dziecięcych akcentując duchową matczyność
(geistige Müterlichheit) oraz rozwój instytucji
edukacyjnych dla dzieci i ewolucję roli kobiety.
W części II omówiono instytucjonalne
i normatywne regulacje i praktyki w zakresie
edukacji dziewcząt w latach 1870-1933 oraz
tzw. długą drogę do matury (Der lange Weg
zum Abitur).
Socjalizacja dziewcząt głównie poprzez ko
edukację oraz ich działalność w ruchu hitlerow
skim: Bund Deutscher Mädel - stanowi przed
miot części III.
W części IV Autorki i Autorzy rekonstru
ują drogę kobiet od wykształcenia średniego do
nauki, czyli możliwości studiowania (Von der
Bildung zur Wissenschaft) w latach 1870-1945.
Dowiadujemy się m.in. o rozwoju naukowym
Edyty Stein oraz o tym, że pierwszą kobietą

profesorem pedagogiki była w Niemczech M at
hilda Vaerting (1884-1977).
Możliwość kształcenia kobiet w różnych
dziedzinach i zawodach w latach 1948-1990
ukazano w części piątej, zaś stopniowe zwięk
szanie dostępu do studiów wyższych w latach
1849-1990 - w części szóstej.
Interesujące są porównania dotyczące po
lityki NRD w sprawie edukacji kobiet i badań
nad tym zagadnieniem jako komponentu walki
politycznej o pełną realizację założeń marksiz
mu.
Książka jest bogato udokumentowana
źródłami oraz literaturą przedmiotu. Posiada
wykaz osób, indeks rzeczowy oraz informację
o autorach.
Jan Hellwig

Johann Amos Comenius. Allverbesserung (Panorthosia), Eingelei
tet, übersetzt und erläutert von Franz Hofmann, Frankfurt a/Main,
Berlin, Bern, New York, Paris, Wien 1998, ss. 429
Dzięki pracom znanego w międzynarodo
wym świecie nauki komeniologa, emerytowane
go obecnie profesora, wieloletniego kierownika
Zakładu Historii Pedagogiki na Uniwersytecie
Marcina Lutra w Halle Franza Hofmanna (ur.
1922) ukazała się przetłumaczona przez niego
z łaciny na język niemiecki 6-ta część pracy JA .
Komeńskiego O naprawie spraw ludzkich. Część
ta nosi tytuł Panorthosia. Przedstawia w niej

Komeński strukturę porządku światowego, in
stytucje służące człowiekowi, ich cele i zadania.
Jest to pierwsze tłumaczenie tej pracy
w całości na język niemiecki.
Książka ukazała się w cyklu Erziehungs
konzeptionen und Praxis, Bd. 37, a wydawcą
jest Gerd-Bodo Reinert.
Jan Hellwig

Yitae Scholasticae. The Yournal of Educational Biography, Tom
17, 1998, nr 2
W amerykańskich (ale nie tylko) pracach
historyczno-pedagogicznych ważne miejsce zaj
mują prace biograficzne. Rekonstrukcje bio
graficzne traktowane są jako ważny kompo
nent odtwarzania procesu dziejowego, studiów
historyczno-edukacyjnych i wpływu jednostek
znaczących na rozwój dziejów.

5 B iuletyn H islorii W y c how ania

Istnieją międzynarodowe stowarzyszenia
biografii edukacyjnych (np. International Socie
ty for Educational Biography), czy też instytuty
naukowo-badawcze w tej dziedzinie (np. Ameri
can Biographical Institute).
Organem Międzynarodowego Stowarzy
szenia Biografii Edukacyjnej jest półrocznik
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