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Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara 2003. november 26-án A
fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtudományaiban címmel rendezte meg a
Magyar Tudomány Napja eseménysorozatába illeszkedő konferenciáját. Az Általános
Gyógypedagógiai Tanszék szervezte szimpózium egy megjelenés alatt álló könyv
koncepciója mentén azt kívánta bemutatni, hogyan jelenik meg és értelmeződik a
gyógypedagógia központi kategóriája legfontosabb határtudo má nyai nak elméletalko -
tásában és kutatásaiban. Az előadók – egyben a Tágabb értelemben vett gyógypedagógia
címmel várhatóan februárban megjelenő kötet egyes feje zetei nek szerzői – huszonkét
különböző természet-, társadalom- vagy bölcsészettudo mányi diszciplína képviseletében
számoltak be arról, milyen kép rajzolódik ki a fogyatékosságról, a fogyatékossággal élő
emberről saját tudományterületük keretein belül, illetve mik azok az alapproblémáik,
melyek megértéséhez közelebb viheti őket a fogyatékosság vizsgálata, esetleg eredendően
a gyógypedagógiából származó tudáselemek beemelése az elméletalkotásba. Változatos,
sokszínű kollázshoz hasonlítható kép rajzolódott ki az előadásokon keresztül, melyben a
jobban ismert, a gyógypedagógiához hagyományosan szorosan kapcsolódó tudomány -
területek – orvostudomány, pszichológia, neveléstudomány, nyelvtudomány, szociológia –
részletei mellé izgalmasan kapcsolódtak olyan diszciplínák adalékai is, mint az etológia, a
kulturális antropológia, az irodalomtudomány vagy a művészettörténet.

Az említett kötetet szerkesztői és szerzői közössége a sok más mellett a gyógypedagó-
gia interdiszciplináris tudomány-rendszertani modelljének kidol gozójaként is számon tar-
tott Gordosné Szabó Anna 75. születésnapjának tiszteletére ünnepi kötetként,
Festschriftként fogja megjelentetni. Neki ajánlottuk hát a konferenciát is, melyen a kar
főigazgatója virággal és szaktudományos műveinek bibliográfiájával, a szervezők és az elő-
adók a könyv korrektúrapéldányával, tanít ványai, munkatársai és barátai pedig köszönté-
sükkel tisztelegtek a professzor asszony személye, munkássága előtt.

Zsoldos Márta, Zászkaliczky Péter

„Száz esztendő a mozgáskorlátozott gyermekek
szolgálatában”
Száz éves a budapesti mozgásjavító általános iskola és diákotthon

A Gyógypedagógiai Szemle szorgos olvasói számára nem újdonság az a hír, hogy a
budapesti Mozgásjavító Általános Iskola 2003-ban ünnepelte fennállásának 100. évfor-
dulóját, hiszen november elején kézbe vehettük a Gyógypedagógiai Szemle különszámát,
amiben az iskola múltjáról, jelenéről és jövőjéről egyaránt olvashattuk az intézmény
pedagógusainak írásait. Átfogó képet kaphattunk az országban egyedülálló, több tagozattal

72


