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Kompetenciák (1–2.) és a tantárgy leírása (3): 

1. Tudományterületek szemléletmódja, kutatási eljárásai, olvasás-szövegértés, 

információfeldolgozás, iskolán kívüli készségek integrálása, önálló ismeretszerzés. 

2. Tananyagok, taneszközök, információforrások, digitális anyagok kezelése; szemléltetés; 

források prezentálása, új kommunikációs-információs technológiák. 

3. A tantárgy a BA-ban elsajátított segédtudományi stúdiumokra építve a történelemnek 

elsősorban a közép- és újabb kori írásos forrásaira és a történeti jelenségek, 

személyek, események képi ábrázolására (történeti ikonográfia) fókuszál. A hallgatók 

megismerik a legfontosabb forrástípusokat, a forrást kibocsátó kormányszervek, 

egyéb joghatóságok, írásszervek (egyházi intézmények, kancellária, joghatóságok 

stb.), magánszemélyek írásbeliségének jellemzőit (nyelv, paleográfia, írásoktatás 

stb.). A kurzus a hivatali és magán-nyelvhasználat (latin és német mint lingua franca, 

nemzeti nyelv, anyanyelv és liturgikus nyelv), a nyelv és írás kapcsolatának vizsgálata 

mellett kitér az írástudás, alfabetizáció kérdésére is. Kiemelten tárgyalja a nyomdák 

és könyvkiadás, sajtó történetét, a nyomtatványok klasszifikációját, majd a 

történettudományban játszott szerepüket. A történeti ikonográfia tárgyalásánál a 

korstílusok és művészeti irányzatok fő jellemzői, illetve a legfontosabb műfajok 

alapjainak megismertetése után (festészet, plasztika, sokszorosított grafika, rajz stb., 

ideértve a fotó és a mozgókép, filmművészet, média és internet alkotásait is) a 

történelem ábrázolásának, illusztrálásának és népszerűsítésének problémakörével 

foglalkozunk, kiemelve a forráskritika meghatározó szerepét a történettudomány 

művelésében és a történelem ábrázolásának területein.  
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