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УМЕСтО ПРЕДГОВОРА 

Едиција „Узданица” установљена је 2016. године као нови аспект изда-
вачке делатности Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. 
Замишљена је као серија најбољих и највреднијих литерарних и стручних 
студентских остварења одабраних на периодичном конкурсу. На конкурсу 
у академској 2019/2020. години награђено је седам радова чији су аутори 
студенти на студијским програмима Мастер учитељ и Мастер образовање 
професора предметне наставе. 

тако смо добили четврту књигу у едицији, зборник радова симбо-
личног назива Млада узданица. Зборник отвара збирка поезије којом се 
наставља низ литерарних остварења започет поетско-прозном збирком 
Поглед на свет Стефана Љубомировића и Антологијом литерарних радова 
ученика и студената објављеном поводом 120 година од оснивања Мушке 
учитељске школе у Јагодини и 25-годишњице постојања и рада Факултета. 
Публикована поетска и прозна дела неоспоран су доказ да се у нашој ви-
сокошколској институцији континуирано негује литерарни сензибилитет 
студената и високо вреднује њихов књижевностваралачки рад.

Награђени завршни радови на мастер студијама припадају разли-
читим предметним областима – тумачењу књижевног дела, примени ин-
формационо-комуникационих технологија у настави и педагошко-психо-
лошким истраживањима у васпитно-образовном раду. Аутори су уз мен-
торску подршку предметних наставника показали да веома добро владају 
методологијом израде обимних и изузетно садржајних стручних радова 
у којима су приказали и неке нове погледе на комплексне истраживачке 
проблеме.

Посебан визуелни идентитет зборника Млада узданица постигнут је 
захваљујући ликовним прилозима наших студената који су похађали из-
борни предмет Графика на трећој години студијског програма Учитељ.

Млади аутори сваке године добијају прилику да се њихова имена нађу 
на корицама једног од значајних факултетских издања. Отуда верујемо 
како су публикације објављене у едицији „Узданица” својеврстан подстрек 
студентима Факултета педагошких наука у Јагодини на литерарно и струч-
но стваралаштво. 

Доц. др Маја Димитријевић

Руководилац Центра за издавачку делатност




