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KRON IK A Ż Y C I A N A U K O W E G O

Konferencja „Rozwojowe wartości gier i zabaw dziecięcych”
na Uniwersytecie w Debreczynie
W dniach 20–21 czerwca 2014 r. z inicjatywy Evy Kovácsné Bákosi PhD, dziekana Wydziału Edukacji Dzieci i Dorosłych Uniwersytetu w Debreczynie
(Węgry), odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona rozwojowym wartościom gier i zabaw dziecięcych. Konferencję otworzył prorektor
uczelni prof. István Gaál PhD, CsC. Wiele miejsca w referatach poświęcono zabawie jako podstawowej formie aktywności dzieci, ich wzajemnym relacjom
w zabawach oraz terapeutycznej funkcji zabawy. Gościem honorowym konferencji był burmistrz miasta. Podczas otwarcia wystąpiły dzieci z programem węgierskich tańców tradycyjnych.

www.czasopismoippis.up.krakow.pl
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Konferencji towarzyszyła wystawa lalek podarowanych Wydziałowi przez
Judit Grozdics, którą uroczyście otworzyła prorektor Prof. Dr. Bartha Elek. Kolekcja ponad 1000 lalek zajmuje 220 m2 powierzchni i zlokalizowana została na
Wydziale Edukacji Dzieci i Dorosłych w Hajdúböszörmény.
Podczas konferencji podpisano porozumienie o współpracy naukowej
i dydaktycznej między Instytutem
Edukacji Dzieci uniwersytetu w Debreczynie (Éva Kovácsné-Bákosi PhD)
oraz Instytutem Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
(prof. dr hab. Bożena Muchacka).
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W następnym dniu konferencji, 21 czerwca 2014 r., podczas uroczystej graduacji studentów Wydziału Edukacji Dzieci i Dorosłych prof. Bożena Muchacka otrzymała medal za współpracę naukową i dydaktyczną z Uniwersytetem
w Debreczynie.
Bożena Muchacka
Wykorzystano fotografie autorki tekstu.
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“Rock a Bye Baby”

Opening speech for the toy exhibition at the Faculty of Child and Adult
Education of the University of Debrecen
Every age creates its own world of play, culture of play, so it can have play a sig
nificant role in the process of transmitting culture. We always lose something
from the past, but we also add something, we create as well. We are not happy
to leave our values behind, but we make sure to preserve our heritage for the
future, at least in a museum.
Our personal and material environment is renewing, changing and being
formed; science is evolving, and the pattern of this inevitably appears in the
world of play, and that of both children and adults. Children are not yet able
to make conscious decisions about what is good and what is not, what is valuable and what is not, what is beautiful and what is not. We adults show them
and confirm what to follow, but we also encounter many obstacles during this
process. For example fashion, profit, the pursuit of quick success, competition,
which is less concerned with the pedagogical usefulness. This is how toys become what they are. Of course, there are a lot of them which carry many values but there are others, which should be kept in the drawer or in the cupboard. Yet, they are products of an era, which bear the characteristic features
of the society, culture, technology and trade.
We are dealing with this and similar issues when we are trying to prepare
future professionals in multiple fields of study and in several academic specializations for the professional tasks of dealing with children. In the professional
fields of infant and child development and kindergarten teacher training it has
a special significance to understand play and to promote the development of
children through playing. That is why the toy collection of Judit Grozdics
aroused our interest in the first place. The other reason is linked to our town.
In our close collaboration with the town management it has a priority to act
together to turn Hajdúböszörmény into the town of children. So we thought of
the toy exhibition as a tourist spectacle, too.
In 2011 we met Judit Grozdics, the collector, who has been passionate about
collecting dolls, accessories and other toys for 33 years and who has recently started
to collect toys for boys, as well. Now we have reached a situation when in Hajdú
böszörmény, at the Faculty of Child and Adult Education of the University of Debrecen we can open this exhibition. In the premises at our disposal we provide
a sample of the toys of the recent past but especially of the present day. We intended to arrange the dolls according to age, and tried to form groups for the different types, so the visitors will meet a diversity of genres, and the world of fairy
tale will also appear. The collector allows a part of her collection to be used by the
children, so we could equip a separate play house for playing after the visit.
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Judit Grozdics and our faculty invite the visitors for a unique exhibition.
Several hundreds of toys can be seen in showcases and on podiums in an area
of 220 m2. The colourful world of play is presented with toys of the modern
days and the recent past. A wide range of dolls (baby dolls, lifelike Reborn
dolls, Baby Born, Baby Annabell dolls, Barbie, Bratz and porcelain dolls) in
various sizes and attire complete with rich accessories are arranged in themed
displays (free time, shopping, jobs and trades, travelling). There is also a sample of the favourite toys of the boys.
The utilization of the exhibition is the training programs, its role in the
professional training. The collection provides knowledge, shapes the students’
approach, their personalities, has practical usefulness. The exhibition focuses
on the baby so it presents the countless possibilities of playing with them.
What aspects will the exhibition guide you through? History of dolls, doll
types, dolls of historical ages and their environment, playing with dolls at different ages (a kind of knowledge base); opportunities and activities for playing
with dolls: ideas, themes for playing; design of playing areas; necessary tools
for playing; additional tools and accessories for playing with dolls; arrangement
of the exhibition: themed layout; chronological arrangement; system and taxonomy of toys; making of a doll: toy development and presentation of the development of the children’s play with doll.
The exhibition helps the preparation process of shaping of students’ leisure
time culture getting familiar with cultural forms and methods connected to
childhood.
The exhibition plays a role in the preservation of cultural values and value
transfer.
The exhibition can be inspiring to start collecting and collectors of the future can be trained.
Practical skills that can be acquired during the management of the collection there are:
— exhibition management practice;
— collection presentation and exhibition presentation practice;
— collection initiative, their arrangement, presentation, the planning of
the methodology of continuing the collection.
Now we listed some specific exhibits, thematic units:
— education, teaching: kids care, school preparation, school, junior and se
nior section, child care, nursery, baby education, kindergarten toys, bathing toys;
— transport equipment, machinery: boat, car, plane, motorcycle, bike,
dump truck, bucket;
— services: bakery, coffee shop, jewellery shop, boutique, supermarket, florist, pet shop, veterinary clinic, a children’s hospital, shopping arcade market,
essence, gingerbread, “Titanic” — operable ship;
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— world of tales: Sleeping Beauty, Seven Dwarfs, Cinderella, brides coach,
fairy-dwelling;
— movie heroes, film actors: such as Tarzan (tropical life), 101 Dalmatians,
The Smurfs, Eliza of the My Fair Lady.
The exhibition gives the possibility to track the evolution of game culture
through a specific toy, the doll:
— the material of the doll (what is it made of?): porcelain, plaster, baked
clay, rags — its elaboration — lifelike, artistic dolls, moving, movable dolls;
— its clothing, wearing: prom, an evening wear, street wear, beach summer clothes, sailor, Native American, shepherd, nun, Hungarian folk cos
tumes;
— the person displayed by the doll: its age; life conditions and situations;
activities; facial expression; movement, moving and posture;
— the activities that can be performed with the doll: caring, nursing (bathing, dressing, feeding, combing, taking for a walk, laying down, lulling, etc.);
education; as a partner — shopping, services, postal services, excursion; life situations — healing, in kindergarten, school, hairdresser, entertainment, at parties, celebration, ceremony, travel, vacation, make up, etc.; acting as an object
of a less suitable action — ornamental;
— the doll’s environment: house, palace, luxury villas, two-storey Barbie
house, terraced house in a living situation (meal, bedrooms, living room, bathroom), underwater fairy palace.
Specific value of the collection included in experimental meeting with the
favourite toys of prior ages and our times, with the dolls and other playing
tools, which will become the subjects of future museums.
What can we see in the exhibition?
B a b y d o l l s (Room 1, hallway showcase)
We can see the lifelike Reborn dolls, unique works of doll makers. The smaller
lifelike dolls made out of plasticine that can be baked; they are unique. Among
the baby dolls we can see Chou Chou and Zapf dolls (including Baby Born, Baby
Born Mini World, and Baby Annabell dolls), Mattel baby dolls, Simba, Hasbro
and Götz dolls. Most of the dolls are interactive.
The family of Barbie dolls
The more than 50 year old Barbie, the thin and pretty dress-up doll conquered
the whole world. In particular, it is the favourite toy of the girls. The collection presents many of the Barbie family members. You can see them in the
original and handmade dresses, with additional supplies in different life situations, they also appear as tale characters; we present a few stars (actors, musi-
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cians, models) and famous personalities as Barbie figures. An interesting attraction is the mini Plaza.
The family of Bratz dolls
The Bratz toy family produced since 2001 was designed with a bigger than the
average head, bigger eyes, lush lips, and a model shape. The exhibition presents
the Bratz dolls of different years in different clothes in different life situations.
Porcelain dolls
Among the Alberon dolls both numbered new and old dolls can be found.
There is also a porcelain Götz doll. Some artisan reached the level of arts and
crafts the dolls dressed in beautiful textile clothes. The porcelain dolls are particularly suitable for dressing in folk costumes and for presenting the habits of
different ages and folks. The collection contains three very old, approximatelly 80-year-old dolls too. The rare curiosity of one of them is that it is a sleeping doll, which closes its eyes when laid down. A few of the dolls can be wound
up mechanically, and they play music and move.
Child-size dolls
The standing, 95–100 cm tall dolls are from Mattel, Simba, and a few of them
are of Chinese origin. The clothes of Mattel’s 95 cm tall dolls can be worn by
2–4 year old girls, so they can turn into princesses or fiancées.
F a i r y t a l e s a n d m o v i e s (Room 4, hallway showcases)
Classic and contemporary films, fairy tale scenes and characters also appear in
the exhibition, such as Cinderella, Sleeping Beauty, Aladdin, William Tell, Robin
Hood, The Smurfs, 101 Dalmatians and Harry Potter.
T h e w o r l d o f b o y s ’ t o y s (Room 5)
The exhibition also provides a sample of the most popular playing tools of
boys. The past and present tools of transportation, vehicles, construction,
sports and fighting games can be seen in the showcases, on landscaping table and shelves.
W o o d e n t o y s (big hall)
Old wooden furniture can be seen in the context of rural lifestyle. The dolls are
displayed in folk costume or peasant clothing. Complementary tools for work
ing in the fields are located around the house. The large, furnished replica
home is also made of wood.
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L i f e p a t h a n d l e i s u r e g a m e s (big hall)
The exhibition follows the major life events by presenting the wedding, the baby’s arrival, the kindergarten, the school, the residential building, some occupations (hairdresser, office worker and server) and by a diverse presentation of
the spending of leisure time (playground, ice skating, horse riding and sail
ing).
C l o w n s (hallway showcase)
The funny, cheerful way of the expression on their faces and their postures,
their different size and colourful clothing rouse cheerful emotions the visitors.
We are grateful to Judit Grozdics for the collection, for her passionate way of
collecting and her dedicated cooperation in the realization of the exhibition.
The decorator, Antal Varga made the exhibition and its environment a real
spectacle and arranged them into a harmonic unity.
We will do our best to make as many people as possible familiar with the
exhibition, it should be a spectacle of Hajdúböszörmény, an attractive touristic
program for children, and it will also provide a unique opportunity in our
training programmes to learn more about play.
This exhibition presents the above mentioned values for the visitors with
the hope that the encounter between the visitor and the collection will be
a great experience.
Dr. Éva Kovácsné-Bakosi
Dean of Faculty of Child and Adult Education
of the University of Debrecen
Manager of the collection

199

Kronika życia naukowego

W Muzeum Zabawek w Monachium
Muzeum Zabawek (Spielzeugmuseum) znajduje się w ścisłym centrum stolicy
Bawarii, jest zlokalizowane przy Marienplatz 15 w starej, gotyckiej wieży ratuszowej (im Alten Rathausturm). Funkcjonuje ono w tym miejscu od 1983 r. Jest
to zbiór zabawek (i przedmiotów do zabawy) rodziny Ivana Steigera (Sammlung
Familie Ivan Steiger). Europejskie oraz amerykańskie zabawki zostały wyeksponowane w niewielkich pomieszczeniach wieży na czterech jej piętrach. Do kolejnych sal prowadzą kręte, dość strome schody. Zabawki możemy oglądać od
ekspozycji położonych najniżej, przechodząc wąskimi schodami do kolejnych,
znajdujących się na wyższych poziomach. Po zakończeniu zwiedzania można
zjechać na dół niewielką windą. Wydaje się, że wygodniej jest jednak rozpocząć
zwiedzanie od kolekcji zlokalizowanych najwyżej, schodząc kolejno do pomieszczeń znajdujących się na niższych poziomach. Oszklone gabloty zostały
ulokowane wzdłuż ścian oraz na środku poszczególnych pomieszczeń. Mimo
niewielkich powierzchni stworzono bardzo dobre warunki dla zwiedzających.
Warto zaznaczyć, że muzeum jest czynne codziennie od godziny 10.00 do 17.30.
Bilet wstępu dla dzieci kosztuje 1 euro, a dla dorosłych — 4 euro. Cena biletu
rodzinnego (dla rodzin z dziećmi poniżej piętnastego roku życia) wynosi 8 euro.
W przypadku zwiedzania grupowego (od dziesięciu osób) koszt biletu wynosi
3 euro od osoby. Aktualnie w muzeum nie można nabyć szczegółowego katalogu prezentowanych zbiorów. W kasie można natomiast otrzymać niewielki folder, wprowadzający w tematykę ekspozycji.
Krzysztof Kraszewski
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Wykorzystano fotografie autora tekstu.

Fot. 1. Siedziba Muzeum Fot. 2. Wejście do Muzeum

Fot. 3. Lalki Barbie
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Fot. 4. Roboty
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Fot. 5. Zabawka blaszana

Fot. 7. Zabawki drewniane Fot. 8. Kuchnie

Fot. 6. Niedźwiadki

Fot. 9. Zagroda wiejska
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Konferencja „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy
i w rehabilitacji”
Łódź, 27–29 listopada 2013 r.
W dniach 27–29 listopada 2013 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja
Naukowa „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”. Tematem przewodnim wystąpień był solfeż dalcroze’owski.
Konferencję rozpoczął wykład dr hab. Anetty Pasternak z Akademii Muzycznej w Katowicach. Dotyczył on inspiracji antykiem w dalcroze’owskiej
koncepcji rytmiki.
Jednym z interesujących wystąpień pierwszego dnia konferencji był referat
kwal. II st. Elżbiety Aleksandrowicz z Akademii Muzycznej w Łodzi na temat
rozwijania dyspozycji muzycznych na zajęciach umuzykalnienia w procesie
kształcenia aktora. W swoim wystąpieniu autorka podkreślała, iż aktorów na
leży umuzykalniać, uwrażliwiać na muzykę, a także uczyć jej przeżywania.
Istotna w procesie kształcenia aktora jest także umiejętność przenoszenia środków muzycznych na wyrazowe, co kształci się przez różnorodne ćwiczenia,
np. głosowe i głosowo-ruchowe. Zajęcia umuzykalniające dla przyszłych aktorów mają za zadanie rozwijać zdolności muzyczne, takie jak słuch muzyczny
czy poczucie rytmu. Ich celem jest także poszerzanie wiedzy, „uruchomienie”
cech indywidualnych, np. dyspozycji słuchowych, pamięci, koncentracji, oraz
doskonalenie umiejętności przez tworzenie form ab, aba czy form aleatorycznych.
Kolejnym interesującym wystąpieniem była prezentacja wybranych ćwiczeń
z solfeżu dalcroze’owskiego w nauczaniu improwizacji fortepianowej. Agnieszka Widlarz podkreślała, iż „improwizacja jest aktem twórczym pokrywającym
się z wykonywaniem jednocześnie utworu”. W wykonywaniu ćwiczeń opisywanych przez Dalcroze’a bardzo istotne jest, aby ruchy były instynktowne i automatyczne, ponieważ ćwiczenia te kształcą sprawności psychomotoryczne, złożone procesy myślowe, umiejętności poznawcze. Wiadomości warsztatowe studentów mają służyć ekspresji muzycznej, a improwizacja jest syntezą pozostałych
dwóch ogniw, czyli rytmiki i solfeżu. Głównym celem ćwiczeń improwizacyjnych na fortepianie jest odczucie i zrozumienie muzyki, a wszystkie elementy
metody Dalcroze’a przenikają się wzajemnie i uzupełniają w dążeniu do tego
celu.
Pierwszy dzień konferencji został zakończony koncertem muzyki jazzowej,
który, podobnie jak cała konferencja, miał miejsce w nowej sali koncertowej
łódzkiej AM przy ul. Żubardzkiej 2a.
Podczas drugiego dnia konferencji prezentowano wiele ciekawych ćwiczeń
opartych na metodzie Dalcroze’a, które wykonywali studenci akademii muzycznych w Poznianiu i Gdańsku. Referaty te dotyczyły zastosowania inhibicji i in-
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cytacji w ćwiczeniach solfeżowych (dr Agnieszka Chenczke-Orłowska) oraz rozwijania koordynacji ruchowej w ćwiczeniach słuchowo-głosowych (kw. I st.
Małgorzata Malgeri). Przedstawiane ćwiczenia wymagają dużej sprawności ruchowej i wysokich kompetencji muzycznych, lecz ze względu na zróżnicowany
poziom trudności część z nich można wykorzystać podczas zajęć muzyczno-ruchowych dla studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Z interesującym referatem wystąpiły dr Bożena Raszke i mgr Grażyna Enzinger z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Dotyczył on
nowosądeckiego modelu kształcenia muzycznego w kontekście solfeżu E. Ja
ques’a‑Dalcroze’a, który oparty jest na krakowskiej koncepcji wychowania
muzycznego (Krakowskiej Koncepcji Programowo-Metodycznej) i związanych
z nią etapach postępowania dydaktycznego oraz pięciu rodzajach aktywności
podczas zajęć muzycznych. Za istotną uznano również teorię znaku i znaczenia
muzyki. Autorki podkreślały także, iż model ten wykorzystuje następujące kategorie estetyczne: rytm, melodię, metrum, tempo, dynamikę, harmonię, barwę
i formę muzyczną.
Konferencja „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji” należała do bardzo interesujących i wartościowych merytorycznie.
Warto podkreślić, iż wszystkie referaty reprezentowały wysoki poziom, a ćwiczenia były prezentowane przez studentów bezbłędnie.
Monika Waligóra
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Konferencja „Talenty 2013”
Wrocław, 29–30 listopada 2013 r.
W dniach 29–30 listopada 2013 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka
„Talenty 2013”. Została ona zorganizowana przez Koło Naukowe „Variograf” oraz
Fundację „Pro Scientia Publica”, działające przy Uniwersytecie Wrocławskim. Jak
wskazuje nazwa, wzięli w niej udział studenci i doktoranci oraz osoby nieposiadające takiego statusu, ale zajmujące się projektami badawczymi, popularyzacją wiedzy bądź zamierzające podjąć studia trzeciego stopnia.
Interdyscyplinarna tematyka konferencji obejmowała szeroki zakres nauk
humanistycznych i społecznych. Licznie zgromadzeni młodzi adepci nauki prezentowali swe referaty w 12 sekcjach, dotyczących m.in.: prawa, ekonomii i polityki, wyzwań edukacyjnych, literatury, rodziny, szeroko rozumianego rozwoju, psychologii, językoznawstwa, estetyki, historii, filozofii oraz obrzędowości.
Ze względu na specyfikę konferencji, umożliwiającej debiut młodym naukowcom, zorganizowano cykl warsztatów poruszających istotne kwestie dotyczące miedzy innymi wymagań, którym powinny sprostać teksty o tematyce
społecznej oraz teksty humanistyczne. Panel warsztatowy odnoszący się do tej
problematyki prowadził dr Aleksander Kobylarek, redaktor czasopism „Ogrody Nauk i Sztuk” oraz „Journal of Education Culture and Society”. Prezentował on i analizował przesłane do redakcji fragmenty tekstów, które jednocześnie
były egzemplifikacjami najczęstszych nieprawidłowości popełnianych przez debiutantów. Wśród nich znajdowały się błędy językowe, ortograficzne, gramatyczne, logiczne, edytorskie i kompozycyjne, a także inne usterki podważające
naukową rangę tekstu.
Kolejny panel warsztatowy, dotyczący stworzenia dobrej prezentacji, po
prowadził mgr Jacek Gulanowski. Podkreślał on, że istotna jest nie tylko treść
prezentacji, na którą składa się przygotowanie merytoryczne i językowe
(np. umiejętność prawidłowego wypowiadania terminów obcojęzycznych), ale
także forma (prezentacja multimedialna, czas prezentacji, autoodtwarzanie),
strona wizualna (dobór kolorów, czcionki, zdjęć) i techniczna (format prezentacji, efekty specjalne, format i rozmiar plików graficznych).
Ostatni panel szkoleniowy prowadził w języku angielskim mgr Mateusz Marecki, który omówił problemy związane z pisaniem abstraktu w tym języku. Dobry abstrakt powinien składać się z następujących części: wstępu, krótkiego opisu badanego materiału, zreferowania stanu badań, tezy, celu, metodologii oraz
wyniku analizy. Jak wskazywał szkoleniowiec, nieocenioną pomoc w formułowaniu abstraktu stanowią słowniki angielsko-angielskie z kolokacjami, dzięki
którym uchronimy się przed zabawnymi — z punktu widzenia rodzimego
użytkownika języka — połączeniami wyrazowymi.
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Konferencja „Talenty 2013” umożliwiła młodym pracownikom naukowym
wzbogacenie własnego warsztatu metodologicznego, weryfikację umiejętności
oraz popularyzację wynikow własnych badań wśród interdyscyplinarnego gremium.
Joanna Szczyrba

