Iculását, fejlődését. A lángész című fejezet számos példával mutatja be
a zseni mivoltát, az őrülettel való kapcsolatát, biológiai és pszichológiai
kialakulását. A tehetség megállapításának kérdésénél sorra veszi a tehetségvizsgálatok különféle módszereit, főleg a modern tesztmódszereket. Majd
a tehetség szociológiájával1 kapcsolatban fejtegeti a tehetségnek társadalmi és faji megoszlását, a tehetséges egyének, családok, népek és fajok
6orsát. Végül a tehetség védelméről szólva részletesen foglalkozik az eugenikával és (a z iskolaüggyel. A terjedelmes könyv mindenütt ismerteti a
tárgyalt problémák történetét is, vizsgálódásait számos ábrával és táblázattal világítja meg. Sokoldalúan elmélyedő, alapos, világos és érdekes fejtegetései igényt tarthatnak minden művelt ember, főleg minden pedagógus érdeklődéséré. Kapható bármely könyvkereskedés útján.
(—)

Jeges Sándor: Vázlatok a természetrajztanításhoz című munkája. (A
Gyakorló Polgári Iskola Könyvtára X. kötete.), melyet a Közokt. Tanács
bírálata alapján a VKM. 49.166/1934. V. 2. ü. o. sz- alatti rendelettel
a középiskolák tanító-(nő)képzők és polgári iskolák tanári könyvtára részére való beszerzésre ajánlott, 52 db, 14 x 20 cm méretű lapból áll s tartalma több mint 500, klisével készült vázlatos rajzot.
Végigmegy az állat- és növénytan egész anyagán óráról-órára egyszerű
vonalas rajzokkal1 jól áttekinthető vázlatokat ad, úgyhogy ezek felhasználásával értékessé és világossá tehetjük a tanítás nehéz munkáját« . . . »Úgyszólván kivétel1 nélkül mind jól átgondolt, leegyszerűsített formák, amelyeket a tanulók 90 százaléka minden nehézség nélkül berajzolhat miniden sablon segítése nélkül.« (Részlet Dr. Pénzes Antalnak, az Orsz.
Polg. Isk. Tanáregyesületi Közlöny 1934. évi novemberi számában megjelent ismertetéséből.)
A vázlatgyűjtemény összhangban van a tanterv szellemével s a használatban lévő tankönyvek mindegyike mellett sikerrel használható. A
rajzok egyszerűek, könnyen érthetőek, tanulságos vázlatok, s olyan részeket
ölelnek fel, melyek az élőlény szervezetének megismerését nagymértékben
elősegítik.
A munka ára: tanári könyvtárak ¡részére 5.60 P. Kartársaknak 4.— P.
/esetleg 2 havi részletre). Megrendelhető a szerzőnél: Szeged, Boldo'gasszony-sugárút 8. sz.
(—)

Kendoff Károly : Földrajzoktatás a cselekvő iskolábani-földrajzi gonídolkodásra való nevelés. (272 oldal, 81 ábrával. Szeged, 1934. XII. Szerző
kiadása.)
A földrajzoktatás kérdései ma egy nagy átfogó értékemel'ő folyamatban
izzanak, mely folyamatnak vezéreszméje a napjainkban kifejlődött szintetikus földrajzi gondolat, át-meg átszőve a cselekvő iskola modern eszméitől,
a munkáltató oktatás módszeres irányelveitől. Ennek a gondolatnak híve a
fenti könyv, a földrajzoktatás nagy, összefoglaló műve, mely amellett,
hogy az időszerű módszertani elveket a mindennapi gyakorlatba átültetni
hivatott, — mert maga a könyv is a gyakorlatból' leszűrt tapasztalatok
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