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Más tevékenységek: .

3.9 Kredit§zám §:,,-,

4. Előfeltételek (ha vannak)

4.1 Tantervi o hasznos, ha a hallgató az olvasáskulttltéra vonatkozó alapismeretekkel
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7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

7it A,tffiáígY:-áfulanos
öélkitúá,ése ']='-.

a Az új információhordozó technikáinak és hatásainak megismertetése, a
nyomdatermékek változatosságának és időbeli fej lődésüknek
bemutatása . a 20. századi elektron ikus adathordozókkal való kapcso l at
váaolása. Ez feltétlenül szülk§éges á j<ivendő könyvtárosok számára,
ígyalaposművelődéstörténetiiJmeretekretesznekizert.

o § térgy atörténészháll§atók számára is elérhető opcionáliiként azy .

felévben
7.2 A tantárgy sajátos
iéIkitűzései

A K6nyv- és nyomdatörténeti előadás a középkori kéziratos
ktinyvkészítés (kódexek) bemutatása után a szedett betűkkel való
nyofi1táffi,filódé§'ét tekirrti at a 151 siénad közepétőI, a Zi] szuzad 

.

közepéig. Az európai fejlődés bemuiátásával párhuzamosan a karpát-
medencei nyomdák és kiadók tevékenységére is kitér, hogy az
egymásra hatások j obban érvényesülj enek. Hasonl óképpen tár gy áIj,a a
román fejedelemségek és Erdély cirill betűs nyomdászatának történetét
is. Kitér a kiadók programjainak elemzésre is.
Á szemináriumi munká ióián á háilgatók kÓ"r§éia" mégiimerkednek

á kön ltö érreti stilú*kjéllégzetességeivel, egy-egy kötet külsejébőI,
meg iúa;at ítélni annak készítési koiái, megismerkeanét a szép
n}ömtátván}4 (könyv, folyóirat stb,) jdlemzőivötr, a könyvtffák
gy űj tőkörébe tartozó e gyéb nyomtatványok (plakátok, röp l apok.
brosúrák, gyászjelentések. más aprónyomtatványok. térképek,
.metszeték sl§Jjelle§2eté§§é§éivel és történeti megj elenésükkel.
Szakmaspecifikú§ ismeretek elsaiátítása.

Didaktikai
módszerek

Megjegyzések

1. A kéziratos köny-vkultúra a középkori Európában. A gótikus kódex
készítése, díszítéie, haszní|l1ía. Azlrőanyag megújulása: a papír
,elterjédése. EüYétémi nP§ots2örosítá§:,a,1,4r s.zázadban: a péciaréndsz$

olvasói-igérry válto2ása|á=í:4=,,. 5".százá.b,As$ésnyomás
élorutarai.

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

8. A tantárgy tartalma
8.lrEt ás



ffi rut ajáiá é§ élreri éöé se,Éffi páb an,a, t 5;íiazádb an ;,

:cutehUeig tálam&rüanati téCnnikái,téiiá9á:,t- 6§nyomtáwá$t, es: á l],,'

kgziiátó'kssiehásontitása,,AáÉmÜvesietlésiwag6*itdiiia, 1l1 l

jirfuetesseeel|,tái;áoalai ki asat,' Áz őslyómtatvanyok kor@,k@i

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

4.,A k- ninmw§HtOaé§e Magyaiországon a 16. sztnadbani Hilüításl]
e'§ávány,etvtl§e§'mbCsoláta a kiilffi te míihetyek kiadói prog@ ttm:..
Kiadói programok: Honterus, Heltai, nagyszomfu

előadás,
heurisztikus
beszélsetés

ffi Ro-a" öszágokb ,a m, s*aaüan,, A2 iegyn{!
hatása, a reformáCió befolyása. ióman nyelvú könyvek.

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

6.,\ b*"kk ,tíh"ú k"nyv virágkora Európában (1580-1759).
Betúiórvórési os,tipó'§ranzaasi úlitaSat':nyOdátéghnikai fejlodes,,A "',
Éiaaoiprograr.nok*u1ásáál.t<aiótt§*táurápió...éiazabszo1utizmus'a
úo*áffi*jiahe J'áz:áiuásoi t<diüszeLe§.déié re"ffi", ITOil#ffi
Franciaoiszág, Anglia szerepe, Az Elzevir-miihely, a párizsi Imprimerie
Royale. A könwkereskedelem réitoOese. Az időszaki qqi

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

előadás,
heurisztikus
beszélsetés
előadás,
heurisztikus
beszélgetés

9. A klasszicista könyvstílus megjelenése és elterjedése Európában ( l750-
1820). Betűtervezők: Didot, Bodoni. A nyomtatványok változatossága:
könyvek mellett folyóiratok, napilapok, hivatalos űrlapok, hirdetések stb,

Tudományos és népszení kiadványok, a felvilágosodás hatása.

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

ti, a klasszicista stílus
elterjedése, téchnikai újítások. Uj műfajok: folyóiratok, hírlapok, röplapok,
brós,úrfi,i]irqdéi'úa átüán ;,.Aiéivilágosult.abszplulií.s 
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előadás,
heurisztikus
beszélgetés

ffi áip'aitoi§iönlfu eiar,Eepesffi .e;-iálálm.Éa5á.l9ii
szizadban, A könyvki adás m Ó dérn intézménye i n ek me gj e l ené ie.
Folyóiratok és napilapok változatos skatála. Az illusztráció technikáinak
korszerrisödése,

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

előadás,
heurisztikus
beszélgetés
előadás,
heurisztikus
beszélsetés

14, Az európai könyvmúvésiét a 20. szazadban. Magyar hozzájarulasok á előadás,
heurisztikus
beszélsetés

Ki lil,il5,.1iiiii] _.,,",' ;i 1.,,:1r""*l;1;+üi ",Funke, Fútz; Könyvismeret. BÚdapest 2004. O§iii§ Kézikönyvek.
Fülöp Géza: A könyvkultúra a könyvnyomtaíás kézműipari időszakában. (egyetemijegyzet) Bp.
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Fülöp Ge,ru, A könyv- és konyv:t'iri kultúra a kapitaliiÁus időszakában.I. 17}g-lgli. 1egyetemi jegyzet)
T)_^ 1 alíl :^ÁA^^1. f]LLAl. É ' Á 
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3,,ádüöfuatött.,t6 ,váhoiásaa.-,t'6.j§zázadban: a rene§ian§r-',§tíl=ú§;-'

teinoatai"r,áfuokt#H,.@sa, A refoqpáció és a kcinvvny,öfriát$

§3 ;| l"ti;"§á1 s r +"re..ffiái korrvkladá§ia Chri§ioph
plantin műhelye.

7. Barokk nyomdászat a Erdélyben és Magyarországon (1600-1760).
Protestáns és katolikus könyvkiadó műhelyek. Nyugati kapcsolatok:
Misztótfalusi Kis Miklós európai ielentősége és itthoni tevékenysége, _
8. C"iil bétús nyómdászat és könyvkiadás a Román Fejedelem§égekben a
17. siáadban. A roman nyelv hmznáijátának terjedése. Az ortodox egyhaz
és a vaidák mecénás-szerepe. Görös hataiok.

13. Magyar könyv- és folyóirat-kiadás 1840-1918 között. Technikai
új ítások befogadása, könyvkiadó válla] atok megj elenése. A könyvstílus
mesúi ulása a századfordulón ( szecesszió).



Madas Edit-Monok Istvan: A iónyvkult,;,i
rész I. és II. fejezete (1 1-31. 1.)
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Febvre, Lucien-Martin, Henri-Je un, ) iary, születise,Budapest ZOÓS, Osiris kézikönyvek.
Erdélyii /éniks, Misztótfalusi Kis Miktóli Órr;ksége. Bev és közread. Íát O Zrig.ond. Bukar est 1974,

kj:téiiön;€bból: a BéVézeté§ é§,á=Medtség,,

19I8.Bueuresti 1968.
8.2 Szeminárium lLabor Didaktikai

módszerek
Megjegy-
zések

áltálánosffi; Egy a bibliográfia
megbeszélése

1. Paleográfiai gyakorl4l magyar kódexek szövegein Megbeszélés
2. A l 6. századi ki adv ány ok j el le gzetessé ge inek megfi gyel ése közös munka
3. A 1j. századi kiadványok jellegzetességeinek *.sfisvólér" közös munka
4. A 18. széaadi kiadványok jellegzetességeinek megfigyelése közös munka
5_. 

^ 
17. századi könyylqreskedelem megoldásai megbeszélés

6. A modem könyvkereskedelem megjelenése megbeszélés
7, A szemináriumi 4qlgqzat kielemzése megbeszélés

$,,rö,;üP,,; á:t,',,::,..,,,.' l; .ll1,1,, '
ll a,.4 óaal.§ájátos lCö $té§zete l,].ll,:. : .-,',.

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárw tartalmával.

a

a

a

elemző készsé g fej leszté se
interdi szciplinaritás
szakkifei ezések ismerete és felelő használata

10. Ertékelés
Tevékenység típusa 1 0.2 Ertékelési módszerek 10.3 Aránya a végső

iegyben
10.4 Előadás Irásbeli teszt, szóbeli vizsga 70%
1 0.5 Szeminárium l Labor .fulgozat tudÓ_mányÖs

szintie
a kijavított dolgozat
értékelése

30%

1 0.6 A teliesítmény minimumkövetelményei
a min. 7 }Yo-os aktív j elenlét

5-ös jegy elérésea

kitöltés dátuma

2018. szeptember 28.

Az intézeti j őv áhagy ás dátuma

2018. szeptember 30.

Előadás felelőse Szeminárium felelőse
.\ . ''l 

'vPi;i[s'.Dr. sipos cábd;l {rrY Ú (,tt1 
Dr. sipos Gáb"?' j \ 
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Intézetigazgatő

Dr. Nagy Róbef)ai$ós
// //nn/ ' L,,,i

10. 1 Erlékelési kritériumok


