
A TÁRSULAT ÉLETÉBŐL

Az 1962 63. évi ismeretterjesztő munka
eddigi tapasztalatairól

A tudományos ismeretterjesztő munká-
ban az elmúlt évek során Szolnok megyé-
ben a számszerűség és a tartalmi munka
tekintetében történt előre lépés.

A Társulat előadói 1959-ben 977, 1960-
ban 1760, 1961-ben 2327 előadást tartottak.

A tartalmi munkában a számszerűség-
ben mutatkozó fejlődés lehetővé tette,
hogy az 1962/63. évi ismeretterjesztő évben
az indokolt számszerű fejlődés miellett, a
tartalmi munka megjavítására fordítsunk
nagyobb figyelmet. Az ismeretterjesztő év
megtervezéséhez a meglévő határozatok
mellett az MSZMP VIII. kongresszusának
irányelvei is komoly segítséget nyújtottak.

Az 1962/63. évi ismeretterjesztő munka
tervesése-szervezése:

A járási és városi ismeretterjesztési ter-
vek előkészítését megelőzték a megyei és
járási szinten a tömegszervezetek, népmű-
velési szervek tanácskozásai. Az 1962/63.
évben az ismeretterjesztő tervekben a ter-
melést közvetlenül segítő témák nagyobb
számban szerepelnek. A megyei útmutató-
ban segítséget adtunk olyan vonatkozás-
ban, hogy ipar és mezőgazdaság területén
a megye összes tájain, a tájjellegnek meg-

felelően, milyen témák segíthetik a gazda-
sági tervek megvalósítását.

Az az elv, hogy a tervezésben a hely-
beli gazdasági viszonyokból, a kulturális
adottságokból kell kiindulni, helyesnek bi-
zonyult. A járási, városi tervek azt is mu-
tatják, hogy ennek az alapgondolatnak a
megvalósítása sok nehézséggel járt, és az
igyekezet ellenére is csak részben sikerült.
Ez elsősorban egyes községi művelődési
házak programjánál mutatkozott. A me-

gyei irányelvek mechanikus másolása -
függetlenül attól, hogy a községben aka-
démiák működnek - azt eredményezte
számos helyen, hogy az általános művelt-
séget elősegítő témák csak részben kaptak
helyet.

A társadalom- és természettudományi
témájú előadások számaránya az előző
évekhez viszonyítva mutat némi előre lé-
pést (53" o~47<l/n). De a műszaki fejlesztés,
a mezőgazdaság előtt álló feladatok, a
dolgozók világnézeti nevelése, a természet-
tudományos ismeretterjesztő munka jelen-
tős kiszélesítését követelné.

A járási, városi tervekben van törekvés
az ismeretíjerjesztő munka tartalmának ja-
vítására (a korszerű műveltség, a szocia-
lista embernevelés).

A tervekből megállapítható, hogy a me-
gyében tovább szélesedik, szilárdul az
akadémiák rendszere, és az ismeretterjesz-
tés uralkodó formájává válik. Míg az el-
múlt évben 108, addig az idén kb. 150
akadémia indul. Az akadémiák rendszeré-
ben központi helyre a Munkás, Tsz, Szülők
és Belker. akadémiák kerültek.

Az akadémiai programok egy része meg-
felel a követelményeknek (összefüggő tu-
dományág körét felölelő tematika, hatá-
rozott nevelési cél, a népművelés komplex
módszerének alkalmazása, stb.). Sajnos,
találkozunk olyan tematikával, amely
egyik, vagy másik fontos követelményt
teljesen figyelmen kívül hagy (pl. bemuta-
tók, országjárás, állandó hallgatóság stb.)
különösen a tsz és belker. akadémiáknál
tapasztalható.

A községi tanácsok és tömegszervc7C-
tek részvétele az előkészítő munkában a
múlt évihez képest növekedett. Tapasztal-
ható, hogy a gazdasági vezetők is nagyobb
figyelmet fordítottak a tudat formálására.
Az előrehaladás ellenére a községi, járási



tömegszervezeti vezetők szemléletének
megváltoztatásában van még tennivaló.
Ezt nagy mértékben táplálja az országos
szervek nem tisztázott álláspontja is.
(Utólag adnak tematikát.)

Az 1962/63. ismeretterjesztő év célkitű-
zéseinek előkészítéséből, megvalósításából
a Társulati tagság is ki vette részét. A me-
gyei szakosztályok a legidőszerűbb, a leg-
érdekesebb témákból javaslatot készítet-
tek; intézkedés történt előadás-vázlatok,
segédanyagok elkészítésére.

A járási, városi iigyv. elnökségek a ter-
vek megvalósítása mellett a tartalmi és
szervezeti téren is tettek egyet mást. A

kunszentmártoni és szolnoki járásokban 49,
illetve 30 új taggal szaporodott a TIT-
előadók száma. Az említett és a jászberé-
nyi járásban néhány község kivételével a
községi TIT csoportokat megalakították.
Az előadások tartalmi színvonalának eme-
lé le érdekében a járásokban - városok-
ban további szakcsoportok alakultak. A
járási elnökségek az ismeretterjesztés elvi-
politikai irányításából mind jobban kive-
szik részüket. Lényeges fejlődés van Kar-
cag, Mezőtúr, Túrkeve városokban és Kun-
szentmárton járásban, de reménytkeltő elő-
relépést mutat a szolnoki járási elnökség
munkája is.

A beindulás tapasztalatai
Tervezett előadások:

Városok Előadások összesen Városok
társ. term.

Előadások összesen
társ. term.

Jászberény
Karcag
Kisújszállás
Mezőtúr
Szolnok

80
114

84
92

299
Törökszentmiklós 157
Túrkeve 47

72
85
86

104
233

91
80

152
199
170
196
532
248
127

Jászberény 584 405 •
Kunhegyes 236 152
Kunszentmárton 159 169
Szolnok 423 261
Tiszafüred 186 112
Törökszentmiklós 236 159

összesen: 1824 1258

989
388
328
684
298
395

3082

összesen: 873 751 1624 J-város ossz.: 2697 2009 4706

Akadémiák tervszáma:
Munkás:
Tsz:
Nők:
Ifjúsági:
Belker.:
Ülnök:
Szülők:
Eü.:
Összesen:

54
36
18
12
24

8
26

1

159

Az előadások számaránya az előző év-
hez viszonyítva közel 1000-rel nőtt. A
számszerű emelkedés általában indokolt,
kivételt képez a jászberényi és a szolnoki
járás, különösen az előbbi járásnál a terv-
szám irreális. Ezt bizonyítja az eddig tar-
tott előadások hallgatói átlaga is (30-35).

A természettudományi előadások aránya
az összelőadások 42%-a. A fenti táblázat
is mutatja, hogy egyes járásokban, váro-
sokban (Szolnok j . , Kisújszállás v.) érthe-

tetlenül alacsony a természettudományi
előadások száma.

A tervezett előadások 66", (|-a községek-
ben hangzott el, figyelembe véve a négy
szövetkezeti város előadásait is, az össz-
előadások 80%-a mezőgazdasági foglal-
kozású dolgozók előtt hangzik el.

Az ismeretterjesztő előadások színvona-
lának emelése érdekében jelentős számban
kerülnek megrendezésre előadói konferen-
ciák, tervszerint 90. Az előadói konferen-
ciákon járási-városi szak- és falusi TIT
csoport előadói vesznek részt. A jelentés
készítéséig községekben 19, városokban 8
és Szolnokon 3 előadói konferenciát tar-
tottunk.

A járási, városi tervek jelentős része a
szemléltetés kérdésével is foglalkozik. Az
eddigi tapasztalatok alapján megállapít-
ható, hogy az előadások tekintélyes szá-
mát filmmel egészítik ki, de kevesebb fi-
gyelmet fordítanak az előadás és a film
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összhatására. Gyakran megesik, hogy az nem készített, a szervezés hiányában elma-
előadások témáitól távol eső filmekkel ki- maradt előadás.
sérik az előadást. Ez pedig nem számít Az előadások szervezését a községi tö-
szemléltetésnek. Még mindig kevés a tö- megszervezetek vezetőinek szemléletében
rekvés az egyéb szemléltető eszközök fel- mutatkozó eltérések is akadályozzák, pl.
használására (kísérletek, üzemlátogatások az egységes községi terveket nem követi
stb.). Akadályozzák a szemléltetés kiszé- sok helyütt az egységes szervezés és le-
lesítését az eszközök szállításának nehéz- bonyolítás.
ségei is. c) Az ismeretterjesztő munkában a nép-

A Megyei Szemléltetőtár hatásköre leg- művelés más formái (irodalmi színpad,
jobb esetben a városokig, illetve a járási vidám vetélkedő, szakkörök stb.) még nem
székhelyekig terjed. A községek a szem- kapnak megfelelő helyet.
léltető eszközökkel való ellátása a tár szűk d) Ez évben is több helyen egy alka-
felszerelése és a szállítási nehézségek mi- lommal két előadást tartanak. (Jászbe-
att nincs megoldva. Egyre több szó esik rény járás, Szolnok város stb.)
a járási szemléltető tárak felállításának e) Az ellenőrzési tapasztalatok birtoka-
szükségességéről, mint a községi ismeret- ban fokozni kell a járáci, városi elnöksé-
terjesztő munka tartalmi erősítésének leen- gek munkájának segítését. Ugyanakkor az
dő bázisáról. A szemléltetés általánosabbá ismeretterjesztő munka hatékonyabb segí-
tétele érdekében élni kell az iskolai szem- tése érdekében, a Megyei Művelődésügyi
léltető eszközök gyakoribb felhasználása- Tanács, megyei tömegszervezetek támoga-
nak lehetőségével is. tását kell kérni.

Az ismeretterjesztő munka beindulása- A Társulati tagság jelentős része nagy
nak tapasztalatai azt mutatják, hogy az el- elfoglaltsága ellenére (pedagógusok) az

A társadalom- és természettudományi előadói munkába aktívan kapcsolódott be.
lenőrzés tekintetében van előrelépés, ör- A z aktivitás más formái is tapasztalhatók
vendetes, hogy az ellenőrzésben résztvevők ~ újságcikkek, rádi Jelőadások, vázlatok
száma növekedett. Különösen egyes járá- készítése - bár etéren még nincsen minden
si, városi elnökségek tagjai - Mezőtúr, lehetőség kihasználva.
Kunszentmárton, Kisújszállás - értették Az Országos Elnökség úmutatása alap-

ján a megyei szervezet a szandaszöliősi
Vörös Mező Termelőszövetkezet patroná-
lását vállalta. Mintegy tizenhárom főből
álló különféle szakképzettségű társulati
tag kért részt ebből a munkából.

A Társulat tömegszervezeti jellegének
további erősítése érdekében szükséges a
vidéki klubok létrehozása, a meglévők tar-

munkájának javítása. Meg kell ol-

meg a munka jelentőségét.

Az ellenőrzés tapasztalatai:
a) Az előadások tartalmi tekintetben

fejlődést mutatnak. Az előadók többsége
az alapos felkészültség mellett a téma
adta lehetőségeket világnézeti nevelés
szempontjából is igyekeznek kihasználni.
Sajnos, a jaras. székhelyeken, községekben d a n i a v i d é k i y u b o k f e n n t a r t á s j k ö I t s é gei-
igen sok a gyenge előadás. n e k b i z t o s í t á s á t _

A megyei szakosztályok a vidéki elő- * * *
adói munka segítése érdekében eddig is A z jsmeretterjesző munka megnövekc-
tettek már pozitív lépéseket (előadói kon- d e t t feladatai a TIT területén is az ügy-
ferenciák a községi TIT csoportok részére), intézés egyszerűsítését követelik. Időszerű,
de a jövőben még több segítségre van h o g y a tiszteletdíjak kifizetése a járá-
szükség, vázlat, előadói konferenciák, s oknál, városoknál történjék. A jelenlegi
módszertani viták stb. formájában. helyzet alapján meg kell erősíteni a mc-
" b) Az előadások szervezése terén né- gyei titkárságot szervező titkár és teljes

hány terüíet kivételével - Mezőtúr, Túr- állású adminisztrátor beállításával,
kéve eü. akadémia, Karcag Ifj. Ház stb. - Meg kell oldani az előadók kiszállítá-
nincs jelentős előrehaladás. Sok az elő sát. Lévai István
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