
A NEMZETKÖZI DIÁKKLUBB TEVÉKENYSÉGE 

WIESEL KATAUN, a Nemzetközi Diákklub főelőadója 

Az Oktatási Minisztérium /akkor Művelődésügyi Minisztérium/ Nem-
zetközi Kapcsolatok Főosztálya 1971-ben célul tűzte ki a Nemzetközi Di-
ákklub megalakítását. A határozat okai a következők voltak. A Magyaror-
szágon tanuló többezer külföldi hallgató nagy része különböző szövetségek-
be tömörült. Ezek a szövetségek szabálytalanul folytatták tevékenységüket, 
és működésük mindig esetleges volt. Szükségessé vált tehát egy olyan in-
tézmény létrehozása, melynek keretei között — a rájuk vonatkozó hatályos 
rendelkezéseknek megfelelően — ezek a diákszövetségek szabályos egyesü-
letekké alakulva tervszerű munkát végeznek. 1972-ben megnyílt a Nem-
zetközi Diákklub. 

A Nemzetközi Diákklub alapvető célkitűzése a Magyarországon tanuló 
külföldi diákok között az internacionalizmus, a béke és a haladás ügyének 
tudatosítása, elmélyítése, a világ fiataljaival. — köztük a magyar fiatalok-
kal — való barátság erősítése. A Nemzetközi Diákklub segíti a Magyaro]> 
szágon tartósan tanulmányokat folytató külföldi hallgatók számára kulturá-
lis öntevékenységük gyakorlását, a szabadidő hasznos és kulturált eltölté-
sét, szakmai továbbképzésüket, a Magyar Népköztársaság kulturális, t á r -
sadalmi, történeti, gazdasági életének megismerését. 

A Nemzetközi Diákklub célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a 
kulturális öntevékenység, a kulturális tömegfelvilágosító munka és szóra-
koztatás formáit alkalmazza. 

A Nemzetközi Diákklub élén a Klubtitkárság áll. Ez koordinálja és 
irányítja a klub munkáját. Mellette működik a Klubtanács, melynek tagjai 
a magyar állami és társadalmi szervek illetékes képviselői, valamint az 
Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya által jóváhagyott 
kulturális egyesületek elnökei. 

A Nemzetközi Diákklub alapvető szervei a kulturális egyesületek. 
A kulturális egyesületek a vezetőségeik irányításával működnek. Az 5-7 
tagú vezetőséget az egyesületek éves konferenciáin választják. 

A Nemzetközi Diákklub tevékenysége az éves munkaterv alapján tö r -
ténik. Munkatervük úgy készül, hogy az évi vezetőképző tábor gyűlésén a 
hallgatók beterjesztik az egyesület éves munkatervét, és a Klubtitkárság 
is beterjeszti központi munkatervét. A kettőt koordinálva és megvitatva 
készül el a klub végleges munkaterve. A Nemzetközi Diákklub speciális 
jellegéből adódóan feladatai sokrétűek és szerteágazóak. 
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Az elmúlt tanév során például az alábbi rendezvényeket tartottuk: 

rendezvény rendezvény résztvevők 
megnevezése száma /á t lag / száma 

I , kontinens est 2 1200 fő 
П.nemzeti ünnep 23 900-1000 fő 

III. szolidaritási est 25 300- 500 fő 
IV. baráti találkozó 28 50- 100 fő 
V.társadalmi munka 17 30- 40 fő 

VI. konferenciák 17 50- 100 fő 
VII.intézeti központi 

rendezvény 9 100- 300 fő 
Vin. fórum 5 100- 150 fő 

IX. előadás 11 30- 50 fő 
X. emlékünnepségek 5 100- 300 fő 

XI.esküvő 5 50- 100 fő 
ХП. kirándulás 5 50 fő 

ХШ. táborok 400 fő 
XIV. nyári munka 900-1000 fő 

Ugy érezzük, a Nemzetközi Diákklub az elmúlt évek során megvaló-
sította célkitűzéseit, és a külföldi hallgatók kulturális tevékenységének 
összefogásával ténylegesen is előmozdította a Magyarországon tartósan t a -
nulmányokatfolytató külföldi diákok között az internacionalizmus, a béke és 
a haladás ügyének támogatását. 

РАБОТА МЕЖДУНАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА 

Каталин Визел, сотрудник международного 
студенческого клуба 

(резюме) 
Международный Студенческий Клуб создан по решению Министерст-

ва Образования ВНР в 1972 году. Его задачей является координация 
деятельности культурных организаций и разных групп иностранных 
студентов, аспирантов, обучающихся в Венгрии.Цель работы - укреп-
ление и развитие среди иностранных студентов интернационализма, 
сознательного отношения к миру и общественному прогрессу. С этой 
целью организуются в Клубе различного типа мероприятия (вечера 
разных континентов, национальные празднику., митинги солидарности 
и т.п.). 
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В круг основных задач клуба входит помощь в воспитательной работе Подготовительного института. В клубе действуют различные кружки, помогающие студентам в развитии профессиональных знаний. 

DIE ARBEIT DES INTERNATIONALEN STUDENTENKLUBS 

Katalin Wiesel, Hauptreferentin des 
Internationalen Studentenklubs 

am Internationalen Vorbereitungsinstitut, Budapest 
Resümee 

Der Internationale Studentenklub wurde auf Beschluß 
der Hauptabteilung für Internationale Beziehungen des Mi-
nisteriums für Bildungswesen gegründet. Seine Aufgabe ist 
die Organisation und Integration der Studentengruppen von 
verschiedenen ausländischen Stipendiaten und Aspiranten 
sowie TESCO-Lehrlingen. 

Unsere Zielstellung ist die Verbreitung und Vertiefung 
der Ideen des Internationalismus, des Friedens und der ge-
sellschaftlichen Entwicklung unter den ausländischen Stu-
denten. 

Zu diesem Zweck organisieren wir verschiedene Veran-
staltungen für die ausländischen Studenten: Kontinent-
-Abende, Veranstaltungen anläßlich nationaler Feiertage, 
Solidaritätsaktionen und weitere Programme. Unsere grund-
sätzliche Aufgabe ist aber die Unterstützung der erziehe-
rischen Arbeit im Internationalen Vorbereitungsinstitut. 

Mit Hilfe von Fachklubs leisten wir auch einen hohen 
Beitrag zum Studium der Studenten. 
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