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W styczniu br. ukazał się kolejny numer
międzynarodowego pisma poświęconego świa
towym problemom historii wychowania. Jest
on szczególnie interesujący dla polskich histo
ryków wychowania z tego względu, iż co rzad
ko się zdarza, występują w nim istotne akcenty
polskie.
Po pierwsze obszerna część, obejmującego
ponad 300 ss. tomu poświęcona jest sprawoz
daniom i informacjom z posiedzeń XVIII Inter
national Standing Conference for the History of
Education (ISCHE), które odbywały się
w dniach od 6 do 9 sierpnia 1996 r. w obiektach
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji
Edukacji Narodowej, która obchodziła 50-lecie
swego istnienia.
W tomie zamieszczono m.in.: List otwarty
prezydenta ISCHE prof, dra Richarda Aldricha do historyków wychowania na całym
świecie; informacje z posiedzenia Egzekutywy
ISCHE; zapowiedzi następnych sesji w D ub
linie (Irlandia) w 1997 r. oraz w Louvain
(Belgia) w 1998 r.; protokół z obrad; raport
z posiedzenia plenarnego ISCHE i wyboru
nowych członków Komitetu, a także o pod
jętych uchwałach dotyczących zmian w statu
cie ISCHE.
Drugim akcentem polskim jest recenzja
skryptu pt.: Historia wychowania (red. J. HelIwig, Poznań 1994) opracowanego przez ogól
nopolski zespół autorów z inicjatywy poznań
skiego środowiska historyków wychowania.
Był on prezentowany na międzynarodowych
wystawach książki historycznej w Akademii
Europejskiej w Berlinie i Hanowerze, który
z braku nowoczesnego podręcznika historii
wychowania próbuje wypełnić jego brak w wie
lu uniwersytetach i wyższych szkołach peda
gogicznych w Polsce; zarówno państwowych,
jak i prywatnych.
Recenzja napisana jest w języku niemiec
kim przez mgr Małgorzatę Schoener-Wojtowicz, doktorantkę w Zakładzie Historii Wy
chowania Wydziału Studiów Edukacyjnych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po
znaniu.
Prezentowany numer zawiera tradycyjnie
artykuły, przegląd artykułów na określone
tematy, obszerny przegląd książek zawierający
recenzje - pozwalające na orientację w prob
lematyce badawczej i edytorskiej historyków
wychowania w skali światowej, wykaz nade
słanych do redakcji książek, szczegółowe in
formacje o kongresach, seminariach, sesjach,
kolokwiach międzynarodowych a także przed
stawia narodowe i międzynarodowe pisma
naukowe poświęcone historii wychowania, jak
np. francuskie Historie de L’Education, ame
rykańskie History of Education Quarterly,
angielskie History of Education i Historical
Studies in Education i niemieckie Mitteleilun
gen und Materialien wydawane przez grupę
roboczą przy berlińskim Muzeum Pedagogicz
nym.
Jak zwykle w trzech językach: angielskim,
francuskim i niemieckim podane są informacje
obejmujące wymogi edytorskie nadsyłanych
materiałów. Zachęcam szczególnie do zapoz
nania się z nimi polskich historyków wycho
wania i pedagogów różnych specjalności i za
chęcam do przygotowania w tych trzech ję
zykach odpowiednich publikacji, by polska
nauka była bardziej ewidentnie na łamach
pisma a zarazem na arenie międzynarodowej
reprezentowana. Redakcja polska prezentowa
nego pisma (International Editorial Board)
znajduje się w Poznaniu przy Zakładzie His
torii Wychowania, gdzie można uzyskać szcze
gółowe informacje dot. prenumeraty pisma
i publikowania materiałów.
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