
 

Tantárgy neve: Informatika és múzeumi nyilvántartás Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: e80%-gy20% 

(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): kollokvium 

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

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

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

A tantárgy fő célja megismertetni a hallgatókkal a néprajzi muzeológia mai nyilvántartási 

gyakorlatát. Ehhez szükséges mind a „hagyományos”, mind a számítógépes 

nyilvántartások szerkezeti és tartalmi sajátosságainak elemző bemutatása, ugyanakkor 

kitekintés a digitalizációs kísérletekre. A tantárgy főbb szerkezeti egységei:  

A félév a hagyományos, kézzel írott nyilvántartások és az ezekből építkező műfajok (pl. 

tárgykatalógusok) ismertetésével indul, azok tartalma ugyanis megegyezik a korszerűbb 

nyilvántartási kategóriákkal is. Leltárkönyvek, tárgyleíró kartonok szerkesztése a folyamat 

első lépése - tárgyi gyűjtemények és segédgyűjtemények: fotótár, adattár, diatár, stb. 

esetében egyaránt. Mindezt a számítógépes nyilvántartás kiépítése követi, majd az aktuális 

digitalizációs eredmények (Arcanum – Hungaricana, MaNDA, MúzemiDigitár) 

bemutatása. A hallgatóknak a félév végére képessé kell válniuk önálló múzeumi 

nyilvántartás készítésére és biztos eligazodásra a digitálisan elérhető adatbázisokban.  

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

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

1. Bátky Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Reprint kiadás az 

1906. évi kiadás alapján. Szerk.: Selmeczi Kovács Attila. Budapest, Néprajzi 

Múzeum, 1992. ISBN 963-710-612-x.  

2. Fejős Zoltán 2000: A néprajzi gyűjtemények tudományos perspektívái. In: Fejős 

Zoltán főszerk.: Tabula 2000/3. szám. 77-88.old. ISSN 1419-3310 

3. Gráfik Imre: Tárgyrendszerek – Műtárgykatalógusok. Tárgyak köz-és 

magángyűjteményekben. In: Viga Gyula szerk.: Ethnographia 2014/3. szám. 333-

354. old. ISSN 0014-1798.  

4. Dr. Kemecsi Lajos: A múzeumi nyilvántartás alapismeretei. In: 

http://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/tajhazi_akademia/24_kemecsi_l

ajos_-_a_muzeumi_nyilvantartas_alapismeretei.pdf 

5. S. Lackovits Emőke – Egervári Márta: Hímzések a Laczkó Dezső Múzeum 

Néprajzi Gyűjteményében. Hímzéssel díszített kultikus és ünnepi textíliák a 

Bakonyból és a Balaton-felvidékről. Veszprém, Veszprém megyei Múzeumok 

Igazgatósága, 2005. ISBN963 7208 83 6. 

http://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/tajhazi_akademia/24_kemecsi_lajos_-_a_muzeumi_nyilvantartas_alapismeretei.pdf
http://www.tajhazszovetseg.hu/sites/default/files/tajhazi_akademia/24_kemecsi_lajos_-_a_muzeumi_nyilvantartas_alapismeretei.pdf


Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., 

KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Ismeri a magyar és európai kultúrák jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, 

népszerűsítő műfajait és azok szabályrendszerét. 

- Összefüggéseiben értelmezi a néprajztudományhoz általában kapcsolódó, munkavállalással, 

vállalkozással kapcsolatos szabályokat, előírásokat. 

- Ismeri, megkülönbözteti és alkalmazza az infokommunikációs eszközöket, hálózatokat és 

funkciókat a szakterületén folyó tanuláshoz, feladatainak hatékony és korszerű megoldásához. 

b) képességei 
- Képes a kulturális, illetve társadalmi kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és 

rendszerezésére. 

- Képes összefüggő néprajzi szövegek, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal 

tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok) 

megértésére, értelmezésére. 

- Hatékonyan kommunikál írásban és szóban, valamint megérti a néprajztudományhoz kapcsolódó 

szakmai szövegeket. 

- Képes megoldási javaslatokat adni a kulturális-társadalmi elemzés során felmerülő problémák 

értelmezésére, az alapszakon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony 

alkalmazására. 

- Adott munkahely szakmai elvárásainak megfelelően összetett feladatokat is elvégez vagy irányít. 

- Átlátja a magyar szakmai szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az 

értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait. 

- Képes önállóan, önkritikára épülő tervet készíteni a pályafutásához szükséges tudások, képességek, 

attitűdök hiányainak a felszámolására, a szakma tanulásában elért eredményekre támaszkodva. 

- Képes a projekt alapú munkavégzésre, rendelkezik a munkamegosztásra épülő együttműködési 

képességgel, látja a közös sikerhez való egyéni hozzájárulásokat. 

- Képes az információs technológián alapuló írásbeli és szóbeli kommunikációban fejleszteni 

alkalmazói tudását. 

c) attitűdjei 
- Tudatosan képviseli a néprajztudomány és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit. 

- Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségét. 

- Törekszik a néprajzi tudásának folyamatos fejlesztésére. 

- Igényességet fejleszt ki az információk kritikus elemzésére és feldolgozására. 

- Szakmai hivatástudata kialakítására és önképzésre törekszik. 

- Tudatosan képviseli azon módszereket, amelyekkel a néprajztudomány területén dolgozik, és 

elfogadja más tudományágak eltérő módszertani sajátosságait. 

- Készen áll a támogató erőforrások folytonos keresésére, szakmai felelőssége és tudása folytonos 

fejlesztésére. 

- Folyamatos személyes tanulását a közjó szolgálatában értelmezi. 

- Ismeri szakterülete etikai normáit és szabályait, s ezeket a szakmai feladatok ellátásában, az emberi 

kapcsolatokban és a kommunikációban egyaránt képes betartani. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Hatékonyan együttműködik a néprajztudomány szakterületéhez kapcsolódó hazai és nemzetközi 

kulturális közösségekkel. 

- Felelősséget vállal egyének és csoportok szakmai fejlődéséért. 

- Döntési képességgel rendelkezik a szakterületi etikai dilemmákban, javaslattal él a szabályrendszer 

módosítására. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Katona Csete PhD, egyetemi adjunktus 

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

Annabella PhD, etnográfus muzeológus 

 


