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Videó és film stílusgyakorlatok,  
operatőri ismeretek I.-II.

E tantárgy keretében hallgatóink két féléven át gyakorlatban is megismerik 
a filmes formanyelv eszközeit. Műhelymunka során elsajátítják a klasszikus 

képkomponálás szabályait, kipróbálnak újabb hatásmechanizmusokat. Célunk, 
hogy a felvételkészítési és utómunka folyamat egyes fázisait,  

egymásra hatását hallgatóink összefüggéseiben lássák.

Múzeumok és múzeumpedagógia világszerte 
Nehéz egy félév alatt, heti két órában bejárni a világ nagy múzeumait, megis-
merkedni érdekes kutatásokkal, különleges kiállításokkal, kiemelkedő tárgyak-
kal. Mindez persze virtuálisan történik, sajnos. Mégis kapsz egy körképet arról, 
amire érdemes a múzeumi világban odafigyelni. 

A tárgy keretében szó van a megakiállítások divatjáról, és a másik végleten  
a kicsi, de annál jelentősebb kiállításokról. Bekukkantunk – a te segítségeddel 
is – a British Museumba, a Metropolitan-be, a Louvre-ba, mint nagy művészeti 
múzeumokba, a londoni, new-yorki, bécsi természettudományi múzeumba,  
az Exploratóriumba San Francicsoban, és összeveszünk az Elgin márványok sorsán.

Tanítás tárgyakkal 
E tantárgy tárgya a tárgy, egyfelől, a módszer másfelől. Interaktív félév. Saját, 

most felfedezendő értékeid, a múzeumokban kiállított közkincs, és bármilyen, 
szemléltetésre, csodálatkeltésre szolgáló tárgy a középpontba kerülhet. 

Gondoltál már arra, hogy bármit szóba hozhatsz, ha van nálad egy ötforintos? 
Hogy száz kérdés merülhet fel egy darab drót kapcsán, amire soha még egy 

másodperc figyelmet nem szántál? Tudod, hogy hogyan viselkedsz egy múzeu-
mi kiállításban? Hogy magadat is jobban megismered, ha másokat ott megfi-

gyelsz? Ha tanár leszel, minden órádon hasznát veheted e félévnek, kommuni-
kátorként a munkaadód sikerét segítheted vele. Ha igazán beszállsz,  

még te is egy kicsit másként fogod látni a világ dolgait.

Kiállítási kommunikáció
Nem lehet nem kommunikálni. Ahogy nézünk, ahogy ülünk, állunk, ahogy ki-
nézünk, az rengeteg információt ad rólunk, és árnyalja azt, ahogyan elmondjuk 
mondanivalónkat. Nos, ugyanígy segítik a múzeumokat, a termelő vállalkozáso-
kat és még az országokat is a kiállítások. A jó kiállítás – művészet.

A kiállításban a tárgyak vannak a középpontban, de egyáltalán nem rajtuk mú-
lik, hogy a kiállítás sikeres lesz-e. Gondoltál már arra, hogyan készül egy nagy, 
sikeres kiállítás? Hányan, hogyan működnek közre benne? És mi mindenre van 
gondjuk? Máshogy fogod ezután látni a múzeumi kiállításokat. És arra gondol-
tál, hogy te magad is készíthetsz kiállítást? Sőt, készítettél már, rengetegszer, 
csak soha nem gondoltál rá, hogy a szobád, az asztalod is kiállítás a maga mód-
ján. Nem árt erről is tudni.

Tudományról beszélni, írni nem könnyű: a tudósok  
szakszerűséget várnak, a közönség egyszerűséget.  
Meg lehet mindkét szempontnak felelni? Igen, csak  
meg kell tanulni a módját. A tudomány, a média,  
a múzeumi ismeretterjesztés profi művelőitől. 

Erre nyújt lehetőséget ez a mesterszak – és persze 
a gyakorlatban, „élesben” is, médiaműhelyekben  
és kiállításokon.
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A vizuális nyelv alapjai
A filmezés, fotózás esztétikai és technikai alapjait, a látást befolyásoló pszicho-
lógiai és kulturális hatásokat és  képi kommunikáció média-műfajait mutatjuk 
be ezen a kurzuson, sok gyakorlattal. 

A mozgóképi ismeretekkel foglalkozó órákon áttekintjük a film fejlődését nap-
jainkig, megismerjük a mozgóképi formanyelvet, a műfajok kialakulását, jelleg-
zetességeit. Ezen belül nagy hangsúlyt kap a filmes ismeretterjesztés fejlődése 
és a különböző platformok vizsgálata. Rövid filmrészletek, filmelemzési feladat 
készíti elő a mozgókép kreatív alkalmazását.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉS UNESCO MULTIMÉDIAPEDAGÓGIA KÖZPONT

Bevezetés az ismeretterjesztésbe
Ez a tantárgy egy komplex mindenre kiterjedő bevezetést nyújt a hallgatóknak 
az ismeretterjesztés világába. Megismerkedhetnek azzal, hogy egy tárgy mi-
képp tud ismereteket terjeszteni. Fejlesztésre kerül a kommunikációs készség, 
megismerkednek a kommunikációs gesztusokkal és ezen kívül több múzeumba 
is ellátogatunk a félév során.

Lehetőséget biztosítunk a Múzeumi Szakirányon arra, hogy a hallgatóink  
az órák keretében ingyenesen múzeumokat tekinthessenek meg.  

Nyomtatott és online tudományos újságírás,  
Nyomtatott és online tudományos újságírás  

a gyakorlatban
Szeretnél színesen és élvezetesen írni egy űrexpedícióról, vagy az őssejtek-
ről? Minderre képes lehetsz, ha részt veszel a tudományos újságírás jelleg-

zetességeit, szerepét és jelentőségét megismertető előadássorozaton, vagy  
a gyakorlati foglalkozásokon, ahol a szakmai fogásokat sajátíthatod el.       

Az iskolapadból kikerülve a lakosság túlnyomó része a médiából szerzi műszaki-
tudományos ismereteit. Mi ennek megfelelően a tudományos újságíró szerepe: 
megfigyelő? Híd a tudomány és a közvélemény között? Kritikus? Ellenőr? Hogy 

dolgozik a tudományos újságíró és milyen etikai veszélyek fenyegethetik  
munkáját. Néhány kérdés, amire a kurzuson választ kaphatsz.

Intézményi kommunikáció
A tudománykommunikációs munka zöme ott zajlik, ahol a hírek születnek.  
A kutatóintézetekben, egyetemeken, múzeumokban, innovatív vállalatoknál.  
E szervezetek kommunikációs vezetői osztják meg tudásukat a kurzus során  
a hallgatókkal.

E kurzus értéke alapvetően meghívott előadóink tudása. A kommunikációs  
vezetők, sajtófőnökök, szóvivők saját tapasztalataik révén a „terepen” zajló 
tudománykommunikációs munkáról adnak első kézből tájékoztatást. A kurzus 
végén a hallgatók egy szabadon választott intézménytípushoz készítenek  
kommunikációs tervet.

főszerkesztő:  Palugyai István
szerkesztők:  Holger Wormer – Markus Lehmkuhl –
  Bán László – Neumann Viktor
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T U D O M Á N Y K O M M U N I K Á C I Ó

Tudományos újságírásÚttörő vállalkozásnak gyürkőztek neki e kötet szerzői, szerkesztői. Magyar nyelven 
nemhogy tankönyv, de tanulmánykötet sem jelent még meg a tudományos újságírás-
ról. A tudománykommunikáció e speciális területének hazánkban még nincs igazán 
alapos empirikus háttere, noha jól körülhatárolható feladatot lát el a médián belül.
E tankönyv készítésekor két, a tudományos újságírás és a tudománykommunikáció 
kutatásában, illetve oktatásában nagy hagyományokkal rendelkező német felsőokta-
tási intézmény szakemberei voltak segítségünkre. A Dortmundi Egyetemen működő 
Újságírás Intézet Tudományos Újságíró Tanszékének, valamint a berlini Freie 
Universität (Szabad Egyetem) tudományos újságírással foglalkozó részlegének 
munkatársai rengeteg felbecsülhetetlen ismerettel, adattal, forrásértékű bibliográfi-
ával gazdagították a könyv anyagát. Rajtuk kívül az amerikai tudományos újságírás 
jelentős alakja, Deborah Blum új tankönyve is fontos forrásként szerepelt a műfaj 
egyik korszerű ágának ismertetésekor. A hazai vonatkozású fejezeteket természete-
sen magyar szakemberek írták.
Az eltérő forrásanyag, az esetenként különböző megközelítési mód némileg mozaikos 
szerkezetűvé teszi a könyvet. Azonos viszont a szemlélet, amely a mai médián belül 
fontos szerepet tulajdonít a tudományos újságírásnak. A szerkesztők szándéka az 
volt, hogy a könyv végére az olvasókban egységes kép alakuljon ki arról, miről is szól 
ez a műfaj, ez a foglalkozás, ez a szakma, amit úgy nevezünk: tudományos újságírás. 
A többit úgyis a mindennapi gyakorlás során sajátíthatja el az, akinek e könyvvel 
sikerült felkeltenünk az érdeklődését.
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Természettudományos hírek kezelése,  
hírügynökségi munka
Hogy választjuk ki a tudományos híreket? Mi az a hírérzékenység?  
Milyen forrásokból dolgozik a tudományos újságíró? Hogy ellenőrzi a híreket 
és hogyan dolgozza fel? A hírszerkesztési gyakorlat mindenféle kommunikáció 
alapegységével, a hírrel foglalkozik. 

A félév során a hallgatók megtanulják a tudományos hírek kiválasztását és  
elkészítését hazai és külföldi forrás alapján. Tudósítást írnak helyszíni esemény-
ről, valamint hírmagyarázatot gyártanak egy meglévő hírhez.  
A szemeszter végén egy tévés tudományos hírösszeállítást is készítenek  
a központ videostúdiójában. 

Társadalmi konfliktusok a tudományban 
Viták a GMO, vagy a hungarikumnak kikiáltott akác körül. Van-e klímaváltozás 
és hogy ítéljük meg az atomenergiát? Isten indította az evolúciót? A tudomány 
nemcsak eredményekről, hanem társadalmi konfliktusokról is szól. E kurzus 
ezeket tekinti át. 

Meghívott előadóink a Bős-nagymarosi konfliktustól a bioetikai kérdéseken és  
a természetvédelmi problémákon át a szabadalmi ügyekig és az áltudomány 
vitatott bugyraiig az ország elismert szakértői, akik egy-egy téma kapcsán fel-
fejtik, milyen módon kezelheti egy jó tudománykommunikációs szakember  
az ilyen konfliktusokat. 

Tipográfia és grafika I-II.
A tudománykommunikációban jól hasznosítható témákkal foglalkozunk a grafi-

ka és a tipográfia területén belül. Az egyik ilyen téma az arculat tervezés, a másik 
pedig az infografika. Ezeket járjuk körbe úgy, hogy a diákok közben megtanulják 

kezelni a grafikus szoftvereket és hozzá tudjanak szólni  
egy-egy adott téma vizuális megjelenítéséhez.

A természettudományok aktuális eredményei
Mire a tankönyvbe kerül, már el is avul... A természettudományok viharos fejlő-

dése, eredményeik gyors technikai alkalmazása, a rájuk épülő világkép folytonos 
átalakulása még a szakembereknek is nehézzé teszik az új felfedezések, elméle-

tek és technológiák naprakész követését. Még nehezebb a laikusok dolga, akiket 
ráadásul még az áltudományos szenzációk burjánzása is megzavarhat a tájéko-
zódásban. A tudományos ismeretterjesztésben dolgozóknak ezért kötelessége 

követni a természettudományok új eredményeit, és munkájuk során építeni 
tudásukra. Előadásainkon a TTK legjobb szakemberei ismertetik meg  

a hallgatókkal a fizika, kémia, biológia és a földtudományok legfrissebb  
fejleményeit, az ezekkel kapcsolatban felmerülő, a laikusokat is  

érdeklő kérdéseket és a válaszok szakmai hátterét.

msc képzésünkről dióhéjban
A Közép-Európában egyedüli, Tudománykommunikáció  
a természettudományban mesterképzésben az első évben 
bevezető, és az egyéni kommunikációs készségeket fejlesz-
tő tárgyak vannak. 

A második évben két specializáción (Tudománykommuni káció, 
tudományos ismeretterjesztés, illetve Természet tudo mányos 
múzeumi ismeretterjesztés) lehet felkészülni a médiában vagy 
a múzeumokban és más kiállításokban folytatott kreatív 

Várjuk a képzésbe
• A természettudományi, informatikus, műszaki, orvosi  
és agrár alapszakokon (BSc) végzetteket. 

• E területeken a mesterképzésben (MSc), illetve  
az egységes, osztatlan képzésben szerzett egyetemi  
vagy főiskolai diplomával rendelkezőket.

• Azokat a természettudományos vagy műszaki tárgyakat 
oktató tanárokat, orvosokat, mérnököket, pszichológuso-
kat is, akik kommunikációs képességeiket fejleszteni kíván-
ják, hogy tudományáguk ismereteit hatásosan terjeszthes-
sék, vagy kutatásmenedzseri munkát végezhessenek.

munkára, illetve a tudomány eredményei nek széleskörű 
ismertetésére, intézményi kommunikációra, kommunikáci-
ós és múzeumpedagógiai projektek vezetésére. 

Mindkét képzési irányban oktatunk a kutatás menedzs-
ment jére felkészítő ismereteket is. A képzés az egyetem 
mellett a tudománykommunikáció természetes közegé -
ben:  kutatóhelyeken, médiaműhelyekben, múzeumok-
ban is folyik.

Egyéb szakokról jövőknek feltétel:
50 kreditnyi természettudományos/műszaki tantárgy sike-
res elvégzésének igazolása. Az 50 kreditből 20 nálunk  
az első tanévben is pótolható.

További részletek

http://edutech.elte.hu/
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Médiabeszéd
A tantárgy célja olyan megalapozott elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani, 

amelyek képessé teszik a hallgatókat arra, hogy tudományos eredményekről, 
jelenségekről stb. érthetően és élvezetesen,  

plasztikusan legyenek képesek kommunikálni.

Tematikai elemek:

• A megcélzott közönség és a stílus viszonya
• A társadalmi elvárások kezelése, viszonya a szakmai értékekhez
• Az áltudományok és a dilettantizmus kezelésének eszközei
• Korszerű trendek illetve divatok a tudományos ismeretterjesztésben
• A figyelemfelkeltés verbális eszközei, a szenzációk kezelése
• A közhelyek elkerülése, plasztikus példák alkalmazása
• A humor alkalmazása a tudománykommunikációban

ÍzelÍtő a tantárgyainkból 

Tudományos kutatások  
a természettudományi múzeumokban

Aki a szakra bejutott, annak valamennyi természettudományos ismerete már 
van. Ez a tantárgy ahhoz segíti hozzá, hogy kicsit többet tudjon a múzeumok-

ban a háttérben folyó tudományos munkákról, bepillantást nyerjen a gyűjtemé-
nyekbe, és ami a legfontosabb, kutatókkal ismerkedjen. 

Ez a tantárgy bevezetés a múzeumok világába, a gyakorlatban kapcsolja össze 
korábbi tanulmányaidat a tudománykommunikációval. Az órák egy része nem 
az egyetemen van, hanem a Magyar Természettudományi Múzeum három épü-
letének valamelyikében, olyan helyeken, ahová a közönség sohasem jut el. Elő-
adóink a múzeum vezető kutatói. Témáink az ásványtantól a dinoszauruszokig, 

a moháktól a földikutyákig vagy akár a múmiákig terjednek,  
a legmodernebb múzeumi kutatásokat ölelik fel.

szerkesztette: 

Vásárhelyi Tamás – Kárpáti Andrea

Vá
sá

rh
el

yi
 Ta

m
ás

 –
 K

ár
pá

ti 
An

dr
ea

    
 M

úz
eu

m
i t

an
ul

ás

Magyarországon évente mintegy 10 millió látogató keresi fel az ország 800 muzeális 
intézményét. A látogatók közt sok a gyermek, akik óvodai vagy iskolai csoportban 
 érkeznek. A gyermekek jó részét szülő vagy pedagógus hozza, azért, hogy a múzeum-
ban különleges élmények közepette tanuljanak. Nem kevés azoknak a felnőtteknek  
a száma sem, akik szintén tanulási szándékkal érkeznek, legyen az tudatos törekvés 
vagy csak az új, ismeretlen megismerésének vágya. 
A ma múzeuma sokféle funkciót tölt be: gyűjt, raktároz, kutat és kiállít, emellett  
 ismeretterjesztő könyvtár és dokumentációs központ is, amelyben előadótermek 
és műhelyek működnek, éttermet nyitottak, koncerteket és bálokat rendeznek. Mi 
örülünk annak, hogy a múzeum újra népszerű, fontos intézménye lett az elitkultúrá-
nak, s nyitott a tömegkultúra, a közművelődés felé is, csendes, magasztos templom-
ból élő, érdekes helyszínné vált. Divatos hely lett, ahol gyakorta illik megjelenni, ahol 
 izgalmas szellemi kalandokra számíthat a látogató – és arra is, hogy az interpretátor, 
a múzeumpedagógus, és gyakran a kutató, a kurátor is társául szegődik a művekhez, 
tárgyakhoz vezető úton.
Ebben a kötetben külföldi és hazai szerzők, a múzeumi világ ismert szakemberei 
gyűjtötték össze a múzeumi ismeretátadással, múzeumi tanulással kapcsolatos 
tapasztalat legjavát. A kötetet haszonnal forgathatják pedagógusok, iskolai szabadidő -
szervezők, közoktatási vezetők, minden múzeumban dolgozó szakember, és mind-
azok, akik kultúráról, kommunikációról, pedagógiáról tanulnak vagy tanítanak. 
Az alkotók remélik, hogy együttműködésük hozzájárul a múzeumok népszerűségé-
nek itthon is tapasztalható növekedéséhez.

Múzeumi tanulásMúzeumi tanulásMúzeumi tanulásMúzeumi tanulás

T U D O M Á N Y K O M M U N I K Á C I Ó
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