
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 
1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem 
1.2 Kar  Történelem és Filozófia Kar 
1.3  Intézet Magyar Történeti Intézet 
1.4 Szakterület Történelem 
1.5 Képzési szint Alapképzés (BA) 
1.6 Szak / Képesítés Levéltár szak 
 

2. A tantárgy adatai 
2.1 A tantárgy neve Sajtótörténet HLM6205 
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Nagy Róbert Miklós 
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Nagy Róbert Miklós 
2.4 Tanulmányi 
év 

III 2.5 
Félév 

6 2.6. Értékelés 
módja 

Vizsga 2.7 Tantárgy 
típusa 

Szaktantárgy/kötelező 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 
3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1 
3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 98 melyből: 3.5 előadás 28 3.6 szeminárium/labor 14 
A tanulmányi idő elosztása: óra 
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 22 
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 20 
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása - 
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 12 
Vizsgák 4 
Más tevékenységek: ..................  
3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 42 
3.8 A félév össz-óraszáma 42(fizikai)+98(konven.) 
3.9 Kreditszám 5 
 

4. Előfeltételek (ha vannak) 
4.1 Tantervi   
4.2 Kompetenciabeli  legalább egy idegen nyelv ismerete erősen ajánlott 
 

5. Feltételek (ha vannak) 

 

5.1 Az előadás 
lebonyolításának feltételei 

 a jelenlét erősen ajánlott 

5.2 A szeminárium / labor 
lebonyolításának feltételei 

 70%-os jelenlét kötelező 

 a szemináriumi könyvészet ismerete kötelező 

 aktív részvétel 



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 

Sz
ak

m
ai

 k
om

pe
te

nc
iá

k 

 fogalmi és tárgyi ismeretek elsajátítása 

 a tárgy ismeretéhez szükséges módszerek elsajátítása 

 a módszerek helyes használata a szakmán belül 

 képesség az elsajátított információk továbbadására írásban és szóban, anyanyelven és egy 
választott idegen nyelven 
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  az elsajátított alapismeretek felhasználása más rokon szakterületek helyzeteinek, 

eseményeinek leírásában 

 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 
8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 
A sajtó és a sajtótörténet-írás Vetített előadás,  
A sajtó XVI. századi kezdete Kommunikáció  

A XVIII. századi sajtó Vetített előadás,  
Az angol és a francia sajtó fejlődése a XVII. 
században  

Kommunikáció  

A német nyelvű sajtó a XVIII. században Vetített előadás,  
Az északamerikai sajtó születése és fejlődése 1850-ig Kommunikáció  

A nagy angolszász sajtótrösztök létrejötte a XIX. 
században 

Vetített előadás,  

A XIX. századi európai sajtó Kommunikáció  

A közép-kelet európai sajtó kezdetei Vetített előadás,  
A sajtó a XVIII. Századi Közép- és Kelet-Európában Kommunikáció  

A XIX. század és az erdélyi sajtó fejlődése Vetített előadás,  
A XX. századi erdélyi sajtó Kommunikáció  

A román nyelvű sajtó töeténete a XVIII-XIX. 
században 

Vetített előadás,  

7.1 A tantárgy általános 
célkitűzése 

 Jelen tantárgy elsősorban a könyvtár – és információtudomány 
szakirányosok számára készült, de fakultatív tantárgyként mindazon 
hallgatók felvehetik, akik a sajtótörténet iránt érdeklődnek. A tárgy 
általános célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék az írott/ 
nyomtatott sajtó fejlődését az évszázadok folyamán, lássák és értsék 
annak a társadalomra gyakorolt hatását. 

7.2 A tantárgy sajátos 
célkitűzései 
 

 Kívánatos cél, hogy a hallgatók képesek legyenek a kritikus 
gondolkodásra, és kreativitásuk fejlődjék. 



A XX. századi európai sajtó Kommunikáció  

Könyvészet 
Albert, Pierre, Istoria presei, Iasi, 2002. 

Fenyő István-Kókay György-Kosáry Domokos, A magyar sajtó története (1705-1848), Budapest, 1979. 

Fleisz János, Az erdélyi magyar sajtó története (1890-1940), Pécs, 2005. 

Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor, A magyar sajtó története, Budapest, 1993. 

Innis, Harold Adams, A sajtó – a 20. század gazdaságtörténetének mellőzött szereplője, Budapest, 2002. 

Antip, Constantin, Istoria presei române, București, 1979. 
 
8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 
Az első havi és heti kiadványok megjelenésének 
előzményei 

Beszélgetés, vita  

Az európai sajtó születése I Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

Az európai sajtó születése II Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

Az angol sajtó a XVIII-XIX. században Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

Az amerikai sajtó a XVIII-XIX. században Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

A német és francia nyelvű sajtó a XVIII-XIX. 
században 

Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

A magyar, román, cseh és lengyel nyelvű sajtó 
születése I 

Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

A magyar, román, cseh és lengyel nyelvű sajtó 
születése I I 

Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

Az újkori sajtótrösztök megjelenése I Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

Az újkori sajtótrösztök megjelenése II Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

A sajtó megjelenése és fejlődése Latin Amerikában, 
Ázsiában, Afrikában és Óceániában I 

Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

A sajtó megjelenése és fejlődése Latin Amerikában, 
Ázsiában, Afrikában és Óceániában II 

Beszélgetés, vita, 
referátumok bemutatása 

 

Könyvészet  
Albert, Pierre, Istoria presei, Iasi, 2002. 

Fenyő István-Kókay György-Kosáry Domokos, A magyar sajtó története (1705-1848), Budapest, 1979. 

Fleisz János, Az erdélyi magyar sajtó története (1890-1940), Pécs, 2005. 



Innis, Harold Adams,A sajtó – a 20. század gazdaságtörténetének mellőzött szereplője, Budapest, 2002. 

Kókay György-Buzinkay Géza-Murányi Gábor, A magyar sajtó története, Budapest, 1993. 

Lakatos Éva, A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája 1705-1944, Budapest, 2010. 

Bailyn, Bernard-Hench, John B.-McCorison, Marcus A.-Wiggins, James Russel, The press & the American 

Revolution, Boston, 1981. 

Kosáry Domokos, The press during the hungarian revolution of 1848-1849, New York, 1986 

 

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

  kommunikációs készség fejlesztése 
 elemzés hatékonysága 
 interdiszciplinaritás 
 szakmai nyelv, anyanyelv és idegen nyelv uralma 

 
 

10. Értékelés 
Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 
10.4 Előadás  Fogalmi és tárgyi 

ismeretek, szakirodalom 
ismerete 

Szóbeli vizsga 60% 

   
10.5 Szeminárium / Labor Önálló munka, fogalmi és 

tárgyi simeretek 
Bemutatott referátum 40% 

   
10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

  a kötelező jellegű irodalom ismerete 
 min. 70%-os aktív jelenlét 
 alapvető fogalmak ismerete 

Kitöltés dátuma   Előadás felelőse   Szeminárium felelőse 

2020. március 12.   dr. Nagy Róbert Miklós  dr. Nagy Róbert Miklós 

          

Az intézeti jóváhagyás dátuma     Intézetigazgató  

2020. március 20.       dr. Nagy Róbert Miklós  

           


