
У част Јана Амоса Коменског – 

350 година од смрти великана 

педагогије 

Универзитет у Новом Саду 

Филозофски факултет 

Одсек за педагогију  

 

Педагошко друштво Војводине 



Поводом обележавања 350 

година од смрти Јана Амоса 

Коменског, великана 

педагогије, Одсек за 

педагогију Филозофског 

факултета Универзитета у 

Новом Саду и Педагошко 

друштво Војводине  

организовали су изложбу на 

Филозофском факултету. 

Такође, изложба добија и свој 

електронски облик, како би 

била доступна широј 

јавности и поштоваоцима 

живота и дела Јана Амоса 

Коменског. 

 
 
 
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

ОДСЕК ЗА ПЕДАГОГИЈУ  
И 

ПЕДАГОШКО ДРУШТВО ВОЈВОДИНЕ 

 
ОРГАНИЗУЈУ ИЗЛОЖБУ  

 

У ЧАСТ ЈАНА АМОСА КОМЕНСКОГ – 350 ГОДИНА ОД СМРТИ 
ВЕЛИКАНА ПЕДАГОГИЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изложба се може видети од 14. до 30. септембра 2020. године 
 у Изложбеном холу Филозофског факултета на првом спрату.  

 
 
 
 
 
 



Фотографија лево илуструје сва места која су била 
значајна за Коменског. Нивнице су место његовог 
рођења и почетак велике животне авантуре. Као 
изузетно надареног, његова сабраћа из 
протестантске цркве Јединство братско (Чешка 
браћа) га 1611. године шаљу на студије у Херборну на 

три године, а затим на универзитет у Хајделбергу на 
једну годину. Након тога, постаје учитељ у Прерову, а 
ускоро га постављају за управника црквеног збора и 
школе у Фулнеку. Тада долази до трагедије, која ће 
одредити даљи ток Коменскијевог живота. Након 
пораза чешких сталежа (протестантских, 
реформисаних) на Белој  гори 1620. године (када 

заправо почиње Тридесетогодишњи рат у Европи), 
хабсбуршка (католичка) власт протерује припаднике 
Чешке браће из отаџбине. Коменском тада од куге 
умире прва жена и двоје мале деце. Наредне 42 
године ће живети у изгнанству, никада се неће 
вратити кући. Путоваће и селити се (Пољска, Енглеска, 
Шведска, Угарска...), бити прогањан, али и веома 
цењен у развијенијем северном, протестантском делу 

Европе. Његова дипломатско-политичка настојања да 
нађе праведно мировно решење за Чешку, за мир и 
хармонију у Европи, па и читавом свету, нису уродила 
плодом. Несрећан и скрхан, под старе дане азил 
налази у њему омиљеном, слободоумном 
Амстердаму, где је захваљујући богатом поштоваоцу 
Лаурентију де Геру, добио одличне услове да ради на 

барем делимичном сређивању и реконструкцији 
својих погубљених и спаљених списа. Сахрањен је у 
Валденској црквици у Нардену близу Амстердама, 
која је 1992. године претворена у маузолеј са музејом. 

ЖИВОТ И ПУТОВАЊА ЈАНА 

АМОСА КОМЕНСКОГ 





Omnia sponte fluant, absit violentia 

rebus (Нека све тече спонтано, без 

насиља) – је у тесној вези са 

његовим универзалним 

свепоправним концептом – идејом 

опште хармоније.  

 

Овај Коменскијев мото налазимо 

на насловној страни 

амстердамског издања његовог 

списа „Opera didactica omnia“ 

(„Сабрани дидактички списи“) –  

фотографија лево, али и на 

предњим корицама његових других 

педагошких дела.  

НАЈЗНАЧАЈНИЈА ДЕЛА 

КОМЕНСКОГ 



DE RERUM HUMANARUM EMENDATIONE CONSULTATIO CATHOLICA 

 („СВЕОПШТЕ САВЕТОВАЊЕ О ПОПРАВЉАЊУ СВИХ ЉУДСКИХ СТВАРИ“) 

Најобимније Коменскијево дело, писао га је преко 30 година, спаљено, 
обновљено, изгубљено, пронађено тек 1939. године у Халеу (седам хиљада 
страница рукописа на латинском). Први пут објављено у Прагу 1970. године 
на латинском, затим 1992. године и на чешком језику. 

DE RERUM HUMANARUM EMENDATIONE 
(„КОНСУЛТАЦИЈЕ“) 



DIDACTICA MAGNA 

„Велика дидактика“ је најпознатије дело Коменског, у коме је 
ображложио принцип сагласности наставе са општим 
природним принципима и природним развојем детета. 

DIDACTICA MAGNA 

(„ВЕЛИКА ДИДАКТИКА“) 



ORBIS SENSUALIUM PICTUS 

„Чулни свет у сликама“ је прва илустрована књига за децу у историји. 
Доживела је безброј издања. Ј.В. Гете је у својим сећањима о њој говорио 
као о „најомиљенијој књизи“ његовог детињства. 

ORBIS SENSUALIUM PICTUS 

(„ЧУЛНИ СВЕТ У СЛИКАМА“) 





Најпознатија дела Коменског 

преведена су и на српски језик. 

Нека од њих су: „Велика 

дидактика“, „Свет у сликама“ и 

„Материнска школа“.  

 

ИЗДАЊА НА СРПСКОМ 

ЈЕЗИКУ 



„Велика дидактика“ је најпознатије дело Коменског. Изворно га је 

написао на матерњем језику, касније у изгнанству превео на 

латински, језик тадашње интелектуалне Европе. Неки 

комениолози кажу како је Коменски изгубио отаџбину, али 

стекао Европу. На српском језику „Велика дидактика“ је 

доживела неколико издања. 

ВЕЛИКА ДИДАКТИКА 



„Свет у сликама“ је прва илустрована књига за децу у историји. 

Прво је објављена на латинском, а 1658. године на немачком, 

касније и на другим европским језицима. На српском језику је 

објављена 1932. године. Илустрације у књизи су праћене текстом 

на српском, чешком, немачком и француском језику. 

СВЕТ У СЛИКАМА 



„Материнска школа“ је прва књига намењена предшколском 

васпитању у историји. За превод првог комплетног издања на 

српском језику, уз информативни предговор и поговор, заслужан 

је проф. др Зорослав Спевак. Издавач је Завод за уџбенике и 

наставна средства Београд. Књига је издата 2000. године. 

МАТЕРИНСКА ШКОЛА 



Поводом обележавања 300 година од смрти Јана Амоса 

Коменског 1970. године, часопис „Педагогија“ обележио је 

годишњицу Тематским зборником „Јан Амос Коменски“.  

ПЕДАГОГИЈА 1970 



Поводом обележавања 350 година од смрти Јана Амоса Коменског, 

часопис „Педагошка стварност“ издао је Тематски зборник радова 

„Коменском у част“.  

Електронска верзија зборника доступна је путем следећег линка:  

http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/issue/view/7/PS-0-2020 

 

ПЕДАГОШКА СТВАРНОСТ 2020 
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О животу и раду Јана Амоса 

Коменског писали су многи 

аутори у свету и код нас. 

Овај део посвећујемо пре 

свега Јану Квачали, оцу 

модерне комениологије, као 

и Жану Пијажеу, уз приказ 

престижних награда које 

носе име Коменског. 

ДРУГИ О КОМЕНСКОМ 
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https://www.slovenskezahranicie.sk/data/95b935df20e50

6fce5f1b5e901a07edf.JPG 

 

ЈАН КВАЧАЛА 

Др Јан Квачала (Ján Kvačala) 

рођен је 1862. године у Бачком 

Петровцу у учитељској 

породици, преминуо је у Бечу, 

1934. године, сахрањен је у 

Братислави.  

 

Основну школу је завршио у 

Бачком Петровцу, студирао у 

Братислави, докторирао у 

Лајпцигу са темом о 

Коменскијевој филозофији и 

физици.  
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Највећи део радног века провео 

је као универзитетски професор 

у Јурјеву (тадашња Русија, 

данас Тарт у Естонији), цео 

живот путовао, истражујући и 

скупљајући информације о 

Коменском у европским 

архивима, музејима и 

библиотекама.  

 

Посетио је Лондон, Беч, Дрезден, 

Вајмар, Готу, Амстердам, Лајден, 

Хаг, Франкфурт, Хајделберг, 

Нинберг, Копенхаген, Праг, 

Лешно, Стокхолм, Упсалу, Ригу, 

Гетеборг, Хамбург, Утрехт, 

Брисел, Париз, Луксембург, 

Страсбург, Цирих, Минхен, 

Берлин... 
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https://www.teofania.sk/fotky4888/fotos/_vyr_419jan-kvacala.jpg 

 

Учествовао је на светским 

научним конгресима у Чикагу, 

Паризу, Варшави, Познању, 

Прагу... 

 

Писао је, осим на словачком, још 

и на немачком, чешком, руском 

и мађарском језику, а користио 

се и латинским, француским и 

пољским. 

 

Лепо је свирао на флаути. 

 

Био је члан више академија 

наука (Праг, Берлин, Беч, 

Петроград) и добио више 

почасних доктората (Беч, Рига). 

Оставио је иза себе огромно 

дело, сматра се оцем модерне 

комениологије. 
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http://slovackizavod.org.rs/sites/slovackizavod.org.rs/files/media/ima

ges/monuments/pam-tabula5.jpg 

 

Увек се враћао у родни 

Петровац, где је имао 

сестру Људмилу. У 

Бачком Петровцу постоји 

улица која носи његово 

име и спомен-плоча на 

месту где је била народна 

школа са учитељским 

станом, где је рођен. 
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Студија чувеног швајцарског 

психолога Жана Пијажеа (Jean 

Piaget) о Коменском из 1957. 

године, када је УНЕСКО 

обележавао јубилеј 300 година 

од објављивања чувених 

Коменскијевих дидактичких 

списа „Opera didactica omnia“ 

(Амстердам, 1657). 

 

Извод из наведене студије је 

преведен и објављен у 

посебном издању часописа 

Педагошка стварност, 

Тематском зборнику 

„Коменском у част“ и доступан 

у електронском облику путем 

следећег линка: 

http://pedagoskastvarnost.ff.uns.a

c.rs/index.php/ps/article/view/59

/63 

 

Жан Пијаже 
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Чувени слависта са 

Универзитета Т.Г. Масарик у 

Брну (Чешка) Иван Доровски 

(Ivan Dorovský) објавио је 

студију о путовању (дела) 

Коменског на Балкан, у оквиру 

које је осветлио и развој 

комениологије у српској 

педагогији и култури.  

 

Превод ове студије је објављен 

у посебном издању часописа 

Педагошка стварност, 

Тематском зборнику 

„Коменском у част“ и доступан 

у електронском облику путем 

следећег линка: 

http://pedagoskastvarnost.ff.uns.a

c.rs/index.php/ps/article/view/60/

64 

 

 

Иван Доровски 

http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64
http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/60/64


1992. године Међународни 

биро за образовање UNESCO 

(IBE) установио је МЕДАЉУ 

КОМЕНСКОГ, која се 

додељује учитељима, 

научним истраживачима, 

стручњацима у области 

образовања, појединцима и 

тимовима из целог света за 

изузетан допринос 

образовању, његовом развоју 

и напретку. 

МЕДАЉА КОМЕНСКОГ  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/

Comenius_Medal.png 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Comenius_Medal.png
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Друштво за педагогију, 

информисање и медије „Јан 

Амос Коменски“ (The Society 

for Pedagogy, Information and 

Media „John Amos Comenius“ 

(GPI)), додељује НАГРАДУ 

КОМЕНСКОГ у подручју 

образовних медија, 

обухватајући креативну 

имплементацију дигиталних 

медија у формалном и 

неформалном образовању. 

НАГРАДА КОМЕНСКОГ ЗА 
ДИГИТАЛНЕ ОБРАЗОВНЕ МЕДИЈЕ 



У Србији Јан Амос Коменски је веома цењен, на факултетима и 

педагошким и учитељским високим школама се његовом делу 

посвећује дужна пажња и поштовање, а такав однос има дубоке 

корене у српској педагошкој традицији и култури.  

 

У Новом Саду постоји Трг Коменског. 

 

Основна школа у Кулпину носи његово име. 

КОМЕНСКИ У СРБИЈИ 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/OS

_JA_KOMENSKI_03.JPG 
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Проф. др. Зорослав Спевак рођен је 1956. 

године у Бачком Петровцу. Докторирао је 

1998. године на Филозофском факултету у 

Новом Саду са темом „Образовање и 

утопија у делу Јана Амоса Коменског“. 

Редовни је професор на Одсеку за 

педагогију на Филозофском факултету 

Универзитета у Новом Саду.  

 

Из вишегодишњег рада на докторској 

дисертацији произашла је монографија „Јан 

Амос Коменски: педагог и утописта“, у којој 

је дат свеобухватни приказ његовог живота 

и педагошког рада.  

 

Проф. др Зорослав Спевак аутор је више 

монографија и универзитетских уџбеника из 

области историје педагогије (посебно 

комениологије), историје детињства, 

мањинских права у образовању и др. 

Предавао је на више универзитета и високих 

школа у Србији и Словачкој.   

 

Можемо са сигурношћу рећи да је ова 

монографија, као и целокупан 

комениолошки рад проф. др Зорослава 

Спевака од изузетног значаја за српску 

комениологију. 

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 



Спевак, З. (1994). Коменски и дечје питање. Зборник Одсека за 

педагогију и Одсека за психологију, 11, 58-60. 

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 

Дуплим кликом на прву фотографију доступан је рад у целини у ПДФ формату. 



Спевак, З. (1996). Ј. А. Коменски – од теозофије до утопије, преко 

образовања. Педагошка стварност, 42(5-6), 325-332. 

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 

Дуплим кликом на фотографију доступан је рад у целини у ПДФ формату. 



Спевак, З. (1997). Ј. А. Коменски – панхармонија и синкрезија. 

Педагошка стварност, 43(3-4), 300-310.  

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 

Дуплим кликом на фотографију доступан је рад у целини у ПДФ формату. 



Спевак, З. (1998). Дидактичка схватања Коменског: дидактика 

као механика. Педагошка стварност, 44(1-2), 109-114. 

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 

Дуплим кликом на фотографију доступан је рад у целини у ПДФ формату. 



Спевак, З. (1999). Образовање и утопија у делу Ј. А. Коменског. 

Педагошка стварност, 45, 486-491. 

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 

Дуплим кликом на фотографију доступан је рад у целини у ПДФ формату. 



Спевак, З. (2000). Филозофија човека Јана Амоса Коменског – човек као 

биће разума и биће праксе. Зборник Одсека за педагогију и Одсека за 

психологију, 17(14), 87-99. 

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 

Дуплим кликом на фотографију доступан је рад у целини у ПДФ формату. 



Спевак, З. (2004). „Консултације“ – најзначајније дело Јана Амоса 

Коменског. Настава и васпитање, LIII(4-5), 474-483. 

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 

Дуплим кликом на фотографију доступан је рад у целини у ПДФ формату. 



Спевак, З. (2007). Коменски, Фребел, Монтесори – од индивидуалног ка 

универзалном. Педагогија, LXII(2), 175-181. 

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 

Дуплим кликом на фотографију доступан је рад у целини у ПДФ формату. 



Спевак, З. (2009). Схватања Јана Амоса Коменског о детету и детињству. 

У: З. Спевак (Ур.), Кратка историја детињства (стр. 38-43). Нови Сад: 

ауторско издање. 

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 

Дуплим кликом на прву фотографију доступан је рад у целини у ПДФ формату. 



Спевак, З. (2010). Коменски, Јан Амос, 17. век. У: З. Спевак (Ур.), Општа 

историја педагогије II од XVII-XIX века (стр. 8-31). Нови Сад: Филозофски 

факултет. 

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 

Дуплим кликом на фотографију доступан је рад у целини у ПДФ формату. 



Спевак, З. (2020). Идеја природности – темељни принцип дидактичког система Ј.А.Коменског 

(поводом 350 година од смрти великана педагошке мисли). У: Б. Перић-Пркосовачки (Ур.), 

„Коменском у част“ Тематски зборник радова часописа Педагошка стварност (стр. 9-18). Нови 

Сад: Педагошко друштво Војводине, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду, Одсек за 

педагогију. http://pedagoskastvarnost.ff.uns.ac.rs/index.php/ps/article/view/51/57  

КОМЕНИОЛОШКИ ДОПРИНОС 
ПРОФ. ДР ЗОРОСЛАВА СПЕВАКА 
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