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Az óra tanterv szerinti felhasználhatósága: 
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szeminárium gyakorlati jegy 2 2  

Az óra tartalmi ismertetése: 
Az ősrégészet területébe történő bevezetés megismerteti a hallgatókat a főbb szakirodalommal, a hazai és 
külföldi szakfolyóiratokkal. Hangsúlyt fektetnek a hallgatók szakirodalmat feldolgozó gyakorlatának, illetőleg 
önálló publikáció készítési képességeinek kialakítására is az őskori régészet terén. 

Az óra tematikája: 

1. Az ősrégészet fogalma, korszakai és kronológiája. 
2. A publikálás fórumai Magyarországon és külföldön 
3. Régészeti dolgozatírás szabályai, szerkezet, forma, tartalom. 
4. Ősrégészeti szakcikkek értelmezése I. (őskőkor) 
5. Ősrégészeti szakcikkek értelmezése II. (mezolitikum) 
6. Ősrégészeti szakcikkek értelmezése III. (neolitikum) 
7. Ősrégészeti szakcikkek értelmezése IV. (rézkor) 
8. Ősrégészeti szakcikkek értelmezése V. (bronzkor) 
9. Ősrégészeti szakcikkek értelmezése VI. (vaskor) 
10. Beadott jegyzetek tárgyalása I. 
11. Beadott jegyzetek tárgyalása II. 
12. jegybeírás 

5 vizsgakérdés a kötelező irodalom alapján: 

 

Jegy szerzésének feltételei: 

Az őskor hat korszakának két-két fontos szakirodalmát kell minden hallgatónak elolvasnia. . Így 
minden hallgató 12 db jegyzetet ad le a félév végére. Az egyik szakirodalom mindenki számára ugyan 
az, míg a másik szabadon választható. A szakirodalmakat a hallgatóknak olvasniuk és jegyzetelniük 
kell, mely során minden idegen szóról és régészeti szakkifejezésről glosszáriumot készítenek. A 
jegyzetekből fel kell építeni az olvasott cikk struktúráját. A mindenki által olvasandó és feldolgozandó 
szakirodalmat közösen beszéljük az órán. Az aláírás megszerzésének feltétele a 12 db jegyzet 
leadása. A félév végi jegy a szabadon választott szakirodalomból leadott jegyzetek értékeléséből áll 
össze: 60 pontig elégtelen, 61-70 elégséges, 71-80 közepes, 81-90 jó, 91-100 jeles. 

Kötelező irodalom: 

Eco, U: Hogyan írjunk szakdolgozatot. Bp., 1996. 
Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris Kiadó 2003. 
Renfrew C.: A civilizáció előtt. Osiris Bp. 2006 1-6. fejezetek + függelék és utószó 
 

Ajánlott irodalom: 

Renfrew C., Bahn P.: Régészet. Elmélet, módszer, gyakorlat. Osiris. Bp. 1999 
Visy Zs. (főszerk.): Magyar régészet az ezredfordulón. Bp., 2003. 
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