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X KISZ budapesti bizottsága 

az idén is megszervezi a Diák
centrumot. Ezúttal a KISZ bu
dapesti bizottsága Lékai Já
nos iskolájának épületében 
(Budapest II., Bimbó utca 4.) 
rendezik meg. Június 14-től 
augusztus 27-ig tart nyitva. 
Hétfőtől péntekig tizenhárom 
órától 18 óráig állnak az ér
deklődők rendelkezésére. A 
Diákcentrum Klubja kedden, 
szerdán és csütörtökön 17-től 
21 óráig van nyitva. Keddi na
pokon a középiskolás diákok 
mutatkoznak be a Ki Mit Tud 
Klubban, három kategóriában: 
rock-pop; pol-beat, country és 
jazz; próza, vers és színját
szás. Szerdai napokon: 17.30—
19.00 dal és gitártanítás, 19.15- 
től filmvetítések. Csütörtöki 
napokon: vegyes programok. 
A szabadidő tartalmas eltölté
sén kívül a tavalyi évhez ha
sonlóan a Diákcentrum egyéb 
szolgáltatásai is az érdeklődők 
rendelkezésére állnak. A diák- 
munkaerő-közvetítést naponta 
13-tól 16 óráig lehet igénybe 
venni. A Fővárosi Pályavá
lasztási Intézet munkatársai is 
segítséget nyújtanak ebben. 
Fel lehet még keresni az Ex
press Ifjúsági és Diákutazási 
Iroda kirendeltségét, az Ezer
mester Üttörő Ifjúsági Keres
kedelmi Vállalat kölcsönző 
szolgálatát, és a kulturális in
formációs irodát.

A szabad idő kellemes eltöl
téséhez a Semmelweis Orvos- 
tudományi Egyetem közműve
lődési titkársága is hozzájárul 
programjaival, amelyeket a 
Nagyvárad téri Elméleti Tömb 
épületében rendeznek meg.

Részletes programok a KISZ 
budapesti bizottsága Lékai Já
nos iskolájának klubjában:

Június 17., csütörtök: az If
júsági Magazin programja: 
Egy sikeres pálya: Ada-
mis Anna, A Beatlestől 
Woodstockig (Zoltán János— 
Nagy Ákos). Sport és rock a 
sajtóban. Interjú Riskó Gézá
val. Rockfesztivál (Zoltán Já
nos diái).

Június 22., kedd: Ki mit

Tud Klub — rock-pop kate
gória bemutatói.

Június 23., szerda: 17.30—
19.00 Dal- és gitártanítás, ve
zeti Dinnyés József, 19.15 
Makk K: Elveszett paradi
csom című filmjének vetítése.

Június 24., csütörtök: Kon
cert, Közreműködik a Lobogó 
együttes.

Június 29., kedd: Ki Mit 
Tud Klub — pol-beat, country 
és jazz kategória bemutatói. 

Június 30., szerda: 17.30—
19.00 Dal- és gitártanítás, ve
zeti Dinnyés József, 19.15 Jan- 
csó M: Oldás és kötés című 
filmjének vetítése.

Július 1., csütörtök: Video- 
disco, vezeti Arató András.

Július 6., kedd: Ki Mi Tud 
Klub — próza, vers, színját
szás kategória bemutatói. 

Július 7., szerda: 17.30—
19.00 Dal- és gitártanítás, ve
zeti Dinnyés József. 19.15 Mé
száros M: Elátkozott nap című 
filmjének vetítése.

Július 8., csütörtök: Jazz- 
koncert. Fellép Berki Tamás 
és együttese.

Július 13., kedd: Ki Mit 
Tud Klub — rock-pop kategó
ria bemutatói.

Július 14., szerda: 17.30—
19.00 Dal- és gitártanítás, ve
zeti Dinnyés József. 19.15 
Kass: Pogányok ideje című
filmjének vetítése.

Július 15., csütörtök: A
Randsori Kaszkadőr Csoport 
bemutatója.

Július 20., kedd: Ki Mi Tud 
Klub — pol-beat, country, 
jazz kategória bemutatói. 

Július 21. szerda: 17.30—
19.00 Dal- és gitártanítás, ve
zeti Dinnyés József. 19.15 I. 
Passer: Intim megvilágításban 
című fimjének vetítése.

Július 22., csütörtök, Pol-
lfac7ino

Július 27., kedd: Ki Mit
Tud Klub — próza, vers, szín
játszás kategória bemutatói. 

Július 28., szerda, 17.30—
19.00 Dal- és gitártanítás, ve
zeti Dinnyés József. 19.15 H. 
Colpi: Ilyen hosszú távoliét 
című filmjének vetítése.

Július 29., csütörtök Video- 
disco Arató András vezetésé
vel.

Augusztus 3., kedd: Ki Mit 
Tud Klub — rock-pop kate
gória bemutatói.

Augusztus 4., szerda: 17.30 
—19.00 Dal- és gitártanítás 
vezeti Dinnyés József. 19.15 
R. Polanski: Kés a vízben 
című fimjének vetítése.

Augusztus 5., csütörtök: Az 
ifjúsági Magazin programja: 
Beszélgetés Sebők Jánossal, a 
magyar rock történetéről. A 
hazai könnyű-műfaj utánpót
lásáról. Beszélgetés Göczei 
Zsuzsával, a Magyar Rádió 
zenei szerkesztőjével, rock
zenei vetélkedő. Vendégünk: 
Czippán György, az IM főszer
kesztő-helyettese, Amerikai és 
angol új hullám. Zoltán Já
nos előadása.

Augusztus 10., kedd: Ki Mit 
Tud Klub — pol-beat, 
country, jazz kategória be
mutatói.

Augusztus 11, szerda: 17.30 
—19.00 Dal- és gitártanítás, 
vezeti Dinnyés József. 19.15 I. 
Bergman: Csend című film
jének vetítése.

Augusztus 17., kedd: Ki Mit 
Tud Klub — próza, vers, 
színjátszás kategória bemuta
tói.

Augusztus 18., szerda: 17.30 
—19.00 Dal- és gitártanítás, 
vezeti Dinnyés József. 19.15 
Auerbach: A nagy bankrablás 
című filmjének vetítése.

Augusztus 24., kedd: Ki Mit 
Tud Klub — rock-pop bemu
tatói.

Augusztus 25., szerda: 17.30 
-19.00 Dal- és gitártanítás 
Dinnyés József vezetésével. 
19.15 Skerin: Valdes Jön című 
fimjének vetítése.

A Semmelweis Orvostu
dományi Egyetem Nagyvárad 
téri Elméleti tömbjében:

Csütörtöki napokon, július 
1-én és 29-én, valamint au
gusztus 12-én nyitja meg ka
puit a Solaris klub. Sote- 
mozi működik a július 7-i, 
14-i és 28-i, valamint az au
gusztus 11-i szerdán, ahol

archív és bemutatás előtti fil
meket vetítenek. A közbeeső 
csütörtökön, július 8-án, 15- 
én, 22-én, 29-én és augusztus
12-én diszkó-programokat, ön
ismereti csoportfoglalkozást, 
popvilág-sportvilág kvízt szer
veznek számotokra. A szerdai 
és csütörtöki programok 17 
órakor kezdődnek. A mozijegy 
ára diákigazolvánnyal 5 fo
rint, a klubbelépő 15, a disz
kóé 20 forintért váltható meg. 
Diákigazolvány nélkül a dup
lája! A hétfői jazzklub belé
pődíja egységesen 40 forint. 
Programjában.

Július 19-én: 9.00 órakor
Szabados György zongora 
szóló. 20.00 órakor Gadó Gá
bor—Rátonyi Róbert gitár
zongora. 21.00 órakor a Bin
der Quintet műsora.

Július 26-án: 19.00 órakor
Lakatos Béla zongoraszóló.
20.00 órakor Binder Károly— 
Lőrincy Attila duó. 21.00 
órakor a Masina Jazz Csoport 
műsora.

Július 28-án: 19.00 órakor 
Nemzetközi Jazz Est a debre
ceni jazz napokon fellépő 
külföldi zenészekkel.

Augusztus 9-én: 19.00 óra
kor Regős István zongora 
szóló. 20.00 órakor Dob show.
21.00 órakor, a Vajda Quartet 
műsora.

Augusztus 23: 19.00 órakor 
Pege Aladár szóló, 20.00 
órakor Bontovics Kati—Vukán 
György duó. 21.00 órakor a 
Kaszakő együttes műsora.

Augusztus 30: 19.00 órakor 
Gonda János zongoraszóló.
20.00 órakor Horváth Kornél 
—Lattman Béla duó és 21.00 
órakor a Szabados Trió mű
sora szerepel.

A SOTE szerdai (VII. 7., 14., 
31., 28. 'é s  VIII. 11.) és csü
törtöki (VII. 8., 15., 22., 29. és 
VIII. 12.) napokon 19.00 órá
tól a NET I. termében pszi- 
chodráma-önismereti csopor
tokat indít. Ezekre június 
20-ig jelentkezhettek a SOTE 
KISZ-bizottságán (VIII., Ül
lői út 26.).

f

Az ötödik nyári egyetem 
részletes programja

Jún. 1. csütörtök: 13 h-tól 
„Honfoglalás” : különféle meg
lepetések, egyben bevezetés a 
kommunikációból. 20—22 h-ig 
„Államalapítás”: a politikai
kommunikációs szerepjáték 
kezdete. Vetítés és vita: „Is
kolapélda”. 22 h-tól Teaház a 
pinceklubban a Stúdió K köz
reműködésével.

Jún. 2. péntek: 9—10 h-ig 
Megnyitó: József Attila Párizs
ban. Bevezető előadás: A te
vékenység lángelméje: Goethe. 
Házigazda Hargitai Károly 
főig. 15—18 h-ig öntevé
keny körök: emberi és állati 
viselkedés-élettan, önismereti 
kör. A nevelési helyzet kom
munikációja. Zene és matema
tika. Jelrendszer az irodalom
ban. Modern képzőművészet. 
Tér — látás — alkotás. A 
nemzetközi nyelvek. Tévémű
sorok elemzése. Játékműhely. 
20—22 h-ig A „Magyarországi 
reneszánsz” kiállítása Schalla- 
burgban. Beszélgetés Corvin 
Mátyás, Vitéz János, Janus 
Pannonius szellemi örökségé
ről; vetítés: a Magyar Televí
zió Schallaburgban készített 
filmje: Corvin Mátyás és a 
magyarországi reneszánsz. 22

h-tól Teaház. Képzőművészeti
alkotó vetélkedő.

Jún. 3-án, szombaton: Ma
gatartásgenetika 9—10,30 h-ig.
11—12,30 h-ig A kommuniká
ció idegélettani alapjai. 15—18 
h-ig öntevékeny körök. 1022 
h-ig „Műalkotásokról az orvos
genetikus szemével”. 22 h-tól 
„Spionjáték” előadás.
Jún. 4-én, vasárnap: 9—10.30- 
ig Humán-etológia. 11—12.30- 
ig A kommunikáció szociál
pszichológiai megközelítésben.
15—18 h-ig öntevékeny körök. 
20—22 h-ig Rimbaud: Szív do
bog a reverenda alatt. Egy 
évad a pokolban. 22 h-tól 
Teaház az óvónőképzősök 
közreműködésével.

Jún. 5-én hétfőn: egész nap 
öntevékeny köri munkanap. 
20—22 h-ig Az öntevékeny 
körök bemutatója, vetélkedő
je. 22 h-tól Teaház a művé
szeti főiskolások közreműködé
sével. A miskolci Űj Zenei 
Műhely bemutatása.

Jún. 6-án kedden: 9—10.30 
h-ig A tömegkommunikáció 
jelene és jövője. 11—12.30 h- 
ig Nyelvészeti és kommuniká
ciós szempontok a gyermek- 
nyelvi kutatásokban. 15—18 h- 
ig öntevékeny körök: Számí

tógép-építők klubja. Tartalom- 
elemzés. Művészetterápia. Mo
dern művészet — megértés. A 
hírközlési műhely délutánja. 
A telekommunikáció technikai 
lehetőségei. 20—22 h-ig a zsám- 
béki moziban: Egy katasztró
fafilm vetítés, elemzés, vita 
22 h-tól Teaház a tanítókép
ző főiskolások közreműködé
sével.

Jún. 7-én szerdán: 9—10.30 
h-ig A mesterséges nyelvek. 
11—12 h-ig Számítástechnika 
és a nemzetközi nyelvek. 15— 
18 h-ig öntevékeny körök. Be
szélgetés a nevelési központok 
működéséről. A Magyar Tele
vízió és az Országos Oktatás- 
technikai Központ filmje. 
Pásztory János: Nevelési Köz
pontok 20—22h-ig Színházi 
Műhelyek beszélgetés a szol
noki és győri HAMLET, a ka
posvári MARAT HALÁLA 
rendezői koncepciójáról. 22 h- 
tól Teaház a tanárképző főis
kolások közreműködésével.

Jún. 8-án csütörtökön: 9— 
10.30 h-ig a képzőművészet 
nyelve. 10.30-tól — 12.30 h-ig: 
A zenei nyelv. 15—18 h-ig ön
tevékeny körök. Beszélgetés a 
nevelőotthonokról, a gyer
mek-, és ifjúságvédelem hely

zetéről. 20—22 h-ig Károlyi 
Gáspár Vizsolyi Bibliája. 22 h- 
től Teaház az egyetemisták 
közreműködésével Peregrinus
levelek (a JATE kiadásában)

Jún. 9-én pénteken: 9—12.30 
h-ig Az irodalom mint nyelv. 
15—18 h-ig Bemutatkozik: a 
párizsi POMPIDOU-Központ. 
„A francia konyha” ételbemu
tató és kóstoló. 20—22 h-ig 
beszélgetés „mindennapi drá
máinkról”. 22 h-tól Teaház, 
„A madarak tanácskozása” 
Fraid Uddin Attar költeménye 
és a Brook-társulat számára 
Jean-Claude által írt színpadi 
elbeszélés alapján.

Jún. 10—11. szombat-vasár
nap: Hajókirándulás Pozsony
ba, 6 h-kor indulás Zsámbék- 
ról autóbusszal. 7 h-kor Hajó
val a Vigadó térről. „ÜSZŐ 
TEAHÁZ” kötetlen beszélgeté
sek a kulturális vállalkozások 
esélyeiről. A természet és kör
nyezetvédelem problémáiról. 
A szabadidő-pedagógiai kísér
let résztvevőivel az ötnapos 
munkahétre való áttéréssel 
kapcsolatos tennivalókról. Vá
rosnézés Pozsonyban. 13 h-kor 
indulás. 21 h-kor érkezés Bu
dapestre.

Az Állam- és Jogtudományi 
Kar könyvtára

Bp., V., Egyetem tér 1—3. sz. 
fsz. 20—22.

Egyetemünk joghallgatói ve
hetik igénkbe. Beiratkozás tan
évenként, a beiratkozási lap 
kitöltésével, illetve a belépési 
nyilatkozat aláírásával törté
nik.

A kari könyvtár gyűjti és 
a használat számára feltárja a 
kar oktatói és tudományos ku
tatói munkájához szükséges en
ciklopédiákat, lexikonokat szó
tárakat, alapvető segédkönyve
ket; a kar tudományos kuta
tási tervének teljesítéséhez 
szükséges belföldi és külföldi 
szakirodalmi munkákat; az 
oktatáshoz előírt tankönyveket 
és segédkönyveket (egyetemi 
tankönyv Jegyzet, iratminta
tár, jogszabálygyűjtemény stb); 
a világnézeti neveléshez, vala
mint az általános művelődés
hez szükséges alapvető mun
kákat, a kar kiadványait; a 
kar oktatóinak és hallgatóinak 
nyomtatásban megjelent, vagy 
kéziratos szakirodalmi mun
káit; a karra benyújtott szak- 
dolgozatokat; a nemzetközi 
csere keretei között beérkezett 
dokumentumokat; a bel- és 
külföldi periodikákat.

Olvasóterem nyitva: hétfő
től péntekig 8—17 óra között. 
Férőhely 50 olvasó számára. Az 
olvasóteremben kialakított sza
badpolcrendszerű kézikönyv
tár a legfontosabb segédköny
veken, tananyag-kiegészítő 
szakirodalmon kívül jogforrá
sokat és ideológiai műveket 
tartalmaz. Itt található a kur
rens magyar nyelvű periodi- 
kum is. A szabadpolcon elhe
lyezett anyag külön kérés nél
kül használható, de nem köl
csönözhető. A kézikönyvtár 
anyagáról és az olvasóterem
ben levő tananyagról külön 
tárgyszavas katalógus tájékoz
tat.

Kölcsönzés hétfőtől péntekig 
8—16.30 óra közöttt. A beirat
kozott joghallgatók egyhónapos 
határidőre kölcsönözhetnek. A 
könyvtár állományának egy ré
sze szabadon, bizonyos része 
korlátozottan (szótárak), illet
ve egyáltalán nem kölcsönöz
hető (kézikönyvtári és segéd
könyvtári állomány, közlönyök, 
értesítők, folyóiratok és hírla
pok, tankönyv, jegyzet, zárt 
anyag és a kari könyvtári bi
zottság által az állományvé
delem szempontjából védetté 
nyilvánított dokumentumok). A 
kari könyvtár anyagában való 
tájékozódást különféle kataló
gusok szolgálják. A katalógu
sok használatához a könyvtá
rosok készséggel nyújtanak se
gítséget. Egy-egy témához az 
irodalom összegyűjtésében, a 
bibliográfiák használatában, a 
könyvtár állományának meg
ismerésében stb. bizalommal 
fordulhatnak a szakképzett 
könyvtárosokhoz. A tanulás
hoz, kutatáshoz és művelődés
hez szükséges egyéb tájékoz
tatással is a hallgatók rendel
kezésére állnak.

A Bölcsésztudományi Kar 
központi olvasóterme

Bp. V., Váci u. 31—33. sz., fsz.
Egyetemünk bölcsészhallga

tói számára egésznapos hely- 
benolvasási lehetőség, és a 
könyvtár anyagából kölcsönzés 
8—16 óráig, szombaton a nyit
va tartás egész ideje alatt. Be
iratkozni személyazonossági 
igazolvánnyal és érvényes di
ákigazolvánnyal lehet. Ruhatár 
használata kötelező! Saját 
könyv ellenőrzőlap kiállítása 
mellett vihető be az olvasó
terembe.

Gyűjtőköre: a magyar nyelv 
és irodalom, a történelem, az 
orosz nyelv, az általánosan kö

telező ajánlott olvasmány 
anyaga; film, színház, művé
szet, kurrens és retrospektív 
folyóiratok, lexikonok, szótá
rak, kézikönyvek, jegyzetek.

Az olvasóterem nyitva: hét
főtől péntekig 8—20 óráig, 
szombaton 8.30—12.30-ig.

Olvasószolgálat: körülbelül
10 000 kötet könyv és az egész 
folyóirat-állomány tematikus 
rendben a szabadpolcon, ezek 
helyben olvasásra öntevéke
nyen használhatók, nem köl
csönözhetők. A könyvtár kb. 
40 000 kötete helyben is kér
hető olvasásra, kölcsönözhető 
is. Az állományról részletes 
aibc- és szakrendszerű kataló
gusok készültek. (Cikk-kataló
gus és gyűjteményes kötetek 
elemző feldolgozása is.)'

A központi olvasóterem 
könyvtárai könyvbeszerző 
munkájukhoz kérik a hallga
tók aktív segítségét (javasla
tok, kérések, olvasmánylisták)!

Szakjuknak megfelelően hall
gatóink rendelkezésére is áll
nak a tanszéki könyvtárak (a 
tanszékek által meghatározott 
rend szerint).

A Természettudományi Ka
ron két nagy könyvtár áll a 
hallgatók rendelkezésére:

Matematikai Könyvtár
Bp. VIII., Múzeum krt. 6—8., 

I. em. 2—3.
Nyitva tartás (helyben olva

sás és kölcsönzés): hétfő: 9— 
12, 13—18; kedd: —, 1$—16; 
szerda: —, 13—16; csütörtök: 
9—12, —; péntek: —, 14—16; 
szombat: 9—12, — óra között. 
Férőhely 36 olvasó számára.

Fizikai Könyvtár
Bp. VIII., Puskin u. 5—7., fsz.

Nyitva tartás (helyben olva
sás és kölcsönzés): H, K., Sz., 
Cs.: 8—16.30 között; P.: 8—
15.30 közöttt; Sz.: 9—12 óra 
között. Férőhely 25 olvasó ré
szére. Az olvasótermekben 
szakra való tekintet nélkül a 
Természettudományi Kar min
den hallgatója olvashat. Köny
veket azonban csak a megfe
lelő szakterülethez tartozó hall
gatók kölcsönözhetnek 3 pél
dányt, esetenként 3 hónapra. 
— E nagy könyvtárakon kívül 
kisebb tanszéki könyvtárak is 
működnek.

Mind a szaktárgyi felkészü
léshez, mind általános művelt
ségük gyarapításához elsőéves 
halgatóink figyelmébe ajánl
juk a következő nagy fővárosi 
könyvtárakat:

Egyetemi Könyvtár: Bp. V, 
Károlyi Mihály u. 10.;

Országos Széchényi Könyv
tár, Bp. VIII., Múzeum krt.
12—14.;

Akadémiai Könyvtár, Bp. V„
Akadémia u. 2.;

Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár, Bp. VIII., Szabó Ervin tér 
í.;

Állami Gorkij Könyvtár, Bp.
V., Molnár u. 11.; 

Országgyűlési Könyvtár, Bp.
V., Kossuth Lajos tér 1—3.

A fenti könyvtárak inkább 
társadalomtudományi (szépiro
dalom, történettudományi, iro
dalomtudomány, jogtudomány, 
filozófia stb.) gyűjtőkörűek, így 
elsősorban a bölcsész- és jog
hallgatóknak ajánljuk. A tér. 
mészettudományi karon tanu
lók ezeken kivül elsősorban az 
Országos Műszaki Könyvtár és 
Dokumentációs Központot (Bp. 
VIII., Múzeum u. 17.) látogas
sák.

A könyvtártudományi tan
szék szeptembertől „Forrásku
tatás — könyvtárhasználat” 
címmel speciális kollégiumokat 
hirdet meg, amelyről a tan
rend pontosan tudósít. Szíve
sen látnak minden érdeklődő 
hallgatót!

Tudományos diákkörökEgyetemünkön nemcsak az 
oktatóknak van lehetőségük 
tudományos munka végzésére, 
hanem a hallgatóknak is. A 
munka szervezeti kereteit és 
anyagi támogatását az egyetem 
a tudományos diákkörök rend
szerén keresztül biztosítja. Je
lenleg közel 70 tudományos 
diákkör (röviden TDK) műkö
dik, ami azt jelenti, hogy a 
legtöbb tanszék mellett meg
találhatók a diákok tudomá
nyos kutatással foglalkozó kö
zössége is.

A TDK tagjai olyan hallga
tók, akik a kötelező tananya
gon túlmenően, mélyebben kí
vánnak foglalkozni valamely 
témakörrel. A tudományos 
diákkörökben lehetőségük van 
arra, hogy érdeklődési körük
nek megfelelő, komoly kutató

munkát végezzenek. A „ko
moly” kifejezéstől nem kell 
visszariadni, hiszen a TDK tag
jaitól nem várnak országos je
lentőségű felfedezéseket, világ- 
színvonalú kutatási eredmé
nyeket. (Bár erre is akadhat 
példa.) A munka lényege és 
egyben célja is az, hogy a diá
kok már az egyetemen kivá
laszthassák azt a szűkebb szak
területet, témakört, amely ér
deklődésüknek legjobban meg
felel és ezen a területen kellő 
segítséggel dolgozni kezdhesse
nek.

A diákköri munka az okta

tók segítségével folyik, segíte
nek kiválasztani a kutatási te
rületeket, megfelelő szakmai 
irányítást nyújtanak, rendsze
resen konzultálnak a diákkör 
tagjaival. Amikor egy munka 
megérik a nyilvánosságra, a 
TDK ülésén ismerteti készítő
je és a közösség megvitatja 
azt.

A TDK-üllseken kívül is le
hetőség van a dolgozatok be
mutatására, így például a rek
tor, a dékánok és a tanszékek 
rendszeresen írnak ki pályáza
tokat, házi versenyeket, ren
deznek konferenciákat. Két

évenként a legjobbnak minő
sített diákköri dolgozatokat az 
Országos Tudományos Diákkö
ri Konferencián mutatják be. 
Ezeken egyetemünk diákköri 
tagjai az elmúlt években sike
resen szerepeltek. Bőven van 
tehát alkalom a tanulmányok 
publikálására.

Az egyes TDK-k rendszere
sen hirdetik üléseik időpontját 
faliújságokon, plakátokon, röp
cédulákon. Az elsőévesek szá
mára a TDK-titkárok nyújta
nak tájékoztatást. Nem kell te
hát mást tenni, mint kiválasz
tani az érdekesnek tartott

ülést, rendezvényt és megje
lenni ott. A diákköri ülések 
nyilvánosak, szívesen látnak 
minden érdeklődőt. Jelentkezni 
a TDK-titkárnál lehet, aki ja
vasolja a felvételt. A felvétel
ről a TDK közössége dönt.

Ismét hangsúlyozni kell, hogy 
sem a tanszék, sem a TDK 
nem várja el senkitől, hogy fél- 
egy éven belül kiemelkedőt al
kosson. Sokkal fontosabb a 
tudományág elmélyült tanul
mányozása, az ismerkedés a 
kutatási területtel. Az egyes 
diákkörökben ahhoz, hogy va
laki komoly munkát végezzen,

két-három éves munkára van
szükség, más szakokon rövi- 
debb idő is elegendő.

A diákkörök élete azonban 
nem merül ki a tudományos 
kutatásban, tanulmányok írá
sában és megvitatásában. Ál
talában jó közösségi élet ala
kult ki, gyakran szerveznek 
szakmai kirándulásokat, bel- és 
külföldre egyaránt. A TDK jel
legétől függően igyekeznek be
kapcsolódni a gyakorlati élet
be is, kutatóintézetek, terme
lőüzemek megismerésén és ki
sebb részfeladatok elvégzésén 
keresztül. Társegyetemekkel éa 
külföldi egyetemek diákkörei
vel is sikerült felvenni a kap
csolatot, így kölcsönös tanul
mányutak szervezésére is sor 
kerül.


