
Národní konference 
speciálněpedagogických 
společností 

Speciální pedagogické společnosti Čes-
ké republiky za účasti představitelů Ev-
ropské asociace speciální pedagogiky 
(EASE) uspořádaly ve dnech 15. - 16. 
10. 1993 v modré posluchární Karolina 
konferenci. 

Na uvedené konferenci vystoupili s re-
feráty s tematikou projektů EASE. tren-
dů speciální výchovy v Evropč a integ-
race postižených představitelé EASĽ Bo 
Rodvig (Dánsko) a Arnc Ostli (Norsko). 

Dále na konferenci vystoupil prof. dr. 
F. Kábele, CSc., předseda Somatopedic-
ké společnosti s referátem "Tradice péče 
o postiženou mládež v českých zemich", 
dr. J. Kotyzová, místopředsedkyní Lo-
gopedické společnosti M Sováka s refe-
rátem "Logopedická společnost v úsilí 
o integraci postižených", dr. J. Hruška 
a Mgr Z. Kubíčková ze Somatopcdické 
společnosti s referátem "Podmínky začle-
ňování tčlesní postižené mládeže do vý-
chovy a vzděláváni", Mgr. P. Wiener, 
předseda Oftalmopedické společnosti 
s referátem "Pedagogika zrakové posti-
žených před rokem 1989 a nyní" a před-
sedkyní Psychopcdické společnosti doc. 
dr. M. Černá, CSc. s referátem "Človék 
s mentálním postižením v současné spo-
lečnosti". 

Z p r ó vy 

Konferenci připravila a řídila předsed-
kyní Psychopcdické společnosti a vedou-
cí katedry speciální pedagogiky PedF UK 
v Praze doc dr. M. Černá, CSc. 

Významná jc skutečnost, že na konfe-
renci byla dohodnuta dlouhodobá spolu-
práce speciálnépedagogických společnos-
ti s Evropskou asociací speciální peda-
gogiky. 

Na závír konference blahopřáli zástup-
ci jednotlivých společnosti k významné-
mu životnímu jubileu - 80 let, prof. dr 
Františku Kábclemu, CSc 

Redakce časopisu Speciální pedagogi-
ka zajisti publikaci ncjvýznamnějších re-
ferátů z uvedené konference 

Jiří Kracik 

Tyflopedický kalendář 

369, císař Basilius z Caesarci zakládá 
snad prvni katolický útulek pro staré 
a nemocné, do kterého byli přijímáni 
i slepci. 

1569, italský videc L. Luisini vydává spis 
Dialog de la cecita. Zřejmé se jedná 
o jedno z prvních vědeckých pojedná-
ni o slepotě. 

1719, z. F Malaval (více známý jako 
Francois z Marseillcs), francouzský ne-
vidomý právník. Napsal dva rozsáhlejší 
právnické spisy. 

1769, 14. 8. n. F Dulon (Dülong), nevi-
domý flétnista a hudebni skladatel; 


