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A film egym6st61 fUggetlen kockékbö l 611, s mint cime is utal r6: térképeket,
grafikonokat , összehasonl it6 t6bl6zatokat
tartalmaz.
Ebből következik,
hogy
Felhosznölöso
teljesen speci6lis.
Nem csak nem tan6csos, nem is szabad egységes film ként kezelni,
elejétől a végéig levetiteni.
Kétféle v61tozatban kerül forgalomba: normél szalagos és leica méretU, keretezett Forrnőbon , Mindkét véltezor kétr észes , az 1. rész 39 kocka,
a II.
rész 42 kocka terjedeimU.

Amikor e fi Imet kiadjuk, elsősorban azoknak a köröknek szeretnénk segiteni ,
amelyek nem rendelkeznek
térképekkel
(különösen
un. történelmi térképekkel) , kézikönyvt6rral.
De, a jobban felszerelt körök is tal61hatnak a grafikonok között olyanokat,
amelyeknek adatait saj6t könyvt6rukban
(a mUvelődési hözbon. j6r6si, v6rosi könyvt6rban) nem tal61hatj6k
meg.
Ellentétben
eddig megjelent filmjeinkkel,
ennek a filmnek teh6t egyetlen
felhaszn616si
m6dja von ," Mt61 fUggően, hogy melyik tém6t
dolgozz6k
fel a körben, a
propogondisto kiv61asztja a tém6hoz illő kock6t
(koe kökor},
s azt vetiti a
foglalkoz6son,
természetesen
a foglalkoz6s menetébe
illesztve.
Péld6ul a
közel-keleti
helyzet
megvitat6s6n61'
a Közel-Keletet
öbr özolö térképeket,
gazdas6gi kérdések nél a megfelelő grafikonokat stb. Nem elegendő azonban
csak kivetiteni
a képeket,
magyar6zni is kell azokat,
hiszen
nem biztos,
hogya
kör résztvevői azonnal fel fedezik az öbrözolr
összefUggéseket.
Ez a
követelmény mag6val hozza, hogya
propagandist6nak
- mielőtt a foglalkozösro bevinné - tanulm6nyozni,
elemezni kell a vetitendő képet.
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Impresszum
Európa pol itikai térképe
Ázsia
Mrika
Észak- és Közép-Amerika
Dél-Amerika
Ausztröl ia pol itikai térképe
,A szocialista
és a kapitalista
világrendszer
A gyarmati rendszer széthullása
1900
A gyarmati rendszer széthullása
1960
A Közel-Kelet
,A közel-keleti
háboru 1949, 1956
A közel-keleti
háboru 1967, 1973
A KGST
A Varsói Szerződés tagállamai
,A Varsói Szerzódés tagállamainak
politikai és katonai szervei
Az Európai Gazdasági Közösség
Az Európai Gazdasági Közösség iparo
NATO-tagállamok
és támaszpontok
Az európai kommunista pártok
Az európai szocialista
országok és a fejlett tőkés országok nemzeti jövedelmének,
illetve bruttó nemzeti termékének alakulása 1950-1975 között.
Az európai szocialista
országok és a fejlett
tőkés országok ipari termelésének alakulása 1948-1975 között
Az európai szocialista
országok és a fejlett
tőkés országok mezőgazdasági termelésének
alakulása
Külkapcsolataink
1976
A Magyar Népköztársaság
államszervezete
A tanácsok felépitése
Társadalmunk osztályszerkezetének
változása,
1949-1973
Társadalmunk osztályszerkezete,
a népesség megoszlása
Az aktiv keresók megoszlása nemenként (ezer fÓJ
Az aktiv keresők megoszlása népgazdasági
ágonként (%)
Magyarország
közigazgatási
térképe
A népesség számának alakulása Magyarországon,
1945-1976 között

34.
35.
36.
37.
38.
39.

A népességszám teruleti változásai
(1971 -1975)
A szocializmus
épitése távlati
programjának
néhány c lkitüz ése
1990)
A népgazdaság
ágazati szerkezete
A hazánkban használt fóbb népgazdasági
termelési
mutatók
Területfejlesztési
célkitUzések az ipari elmaradottság felszámolására
VÉGE
é

(1975-

II. rész
1.
2.
3.
4.
5.
6 •.
7.
8.
9.
10.
12.
13:
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Cimkocka
Impresszum
A nemzeti jövedelem volumenének alakulása 1949-1975 között (1949=100)
A nemzeti jövedelem felhasználásának
megoszlása (folyó áron)
,6 főbb termékek
egy főre jutó termelése és felhasználása
Állóeszköz -állomány és szerkezet
Az ipari termelés. A létszám és a termelékenység
alakulása
ft szocialista ipar termelése ágazatonként
1974-ben (az 1950. év %-ában)
Az ipar szerkezeti változása (%). ftz ipari beruházások %-os megoszlása
ft szocialista ipar ágazati szerkezete a foglalkoztatottak
száma alapján (%)
Magyarország villamosenerqia-,
nyersvas- és acéltermelése
1950-1975
között
Maqyarország cement-,
timföld -, autóbusz - és mUanyagalapanyag-termeI ése 1950-1975 között
Magyarország
konzerv-,
bőrlábbeli-,
nyershus- és cukortermelése
19501975 közö+t
Magyarország
kötöttáru-,
popir », butorlapés szövettermelése
1950-1975
között
A szocialista
szektor beruházásai
A két kongresszus közötti időszakban átadott nagyobb beruházások
A szocialista
mezőgazdaság
néhány jellemző adata
A vetésterület
szerkezetének
alakulása
Abetakar itás gépes ités i foka
Magyarország buza-, cukorrépa- és vágósertés termel ése 1950-1975 közötr
Magyarország
külkereskedelme
1974-ben
Külkereskedelmi
forgalmunk növekedése és iránya
A behozatal és kivitel áruszerkezete
1975-ben
KUlkereskedelmUnk áruösszetétele
%
Magyarország
legnagyobb külkereskede lmi partnerei %-ban
Magyarország
és a Szovjetunió kétoldalu kapcsolatai.
A kul kereskedelmi
forgalom alakulása.
Nemzetközi Gazdasági
EgyUttmUködési Bank. Nemzetközi Beruházási Bank.
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27.
28.
29.
30.
31;
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
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Idegenforgalmunk
fejlődése 1960-1975 között
Az egy főre jut6 reálbér és reáljövedelem
alakulása
hazánkban,
19601975 között
A lakosság jövedelme fóbb jövedelemforrások
szerint
A lakosság egy főre jut6 évi kiadása
Néhány tart6s fogyasztási cikk állománya 1960-1975 kezott
Az egy főre jut6 fogyasztás alakulása a fóbb élelmiszerekből
A lakásépités
Uteme 1961 -1975 közöf+ és fejlesztése 1980-ig hozönk'von
A lakásállomány
alakulása a lakások nagysága szerint
T ársadalombiztositási
juttatások
EgészségUgyi és szociális ellátottság
Az orvosok száma hazánkban,
1975-ben
Az oktatás fej lesztése
A népesség megoszlása iskolai végzettség szerint (ezer fÓI
A szinházak látogatottsága,
a mozik száma, a rádi6előfizetők
száma, a
mozilátogat6k
száma
A muzeumok száma, a muzeumok látogatottsága
(ezer féJ), a közmUvelődési könyvtárakból
kölcsönzött kötetek száma,
a kiadott könyvek példányszáma
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DIAFILM-ADATLAP

Cim:

TÉRKÉPEK, GR.AFIKONOK

Kidolgozás:

szines, rajzos

Al kalmazás: aKI SZ pol itikai
Irta:

Gébler József

I

Kockaszám: 81 (I.rész 39 l Lr ész 42)

képzés formákon

I

Rajzolta:

TERRA-Sajtótérkép Szolgála

1052. Budapest Tanács krt , 2.
Beszerezhető: Diafilm Mintabolt
Szállitás postán, utánvéttel 100, - Ft-tói (csak vidékre)
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Diafilm

hny.

7158 - 5290 pid.

F. k .: Keresztes

Mihályné::

igazgatá

