
A TANTÁRGY ADATLAPJA

1. A képzési program adatai
1 . 1 Felsőokt atási intézmény Babe;-Bolyai Tudománye gyetem

I.2Kar Történelem és Filozófia Kar
I.3 Intézet Magyar Történeti Intézet
1.4 Szakterület Kommunikációs tudományok
1.5 Képzési szint Alapképzés (BA)
1.6 Szak / Képesítés Könyltár- és Információtudomány szak / licenciátus

2. Atantárgy adatai
2.I Atantárgy neve Könyvtártörténet
2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Sipos Gábor egy.tanár
2.3 A szemináriumért felelős taníír
neve

Dr. Sipos Gábor egy.tanár

2.4Tanulmányi
év

I 2.5

Félév
I 2.6. Ertékelés

módja
Vizsga 2.7 Tantárgy

típusa
Szaktaríargyl
kötelező

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves őraszáma)

3.1 Heti őraszám 3 | melyből:3.2 előadáj 2 | 3.3 szeminarium/labor 1
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A tanulmányi idő elosztása: ora
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy sqát jegyzetek tanulmányozása 60

Könyr,tárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékoződás 50

Szemináriumok / laborok,házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 42
Egyéni készségfej lesztés (tutorálás) 28

Vizsgák 10

Más tevékenységek: .
,:,7 Heréii áffiá ö§s!jnrás'!@
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4. Előfeltételek (ha vannak)
4.1 Tantervi o hasznos,ha a hallgató az olvasáskuítúrára vonatkozó alapismeretekkel

rendelkezik
4.2 Kompetenciabeli o legalább egy idegen nyelv ismerete ajánlott

5. Feltételek (ha vannak)

5.1 Azelőadás
lebonyolításanak feltételei

. ajelenlét ajanlott

5.2 Aszeminárium / labor
lebonyolításának feltételei

a 7 }oÁ-osj elenlét kötelező

aktív rószvételo

3.4 Tantervben szereplő őssz-őraszám| 42 rnelyből: 3.5 előadá§'28 | 3.6 szeminárium/labor

l§.2

3.8 A felév össz-óraszáma

3,9 Kre itszrá
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7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandő jellemző kompetenciák alapján)

8. A tantá tarta|

7.1 A tantargy általanos
cé]kitűzése
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Szahasüéöifiküs:,i§iléreték el§aiáiltasa.

A könyvtártórténeti előadás az ókori könyvtáraktól kezdve a
jelenkorig tekinri á1 a fejlődést. Kitér a könyvgy,tijtés szokásainak
változásaira és a különféle korok olvasási gyakorlatára is.
A izemináriumi munka során a hallgatók konkrétan megismerkednek

a gytij temények feltarási módsieiei nek változásaival. a gyujtemények

mA
8.1 Előadás Didaktikai

módszerek
Megjegyzések

1. Az ókori Kelet (Mezopotámia, Egyiptom) könyvtárai. Agyagtáblácskák,
irl rsz1ekprnqekT erzéltárek és könv\,,tárak q,zerv?.zeti kerethen

előadás,
heurisáikus
beszélgetés
előadás,
heurisztikus
beszélsetés

3. Bizánci és nyugat-európai könyüárak a középkorban. Új művek
fu qzerzése-l. rnásolá§i Sádás-,Uj íróar,rtrlag: a pergaryen, Középkori
kódexek.

előadás,
heurisztikus
beszélsetés

4. A magyarországi, azon belül az erdélyi könyr,tárak a 1 1-1 4. században. előadás,
heurisztikus
beszélsetés

5. A reneszánsz könyvtárak a 15-16. szánadba, a gyűjtemények humanista

j:!:,* Az olvasási szokások változása a középkorban és a ienés2ánsz
loeIen,

előadás,
heurisztikus
beszélsetés

6. A kölostori köny.v,,:kdtúr,áilágyatói§2ágöd és F.idélyben:á 15. században
écqlÁczázqÁplpiénI\líqorrqrnrralrn,í1zAáewel,

előadás,

A kon ánöfiónfi feltétlentil szüksé§,es a jóvendő kö.fiftáiösok
§zá]il mivélpok,,kön á aktöbb"éV§ráiádosmúffiváh.
n targ' a történészhallgatók szántára is elérhető opcionáIisk ént azY .

2. F ilüs ékéíCii§yöjtöményé az,pt§ri ööiö§öiszágbán é§ Rómában:,Á
hellnisztikus kor könyvtárai (Alexandria, Pergamon). Olvasási szokások az
|1 |oKorDan



beszélgetés

fl 
; r{ an:qá]köryüg1l6tOt@tin}fiarat< Mágyarors rág*nn. Mffiá§ kiff előadás,

heurisáikus
beszélsetés

8. A barokk kori könyvtárak álialános jéllemzése Nyugat-Európában (16-
1 8. sz): építkezés, gyűjtés, könyvrendezés, katalógusók. Teremkönyvtárak,
az uralkodói gyűjtemények reprezentációs és mintaadó szerépé

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

9. Hires és jelentős barokk könyvtárák Európában. típusok: királyi,
egyetemi, iskolai, magán. Tudós és ,,népi" Ólvasók, nyomtatványok
hasinálata a tars ad alom kri l önböző réte ge i bén.

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

10. Magyarországi könyvtarak helyiéié a I6-i7. szétzadbarl: főúri, iskolai,
egyházi gyűjtemények, az erdélyi fejedelmek könyvtárai

előadás,
heurisáikus
beszélgetés

1 l. Magyar foúri, katolikus fópapi könyvtarak, főiskolák és szakiskolák
könyvlarai a',t8 i §l#adban:*'ná i§ iétéző nagr.Érújteáfuek kiáiát<ut asa

előadás,
heurisztikus
beszélgetés

l2. Nyugat-Európa és az Egyesült Allamok könyvtárai a l9. században:
tudományos gyűj temények. Al lomány gyors gyarapodása, új katalogizálási
módszerek. Módern közművelődési könvvtárak.

előadás,
heurisztikus
beszélsetés

f,848
:=::=

"'..],

előadás,
heurisztikus
beszélsetés
előadás,
heurisztikus
beszélsetés

rnep{rylssgenpl( g}/:CII§,növel{9.o,§§e; korsz§rü ka.talogllzáI{s,lmodszeüök

Könyvészet
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8.2 Széminarium lLabor Didaktikai
módszerek

Megjegy-
zések

1. Az ókori könyvtárakra vonatkozó fonások elemzése közös munka
2. A középkori könyvtáral<ravonatkozó források elemzése közös munka
3. Az ókori és középkori könytarák történetére vonatkozó múvek közös munka

4. .}i{:áty ás király könyvtarának elemzése közös munka
5. A reformáció hatása a könyvtárak összetételére megbeszélés
6, Különfele könlwbeszerzési lehetőségek Nyugat-Európában és
Magyarországon

megbeszélés

7 8. száyadi könvvsvűitők céliaA íneoheqzéléc
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9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív
munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárw tartalmával.

elemző és kfitikai készség fejlesztése
interdiszciplinaritás

előhasznáIata

10. Ertékelés
Tevékenység típusa 10.1 Brtékélé§i

kri éiiu ók
1 0.2 Ertékelési módszerek 10.3 Aránya a végső

iesyben
10.4 Előadás szóbeli vizsga 80%
10.5 Szeminárium l Labor 20%
1 0.6 A teljesítmény minimumkövetelményei

a min. 7 }oÁ-os aktív j elenlét
5-ös jegy elérésea

)

kitöltés dátuma

2018. szeptember29.

Az íntézeti j óváhagyás dátuma

2018. szeptember 30.

Előadás felelőse szeminárium felelőse

Intézetigazgatő

Dr. Nagy Róbert Miklós
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