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Az óra tartalmi ismertetése: 
A kurzus során szemináriumi csoportmunka keretében vizsgálják a hallgatók az újkor jelentős 

politikai földrajzi, valamint történeti ökológiai folyamatait. Ennek során elemzik a kolonizáció 

hatásait, a globalizálódó gazdasági rendszer, a közlekedési struktúra és az európai ember 

világképének átalakulását, valamint a politikai földrajz keretében a fontosabb 18. századi 

konfliktusokat. A félév során vizsgált további kérdések: kommunikációs csatornák, mobilitás, idő- és 

térérzékelés változása az újkor első szakaszában. 

 

Az óra tematikája (12 hétre lebontva): 
1. Európa demográfiai helyzete a 17. század második felétől a 18. század végéig 

2. Településszerkezet. Városhálózat, várostípusok a „rurális társadalmakban 

3. Energiaforrások, bányászat, kohászat az ipari forradalom előtt (17−18. sz.) 

4. Kereskedelem, kontinentális szárazföldi és vízi utak, tengerhajózás a közlekedés forradalmát 

megelőző korszakban 

5. A kolonizáció strukturális átalakulása a 17–18. században 

6. Az újkor politikai földrajza I. A francia dominancia a 17. század második felében 

7. Politikai földrajz II. A spanyol örökösödési háború és következményei 

8. Politikai földrajza III. A 18. század európai konfliktusai és békéi 1789-ig 

9. Az ipari forradalom első szakasza 

A közlekedés forradalma. Kereskedelem, úthálózat és szállítás átalakulása 

10. Az ipari forr. első szakaszának a nyugat-európai országok társadalmi rétegződésére ható 

tényezői. Az átalakulás fő mozgatórugói, tendenciái. 

11. A településszerkezet átalakulása. Városhálózat és városkép az ipari társadalmakban 

12. Az ipari forradalom ökológiai következményei 
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