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Kedves EduSenior Résztvevők!                                                                  

Kedves Alkotók! 

Kedves Szépkorú Társaink! 

Kedves Barátaink! 

A 3.KEMA Kedves Szakmai Partnerei! 

Kedves Fiatalabb Korosztály! 

 

Korábbi levelünkben már jeleztük, hogy IPARTÖRTÉNETÜNK EMLÉKEI címmel 

tervezzük egy új, ismertető, képző alprogram indítását az EduSenior keretein belül. Ez lett a 
második szakasz VIII. alprogramja, amelynek jelenlegi előkészületeiről szeretnénk alább 
beszámolni és egyben a véleményüket is szeretnénk kérni.   

Az egész életen át tartó tanulás  programja kulcskompetenciáinak egyike – az Európa 

Tanács meghatározása szerint – a „természet- és műszaki tudományok területe”, benne a 
gazdaság és közelebbről az ipari-, technikai fejlődéstörténetének témája. Ez iránt minden 
korosztály élénken érdeklődik, de a 65 év feletti korcsoportnak sajátos kapcsolata van (vagy 
lehet) ezekkel az eseményekkel mégpedig azáltal, hogy ők azok, akik a harmadik ipari 

forradalom szakaszát átélték, többen maguk is konkrét munkával alakították azt, és most –  a 
negyedik szakasz kezdetén  – birkóznak annak megismerésével.  

Különösen így van ez egy olyan régióban, mint Miskolc és vonzáskörzete, amely az ipari 
forradalmak korábbi időszakainak eseményeit  kiemelten tapasztalhatta, annak minden örömteli 
és terhes következményeivel együtt. Ezért tartja időszerűnek a Harmadik Kor Egyeteme 
Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke a témát  önálló képzési blokként a már sikeresen folyó 

EduSenior programjába felvenni, és e céllal a VIII. Alprogramot elindítani.  Logikus folytatása 
ez az első szakasz hetedik alprogram tartalmának, amely a következő címet viseli: „Az egész 
életen át tartó tanulás – a tudományok kialakulása, fejlődése, területei, felelőssége – a tudomány 
és technika nagy pillanatai!”  

Itt megyénkben a technikai innováció nyomai az őskortól kezdve megtalálhatók, a hazai ipari-
forradalom meghatározó szakmái, a bányászat, a vaskohászat számos emlékével elsősorban mi  

rendelkezünk, az itt élő családok ezrei munkájukkal szorosan kötődtek és jelenleg is kötődnek 
az ipar valamelyik ágához. Többünk meggyőződése tehát, hogy ennek a rendkívül értékes, a 
jelent és a jövőt is befolyásoló, csak a környezetünkben tapasztalható hagyatékunkat 
érdekünkben áll és egyben kötelességünk, ily módon is őrizni és hasznosítani. 

A VIII. alprogram tervezett tematikája  

 A tervezett sorozattal elsősorban az a célunk, 

◦  hogy az ipar társadalmi  jelentőségét a gyakorlat szempontjából röviden 

bemutassuk, 

◦ hogy átfogó képet nyújtsunk régiónk ez irányú kiemelkedő jellemzőiről, 
hagyatékáról, a jövőbeni lehetőségéről, 

◦ hogy személy szerint a résztvevők módot, lehetőséget, ösztönzést kapjanak saját 
ipari emlékeik. tapasztalataik, élményeik tömör megfogalmazására és ezzel nyomot 
hagyjanak eddigi életútjuknak egyik fontos történelmi jelentőségű benyomásáról.  

 A fenti tartalom 2x4 téma-csoportban, önálló előadásként, a megfelelő  

szakirodalommal és egyéb szükséges kiegészítésekkel ellátva kerül a hallgatóság elé. 

A tervezett 2x4 témacsoport a következő: 
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 Az első csoport: 2020. szeptember 22. – 2021. január 31. 

◦ Az ipar társadalmi szerepe, az Ipari-forradalom eddigi szakaszainak főbb jellemzői. 

◦ Régiónk ipari örökségének, a meghatározó szakmák értékeinek összefoglalása. 

◦ A tudomány eredményeinek a behatolása az ipari technika és technológia területére. 

◦ Ipari örökségünk védelmének, továbbörökítésének és hasznosításának helyzete, 
lehetőségei, feladatai. 

 A második csoport: 2021. február 20. – 2021. június 20. 

◦ Az ipari fejlődés áldásai és veszélyei az emberiség, benne hazánk és szűkebb 
környezetünk életére. 

◦ Az ipar és a természetvédelem együttélése.  

◦ Meddig fejlődhet az emberi technológia? Mi hajtja a technológiai fejlődést? 

◦ Mit jelent az iparművészet és mi hol találkozunk vele? 

      Amennyiben igény mutatkozik rá, úgy ezt a tematikát módosítani, bővíteni vagy csökkenteni 
lehet. 

 Azt tervezzük, hogy minden témához rövid, előzetes gondolat-sorral, ajánlott 

irodalommal, illetve egyéb forrás anyagokkal szolgálunk majd. 

 Az egyes témák feldolgozására  három-három hetet szánunk, amely végén a 

hallgatóságtól kérünk írásbeli összefoglaló anyagot egy-egy megadott tematika 

figyelembevételével. 

 A többi szabály és szervezési rend megegyezik az eddigi gyakorlattal.  

 

Reméljük, hogy alprogramunk elnyeri tetszésüket.  

Sikeres munkát és tanulást kívánunk! 

 az Alapítók: 

Dr. Dobos László 
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc 

Alapítvány Kuratórium elnöke 

Drótos László 
okleveles kohómérnök 

a Közép-európai Ipari Örökség Útja 
Egyesület alapító alelnöke, 

a volt Diósgyőri Vasgyár nyugalmazott 
vezérigazgatója 

 

Az EduSenior Program második szakaszának VIII. alprogramja: Ipartörténetünk 

emlékei 

Alapítás ideje: 2020. augusztus 31. 

 
Az Alapítók fenntartják a tematikában leírtak változtatásának jogát a gyakorlati megvalósulás 
tapasztalatai alapján. 
 

 


