
Tantárgy neve: A szent és a profán  Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: e30%-gy100% 

(kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak): 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak): 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A szeminárium egyéni és csoportos feladatok elvégzésével mélyíti el és szélesíti az elméleti kurzus 

tematikáját. A szent és profán terek és idők problémaköréből kiindulva aktualizálni kell kulturális 

örökségünk tárgyi és szellemi emlékeinek folyamatos változásait. Az egyes szemináriumokon a kötelező 

és ajánlott olvasmányok problémakörét ismertetve az alábbi témakörökben: Kitüntetett terek és idők – 

inhomogenitás, más minőség. Szakrális és profán terek. Szakrális és profán idők. A mindennapi élet terei 

- tevékenységek terei. Tér- és időhierarchiák, szintek. Régiók, térségek, lokális és egyéni terek. Mentális 

terek. Szimbolikus terek. Területek, időszakok. Határok. Utak. Környezet. Település. Lakó- és 

munkaterek, építmények. Térbirtoklás, birtokviszonyok. A térért, időért folyó harc. Térmodellek – 

esettanulmányok. Időmodellek – esettanulmányok. Térképek. Naptárak, kalendáriumok. 

Az európai terek és idők kialakításának, megélésnek és örökítésének keretei rendszeresen értelmezésre 

szorulnak a nem európai kultúrák jelenléte miatt, ezért dokumentumfilmek segítségével közelítünk az 

egyes jelenségekhez.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Bartha Elek, Vallásökológia, 1992. ISBN 963 471 809 4 

2. Bartha Elek, Házkultusz, KLTE, 1984 

3. Bartha Elek, Vallási terek szellemi öröksége, Bölcsész konzorcium, 2006 

4. Eliade, Mircea, A szent és a profán, Európa, 1987. 

5. Foucault, Michel: Más terekről, http://exindex.hu/index.php?page=3&id=253, 2004 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 8. pont) 

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit. 

b) képességei 
- A néprajztudomány szakterületén képes a kulturális jelenségek történeti elemzésére, az egymásra épülő 

világképek megformálódásának kritikai értelmezésére. 

- Képes a néprajztudomány mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináriselméleti és 

gyakorlati művelésére és az önálló kutatásra. 

- Összehasonlítja és értékeli az adott időben rendelkezésre álló infokommunikációs eszközöket,hálózatokat, 

funkciókat, képes a szakterületi feladatokhoz leginkább megfelelő megoldásokkiválasztására. 

c) attitűdjei 

-  Munkája és kutatásai során figyelembe veszi a kulturális jelenségek történeti és 

társadalmimeghatározottságát. 

d) autonómiája és felelőssége 

http://exindex.hu/index.php?page=3&id=253


- Kritikai nézőpontot, új látásmódot, megoldásokat, módszertanokat alkalmaz néprajziszakterületén, 

tudományterületén 
 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Bartha Elek DSc, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): -  



 


