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A szimpozion egyik ünnepélyes eseménye volt az ebből az alkalom-
ból rendezett kiállítás megnyitása. Akiállítás megrendezésével az volt a cé-
lunk, hogy képekkel és eredeti dokumentumokkal felidézzük az elmúlt 25 
évet, ugyanakkor az itt tanuló hallgatók bevonásával bemutassuk a függet-
lenné vált vagy függetlenségükért küzdő országok gazdasági és kulturális 
életének néhány momentumát is . Végül külföldi vendégeink és az újonnan 
érkezett hallgatók részére a magyar folklór színességét és sokoldalúságát 
igyekeztünk bemutatni. 

A fent említett kiállításhoz szorosan kapcsolódott a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom tiszteletére rendezett képkiállítás a mai szovjet 
fiatalok életéről. 

A színházterem előtti előtérben elhelyezett állványokon nagyított fo-
tók és az állványok előtti vitrinekben régi jegyzetek, könyvek és dokumen-
tumok idézték fel az eltelt évek munkáját. A földszinti tantermekben kapott 
helyet a külföldi országok életét és a magyar folklórt bemutató kiállítási 
anyag. Az első teremben az észak-afrikai arab diákok, elsősorban a tuné-
ziai hallgatók mutatták be népük és országuk művészetét. Akiállításukat 
háttérként körülfogta a sportfoglalkozásokról készített sok-sok tabló, mi-
vel a tunéziaiak nagy része a Testnevelési Főiskolán tanul. A következő 
teremben a ciprusi hallgatók és a hozzájuk csatlakozó néhány görög hallga-
tó mutatta be népük harcát és művészi alkotásait. Az ázsiai hallgatók /а 
mongol, laoszi, vietnami/ külön teremben helyezték el országuk képekben 
és népi alkotásokban igen változatos anyagát. Az európai szocialista orszá-
gok diákjai közül a szovjetek, a lengyelek és a bolgárok egy közös terem-
ben gyűjtötték össze kiállítási tárgyaikat és képeiket. A következő teremben 
apaiesztin hallgatók megrázó képekben és plakátokon hívták fel a figyelmet 
a palesztin nép harcára, ugyanakkor bemutatták nemzeti és népi kulturájuk 
értékeit is о Az afrikai hallgatók együtt rendeztek kiállítást a már független-
né vált vagy éppen függetlenségükért küzdő afrikai népek életéről, művésze-
téről. 

A kontinensek és az egyes országok életét bemutató termek színes 
sorát magyar népművészeti terem zárta. 

A konferencia vendégei nagy elismeréssel nyilatkoztak a látottakról, 
többen hangsúlyozták, hogy az új hallgatók bevonása egy-egy ilyen megmoz-
dulásba nevelési szempontból igen jelentós dolognak számít. 
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