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Kurzus kódja(i): FLMD-322.78 

Kurzus címe: Digitális bölcsészet alapozó 

Tanár neve: Andorka György 

Kurzus időpontja, helye: Hétfő 16:00-17:30, -135 

Kurzus típusa: Szeminárium 

Kurzus leírása: A szeminárium gyakorlati alapozást nyújt a digitális bölcsészet tárgykörébe 
tartozó tipikus projektek kivitelezéséhez. A cél a kutatások során 
alkalmazható szoftvereszközök megismerése és azok alapelveinek 
megértése, a vonatkozó problémamegoldási szemlélet elsajátítása. Kiemelt 
hangsúlyt fektetünk továbbá a témában való további, önálló elmélyülés 
elősegítésére – új vagy ismeretlen technológiával való találkozás esetén 
ijedtség helyett a „tudjuk, melyik könyvet kell levenni a polcról”-mentalitás 
felépítésére. 
A félév során egyfelől megismerkedünk a tudományos területek egyik 
standard programnyelvének számító Python alapjaival, ezzel párhuzamosan 
pedig – a rendelkezésre álló időnek megfelelő mélységben – az alábbi témák 
kerülnek terítékre: 
 

 Szövegfeldolgozás, reguláris kifejezések 
 Digitális/digitalizált adatok elérhetőségei és kezelési lehetőségei 

(strukturálatlan és félig strukturált adatok – CSV, JSON, XML –, 
relációs adatbázisok alapelvei, API-k) 

 Verziókövetés, nyílt forráskód, kollaboráció (Git, GitHub, Jupyter 
Notebook) 

 Egyéb, a kutatómunkához tágabban kapcsolódó, illetve a mindennapi 
munkát megkönnyítő eszközök (hivatkozáskezelő szoftverek, 
makrók, stb.) 

 

Kurzus teljesítésének követelményei: A kurzus gyakorlati fókuszú, a bemutatott eszközök és módszerek élesben 
történő kipróbálásáról szól, ezért az órákra saját laptoppal érdemes jönni. A 
tárgyhoz mindemellett semmiféle specifikus előismeret nem elvárás! 
A jegyszerzés feltétele az aktív órai részvétel, valamint a kiadott rövid házi 
feladatok és a félév végi (megbeszélés szerint akár csoportos) projektfeladat 
elkészítése. 

Elsajátítandó kompetenciák  
és módszerek 

A programozási nyelvek alapelveinek megértése, algoritmikus gondolkodás 
elsajátítása, a humántudományos munkában is hasznosítható absztrakciós 
készségek fejlesztése. Egyszerű szkriptek írása digitalizált adatok és fájlok 
kezelésével kapcsolatos gyakorlati problémák megoldására. A nyílt 
forráskódú szoftverek és a „nyílt tudomány” elveinek megismerése. 

Ajánlott irodalom és segédanyagok: Hillis, Daniel: Üzenet a kövön. Budapest: Vince Kiadó, 1999. 
Jessica McKellar: A hands-on introduction to Python for beginning 
programmers  
https://www.youtube.com/watch?v=MirG-vJOg04  
Automate the Boring Stuff with Python 
https://automatetheboringstuff.com/ 
Godsey, Brian: Where data might live, and how to interact with it. In: Uő: 
Think Like a Data Scientist. Manning, 2017. pp. 44-56. 
https://livebook.manning.com/book/think-like-a-data-scientist/chapter-3  
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