
AZ IDEOLÓGIAI NEVELŐMUNKA HATÉKONYSÁGA ; 

KONSZTANTIN GANCSEV, a közgazdasági tudományok 
kandidátusa, a szófiai Külföldi Diákok „Gamal Abdel Nasszer" 
Intézetének rektorhelyettese 

A külföldi hallgatók ideológiai nevelését vizsgálva különösen fontos 
kiemelni az ideológiai nevelőmunka különböző formáinak hatékonyságát. 
A hozzánk érkező külföldi diákok természetesen különböző individuális ké-
pességekkel rendelkeznek, amely főleg azzal magyarázható, hogy különböző 
országokból jöttek, s gyökeresen eltérő politikai meggyőződéssel bírnak. 

Intézetünk már sok figyelemre méltó eredményt ért el az ideológiai 
ráhatás területén. Ugyanakkor számunkra is világos ennek a munkának a 
bonyolultsága. 

A jelenlegi helyzettel kapcsolatban szeretnék néhány eredményt és 
módszert megemlíteni, figyelembe véve az országunkban és intézetünkben 
létező viszonyokat. 

1. A külföldi hallgatók ideológiai képzésének különböző formái: 

A különböző országokból érkező diákok eltérő politikai, kulturális 
színvonallal és sajátossággal rendelkeznek. Arra törekszünk, hogy a leg-
megfelelőbb formákban meggyőzzük és tanítsuk őket. Ezzel kapcsolatban 
számunkra nagy jelentőséggel bírnak a megfigyelések. Tudjuk azt, hogy a 
vietnamiaknak nagy a munkaszeretete és a különböző mesterségek iránti 
vonzódása; a latin-amerikai hallgatóknak a dal és a tánc iránti szeretete 
kiemelkedő, az afrikai diákok érzékenysége, továbbá az arab hallgatók vi-
tatkozás iránti érzéke a meghatározó. Mindezeknek a megfigyeléseknek a 
birtokában nagy figyelemmel keressük a politikai ráhatás eredményes mód-
szereit . Ennek érdekében munkabrigádokat, vitákat szervezünk, amelyeket 
jól felkészült előadók vezetnek. Meg kell jegyeznem, hogy az elvégzendő 
munka mértéke igen nagy. Ez a munka a pontos paraméterek meghatározá-
sával és a különböző országokból érkező hallgatókra gyakorolt hatás eszkö-
zeinek megválasztásával fejeződik be. 

2. A ráhatás közvetlen formái 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a közvetlen formák felhaszná-
lása /gyűlések, beszámolók, kiállítások, filmvetítések s tb . / egyedül nem 
hozza meg a kívánt eredményt. Ellenkezőleg! Néhány esetben a hallgatók 
negatívan reagálnak, mert úgy gondolják- hogy nálunk minden szigorúan 
"felülről1' tervezett és irányított. Ezt belátva néhány olyan megoldást al-
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kalmazunk, amely szerintünk már sokkal jobb eredménnyel j á r . Szeret-
nénk néhányat említeni közülük. 

a) A szocialista valóság hatása: 
A múlt évben néhány napos kirándulást szerveztünk egy bolgár falu-

ba a külföldi hallgatók számára. Ez nem egyszerű időtöltés volt, hanem 
hosszabb elidőzés egy-egy család környezetében. Sok diák barátságot kö-
tött, és azótá is kapcsolatot tart fenn a vendéglátókkal. — A szocialista 
vfványokat így a valóságban is láthatták a diákok. 

b) Klubok létrehozása a bolgár irodalom, a költészet, a zene, ének 
és a tánc megismertetésére: 
Itt csak azokat a külföldi diákokat fogadjuk, akik önálló elhatározásból vá l -
lalják a tagságot. Egyáltalán nem beszélünk a szocializmus elért eredmé-
nyeiről, hanem a költészet, a zene, a tánc mellett megmagyarázzuk, 
megértetjük velük, hogy mindez a szocializmus ügye, és csakis a szocia-
lizmusban lehetséges. Nagy segítségünkre vannak a nemzeti alkotó szövet-
ségek is, amelyekkel szerződéses viszonyban vagyunk. 

c) Szoros együttműködést teremtettünk a bolgár felsőoktatási intéz-
ményekkel, a gyárak, középiskolák és szövetkezetek komszomol szerveze-
teivel. Ezek a szervezetek különböző találkozókat szerveznek, és egy-egy 
csésze tea mellett vagy filmvetítés után tagjaik elbeszélgetnek, vitatkoznak 
diákjainkkal. A találkozók elnök és beszámolók nélkül zajlanak le . Kétség-
telen, hogy a közvetett úton történő ráhatás különböző formáit még tökéle -
tesíteni és számukat növelni kell. Gondolom, hogy ennek a kérdésnek a kö-
zös kidolgozása, vagyis az együttműködés formáinak kimunkálása nagyon 
hasznos lehet a szocialista országok képviselői számára. 

d) Ettől az évtől kezdve az új hallgatók elhelyezése úgy történik, hogy 
különböző országokhallgatói laknak együtt. Ugyanakkor a külföldi hallgatók-
kal bolgár hallgatók is laknak, akik szintén kedvező hatással vannak nevelt-
jeinkre. Reméljük, hogy így jobban elérjük eszméink, kultúránk, t radíci-
óink közvetett módon történő átadását. 

3. Az értékelés kritériumai, az ideológiai-politikai 
nevelőmunka eredményei 

Nem azért vetjük fel ezt a fontos kérdést, mert már megoldottuk. 
Ezzel kapcsolatban nem a már elfogadott rendszert szeretném ismertetni, 
hanem néhány irányelvet, melyet fontosnak tekintünk. 

a) A hallgatók viszonya a mi országunkhoz, speciális viszonya a 
Szovjetunióhoz, a szocialista táborhoz, sikereinkhez és problé-
máinkhoz; 

A tapasztalat szerint az egyike a fontos ismérveknek a hallgatók ide-
ológiai ̂ politikai színvonalára vonatkozólag, de természetesen függ a 
mi ideológiai nevelőmunkánktól i s . 
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b) A hallgatók viszonya más országok képviselőihez, azaz az in te r -
nacionalista érzés szintén fontos útmutató. 

c) A hallgatóknak az oktatáshoz való viszonya szintén fontos ismérv. 
Ez természetesen nem abszolút értékű és nem az egyetlen. Ellen-
kezőleg! Nekünk több olyan hallgatónk van, aki jól tanul, és a t a -
nulmányai befejezése után mégis tőlünk idegen megnyilvánulásai 
vannak. 

d) A külföldi hallgatók viszonya Intézetünkhöz és a felsőoktatási in-
tézményekhez a tanulmányaik befejezése után, hazájukba v i ssza-
térve talán a leglényegesebb kritériuma a mi ideológiai, politikai 
nevel őmunkánknak. 

e) A hallgatók hozzáállása és részvétele a saját népük harcában a s z a -
badságért, a függetlenségért a szocializmusért a legfontosabb t é -
nyező, amely a legjobban kapcsolatban áll neveltjeink életével. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy nem egy kritérium létezik, hanem azok 
komplex csoportjáról beszélhetünk. Az a feladatunk, hogy elrendezzük és 
gazdagítsuk azokat, és a legmegfelelőbb módszerek alkalmazásával foly-
tassuk a megkezdett munkát. 

Az együttműködésünk ebben a tekintetben is nagyon hasznos lehet. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЖТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Константин Ганчев, заместитель ректора софийского 
Международного Подготовительного Института имени . 

Г.А. Нассера 
(резюме) 

• Необходимо иметь в виду, что студенты, приехавшие из разных 
стран, имеют различную политическую, культурную подготовку, раз-
личные обычаи. Соотвтественно этому факту мы выбираем воспита-
тельные методы. 

По опыту непосредственные формы воздействия (собрания, отчё-
ты) не достигают желаемых результатов. Поэтому мы ищем разнооб-
разные формы посредственного воздействия: экскурсии, клубные 
занятия, встречи и пр. 

С этого года оказывает помощь то, что иностранные студенты 
живут вместе с болгарскими студентами. 

Работу нужно оценивать не по одному, а по группе критериев, 
которые нам нужно ещё обогащать. 
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DIE WIRKSAMKEIT DER IDE0LOGISCHEN ARBEIT BEI 
DER ERZIEHUNG DER AUSLÄNDISCHEN STUDENTEN 

Konstantin Gantschew, Rektor des 
Internationalen Vorbereitungsinstituts "Nasser" 

Sofia 
Resümee 

Es muß berücksichtigt werden, daß die Studenten aus 
den verschiedenen Ländern verschiedene politische, kultu-
relle Vorkenntnisse mitbringen und verschiedene Gewonhei-
ten haben. Dementsprechend werden die Erziehungsmethoden 
ausgewählt. 

. Unsere Erfahrungen zeigen, daß die direkten Formen der 
Überzeugung (Sammlungen, Berichte, usw.) die erwünschte 
Wirkung nicht erreichen. Deswegen werden die verschieden-
sten Formen der indirekten Überzeugung gesucht. Exkursio-
nen, Klubadende, Freundschaftstreffen usw. Eine große Hilfe 
bedeutet für uns; das die ausländischen Studenten seit 
diesem Jahr mit den bulgarischen Studenten zusammenwohnen. 
Die Wertung der Arbeit hat nicht nur ein einziges Krite-
rium, man spricht über die komplexe Gruppe der Kriterien, 
die noch'bereichert werden muß. 


