
ELTE BTK Történelem Szakos Portál
(h ttp ://tortenelem szak .eIte .hu )

Ahogy egyre bővül az Internet-használók köre, úgy nő a világháló szerepe az 
oktatásban és az oktatásszervezésben. A legtöbb európai és hazai egyetem 
igyekszik kihasználni az Internet kínálta lehetőségeket oktatói-kutatói tevé
kenysége ismertetésében. Éppen ezért nagy öröm szerkesztőségünk számára, 
hogy bemutathatjuk az ELTE BTK Történelem Szakos Portált, az ELTE BTK 
Történeti Intézetének hivatalos oldalát.

Portálunk elindulása közel egy éves szervezőmunka, s egy kis csapat (hall
gatók, oktatók, informatikusok) együttműködésének eredménye. A honlap 
létrehozásának gondolatát 2004 szeptemberében öt történelem szakos hallgató 
vetette fel a Történeti Intézetnek, mely rögtön a kezdeményezés mellé állt. 
Köszönettel tartozunk Főár János és Nagy Balázs Tanár Uraknak, akik kezdettől 
fogva kiemelten támogatták vállalkozásunkat, és tevékenyen járultak hozzá a 
honlap létrejöttéhez. Külön köszönet illeti továbbá a Habsburg-kori Kutatások 
Közalapítványt és a Habsburg Történeti Intézetet, amiért rendelkezésünkre bocsá
tottak egy, a portál működtetésére alkalmas szervergépet. A portál programo
zását és megjelenítésének kialakítását a ponte.hu Informatikai Kft. végezte, s a 
cég munkatársai korrigálják a felmerülő technikai problémákat, ők dolgoz
nak a honlap fejlesztésén. Munkájukat ezúton is köszönjük!

Az ELTE BTK Történelem Szakos Portál kalandos szervezési folyamat vé
gén, 2005. június 21-én kezdte meg működését. Mivel a honlap az ELTE BTK 
Történeti Intézetének hivatalos oldala is, szerkesztőségünk törekszik az Intézet 
tudományos és oktatási tevékenységének minél részletesebb és színesebb be
mutatására. Helyet kapnak itt a Történeti Intézet szervezeti egységeinek (tan
székek, könyvtár) oldalai, melyeket velük együttműködve alakítottunk ki és 
frissítünk folyamatosan. A tanszéki honlapok tartalmának feltöltéséhez nagyban 
hozzájárult a tanszéki összekötők (Dreska Gábor, Dubniczky Zsolt, KUment Judit, 
Körmendi Tamás, Majoros István, Nagy Balázs, Richly Gábor, Szabó Éva, Szívós Erika, 
Tapolcai László, Varga Zsuzsanna, Vasbányai Ferenc) segítsége, akik összegyűj töl
tök és eljuttatták nekünk az oktatói adatlapokat és a tanszékükkel kapcsolatos 
egyéb dokumentumokat.
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Nem véletlen, hogy az oldal neve „ELTE BTK Történelem Szakos Portál”. 
Célunk ugyanis nemcsak az Intézet tevékenységének bemutatása, hanem a 
történelem szakos hallgatók életének megkönnyítése a kezdetektől a szakzárá
sig, illetve azon túl, PhD-s tanulmányaik alatt. Igyekszünk segíteni az eligazo
dást a hivatalos ügyek útvesztőiben, átsegíteni a gólyákat az egyetemkezdés 
nehézségein, minél több pályázati lehetőségre felhívni a hallgatók figyelmét. 
Az „Ajánlók” rovat cikkeivel szeretnénk ismert és kevésbé ismert, új és régi 
könyvekkel, filmekkel, szakmai konferenciákkal, történelemmel foglalkozó 
linkekkel megismertetni Látogatóinkat. Ezekbe a rovatokba örömmel vesszük 
hallgatók és oktatók írásait is, hiszen számos olyan lehetőségről lehet tudomá
suk, melyek talán kívül esnek a szerkesztőség látókörén.

A portál egyik elsődleges célja, hogy javítsa a hallgatók és oktatók közötti 
kommunikációt. A történelem szak oktatók és hallgatók tekintetében egyaránt 
az egyik legnépesebb szak egyetemünkön. A honlap rendszeres használata 
egyszerűbbé teszi az egyetemi életet mindkét fél számára: a gyorsabb elérhe
tőség és információ-áramlás biztosításán túl a kurzusleírások, letölthető tema
tikák, segédanyagok stb. megkönnyítik az évkezdést, a számonkérésekre való 
felkészülést és reményeink szerint a tanszéki adminisztráció munkáját is. Véle
ménynyilvánításra lehetőség nyílik a „Fórum” rovatban, ahol az „Intézeti, tanszéki 
közlemények" fórumcsoportban a tanszékek munkatársainak módjukban áll, 
hogy hivatalos információikat közzétegyék a tanszékek számára kialakított vir
tuális faliújságokon.

Reméljük, hogy az ELTE BTK Történelem Szakos Portált egyre több oktató 
és hallgató ismeri meg és olvassa haszonnal, s hogy kihasználják mindazokat a 
lehetőségeket, melyeket a honlap biztosít számukra. Szerkesztőségünk a 
szerkesztoseg@vipmail.hu e-mail címen érhető el, ahová várunk minden ész
revételt, javaslatot, kritikát.

Tartalmas és szórakoztató böngészést kíván a Szerkesztőség:

Dobozy Nóra
Gyetvai Alexandra
Szlamka Erzsébet
Vajnági Márta

Budapest, 2005. szeptember 7,
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