
 

Tantárgy neve: Európai etnológia olvasó szeminárium Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: e30%-gy70% 

A tanóra típusa: szeminárium és óraszáma: 30az 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): kollokvium 

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 keretében a hallgatók megismerkednek a néprajz, az etnológia és az antropológia által 

megalkotott legjelentősebb magyar és nemzetközi leírásokkal, szövegekkel. Elsajátítják a „sűrű leírás” 

alapvető elemeit, követelményeit és módszereit. 

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

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

1. Bíró Zoltán: Beszéd és környezet. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1984. ISBN 894 511 4 

2. Geertz, Clifford: Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez. In: Vári András (szerk.): Misszionáriusok 

a csónakban. Budapest, 1988, 13-61.  

3. Geertz: Az értelmezés hatalma. Századvég Kiadó. Budapest, 1998, 126-169, 170-199. ISBN 963 8384 52 2 

4. Keszeg Vilmos: Homo narrans. Emberek, történetek, kontextusok. Komp-Press. Kolozsvár, 2002, 973-

9373-33-X 

5. Tánczos Vilmos: Keletnek megnyílt kapuja. Néprajzi esszék. Kom-Press. Kolozsvár, 1996, ISBN 973 97661 

3 7 

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

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Ismeri a néprajzi szöveg, tudás mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához 

szükséges információkat, módszereket. 

- A gyakorlatban tudja alkalmazni a kulturális, néprajzi jelenségekről megszerzett tudását. 

b) képességei 

- Képes a különböző szövegtípusok és kulturális jelenségek megfelelő értelmezésére és 

szintetizálására. 

- A néprajzi információkat kritikusan tudja kezelni. 

c) attitűdjei 

- Felhasználja tudását a jelenkori társadalmak és kultúrák megértéséhez. 

- Kritikusan elemzi a magyar és az európai néprajz eredményeit, szövegeit. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Tudatosan viszonyul saját kulturális és társadalmi beágyazottságára. 

- Etikai és szakmai felelősséget vállal az általa megtermelt tudományos szövegekért. 
 

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

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

 


