geograficzny i tematyczny, pozwalające na
sprawniejsze posługiwanie się tekstem.
Jest to praca cenna dla badaczy nie tylko
dziejów szkolnictwa i kultury okresu średnio
wiecza, ale dla wszystkich którzy okresem tym
się zajmują. Poprzednio ukazało się wiele roz
maitych opracow ań omawiających dzieje uni
wersytetów od średniowiecza począwszy, naj
częściej jednak nie zaspokajały one wymagań,
były zbyt ogólne i niewystarczające lub na

obecnym etapie po prostu przestarzałe. O m a
wiany tom, będący początkiem nowego opraco
wania całości dziejów uniwersytetów zachęca
do zapoznania się z częściami następnymi.
Kolejny tom pod redakcją H. de Ridder-Symoens dotyczyć będzie dziejów uniwersytetów
we wczesnym okresie nowożytnym. Jego układ
będzie zbliżony do tomu pierwszego i doprow a
dzi nas aż do czasów Oświecenia.
( D l.)

Wiesław Jamrożek, Idee edukacyjne polskiej socjalnej demokracji w Galicji do
1918 roku, Wyd. Eruditus, Poznań 1994, ss. 204.

N akładem poznańskiego wydawnictwa
naukowego „Eruditus”, została wydana m o
nografia pt. „Idee edukacyjne polskiej socjal
nej demokracji w Galicji do 1918 roku”.
Książka ta, jako opracowanie historyczno-oświatowe, znakomicie wypełnia lukę w bada
niach historycznych nad dziejami ruchu soc
jalistycznego, w tym głównie socjalnej dem o
kracji w Galicji przed odzyskaniem przez Pol
skę niepodległości. Dotychczasowe bowiem
badania, znajdujące swoje odzwierciedlenie
w bogatej historiografii, dotyczą przede wszy
stkim działalności politycznej socjaldem okra
cji. M arginalnie natom iast rozpatryw ano p ro 
blematykę idei edukacyjnych galicyjskiej soc
jalnej demokracji i łączące się z tym zagad
nienia jej udziału w wysiłkach na rzecz dem o
kratyzacji stosunków społecznych i rozwoju
oświaty w Galicji. P raca W. Jam rożka, pre
zentując stanowisko galicyjskiej partii wobec
wszystkich ważniejszych, aktualnych na prze
łomie XIX i XX wieku zagadnień i zjawisk
oświatowych oraz dokonując udanej próby
rekonstrukcji oryginalnych koncepcji pedago
gicznych wypracowanych przez działaczy tego
ugrupowania, ujęła tę tem atykę w sposób
całościowy.
Jej strukturę wyznaczają cztery zasadnicze
rozdziały, w ram ach których w układzie problemowo-chronologicznym, a u to r poddał an a
lizie pedagogicznej wiele szczegółowych zaga
dnień.

W pierwszym rozdziale, kierując się dyrek
tywą metodologiczną wiązania myśli pedagogi
cznej z panującymi w danym czasie systemami
i prądam i filozoficznymi oraz usytuowania ich
w szerokim kontekście uwarunkowań społecz
no-politycznych, ekonomicznych i ideologicz
nych, A utor wyprowadził genezę idei i postula
tów edukacyjnych galicyjskiej socjalnej demo
kracji. Rozdział drugi został poświęcony prezen
tacji stanowiska partii wobec problemów eduka
cji na poziomie szkoły ludowej, średniej ogólno
kształcącej i zawodowej oraz szkolnictwa ukraiń
skiego w latach 1890 -1918. W kolejnym rozdzia
le, omówione zostały poglądy, postulaty i kon
cepcje tego ugrupowania politycznego dotyczące
edukacji pozaszkolnej. Szczególnie wyekspono
wano rozważania teoretyczne i założenia organizacyjno-programowe wychowania społeczno-po
litycznego, czytelnictwa, ruchu samokształcenio
wego, edukacji kulturalnej, oświaty zdrowotnej,
sportu i turystyki. W tym kontekście autor
przedstawił udział działaczy socjalnej demokracji
w wypracowaniu profilu działalności Uniwersy
tetu Ludowego im. A. Mickiewicza i Uniwersyte
tu Wakacyjnego w Zakopanem. W rozdziale
ostatnim zaprezentowano bardzo interesujące
ustalenia na tem at wychowawczego funkcjono
wania rodziny i postulatów dotyczących eduka
cji pedagogicznej rodziców oraz organizacji
opieki nad dziećmi w środowisku robotniczym.
K rzyszto f Jakubiak

