
 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KKK 

 

1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Digitális helytörténetírás szakirányú továbbképzési 

szak  

Angol megnevezése: Digital local history writing  

 

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: 

Digitális helytörténetíró szakember 

Angol megnevezése: Local history digitization specialist 

3. A szakirányú továbbképzés besorolása:  

3.1. Képzési terület szerinti besorolás: Bölcsészettudomány  

3.2. A végzettségi szint besorolása:  

3.2.1. ISCED 1997 szerint: A5 

3.2.2. ISCED 2011 szerint: 6  

3.2.3. az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 6  

3.2.4. a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 6 

3.3. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere 

szerinti tanulmányi területi besorolása:  

3.3.1. ISCED 1997 szerint: 022 Humán tudományok (kivéve: nyelvek) 

0222 Történelem és régészet 

3.3.2. ISCED-F 2013 szerint: 02 – Arts and humanities 

4. A felvétel feltétele(i):  

Felsőfokú végzettség: 

a) alapképzésben szerzett diploma (BA, BSC), vagy 

b) régi típusú főiskolai szintű végzettség és szakképzettség. 

 

5. A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév  

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit 

7. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, 

autonómia és felelősség):  

 

 



7.1. A képzés célja:  
 

A hallgatók képessé válnak a helytörténeti és a térség, régió történelmi, gazdasági, valamint 

kultúrtörténeti folyamatainak értékelésére, tanulságok levonására és a múlt történelmi és gazdasági, 

valamint kultúrtörténeti folyamatainak, jelenségeinek és személyiségeinek önálló elemzésére, digitális 

megjelenítésére. 

A cél olyan szakemberek képzése, akik közgyűjteményi és online adatbázis ismereteik birtokában 

képesek a különböző közgyűjteményi típusok online adatbázisaiban kutató, feldolgozó és rendszerező 

munkát végezni. Felkészültek a modern információs adatbázisokban történő kutatómunkára, az adatok 

gyűjtésére, rendszerezésére és feldolgozására. Képesek a közösségi adatbázis platform szerű 

alkalmazására és menedzselésére, adatbázisok kezelésére. 

A gyakorlat orientált kurzus, bevezeti a hallgatókat a digitális történetírás és helytörténetírás közös 

csomópontjaiba. A digitális környezet, mint a „social media,” blogok, kiállítások, digitális 

gyűjtemények, archívumok, és mobil applikációk megváltoztatják a történészek és a nagyközönség 

egymás közötti interakcióit. Ez a kurzus bevezetés a digitális történetírás elméletébe, módszereibe 

és a köztörténetírásba, beleértve a digitális kiállítások tervezését, digitális gyűjtemények leírását és 

publikálását, mobil számítástechnikát, közös felelősségvállalást, és a lokális történet értékelésének 

módszereit. A hallgató megismeri a helytörténetet egy digitális történeti projekt keretében. A munka 

egy platformon történik, ami lehetővé teszi számukra, hogy térbe ágyazott kiállításokat készítsenek, 

építsenek összhangban a térség fizikai „dokumentumaival”. A hallgató a kurzus elvégzése után a 

digitális történetírás módszereit használva, megérti a történelmi folyamatokat. Képessé válik, hogy 

egy adott témában digitális kiállítási kiállítást hozzon létre. 

  

    7.2. Szakmai kompetenciák:  

Tájékozott a magyar kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, adatai 

körében, s azt a digitális térben is tudja alkalmazni. Ismeri a magyar és lokális identitás szakterületileg 

legfontosabb kulturális objektumait, szövegeit, kontextusait, elektronikus adatbázisait. Ismeri a történeti 

Magyarország kulturális jellemzőit, az ezekre vonatkozó tudományos és népszerűsítő műfajokat. 

Tisztában van a helytörténetírás aktuális kérdéseivel, kutatási, elemzési és értelmezési módszereivel. 

Ismeri a szélesen értelmezett történettudomány alapvető és ezen belül a helytörténetírás szakkifejezéseit. 

Ismeri a település, térség nyelvének alapjait, a mezorégió, valamint a táj és kistáj történeti földrajzát. 

Képes eligazodni a szakirodalmakban, különös tekintettel a szakterminológiára, valamint a differenciált 

primér forrásokban. Képes eligazodni a történeti statisztika forrásaiban és online adatbázisaiban. Ismeri 

a helytörténet kutatásához kapcsolódó forrásőrző intézményi rendszert, azok adatbázisait, az ott történő 

kutatásra vonatkozó szabályokat, előírásokat. Megérti a digitális történetírás és helytörténetírás 

kapcsolatát. Megérti, hogy a digitális köztörténetírás hogyan működik, hogyan fejlődött ki, és mi a 

szerepe. Megismerkedik egy sor eszközzel, történészi megközelítéssel, amit a digitális történetírás 

használ. Képes lesz egy látogató központú kiállítás alkotására, és tapasztalatot szerez a digitális 

helytörténet alkotásában. 

 

7.2.1. Tudás: 

A hallgató ismeri a komplex helytörténeti narratívákat. Válaszolni tud az ok-okozati 

összefüggésekre, a változások folyamatait feltárva. Meg tudja keresni az alternatív nézőpontok 

kínálta lehetőségeket, főként akkor, ha azok konfliktusban állnak a saját vagy a konvencionális 

nézőponttal. Ismeri a múlt történéseihez kapcsolódó állításokat, valamint az azok alátámasztására 

szolgáló kritikai vizsgálatokat és megfelelő bizonyítékokat. Ismeri a magyar, s ezen belül a régió, 

valamint a település kulturális és történeti jelenségeit és a helyi hagyományok történeti beágyazottságát. 

Tudja a lokális identitásképző diskurzusok felépítését, működését, valamint a kulturális és történeti 

jelenségek kontextusba értelmezését. Ismeri a keresőrendszerek működtetésével, fejlesztésével, 

valamint a szolgáltatások nyújtásával és tervezésével kapcsolatos alapelveket. Tud világosan, 



közérthetően, ugyanakkor lényegre törően fogalmazni. Tud kritikusan és önkritikusan gondolkozni. 

 

7.2.2 Képesség: 

Képes: 

• a történelmi, illetve társadalmi és politikatörténeti kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására 

és rendszerezésére.  

• az információk rendszerezésére, kritikus elemzésére és feldolgozására.  

• a helytörténet jelenségeit értelmezni, ismeri a lokális múlt ismeretének közösségépítő és 

szervező erejét.  

• az összefüggő szövegek, valamint vizuális jelek, táblázatok, adatsorok, vizuális szövegek 

(mozgó-, állóképek, térképek, diagramok) megértésére és összetett értelmezésére.  

• hatékonyan kommunikálni és kiszolgálja a tudományos és ismeretterjesztő közönséget is. 

• megoldási javaslatokat adni az elemzés során felmerülő problémák értelmezésére.  

• az adott műfaj szabályrendszerének megfelelően, közérthetően, választékos stílusban írni.  

• megoldási javaslatokat adni az elemzés során felmerülő problémák értelmezésére. 

 

7.2.3 Attitűd:  

Érti és elfogadja, hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak és 

változóak. Képviseli a magyar lokális identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkori sokszínűségét. 

Tudatosan képviseli a történettudomány és társterületei szaknyelvi és kommunikációs normáit.  A 

történettudomány gondolkodásmódját hitelesen közvetíti. Mérlegeli a problémák sokoldalú módszertani 

megközelítésének lehetőségét. Törekszik történeti tudása folyamatos fejlesztésére. Motivált a 

kommunikációs, prezentációs, készségek elsajátítására, fejlesztésére.   

  

            7.2.4 Autonómiája és felelőssége: 

           Munkáját minden körülmények között felelősen, elméleti és gyakorlati megalapozottsággal végzi.   

Szakmai tovább fejlődésének tudatos és tervszerű irányítója; képzésekben, és szakmai 

továbbképzésekben, szupervízióban fejleszti ismereteit, kompetenciáit, szakmai tudását.   

Rendelkezik együttműködési készséggel, minőségtudattal, sikerorientáltsággal, saját tevékenysége 

kritikus értékelésének képességével, szolgáltatásorientáltsággal, alapvető pedagógiai és andragógiai 

készségekkel, egyéni döntéshozatalhoz és csoportmunkához szükséges képességgel, szervező- és 

kezdeményezőkészséggel.  

8. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és 

azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:  

 

A képzés szerkezete: 

 

8.1. Alapozó tantárgyak: 15 kredit  

Online adat báziskezelés, gazdaságtörténet, társadalomtörténet, Online adatbáziskezelés, 

gazdaságtörténet, Társadalomtörténet  

 

 8.2.Szakmai jellegű tantárgyak: 30 kredit 

 Művelődéstörténet, Történeti statisztika, Kartográfiai ismeretek, Helytörténet és a térképi 

ábrázolások, Történeti ikonográfia, Néprajz  

 

      8.3. Kiegészítő ismeretek, szabadon választható: 5 kredit 

Történeti földrajz 

 

     8.4. Szakdolgozat: 10 kredit 


