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II. 

 

Tantárgyleírás 

 

A tantárgy címe A 19. századi sajtó mint Kárpátalja történelmének forrása 

Tanszék Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék 
Képzési program  

A tantárgy típusa, 
kreditértéke, óraszáma 
(előadás/szeminárium/önálló 
munka) 

Típus (kötelező vagy választható): választható 
Kreditérték: 4 
Előadás: 16 
Szeminárium/gyakorlat: 14 
Laboratóriumi munka: 0 
Önálló munka: 90 

Tárgyfelelős oktató(k) (név, 
tudományos fokozat, 
tudományos cím, e-mail 
cím) 

 
Molnár Ferenc, PhD, tanszéki docens 
molnar.ferenc@kmf.org.ua 

A tantárgy előkövetelményei - 

A tantárgy általános 
ismertetése, célja, várható 
eredményei, főbb témakörei 
 
 

 
A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a történelmi 
folyamatok alakulásával, emellett a történészi hivatás egyik főbb 
tevékenységével, az időszaki kiadványokkal mint történelmi 
forrásokkal való munkával, amely bővebb információval szolgál 
Kárpátalja történelméről. 
 
A kurzus feladata: betekintést nyújtani a mai Kárpátalja 19. 
századati történetére vonatkozó források sajátosságaiba, ezen 
belül felvázolni azokat a távlati lehetőségeket, amelyek révén a 
korabeli sajtó hozzájárulhat Kárpátalja történetének mélyebb 
megismeréséhez és a történeti forráskutatás fejlődéséhez. 
 
Kialakítandó kompetenciák: 
 
– A különböző forrásokból származó információk keresésének, 
feldolgozásának és elemzésének készsége. 
– Az ismeretek gyakorlati helyzetekben való alkalmazásának 
képessége. 
– Képesnek lenni a kritika és az önkritika megfogalmazására. 
– Képesnek lenni a történelmi forrásértékű időszaki kiadványok 
korszerű módszerekkel, valamint a modern technikai 
eszközökkel való feldolgozására. 
 
 

mailto:molnar.ferenc@kmf.org.ua


Főbb témakörök: 
I. modul. A mai Kárpátalja területén megjelenő 19. századi 
időszaki kiadványok jellegzetességei. 
II. modul. Politikai és megyei lapok. Vegyes tartalmú időszaki 
kiadványok. 
III. modul. Egyházi, kulturális és pedagógiai lapok. Szatirikus 
folyóiratok. 
 

A tantárgy teljesítésének és 
értékelésének feltételei 
 
 

 
A gyakorlati munkák során megszerezhető maximálisan 60 
pont. A vizsgán megszerezhető 40 pont. 
A vizsgatételek két vizsgakérdésből állnak: egyenként 20 pontot 
érnek. 
 

A tantárggyal kapcsolatos 
egyéb tudnivalók, 
követelmények 

A tantárgyhoz kapcsolódó online felület: 
 
https://kmf.uz.ua/hu/hallgatoknak/szabadon-valaszthato-tantargyak/ 
 

A tantárgy alapvető 
irodalma és digitális 
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