Egyének, családok, nemzedékek
Gyimesi Réka
BA szeminárium
Ró 214, Szerda 18:00-19:30
A szeminárium célja, hogy az egyének, mint a történelmi események, demográfiai folyamatok
alapjai, kezdő- és végpontjai a hallgatók látókörébe kerüljenek. A félév során megvizsgáljuk, hogy
milyen különböző források állnak a történész rendelkezésére, ha egyes személyekkel, családokkal
vagy nemzedékekkel kíván foglalkozni, egyéni feladatokkal az elméleti háttér mellett a kutatás
gyakorlati megvalósítására is hangsúlyt helyezünk. A kurzus így olyan kutatószeminárium jellegű
kereteket öltene, amelyen az elsajátított technikák a későbbi munkájukhoz, saját kutatásukhoz,
szakdolgozatukhoz is hasznosak lennének a hallgatók számára.
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A félév ütemezése
Magyarország társadalma a 18-19. században
Általános elméleti áttekintés, kutatástörténet, lehetőségek
Az egyének a történeti – demográfiai kutatásokban
Hogyan kutassunk a különböző közgyűjteményekben?
Egyének, családok a szépirodalomban
Egyének, családok a szakirodalomban
Egyének, családok a levéltárban
Egyének, családok a múzeumban
Online lehetőségek a kutatásban
A család szerepének átalakulása a 18. századtól napjainkig.
Az eredmények prezentálása I.
Az eredmények prezentálása II.
Zárthelyi dolgozat

A kurzus teljesítésének feltétele:
 Órákon való aktív részvétel (max. 2 hiányzás), prezentációk
 Egy választott témával kapcsolatban kutatómunka elvégzése, a részeredményekről való
írásos/szóbeli beszámoló. A végleges eredményekről a kurzus végén 15 perces referátum
tartása. A feladatokra adott részjegy és az utolsó órán megírt zárthelyi dolgozat jegyei
adják a félév végi jegyet.
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