
Csecsemőgyilkosságok
Cseres Judit ismert szakembere a gyer-

mekvédelemnek. Az utóbbi években kutatá-
saival annak a jelenségnek eredt nyomába,
melyet leegyszerűsítve úgy nevezünk – a
közvélemény ijedt felháborodásával kísérve
–: csecsemőgyilkosságok. A tárgyilagos ku-
tatás nem csökkenti a tragédiák súlyosságát,
de árnyalt, körültekintő képet ad a jelenség-
ről. A művet a Belügyminisztérium adta ki.

Jövőkép és
visszatekintés

Az utóbbi évtizedek jeles személyisége
foglalta össze újabb kötetben nevelésügyi
gondolatait. Nagy József előre tekint. ,Ne-
velés és a XXI. század’ címmel adta ki az
Osiris Kiadó könyvét. A könyv fejezetei
először az Iskolakultúra hasábkain jelen-
tek meg.

Ezer év emlékei
A Tájak Korok Múzeumok Egyesület

országos játékához az Árpádkori magyar-
országi templomok képes térképét adta ki,
mintegy az expedíciók útvonal-javasla-
taként.

Múlt és jelen
A Tájak Korok Múzeumok Egyesület

módszertani kiadványa ,Barangolások’
címmel jelent meg. A népszerű műemlé-
kes mozgalom történelmi játszótáborainak
tapasztalatait gyűjtötte a szerkesztő cso-
korba. Bizonyára jól használható majd az
egyesület új, a középkori templomépítők
nyomában meghirdetett millenáris játéká-
hoz. A közelebbi múlt megértésében segít
Balogh Margit kötete, mely nagyhagyo-
mányú ifjúsági mozgalomról szól, a
KALOT-ról (,A KALOT és a katolikus
társadalompolitika 1935–1946’). Kiadja
az MTA Történettudományi Intézete. A
történet sajátos folytatásaként az 1946-ban

alapított úttörőmozgalom történeti emlé-
kezetét segíti a Nádházi Lajos szerkesz-
tette kötet: ,A magyar úttörőmozgalom
történeti kronológiája’ című vaskos kiad-
vány az Úttörőszövetség kiadása.

Báb
A Nemzetközi Bábszövetség, az UNIMA

kötetben adta ki ,A magyar bábművészet
múltja és jelene’ című tavalyi tanácskozás
anyagát. A kiadvány két generáció
reprezentánsának, Szilágyi Dezsőnek és
Demeter Zsuzsának közös műve. Az
UNIMA tavaszi közgyűlése a magyarorszá-
gi bábszínházak helyzetét tekinti át. 

Optimisták és 
pesszimisták

A hagyományos őszi országos szakmai
konferenciák két végletes témát tűztek na-
pirendre. A Pest megyei Pedagógiai Inté-
zet rendezvényének középpontjában az eu-
rópaiság kérdései állnak. A lillafüredi
„szomszédvárban” pedig a nevelés-oktatás
kudarcai kerülnek terítékre.

Játék az ezredfordulón
A Kiss Áron Játéktársaság ezzel a cím-

mel rendezi millenneumi konferenciáját
Székesfehérváron. Az ünnephez tartozik,
hogy új kiadásban adták ki – a Holnap Ki-
adóval karöltve – az egyesület névadójá-
nak klasszikus, forrásértékű művét, a ,Ma-
gyar népi gyermekjátékok’-at.

Moderátoriskola
A minőségbiztosítási programok, tré-

ningek vezetői bizonyára jól fogják hasz-
nosítani a két német szerző módszertani
könyvét, melyet Loránd Ferenc magyarí-
tott. Peter Nissen – Uwe Iden ,Moderá-
toriskolá’-ját a Műszaki Kiadó adta ki.
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