A társadalom- és gazdaságtörténet kutatásának elmélete és gyakorlata
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A kurzus során a hallgatók a 18–20. század társadalmi és gazdasági folyamatainak különböző
aspektusai mellett közelebbről megismerkedhetnek a társadalom- és gazdaságtörténet kutatásának
inter- és multidiszciplináris metodológiájával, illetve a témakör tanulmányozásához használható
különböző forráscsoportokkal. A szeminárium célja, hogy a hallgatók a kvantitatív és kvalitatív
módszerek megismerése mellett olyan forrásokkal ismerkedjenek, mint pl. a népszámlálási
statisztikák vagy éppen a sajtó. A különböző demográfiai elméletek kapcsán képet kapnak olyan
hosszabb történelmi folyamatokról, mint például a nemi szerepek átformálódása, az
analfabetizmus visszaszorulása, valamint különböző társadalmi mobilizációs csatornák.
1. Szeptember 9. A félév ütemezése, referátumok kiválasztása. Gyakorlati tudnivalók.
2. Szeptember 16. A társadalom- és gazdaságtörténet forrásai – kvantitatív és kvalitatív
módszerek (CzD)
3. Szeptember 23. A sajtó mint forrás (CzD)
4. Szeptember 30. A társadalom legkisebb sejtje, a család – a család szerkezetének és a
családtagok szerepeinek átalakulása térben és időben (CzD).
5. Október 7. Mobilizációs csatornák a társadalomban (CzD)
6. Október 14. Nemi szerepek és ezek változásai térben és időben (CzD).
7. Október 21. Az írott forrásokon túl – képi és tárgyi források használata a
társadalomtörténet-írásban (CzD). Statisztika, film, képzőművészet, oral history.
8. November 4. A társadalom kvantitatív vizsgálata: a demográfia (fogalmak, elméletek,
források). (GyR)
9. November 11. Halandóság, járványok, demográfiai értelemben vett katasztrófák. (GyR)
10. November 18. Születés, termékenység: az anyakönyvek használata a kutatásban. (GyR)
11. November 25. Társadalom és gazdaság: foglalkozási csoportok, együttélési formák, ezek
változásai térben és időben. Az ipari forradalom és a társadalomra gyakorolt hatása –
tévhitek. (GyR)
12. December 2. Társadalom és kultúra: analfabetizmus és visszaszorulása, felekezetek,
etnikumok és szerepük a társadalomban. Társadalmi mobilitás. (GyR)
13. December 9. Adatsorok, források használata, módszertan. (GyR)

Teljesítés feltétele:
Referátum: 2 darab 30 perces problémafelvető referátum, kérdésekkel, a témával kapcsolatos
lehetséges elméletek magyarázatával, amelyet egy kb. 10-15 perces vita követ. Mindenki két témát
választ, egyet az első, egyet pedig a második blokkból.
Órai részvétel: max. 2 hiányzás megengedett, aktív órai munka, a referátumot követő vitában való
aktív részvétel.
Beadandó: terjedelme: minimum 20.000 karakter
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