választott szöveg feldolgozása és
interpretációja a csoport számára; órai aktivitás.
s és
értékelési
rendszere:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Lunsford, Andrea A. et al. (1995) Reclaiming Rhetorica: Women In The Rhetorical Tradition.
University of Pittsburgh Press.

Kurzus
kódja(i):

BBN-UJS-471

Kurzus címe: Beszédtechnika
Tanár neve:

Ságodi Gabriella

Kurzus
időpontja,

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

helye:
Kurzus
típusa:

gyakorlat

Kurzus
leírása:

Megismerjük a beszéd, a beszélés feltételeit
Szétszedjük a beszédet elemeire, majd megpróbáljuk újra összerakni. Természetesen az egy
szemeszter kevés arra, hogy automatizáljuk a megtanultakat, de arra elegendő, hogy a hallgatók
megismerjék saját beszédüket, s értőbb füllel hallgassák a külvilágot.

Kurzus
Aktív részvétel az órákon (max. 3 hiányzás), otthoni gyakorlás minden órára
teljesítésének
követelmény
ei:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Ajánlott: Montágh Imre Tiszta beszéd c. könyvének elméleti része

Kurzus
kódja(i):

BBN-XIN-111

Kurzus címe: Informatika bölcsészeknek (kommunikáció+kommunikáció és médiatud. szakirány)
Tanár neve:

Fodor János PhD

Kurzus
időpontja,

Szerda 15.30-17.00, Szerda 17:00-18:30

helye:
Kurzus
típusa:

gyakorlat

Oktatás célja: Szintrehozó, fejlesztő gyakorlati kurzus az esetleges speciális és meglévő általános informatikai
kompetenciák bölcsészettudományi fókuszálására.
A bölcsészek számára kiemelten fontos, e kurzuson elsajátítható - megerősítésre kerülő
tudásterületek/kompetenciák:

- Digitalizálás, OCR-korrektúra
- Szövegkezelés, folyószöveg átalakítása strukturált szöveggé, kezelés adatbázis táblaként
- Alapvető HTML kód ismeretek
- Strukturált szöveg visszaalakítása jelzetelt (taggelt, linkelt) folyószöveggé (HTML kóddá)
- Kollaboratív munka, megosztott dokumentumok használata
- Információgyűjtés hagyományos (print periodika) forrásokból
- Internetes keresés, adatgyűjtés, forráselemzés
- Kreatív írás gyűjtött, letisztázott adatokból, linkelés
- Szabványos formázás megosztott publikálási felületen

Célorientáltan, gyakorlatban felhasznált eszközök:
Word, txt-editor, Excel, html-editor, Google-Docs, Google-Sheets, böngésző
Tantárgy
tartalma:

Óravázlat 12 alkalomra
1. Szintfelmérő
2. Feladatismertetés és feladatkiosztás, a webes anyaggyűjtés megkezdése
3. Digitalizálási gyakorlat, OCR-korrektúra
4. Analog és digitális dokumentumformák - az információ kiemelése és hálózati kontextusba kötése
5. A strukturált szöveg jelentősége (létrehozás-átalakítás, lehetőségek, kompatibilitás - html, xml,
adatbázis)
6. Hozzáadott információk létrehozása (keresés, formátum-egyeztetés) - webes gyűjtés és
táblázatkezelés (Excel)
7. Munka megosztott felületen (áttérés Google Sheetre) - hibajavítás, egységesítés
8. Információgyűjtés, kivonatolás (print média) befejezése, gyűjtött információk digitális
bemutatása
9. Strukturált szöveg visszaalakítása formázott, információ-értéknövelt folyószöveggé (HTML +
CSS)
10. Webes anyaggyűjtés önálló publikációhoz, forrásismeret, adatbázisok, gyűjtemények,
kronológiák
11. Információban gazdag tájékoztató írása megosztott felületen, előírt formázások (sablon)

érvényesítése (Google Docs)
12. Az elkészült publikációk ellenőrzése, véglegesítése és közös értékelése
Számonkérés Óralátogatás, gyakorlati munka, valamint a részfeladatok sikeres teljesítésének értékelése alapján
és értékelési kialakított súlyozott pontrendszer alapján megadott félév végi gyakorlati jegy.
rendszere:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Bibor Máté, Gulyás Borbála, Földes Zsuzsanna, Hegyi Ádám, Kiss Farkas Gábor, Lacházi Gyula,
Orosz Andrea, Parádi Andrea: A magyar irodalom filológiája - 7. fejezet - A magyar
irodalomtörténet digitális segédletei. Gépeskönyv, 2005.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/ch07.html
Barabási Albert-László: Behálózva - A hálózatok új tudománya. HELIKON KIADÓ KFT. 2013.
Bártfai Barnabás - Budavári Oszkár: Adatbázis-kezelés - Informatikai füzetek 5. BBS-INFO
KÖNYVK. ÉS INFORM. KFT. 2004.
B. Bernáth István - Pais Károlyné - Rétfalvi Györgyi - Szilágyi Erzsébet - Turi László: Média,
kultúra, kommunikáció. Libri, Budapest, 2012. 508 ISBN:
9789633101032
Bódi Zoltán: Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata, 2010.
Gács Anna: Hipertext, hipermédia. 2006.
http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/index874c.html?option=com_tan
anyag&task=showElements&id_tananyag=39
Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe - A hírek értéke, 2013.
Leiszter Attila (Szerk.) Webergonómia - Jakob Nielsen nyomán. Typotex Elektronikus Kiadó Kft.
2011.
Józsa Péter: Irodalom a digitális közegben. http://mek.oszk.hu/02300/02313/html/

Kurzus
kódja(i)

BBN-XKO-122.c

Kurzus
címe:

Szakmai-tudományos írásgyakorlat

Tanár neve:

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Kurzus
időpontja,

Csütörtök, 12:00-13:30
-135-ös terem

helye:
Kurzus
típusa:

Szeminárium

Kurzus
leírása:

A kurzus elsőrendű célja felkészíteni a hallgatót az egyetemi órákra megírandó dolgozatok és végül
a szakdolgozat megírására. A kurzus ennél fogva 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, szakdolgozatírásban, tudományos kutatásban, általában a kutatómunkában és a
pályázatírásban hasznosíthatók.

A hallgatók a kurzussal kapcsolatban kérdéseiket és a házi feladatokat a szilagyigal.mihaly@btk.elte.hu email-címre küldhetik. A csoportot bármilyen, a kurzussal kapcsolatos
tudnivalóról, első sorban a szakirodalom elérhetőségéről, a vizsgaidőpontokról és az esetleges
időpontváltozásokról a neptun levelezőlistáján keresztül értesítem. Nem válaszolok olyan
kérdésekre, amelyekre a válasz a neptun levelezőlistára küldött értesítéseimben vagy ebben a
kurzusleírásban már szerepelnek.
Kurzus
teljesítéséne
k
követelmén
yei:
Kötelező
olvasmányo
k

A végső jegy két részből áll. 1. Az egyes órákon feladott elolvasandó szövegrészek
800-1000 karakternyi összefoglalása és elküldése a tanárnak email-en, óra előtt. Késve érkezett
összefoglalókat elolvasatlanul törlöm. Az összefoglalókban felmerülő problémákat az órán
megbeszéljük. 2. A hallgatók többi kurzusra elkészítendő dolgozatainak megbeszélése közösen
vagy egyénileg. Minden dolgozatot törlök, amelyben egy másik dolgozatban megtalálható
mondatokkal azonos mondatokat találok.
Blaskó Ágnes-Hamp Gábor: Írás 1.0: Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex, Budapest,
2007
vagy
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Budapest, 2003

Kurzus
kódja(i):

BBN-XKO11-122.a

Kurzus
címe:

Szakmai-tudományos írásgyakorlat

Tanár neve:

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Kurzus
időpontja,

Csütörtök, 12:00-13:30
-135-ös terem

helye:
Kurzus
típusa:

Szeminárium

Kurzus
leírása:

A kurzus elsőrendű célja felkészíteni a hallgatót az egyetemi órákra megírandó dolgozatok és végül
a szakdolgozat megírására. A kurzus ennél fogva 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, szakdolgozatírásban, tudományos kutatásban, általában a kutatómunkában és a
pályázatírásban hasznosíthatók.
A hallgatók a kurzussal kapcsolatban kérdéseiket és a házi feladatokat a szilagyigal.mihaly@btk.elte.hu email-címre küldhetik. A csoportot bármilyen, a kurzussal kapcsolatos

tudnivalóról, első sorban a szakirodalom elérhetőségéről, a vizsgaidőpontokról és az esetleges
időpontváltozásokról a neptun levelezőlistáján keresztül értesítem. Nem válaszolok olyan
kérdésekre, amelyekre a válasz a neptun levelezőlistára küldött értesítéseimben vagy ebben a
kurzusleírásban már szerepelnek.
Kurzus
teljesítéséne
k
követelmén
yei:
Kötelező
olvasmányo
k

A végső jegy két részből áll. 1. Az egyes órákon feladott elolvasandó szövegrészek
800-1000 karakternyi összefoglalása és elküldése a tanárnak email-en, óra előtt. Késve érkezett
összefoglalókat elolvasatlanul törlöm. Az összefoglalókban felmerülő problémákat az órán
megbeszéljük. 2. A hallgatók többi kurzusra elkészítendő dolgozatainak megbeszélése közösen
vagy egyénileg. Minden dolgozatot törlök, amelyben egy másik dolgozatban megtalálható
mondatokkal azonos mondatokat találok.
Blaskó Ágnes-Hamp Gábor: Írás 1.0: Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex, Budapest,
2007
vagy
Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Budapest, 2003

Kurzus
kódja(i):

BBN-XK011-122a és BBN-XKO11-122b

Kurzus címe: Szakmai tudományos írásmű
Tanár neve:
Kurzus
időpontja,
helye:
Kurzus
típusa:
Kurzus
leírása:

Házas Nikoletta

A csoport: Hétfő: 11.30-13: 40-es terem;
B. csoport: Csütörtök 9-30-11: 251-es terem
gyakorlat

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

Kurzus
Kiselőadás és a félév végén egy mini-szakgolgozat-nak nervezett (cím, bibliográfia, tartalomjegyzék,
teljesítésének tématerv) tanulmánytervezet leadása
követelménye
i:
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

Kötelező:
Havasréti József: Tudományos írásmű, Bölcsész konzorcium, Pécs, 2006 (online elérhető az
ELTE honlapján: http://www.btk.elte.hu/Alias-174http://www.btk.elte.hu/Alias-174 )

Ajánlott:
Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi, 1999
Baintner Károly: Hogyan írjunk tudományos közleményeket? Bp, 1982
Bourdieu, Pierre: A tudomány tudománya és a reflexivitás, Gondolat,Budapest, 2005
U. Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Bp, 2000
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve, Osiris, Bp, 1997
Havasréti József: Tudományos írásmű, Bölcsész konzorcium, Pécs, 2006 (online elérhető az
ELTE honlapján: http://www.btk.elte.hu/Alias-174http://www.btk.elte.hu/Alias-174 )
Stanley Fish: „Bizonyítás vagy meggyőzés: a kritikai tevékenység két modellje”, in. Az irodalom
elméletei III. Jelenkor, Pécs, 1997, 5-27. o.
Max Weber: „A társadalomtudományos és társadalompolitikai megismerés objektivitása”,
In: Wessely Anna (szerk.) Tanulmányok, Osiris, 1998, 7-69.o.

Kurzus
kódja(i):

BBN-XKO11-122.e

Kurzus
címe:

Szakmai-tudományos írásgyakorlat

Tanár neve:

Dr. Szilágyi-Gál Mihály

Kurzus
időpontja,

Csütörtök, 12:00-13:30
-135-ös terem

helye:
Kurzus
típusa:

Szeminárium

Kurzus
leírása:

A kurzus elsőrendű célja felkészíteni a hallgatót az egyetemi órákra megírandó dolgozatok és végül a
szakdolgozat megírására. A kurzus ennél fogva 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, szakdolgozatírásban, tudományos kutatásban, általában a kutatómunkában és a
pályázatírásban hasznosíthatók.

A hallgatók a kurzussal kapcsolatban kérdéseiket és a házi feladatokat a szilagyigal.mihaly@btk.elte.hu email-címre küldhetik. A csoportot bármilyen, a kurzussal kapcsolatos
tudnivalóról, első sorban a szakirodalom elérhetőségéről, a vizsgaidőpontokról és az esetleges
időpontváltozásokról a neptun levelezőlistáján keresztül értesítem. Nem válaszolok olyan kérdésekre,
amelyekre a válasz a neptun levelezőlistára küldött értesítéseimben vagy ebben a kurzusleírásban már
szerepelnek.

Kurzus
teljesítéséne
k
követelmén
yei:
Kötelező
olvasmányo
k

A végső jegy két részből áll. 1. Az egyes órákon feladott elolvasandó szövegrészek
800-1000 karakternyi összefoglalása és elküldése a tanárnak email-en, óra előtt. Késve érkezett
összefoglalókat elolvasatlanul törlöm. Az összefoglalókban felmerülő problémákat az órán
megbeszéljük. 2. A hallgatók többi kurzusra elkészítendő dolgozatainak megbeszélése közösen vagy
egyénileg. Minden dolgozatot törlök, amelyben egy másik dolgozatban megtalálható mondatokkal
azonos mondatokat találok.
Blaskó Ágnes-Hamp Gábor: Írás 1.0: Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex, Budapest, 2007

vagy

Umberto Eco: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz, Budapest, 2003

Kurzus
kódja(i):

BBN-XKO11-122.g

Kurzus címe: Szakmai tudományos írásgyakorlat – Kulturális újságírás
Oktató neve: Kránicz Bence
Kurzus
időpontja,

csütörtök 15.30-17.00,
Múzeum krt. 6-8., 2. em., 251. terem

helye:
Kurzus
típusa:

szeminárium

Oktatás célja: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék a kulturális, magazinos újságírás fontosabb
hazai fórumait, eligazodjanak a különböző műfajok, fogalmazási módok, újságírói nyelvek
között, és maguk is megpróbáljanak saját témák alapján cikket írni változatos műfajokban
(kritika, összeállítás, interjú, riport stb.).
Tantárgy
tartalma:

A kurzus során a hallgatók hétről hétre kiválasztanak egy kulturális témájú cikket az adott hét
terméséből. Ezeket a csoport elolvassa, az órán megvitatjuk és elemezzük a szövegeket. A félév
során két alkalommal a hallgatók maguk is cikkeket írnak előre kiválasztott és egyeztetett, egyéni
témában.

Számonkérés Az osztályzat két részből tevődik össze: a heti cikkek elemzéséből, és a két saját cikk megírásából (a
és értékelési félév közepén és végén). A kurzus folyamatos félévközi munkát igényel, a szemináriumokról
rendszere:
háromszor lehet hiányozni.
Kötelező /
ajánlott
irodalom:

A félév során, közös munkával alakítjuk ki az olvasandó cikkek listáját.

