
A Hazafias Népfront Honismereti Bizottságának 
feladatköre és munkaterve 

(1972—1975) 

Elfogadta a Honismereti Bizottság 1972. október 14-i alakuló 
ülése 

A Honismereti Bizottság a Hazafias Népfront Országos El-
nökségének koordinációs társadalmi bizottsága 
— a nemzeti önismeret, a szocialista tudat, a szocialista hazafi-

ság és proletár nemzetköziség fejlesztésére, elmélyítésére, 
— a szülőföldhöz, a lakóhelyhez, a munkahelyhez, a nemzethez-

hazához kötődés további erősítésére. 
— a honismereti mozgalom országos összefogására. 

A Honismereti Bizottság jeladatai: 

1. A honismereti mozgalom elvi-elméleti és módszertani kér-
déseinek tisztázása, országos irányelveinek, akcióinak kidol-
gozása, összehangolása, megvalósításuk segítése az országos 
társszervek, a társadalmi tömegszervezetek és mozgalmak, 
valamint a megyei honismereti, helytörténeti , műemlékvé-
delmi stb. bizottságok közreműködésével. 

2. A mozgalom keretében folyó helytörténeti kutató, gyűjtő, 
publikáló tevékenység összefogása, előbbrevitele, a fel tár t 
eredmények politikai, társadalmi, kulturális hasznosításá-
nak segítése. E célok érdekében folyamatosan együt tműkö-
dik az érdekelt tudományágakkal , a helytörténetet kutató, 
tanácsi és társadalmi intézményeivel, szervezeteivel; kap-
csolatokat létesít a szocialista országok hasonló tevékeny-
séget folytató intézményeivel. 
Főbb területek: 
— falu- és várostörténet 
— üzemtörténet, TSZ történet 
— krónika (üzemi, intézményi, TSZ- és falukrónika, üzemi 

évkönyv, brigádnapló stb.) 
— nemzetiségi helytörténet 
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3. A Hazafias Népfront által vagy részvételével rendezett év-
fordulós ünnepségek, megemlékezések, pályázatok előké-
szítése, különösen 
— Petőfi születése 150., 
— az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 125., 
— a reformokat megindító 1825-ös országgyűlés 150., 
— az üzemek államosításának 25., 
— a TSZ-mozgalom elindulásának 25., 
— hazánk felszabadulásának 30. évfordulója. 

4. Nemzeti (történelmi, irodalmi, művészeti stb.) és forradalmi 
emlékhelyeink, szocialista alkotásaink megbecsülésének, to-
vábbá nagyja ink emlékezete méltó ápolásának ösztönzése, 
szorgalmazása, valamint az ezzel kapcsolatos kulturális meg-
mozdulások támogatása: 
— a Magyar Nemzeti Sírker t kialakításának ügye 
— a Pusztaszeri Nemzeti Emlékpark létesítése 
— megemlékezések, ünnepségek előkészítése a Petőfi, az 

1848/49-es és a reformkori emlékhelyeken, valamint 
— az ellenállási mozgalom, a felszabadulás és az ezt kö-

vető szocialista építés eseményeinek színhelyein stb. 
5. A népélet szellemi értékei, tárgyi emlékei gyűjtésének, meg-

őrzésének, megismertetésének, továbbélésének segítése s az 
ezzel foglalkozó szakkörök, klubok, irodalmi, művészeti kis-
csoportok erősítése, fejlesztése, honismereti munká juk tá-
mogatása, pályázatok kiírása: 
— az anyanyelv ápolása, helynévgyűjtés , 
— néprajzi , munkásmozgalmi gyűjtőmozgalom; munkásha-

gyomány, életmód-kutatás, 
— múzeum- és várbará t körök, 
— „Röpül j páva" mozgalom, 
— díszítőművészeti körök, 
— gyűj temények, 
— táj jel legű ünnepségek stb. 

6. Természeti, történeti, művészeti értékeink, műemlékeink, 
néprajzi és egyéb nevezetességeink összeírásának, népsze-
rűsítésének, védelmének segítése, valamint ezekhez kapcso-
lódóan a honismereti országjárás továbbfejlesztésének tá-
mogatása: 
— „Természeti, történeti értékeink nemzeti ada t tá rának" 

elkészítése, a Hazafias Népfront Környezetvédelmi Mun-
közösségével együtt , 

— társadalmi műemlékvédelem, 
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— természetbarát mozgalom stb. 
7. a) A Hazafias Népf ron t V. Kongresszusának állásfoglalása 

és a Kongresszus által jóváhagyott ..Alkotó szocialista 
hazafiság és nemzetköziség" c. tanulmány országos fel-
dolgozása, valamint érvényesítése a honismereti mozga-
lomban. 

b) A marxista tör ténelemtudomány nemzeti tör ténetünkre 
vonatkozó ú jabb kutatási eredményeinek felhasználásá-
val a korszerű történelemszemlélet alakításának előmoz-
dítása. 

c) A magyar népfront-mozgalom története fel tárásának, 
megírásának segítése, — a Hazafias Népfront Elméleti 
Munkaközössége tervéhez igazodva. 

8. A nagyüzemi munkásság, az értelmiség ú jabb rétegei, a f ia-
talok és a nők fokozott megnyerése és bevonása a honisme-
reti mozgalomba. 

9. A honismereti képzés, továbbképzés segítése, bővítése. 
10. A Honismeret-Helytörténet és a Honismereti Híradó c. ki-

adványok szerkesztésének felügyelete, a honismereti kiad-
ványok figyelemmel kísérése és színvonaluk emelésének 
segítése, továbbá a nem kiadóvállalati megjelentetésben ke-
szülő honismereti kiadványok szakmai véleményezése, a 
Kiadói Főigazgatóság megbízásából. 
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