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Књига На ливадици вечности – од Учитељске школе до Факултета педагошких 
наука у Јагодини (1898 – 2018), коаутора проф. др илијане чутура и проф. др 
виолете Јовановић, представља јединствено научно фото-монографско дело. Па-
жљивим прегледним и историјским сагледавањем широког и обимног дијапазона 
педагошких идеја сретена аџића и његових следбеника, о учењу и васпитању пи-
томаца прве Мушке учитељске школе у Јагодини, као и данас актуелних и стра-
тешки одређених основа високог образовања, аутори зналачки бирају, селектују 
и фотографијама оплемењују садржаје овог рукописа. оригиналност и научна 
компетентност аутора потврђена је свеобухватним промишљањем и повезивањем 
обимне грађе из многобројних примарних и секундарних истраживачких извора. 

Проф. др емина Копас вукашиновић 
  

Јубиларна монографија поводом 120 година од оснивања јагодинске Учитељске 
школе и 25 година постојања Факултета педагошких наука на упечатљив начин 
приказује развој образовања учитељског и васпитачког кадра и наглашава особе-
ности ове изузетно значајне институције. Насловљена по аџићевом тексту, моно-
графија На Ливадици вечности и својом графичко-ликовном опремом остварује 
инспиративан дијалог између прошлости, садашњости и будућности. она текстом 
и сликом сведочи о стодвадесетогодишњем трајању педагошких идеја сретена 
аџића и богатом педагошком наслеђу бројних генерација наставника, ученика и 
учитеља ове чувене педагошке институције.

Проф. др Бранко Јовановић

Наизглед необична композиција ове књиге са честим ретроспективним екскурси-
ма, заправо, у потпуности одговара теми и намери ауторки да из савремене пер-
спективе сагледају најважније особености установе чији је континуитет у вред-
носном смислу више него очигледан. [...] Поред оригинално презентоване исто-
ријске грађе (која прати тематско-проблемске а не хронолошке линије), научни 
апарат садржи доста занимљивости из домена приватног живота ђака и настав-
ника, локалне историје, јагодинске „микротопонимије” и трајног наслеђа које су 
бројни наставници Учитељске школе оставили у самом граду. својим садржајем, 
ликовном опремом, оригиналном структуром и надахнутим језичким изразом 
ова јубиларна монографија превазилази жанр коме објективно припада. Нарација 
прожета пажљиво одабраним елементима историјског контекста уверљиво сведо-
чи о вредносном континуитету једне авангардне просветне установе који су њени 
радници с поносом неговали од краја 19. века па до наших дана.  

др владан Јовановић, виши научни сарадник
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