
Születésnap
20. születésnapját jeles konferenciaso-

rozattal készül ünnepelni az Oktatáskutató
Intézet. ,A magyar oktatás századai’,
,Kutatás közben’, ,Jelentés a felsőoktatás-
ról’, ,A szakképzés reformja után’ – így
szólnak a jubileumi év nagy programjai-
nak címei.

Kisiskolák
Felsőzsolcán a Közoktatási Ellátó Kör-

zetben kísérlet indul a minőségbiztosítás
kisiskolai modelljének kimunkálására.

UNIMA
Ebben az évben is kiadja az elmúlt esz-

tendőről szóló évkönyvét a Nemzetközi
Bábszövetség Magyar Központja. A kiad-
ványban amatőrök és profik, alkotók és
szervezők, elemzők és rendezők adnak
számot  a 2001. év bábjátékos eseményei-
ről, produkcióiról, kiadványairól.

Történelem-könyv
Knausz Imre szerkesztésében a történe-

lemtanítás legprogresszívebb, fiatal úttörői
adtak ki tanulmánykötetet a Műszaki Ki-
adónál ,Élményszerű történelemtanítás’
címmel.

Boldog és boldogtalan
asszonyok

Falvay Károly kultúrtörténeti monográ-
fiájának kiadója a Tertia Kiadó. A szerző a
női szerepet a magyar hitvilág tükrében
kutatta. Elisabeth Badinter ,A szerető
anya’ című kötete az anyai érzés történetét
mutatja be a 17–20. században, a Csokonai
Kiadó gondozásában. Rosalind Miles ,Az
idő leányai’ című könyvét a Balassi Kiadó
adta ki. Ugyanitt, szintén a Feminizmus és

történelem sorozatban olvasható a Joan
Wallach Scott szerkesztette tanulmánykö-
tet: ,Van-e a nőknek történelmük?’ Az
anyai érzés ember előtti viselkedési mintá-
ira kíváncsi olvasó tájékozódhat a Műsza-
ki Kiadónál megjelent etológiai kötetből:
Frans de Waal műve ,Jótermészetűek’ cí-
men jelent meg.

Harry Potter
A film bemutatójával és a tiltakozó hul-

lámmal egyidőben jelent meg az Osiris
Zsebkönyvtárban a gyermek-pszichodrá-
máról nevezetes szerző, Kende B. Hanna
könyve ,Harry Potter titka’ címmel.

Újévi professzori
találkozó Pécsett

Hagyományosan az új év első péntekén
rendezett fogadást az egyetem professzo-
rai tiszteletére Tóth József, a Pécsi Tudo-
mányegyetem rektora. A találkozón a rek-
tor megköszönte a megjelenteknek az el-
múlt évben az egyetem érdekében kifejtett
munkájukat, valamint körvonalazta a
2002-es év legfontosabb célkitűzéseit.
Ezek között a tudományos tevékenység
elősegítése, az informatikai fejlesztések,
valamint az egyetemi külkapcsolatok ki-
szélesítése szerepel kiemelt helyen. Az ün-
nepségen adták át a professor emeritusi
oklevelet Méhes Károly gyermekgyógy-
ásznak, iskolateremtő kutató és oktató
munkája elismeréseként. Az állófogadás-
sal záruló találkozón valamennyi pécsi
professzor megkapta a nemrég megjelent
pécsi fotóalbumot.

Csoportok
Barcy Magdolna könyvének címe: ,A

csoportok hatékonysága és a személyes
változás’. Kiadója az Animula.
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