Idioten-Heil-Pflege) od 1875 r. do powstania
pedagogiki specjalnej na niemieckim gruncie
i rozwoju organizacji.
Dwie części pracy ukazują powstanie or
ganizacji i jej rozwój do I wojny światowej;
powstanie stowarzyszenia szkół pomocniczych
(Der Verband der Hilfsschulen Deutschlands)
w okresie Republiki Weimarskiej i III Rzeszy;
stowarzyszenie na tle polityki edukacyjnej Re
publiki Federalnej Niemiec (1948-1998); kon
gresy i konferencje stowarzyszenia, międzyna

rodową współpracę; NRD jako państwo bez
stowarzyszenia szkół specjalnych itp.
Część III obejmuje 27 załączników w po
staci dokumentów, programów, uchwał, apeli
charakteryzujących politykę w zakresie szkół
specjalnych i rozwoju pedagogiki specjalnej.
Praca może stanowić ważne studium do
poznania dziejów najnowszych i współczesnych
szkolnictwa niemieckiego.
Jan Hellwig

Educational Research and Higher Education Reform in Eastern
and Central Europa. Red. Erich Leitner. Frankfurt a/M., Berlin,
Bern, New York, Paris, Wien 1998, ss. 231, fot. 3, tab. 9

Z cyklu Studies in Comparative Education
jako tom 6 ukazała się publikacja pod powyż
szym tytułem. Praca napisana przez międzyna
rodowy zespół autorów wskazuje na zmiany
w szkolnictwie wyższym dokonywane w kra
jach Europy wschodniej i centralnej. Ukazane
są prace w tym zakresie w takich krajach, jak
Austria, Republika Czeska, Słowacja, Węgry,
Słowenia, Polska, Ukraina, Rosja, Rumunia
i Bułgaria.
Poszczególne rozdziały dotyczą określone
go państwa i napisane są przez rodzimych

znawców problemu. Przez Polaków przy
gotowane są trzy teksty. Ireneusz Białecki
pisze na tem at Anatomy o f Higher Educa
tional Services in Poland ; Elżbieta Wnuk-Li
pińska wypowiada się na temat: Academic
S ta ff Facing a Changing University, zaś Ewa
Szemborska omawia zagadnienie p t: Chan
ges in the M arket o f Educational Services in
Poland.
Jan Hellwig

Geschichte der Mädchen und Frauenbildung. Red. Elke Kleinau,
Claudia Opitz. Tom II. Vom Vormärzis zur Gegenwart. Campus
Verlag. Frankfurt, New York 1996, ss. 673
Pod redakcją Elki Kleinau, z-cy profesora
pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie w Biele
feld oraz Claudii Opitz, profesora najnowszej
historii na Uniwersytecie w Hamburgu ukazał
się drugi tom niezwykle interesującej pracy pod
wyżej wymienionym tytułem.
Okazuje się, że zainteresowania badawcze
historią edukacji kobiet i ich rolą społeczną,
które przeżywają w Polsce swój renesans (dwie

międzynarodowe konferencje naukowe 1997
Poznań-Zajączkowo; 1998 Bydgoszcz-Wielonek) obserwowalne są także w Niemczech.
Okazuje się, że 36 Autorek i Autorów przed
stawiło swe prace, które złożyły się tylko na
prezentowany tom II.
W części I zatytułowanej Edukacja kobiet
i ruch demokratyczny w latach 1830-1870

przedstawiono powstanie i rozwój ogródków

