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A tantárgy rövid tartalmi ismertetése 

A bibliográfiai gyakorlat célja, hogy a hallgatók bevezetést kapjanak a történettudomány 
elméletébe, az alapvető források rendszerezésébe. Ezen kívül a legfontosabb a 
szakirodalmi tájékozódás alapjainak lerakása, a könyvtárismeret, szakirodalomban való 
jártasság kialakítása, hagyományos és elektronikus adatbázisok használata, azok 
kezelése. A szakirodalmi szöveg készítésének alapjai: bibliográfiai hivatkozások rendszere 
és gyakorlata. A szakirodalom olvasása: a recenzió és kritika alapjai, tudományos szöveg 
készítésének elmélete és fontosabb gyakorlati tudnivalói. 

A tantárgyi program heti beosztása 

1. A történettudomány alapvető elmélete. 

2. A történelem forrásainak rendszere. I. Emlékek és források viszonya. Forráskritikai 
alapfogalmak. 

3. A történelem forrásainak rendszere. II. Írott dokumentumok, két- és háromdimenziós 
dokumentumok. Az oral history. 

4. Könyvtárismeret. 

5. A bibliográfiakészítés elmélete és gyakorlata. I. 

6. A bibliográfiakészítés elmélete és gyakorlata. II. 

7. A hivatkozások rendszere. 

8. Egyes történelmi korszakokra vonatkozó bibliográfiák. 

9. Elektronikus adatbázisok. Az Internet használata. 

10. A tudományos dolgozat megformálása. 

11. A szakirodalom olvasása és értelmezése. Recenziókészítés. 

12. Zárthelyi dolgozat. 

Az aláírás és a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei 

Az egyes órákra rendszeres otthoni beszámoló készítése, valamint egy zárthelyi dolgozat 
megírása. 
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Ajánlott irodalom 

– 

Egyéb tudnivalók 

A kurzus folyamatos tudnivalói a www.fazekascsaba.hu honlapon. 

 


