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Az óra rövid tartalmi ismertetése:
A technikatörténet legújabb irányzatainak megfelelően a hangsúlyt a technika kulturális
összefüggéseire és azok értelmezésére helyezzük a tárgy előadása során. Azt kutatjuk, mi
a helye a technikának az ember és a társadalom életében. A szemlélet formálása mellett
az egyetemes és a magyar technika meghatározó eredményeit, kiemelkedő személyiségeit
és néhány alapvető technikai eljárást is bemutatunk. Az általános bevezetés keretei között
kiemelt figyelmet kap a bányászat, a kohászat és a gépgyártás története. A technikai
eszközök mint történeti források gyűjtésének és tudományos feldolgozásának,
prezentálásának helyszíne a műszaki, illetve a közlekedési múzeum számos fajtája,
melyekről szintén átfogó képet nyújt az előadás, bemutatva az intézmények magyarországi
képviselőit is.
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