E bibliográfia Mészáros István 1960-tól 1996 végéig közölt publikációit (646 db), recenzióit
(59 db), interjúit (23 db), valamint az oktatói irányításával készült szakmai dolgozatok adatait tartalmazza. A bibliográfia segítséget nyújthat minden kollégának, ezért jó lenne, ha a mű fellelhető
lenne az iskolai könyvtárakban.
Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, ¡997. 64 p.
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Az erdélyi „Szemfüles"
A megváltozott iskolai élet igen hamar lapalapítási lelkesültséget is előidézett Románia nyugati csücskében. Ám ahogyan sejthető volt, a lapok éltek-éldegéltek, aztán különböző okok miatt
(lelkesültség, szervező lendület vagy pénzforrások elapadása) átalakultak vagy megszűntek.
A kilencvenes évek legelején Nagyvárad több diáklapja is felhívta magára a figyelmet. Sokat
ígért a többnyelvű Adsumus, a Majomsziget és a Szemfüles, amint erről az Új Katedra egyik számában beszámoltunk.
Közülük - úgy tetszik - a Szemfüles bizonyult a legszemfulesebb, legéletképesebb újságnak.
Immár nyolcadik (tan)évfolyamánál tart. Igaz rá a közelmúltban megjelent Pedagógiai Lexikon vonatkozó szócikkének állítása: „Ha egy lap megéri az ötödik születésnapját, az már esemény... ha
túléli a tizedik évfordulóját, valóságos csoda..."
A lap múltjáról jelenéről, terveiről kérdeztük az alapítók egyikét, PUSKÁS KÁROLY tanár urat.
- Mikor indult a lap?
- 1990 őszén. Jelenleg a nyolcadik (tan)évfolyamánál tart. Az első két szám az Illyés alapítvány támogatásával jött létre. 1991-től havonta jelenik meg az iskolai év folyamán. Jelenleg
a Dévai Corvin Kiadó a lap gazdája.
- Kik írják a Szemfülest?
- Főként tanítók, tanárok, diákok, néhány művész, muzeológus, orvos, akik naponta szembesülnek a kisiskolásokat foglalkoztató problémákkal, kérdésekkel. A lap munkatársai ezekre
próbálnak játékos, szórakoztató módon választ adni. A lelkes külsősök munkáját az alapító
főszerkesztő Molnár Anikó és Fried Lujza szerkesztő hangolják össze.
- Miről ír a Corvin Szemfüles gyermekmagazin?
Röviden mindarról, ami egy kisiskolást érdekelhet. A gyermekek magazinja a 8-14 éveseknek szól.
Igyekszünk minél változatosabb témaköröket földolgozni. Teret kapnak a történelemről, művészetekről, egészséges életmódról, környezetünk problémáiról, divatról, a zenei élet sztáijairól szóló
írások. Ezen kívül sok fejtörő, rejtvény, kreativitást fejlesztő gyakorlat kerül a lapba.
- Milyen a kapcsolat az olvasókkal?
A Szemfüles havonta 20-23 ezer példányban jelenik meg. Szabad árusításban nem kapható.
A terjesztés önálló hálózat segítségével történik. Terjesztői tanítók, tanárok. Ők juttatják el a
gyermekekhez.
Az olvasók visszajelzései naponta érkeznek a szerkesztőségbe. Havonta ez általában 20002500 levél.
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A kiadó rendszeresen rendez „Szemfüles napot" Erdély nagyobb városaiban. Ilyenkor sorsolják ki a rejtvények helyes megfejtői között a díjakat, író-olvasó találkozók szórakoztatják
a kisiskolásokat.
- Melyek a további célkitűzések?
Talpon maradni, hozzájárulni a következő kisiskolás nemzedék oktatásához, neveléséhez. A
cél továbbra is a szórakoztatva nevelés, tanítás.
Biztató jel, hogy a „Szemfüles füzetek" néven megjelenő iskolai munkafüzeteknek sikerük
van. Eddig 300 ezer példányban keltek el.
1998-ra sikerült megjelentetni az évkönyvet is. Szeretnénk ezt is rendszeressé tenni.
A hőskor, az indulás óta sok víz lefolyt a Körösön. A lapindítás táján még kedves bökversekkel szereplő lapcsináló, publikáló ifjúság legjava (köztük Puskás tanár úr több tanítványával) napjainkban már a főiskolák, egyetemek padjait koptatja, s nem egy közülünk szép lassan kollégává
cserepedett, kutatásairól beszámoló, író emberként tudományos lapok munkatársává nőtt.
Az első impulzust lehet, hogy a Szemfülestől kapták.
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Egyedülálló lehetőség Magyarországon!
Tisztelettel tájékoztatjuk a Módszertani Közlemények olvasóit az Egyetemi és Főiskolai
Tankönyv-adatbázis (EFTAN) létrejöttéről. Ez olyan új, internetes szolgáltatás, amely a felsőoktatási tankönyvekről és szakkönyvekről nyújt széles körű tájékoztatást.
Az EFTAN a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete kezdeményezésére, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával készült. Célja, hogy naprakész információkkal
szolgáljon a forgalomban lévő és a kiadás alatt álló olyan tan- és szakkönyvekről, melyeket a hallgatók tanulmányaik során felhasználhatnak. A szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki internetes hozzáféréssel rendelkezik.
Az adatbázisban szabadon böngészhetnek az érdeklődők a többezer tételből álló tankönyvkatalógusban, szabad szavas kereséssel. Emellett néhány kérdésre is pillanatok alatt válasz kapható:
Egy bizonyos tankönyv vagy jegyzet kapható-e? Melyik kiadónál? Mennyibe kerül? Ha nem kapható, tervezik-e újranyomását? Melyek az egy bizonyos témával foglalkozó könyvek?
Az adatbázisba bárki bekerülhet, aki tankönyvek, szakkönyvek vagy jegyzetek kiadásával
foglalkozik. Ehhez csupán egy kérdőívet kell kitöltenie és eljuttatnia címünkre. A kérdőív postán is
kérhető, de szabadon lekérhető az EFTAN WEB lapjáról is (word által olvasható formátumban).
Címe: www.iif.hu/db.
Végül egy nagyon lényeges információ: az adatbázis használata és a bekerülés teljesen ingyenes!
Az EFTAN adatbázist készítette és karbantartja a Typotex Kft., az MTA SZTAKI és a Félix &
Co. által létrehozott konzorcium. Az érdeklődőknek bármilyen kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésükre. Címünk: 1062 Bajza u. 48. Telefonszámunk: (1)302-7678.
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