
"ZAJEDNICA" UČITELJSKO DRUŠTVO ZA GRAD
OSIJEK I OSJEČKO-VALPOVAČKI

KOTAR

l. UVOD
Prosvjetne i upravne vlasti vrlo rano uočavaju neravnopravnu utrku između školskog sustava za

osposo-bljavanje učitelja i potreba društvenoga i gospodarskog razvoja.
Koliko god se školovanje produžavalo i poboljšavala njegova kvaliteta, ono nije bilo u stanju dati znanja

koja će biti dovoljna i primjenjiva u ukupnom radnom vijeku.
Izlaz iz te situacije traži se u različitim oblicima stalnoga, doživotnoga, odnosno permanentnoga

stručnog usavršavanja.1

"Učitelj dakle, kada iz učiteljske škole izade, nije još, niti može da bude svršenim učiteljem, nego on
mora i nadalje da se dok je živ u znanju i iskustvu za svoje zvanje usavršava. Koji misli da mu ne treba
više učiti, kad iz škole izađe i knjiga se ozbiljno okani, od toga nikada neće biti valjanog učitelja."
(Druga obća učiteljska skupština, 1874., 178)

Koliko je bilo značajno pitanje daljnjega stručnog usavršavanja učitelja, najbolje govori činjenica što je
ono bilo stavljeno na dnevni red Druge opće hrvatske učiteljske skupštine održane u Petrinji 1874. godine.

Uvodno izlaganje o temi "Kako da se daljnje obrazovanje pučkih učitelja promiče i unapređuje" imao
je Sebald Cihlar, učitelj iz Kraljevice (Druga opća hrvatska učiteljska skupština, 1874.).
Cihlar predlaže dva načina:
1. Učitelji trebaju u slobodno vrijeme čitati stručne i pedagoške časopise.

2. U svakom kotaru treba osnovati kotarsko učiteljsko društvo koje će na skupnoj razini unaprjeđivati
stručnost učitelja.

"Stečeno u školah znanje, budi mu čvrst i tvrd temelj daljnjoj naobrazbi, jer stagnacija znači naza-
dak, a nazadak i učitelj dva su pojma kontradiktorična." (Druga opća hrvatska učiteljska skupština

      1874., 96)
Iz Osijeka su na Drugoj općoj hrvatskoj učiteljskoj skupštini bili nazočni: Antun Truhelka – učitelj
glavne škole, Josip Pavec - profesor gimnazije i Tomislav Benke - vjeroučitelj ("Zajednica" učiteljsko

društvo za grad Osijek i kotar Osječki, 1901. u daljnjem tekstu "Zajednica").

2. OPĆI POVIJESNl PREGLED RADA "ZAJEDNICE"
Iste godine 1874. u Osijeku je osnovan privremeni odbor sa svrhom da izradi pravila i utemelji

kotarsko učiteljsko društvo. Privremeni odbor činili su Ante Felingstein, Bogdan Penjić, Skender
Dončević (Napre-dak, 1874.).

           _____________________
1 Permanentno obrazovanje može se promatrati kao koncepcija, strategija i kao vremenska odrednica. Kao vremenska
odrednica označava trajan, neprekidan, doživotan proces. Kao strategija ostvaruje se na individualnoj razini ili u različitim
oblicima skupne orgranizacije.
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Drugi sastanak privremenog odbora održan je 13. V. 1875. godine. Na njemu su razmatrana pravila društva,
načini okupljanja članstva. Privremeni odbor produžava rad do konačnog usvajanja i odobravanja pravila i
sazivanja osnivačke skupštine. Odlučeno je da se skupštini predloži naziv društva "Učiteljska zajednica" za
Podžupaniju osječku.
Pravila društva odobrio je Odjel za unutrašnje poslove 29. III. 1876. godine pod brojem 6218 (Pravila..., 1876.).

Prva glavna skupština održana je 26. VII. 1876. godine. Istog dana održana je i učiteljska skupština Osječke
podžupanije, tako da je osigurana nazočnost velikog broja učitelja i njihovo učlanjenje u "Zajednicu"
(Zajednica..., 1901.).2

Na temelju iznesenoga možemo sa sigurnošću tvrditi da je "Zajednica" definitivno utemeljena 1876. godine.
Na osnivačkoj skupštini izabran je i prvi Upravni odbor u sastavu: Mato Gršković - ravnatelj Gimnazije, Josip
Vitanović - ravnatelj osječke Realke, Fran Vaniček - umirovljeni ravnatelj Gimnazije vinkovačke; a od pučkog
učiteljstva Antun Felingstein, Antun Truhelka, Andrija Paškec, Bogdan Penjić i Tomislav Benko ("Zajednica"
..., 1901.).

Odbor je za prvog predsjednika izabrao Antuna Felingsteina, za potpredsjednika Josipa Vitanovića, kao
tajnika Antuna Truhelku, a za blagajnika Andriju Paškeca ("Zajednica"..., 1901.).

Prema usvojenim pravilima temeljna je svrha društva "...širiti obrazovanost opću i strukovnu medju svojim
članovima, promicati interese škole i učiteljstva u podžupaniji osječkoj i pomagati centralni odbor u Zagrebu u
pripremanju općih hrvatskih učiteljskih skupština" (Pravila..., 1876.).
Navedeni zadatci ostvarit će se:
1. Održavanjem redovitih sastanaka s predavanjima.
2. Utemeljenjem pedagogijske knjižnice s knjigama i časopisima.
3. Priređivanjem društvenih zabava u svrhu prikupljanja sredstava.
(Pravila..., 1876.)

Društvo čine utemeljitelj, redoviti, potpomažući i začasni članovi (Pravila..., 1876.).3 Prvi utemeljitelji
društva bili su: Nikola Zivanović - načelnik grada Osijeka, Josip Janković - kanonik i župnik donjogradski i
Magdalena Sreplova - učiteljica grada Osijeka (Zajednica...,1901.).

Nakon održane Treće opće hrvatske učiteljske skupštine 1878. u Osijeku, rad je društva slabio. Kao razlog
navodi se i političko stanje nakon austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine.

Utemeljenje Saveza hrvatskih učiteljskih društava 1885. godine utjecat će na obnovu rada "Zajednice", što se
posebno osjeća poslije 1886. godine.4

Podžupanijske skupštine radile su do 1885. godine. Tadašnja Osječka podžupanija preustrojila se u dva
kotara, osječki i valpovački, što je bio i razlog da se i "Zajednica" reorganizira.

Nova pravila donesena su 1889. godine, a potvrđena 1890. godine pod brojem 10171. Po navedenim
pravilima društvo je promijenilo ime i od tada se naziva "Zajednica" učiteljsko društvo za grad Osijek i upravni
kotar osječki. Sve ostale odredbe ostale su iste (Pravila..., 1889.).

"Zajednica" je 1889. godine pristupila Savezu hrvatskih učiteljskih društava (u daljnjem tekstu SHUD) i od
tada do 1907. godine u Napretku redovito objavljuje svoje godišnje izvještaje. Kako "Zajednica" nije do tada
imala svoj odgovarajući vlastiti prostor, gradsko poglavarstvo ustupilo joj je jednu sobu u Pučkoj školi u
Jāgerovoj ulici.

              _________________________
2Učiteljske skupštine kao oblik stručnoga usavršavanja učitelja u 19. st. bile su obvezne. Sazivale su ih prosvjetne vlasti u pravilu

                 jedanput godišnje. Krajem 19. stoljeća zamijenila su ih kotarska učiteljska društva kao dobrovoljni način stručnoga usavršavanja.
3 Utemeljitelji su pojedinci ili institucije koji jednokratno uplate značajniju svotu novca. Redoviti su članovi svi učitelji i
učiteljice koji se dobrovoljno uključe u rad društva i rade po pravilima društva. Potpomažući su članovi oni koji povremeno
uplaćuju manje svote novca. Začasni (počasni) su članovi oni koji su se posebno istakli na području školstva i prosvjete i koje
je skupština takvi-ma proglasila.

 4 Savez hrvatskih učiteljskih društava središnja je udruga učitelja utemeljena 1885. god. (Preuzela je ulogu Općih hrvatskih učite-
ljskih skupština.) Okuplja sva kotarska učiteljska društva. Održava redovite godišnje skupštine na koje kotarska učiteljska
društva šalju svoje predstavnike. Svake treće godine održava se opća skupština na koju mogu doći svi članovi društva.
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U taj prostor smještena je i društvena knjižnica (137 djela). "Zajednica" je zamolila neka tadašnja
ured-ništva da joj svoje časopise i listove šalju besplatno.5 U istoj sobi bila je smještena zbirka učila koja se
sasto-jala od 61 učila (Zajednica..., 1901.).

Za Prvoga svjetskog rata, između 1914. i 1917. godine, društvo nije radilo. Društveni rad obnovljen
je 1918. godine, no u novim uvjetima.

Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevine Jugoslavije osjećaju se jake
centra-lističke tendencije. Tada se javlja ideja da se umjesto SHUD-a osnuje Jugoslavensko učiteljsko
društvo. "Zajednica" je bila protiv navedenog prijedloga.

"Zajednica" je u okviru vlastitih djelatnosti utemeljila nekoliko specifičnih udruga ili pod različitim
uvje-tima pristupila ifekim udrugama.

Na poticaj "Zajednice" 17. II. 1901. godine otvorena je Učiteljska knjižnica i čitaonica u Pučkoj
školi u Jāgerovoj ulici. Učiteljska knjižnica stvorena je od knjiga "Zajednice". U sobu je uvedeno
plinsko svje-tlo. Pri otvaranju knjižnice i čitaonice održan je prigodni koncert (Napredak, 1902.).

"Zajednica" ima još svoju knjižnicu-čitaonicu u kojoj članovi imaju na porabu sve hrvatske
pedagogijske i beletrističke listove u izdanju "Matice hrvatske" i Pedagogijskog zbora, a osim toga još
i nekoliko njemačkih vrsnijih pedagogijskih listova i djela." (Napredak, 1903., 141)

Pri Učiteljskoj knjižnici osnovan je i učiteljski pjevački zbor, koji uvježbavao svjetovne i crkvene
pjesme. Iste godine "Zajednica" je osnovala i Zakladu Pavla Oreškovića.6

Tajnik društva Leonardo Fichtner osnovao je Dječačku glazbenu školu, društvo "Milodar". Tu
školu polazili su dječaci iz Jagerove i Anine škole.
(Pedesetogodišnjica "Zajednice", 1924-, u daljnjem tekstu Pedesetogodišnjica.)

"Zajednica je pristupila i nekim društvima s različitim položajem: u Učiteljsku pripomoćnu i
posmrtnu zadrugu kao član, Udrugu učiteljica kao osnivač s ulogom od 50 kruna, Prosvjetu, udrugu
učitelja za borbu protiv nepismenosti kao član."

Uspjeli smo načiniti djelomičnu rekonstrukciju članstva, imovine, knjiga i stručnih sastanaka, koji
su prikazani u tablici l.

Tablica 1. Članstvo, imovirux i sastanci "Zajednice"

 Članovi: l= začasni (počasni) 8= broj društvenih sastanaka
2 = utemeljitelji 9=broj  održanih predavanja
3 = redoviti 10=ukupan broj članstva u svim
4 = potpomažući kotarskim učiteljskim društvima;
5 = ukupno članstvo 11 = postotak 5 i 10 6= imovina u krunama
7= broj knjiga (izvor podataka Napredak 1898. - 1906.)

___________________________________

5 Navedenoj zamolbi javila su se uredništva Hrvatske pčele, Gospodara, Škole, Kršćanske škole, Prijatelja slijepih i gluhonijemih
i Slavonische Presse.
6 Oreškovićeva zaklada osnovana je na spomen 40. godišnjice njegovoga učiteljskog službovanja. Pun naziv zaklade glasi -
Zaklada kr. žup. i gradanskog školskog nadzornika Pavla Oreškovića za pomaganje učiteljskih pripravnika kr. muške učiteljske
škole u Osijeku. Početni je iznos 1.839 kruna i 92 filira.
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Prema navedenim podatcima "Zajednica" je bila jedna od najsnažnijih i najbrojnijih učiteljskih
društava. Tada je u Hrvatskoj djelovalo oko 35 kotarskih učiteljskih društava. Iz podataka navedenih u
tablici 1. vidljivo je da je "Zajednica" imala oko 10% ukupnog članstva. I ostali podatci o imovini
društva, broju knji-ga, održanim sastancima, upućuju na solidnu aktivnost "Zajednice".

Iz službene statistike vidljivo je da je više zaslužnih osoba imenovano počasnim članovima društva.
Mi navodimo neke počasne članove: Josip Stipetić, Antun Cuvaj, Pavle Orešković, Franjo Sudarević,
Stjepan Basariček, Luka Cosić, Ljuboje Dlustuš, Skender Fabković, Josipa pl. Glembaj, Tomislav
Ivkanec, Josip Korin, Bogdan Penjić i Davorin Trstenjak ("Zajednica"...,1901. i Napredak 1901.).

U radu svakog društva posebnu ulogu i značenje imaju pojedinci, te su oni obično predsjednici
društva. Zbog toga smo istražili predsjednike "Zajednice" i u nastavku dajemo kratke obavijesti o
njima.

1. FELINGSTEIN, Ante - prvi predsjednik "Zajednice" i predsjednik privremenog odbora. Dužnost
predsjednika obavljao je od 1874. (kao predsjednik privremenog odbora) do 1878. godine. Dužnost
predsjednika obavljao je u vrijeme održavanja Treće opće učiteljske skupštine 1878. godine u Osijeku.
Tiskano je nekoliko njegovih predavanja: Nekoliko riječi školskoj omladini prilikom raspusta (1867/68.),
Oprostna riječ mladeži koncem školske godine 1870./71., Zabavište ili djetinji vrtić (Cuvaj, 5, 6, 7 i 9.).

2. PAŠKEC, Andrija - predsjednik "Zajednice" dvanaest godina od 1878. do 1889. godine. Predsjednik je
društva nakon održavanja Treće opće hrvatske učiteljske skupštine kada rad društva slabi. No Paškec
je bio i predsjednik društva u vrijeme njegove obnove učlanjenja u SHUD-a i uspješnog rada.

3. OREŠKOVIĆ, Pavao - dužnost predsjednika obavljao je četiri godine, od 1889. do 1892. godine.
Roden je 5. II. 1884. godine u Sirokoj Kuli pokraj Gospića. Učiteljsku službu počeo je u rodnom mje-stu
1861. godine bez formalne školske spreme. Godine 1866. osposobljen je za učitelja glavne škole.
Službovao je u Otočcu, Gospiću i Glini. Godine 1884. imenovan je za županijskoga školskog nadzor-
nika sa službom u Osijeku.

4- PENJIĆ, Bogdan - predsjednik od 1892. do 1896. godine. Bio je predsjednik u vrijeme obilježavanja
300. godišnjice rodenja J. A. Komenskog 1892. godine. Izmedu ostalih bio je i saborski zastupnik. U
Saboru 1907. godine traži da se u Osijeku otvori obrtnička škola za bravare i strojare. Predavač gospo-
darstva na Učiteljskoj školi. Traži veću satnicu praktičnog rada i obvezni školski vrt.

5. SUDAREVIĆ, Franjo - predsjednik s najdužim stažem. Prvi put bio je predsjednik od 1896. do 1911.
godine. Drugi put dužnost predsjednika obavljao je od 1912. do 1919. godine. Ukupno je dužnost
predsjednika obavljao 19 godina. S punim pravom mogli bismo reći da je bio ne samo predsjednik s
najdužim stažem nego i najuspješniji predsjednik.
U vrijeme njegovoga prvog predsjednikovanja obilježena je 25. godišnjica društva 1901. godine.
Napisao je više književnih djela: Djed Marjan, Krvav dan, Svadbene neprilike, Petar Krešimir, Zavada.

6. ROŽIĆ, Đuro - predsjednik s kratkim stažem od 2 godine, izmedu 1911. i 1912. godine. Sudjelovao je
na izložbi "Zajednice" 1904. u Osijeku s knjigom Upute za upravljanje tamburama.

7. MAYER, Milutin - dužnost predsjednika obavljao je od 1919. do 1922. godine. Roden je 16. XI. 1874-
godine u Velikoj Ludini. Višu pučku školu završio u Glini, a učiteljsku školu u Zagrebu. Službovao je u
više mjesta. Godine 1909. imenovan je županijskim školskim nadzornikom. U Vukovar dolazi 1912. godi-ne.
Napisao je više književnih djela: Mučenici, Za krst časni i slobodu zlatnu, Pod franačkim jarmom.

8. FICHTNER, Leonardo - predsjednik "Zajednice" od 1922. do 1924. godine. U njegovo vrijeme obi-
lježena je 50. godišnjica rada društva 1924. godine. Zaslužan je za utemeljenje valpovačke Glazbene
škole. Zajedno s Josipom pl. Glembay izdao je zadaćnice i vježbenice za učenike pučke škole.

9. GLEMBAY, pl. Josipa - dugogodišnja tajnica "Zajednice". Izrazito je značajna za dugogodišnji rad
društva. Učiteljica je Više djevojačke škole u Osijeku. Mladost provela u Čepinu. Gimnaziju je
pohađala zajedno s Jagodom Truhelkom. U Zagrebu je završila Učiteljsku školu. U "Zajednicu" se
uključila 1889. godine. Reformirala je pisanke i vježbenice. Objavila je više članaka u "Školi",
"Napretku", "Školskom vjesniku", "Domaćem ognjištu", "Smilju" i "Hrvatskom učiteljskom domu".



3. RAD "ZAJEDNICE" NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU UČITELJA
Temeljna je svrha društva bila unapredivanje stručnosti učitelja. U tom smislu održavali su se

redoviti jesenski i proljetni društveni sastanci. Na njima su se održavala teorijska i praktična ogledna
predavanja.

Predavači su bili unaprijed određivani kako bi se mogli što temeljitije prirediti. I svi ostali sudionici
imali su zadaću pripremiti se kako bi mogli što aktivnije sudjelovati u raspravi. Nakon predavanja
slijedila je rasprava sa zaključnom ocjenom uspješnosti i eventualnim prijedlozima SHUD-u ili
školskim i upravnim vlastima.

Da bi zanimanje bilo što veće i predavanja što vrjednija, društvo je svake godine novčano
nagrađivalo najuspješnija predavanja (Zajednica..., 1901.).
Radi analize njihove suvremenosti tada, a i sada, donosimo neka teorijska i praktična predavanja.7

Predavanja su održavana iz različitih područja pedagogije. Radi preglednosti u daljnjem tekstu
donosimo po našem izboru neka značajnija predavanja svrstana u područja.8

1. Povijest pedagogije
-Život J.A. Komenskog - Marijan Vuković, 1892.
-Komensky u historiji pedagogije - Franjka Ditz, 1892.
-Utjecaj Komenskog na razvitak škole - Josip Mesić, 1892.
-Prosvjeta u Hrvatskoj za vrijeme Arpadovića - Milutin Mayer, 1920.
-Prosvjeta u Hrvatskoj za narodne dinastije - Milutin Mayer, 1920.
-Osnovi moderne pedagogije - Milutin Mayer, 1921.
-Život i rad Ivana Filipovića - Stjepan Ilančić, 1923.

2. Opće pedagogijske teme
-O školskoj disciplini - Vjekoslav Franger, 1878.

-Općenito se prigovara pučkoj školi radi raskalašenosti mladeži po ulicama i manje čednom ponašanju
u crkvi i kod kuće. Koji su tome razlozi, te kako bi mogao pučki učitelj te razloge svo-jim autoritetom
malo po malo zapriječiti i tomu zlu napokon nasuprot stati? - Franjo Kralj, 1880.
-Kako da se udesi vježba u odgoju i nastavi, da urodi što boljim plodom? - Franjo Kralj, 1896.
-U čemu je odgojno djelovanje pučke škole? - Milan Miholjević, 1897.
-O školskoj disciplini - Josipa pi. Glembay, 1902.
-Sto može škola učiniti u borbi protiv alkoholizma? - Josip Bohm, 1910.
-O socijalnoj etici i pedagogiji - Ivan Brajković, 1913.
-Neke misli o utjecaju rata na djecu i na dječji odgoj - Matilda Pavlić, 1918.
-O nacionaliziranju hrvatske škole - Ivan Tomašić, 1919.
-Mali nevaljalci na školskoj klupi - Slavko Dumić
-O odgoju djece u religioznom duhu - Marija Petz, 1921.

3. Učitelji i njihov društveni položaj
-Rad pučkog školstva može samo onda ustrajan biti, ako se učiteljski stalež sam po sebi stalno sve više
diže na moralnu čast i strukovnu visinu - Ante Felingstein, 1878.
-Svijetle i tamne strane učiteljskog zvanja - Josip Anschau, 1889.
-Kako će učitelj u školi nehrvatske narodnosti najuspješnije njegovati hrvatski jezik

-Zadovoljava li današnji način pripreme i osposobljavanja za učiteljski poziv potrebama vremena i našeg
pučkog školstva? - Milan Miholjević, 1901.
_______________________

7 Od 1876. do 1924. godine održano je ukupno 107 teorijskih predavanja i predloženo 86 mjera za poboljšanje položaja učitelja. U
nazivima predavanja jezično se minimalno interveniralo radi razumljivosti, npr. zapt = disciplina, uzgoj = odgoj, obuka =
nastava itd.
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- Preopterećenost učitelja premnogim brojem školske djece u današnje prosvijećeno doha - Marija
Konrad, 1908.
O obrazovanju učitelja - Slavko Dumić, 1921.

Didaktičko-metodički članci
- Nove čitanke u pučkoj školi - Leonardo Fichtner i Matija Smolić, 1896.
- O tjelovježbi u pučkoj školi - Ljudevit Sorlini, 1896.
- Školske šetnje - Mirka Leman
- Školski izleti - Mirka Leman, 1897.
- Prostoručno crtanje u pučkoj školi - Josipa Glembay, 1899.
- Crkveno pjevanje u pučkoj školi - Antun Schmidt, 1899.
- O poželjnom načinu obučavanja krasnopisa u pučkoj školi - Katica Hudetz, 1900.
- Pisanke, zadaćnice i vježbenice naklade "Zajednice" - Josipa Glembay, 1903.
- O tjelesnom odgoju obzirom na naše narodne prilike - Ferdo Rauschenberg, 1905.
- Didaktički materijalizam - Ferdo Rauschenberger, 1909.
- Novija nastojanja za lakše podučavanje u početnom čitanju - Josip Bohm, 1912.
- O intenzivnom radu u školi - Stjepan Gorupić

5.Praktična nastava (gospodarstvo, kućanstvo, ručni rad, slojd, školski vrtovi)9

- Slojd u pučkoj školi - Matija Smolić, 1894.
- Ženski slojd - Jelica Belović, 1895.
- Kako se postupa pri dijeljenju voćaka iz školskih vrtova? - Mile Magdić, 1896.
- Kako se prezimljuju pčelci? - J. Seljan, 1896.
- Što može i mora činiti škola da se podigne blagostanje u narodu? - Leonardo Fichtner, 1898.
- O školskim vrtovima i našem voćarstvu - Miloš Ljubić, 1911.

- Kako bi mogle učiteljice na selima djelovati da se postignu pozitivni uspjesi u pouci i promicanju
seoskog kućanstva? - Ivka Andrašić, 1912.

6.  Iz svijeta
- O engleskim školskim prilikama - Milan Miholjević, 1897.
- O američkom školstvu - Luka Terzić, 1923.

7. Praktična predavanja
Pored teorijskih predavanja na društvenim sastancima, održavala su se i praktična ogledna predavanja u
razredima. Cilj praktičnih predavanja bio je javno prikazivanje inovacija i njihovih prednosti u odnosu
na do tada dostignutu razinu.
Poslije praktičnih predavanja uslijedila je analiza s konačnom ocjenom uspješnosti. Navodimo nekoliko
održanih praktičnih oglednih predavanja:
- Hrvatska postade kraljevinom - Ferdo Rauschenberger
- Svedska gimnastika - Ljudevit Sorlini
- Predavanje iz računstva - Đuro Scharfer
- Puž - Franjo Sudarević
- Vježbe u krasnopisu
- Jedina baština - predavanje u kombiniranom odjeljenju

Slojd = vrsta umjetničkoga ručnog rada za dječake i djevojčice. Preuzet je iz Švedske. U početku je to bio uglavnom rad u
drve-tu. U pedagogijskom smislu trebao je razvijati urednost, točnost, red i čistoću.
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Uspješnost praktičnih predavanja do početka XX. stoljeća ocjenjivala se s obzirom na realizaciju formal-
nih stupnjeva.10

Od početka XX. stoljeća uspješnost predavanja ocjenjivala se s obzirom na to koliko su ona udaljena od
formalnih stupnjeva i koliko ima u njima elemenata nove škole, odnosno nove pedagogije."

8. Ostali stručni rad
Pored navedenih oblika teorijskih i praktičnih predavanja pojedini su članovi "Zajednice" samostalno,
ali u okviru "Zajednice" u školsku praksu uvodili niz inovacija i poboljšanja.
Godine 1903. "Zajednica" izdaje vježbenice i pisanke čiji su autori njezini članovi L. Fichtner, i J. pl.
Glembay. Vježbenice i pisanke bile su u upotrebi u Hrvatskoj do 1905. kada je rad na izdavanju
preuze-la Zemaljska vlada.
Rauschenberger je radio na izdavanju školskog atlasa za učenike pučke škole.
"Zajednica" je pokrenula inicijativu da se za potrebe pučke škole izda crkvena pjesmarica. Prijedlog je
proslijeden duhovnom stolu u Đakovo.
Na sastancima "Zajednice" ponekad su bili  nazočni  i  profesori  Učiteljske škole s  učenicima.  Tako se
navodi podatak da je 1898. godine sastanku "Zajednice" nazočio Antun Pechan, ravnatelj osječke
Učiteljske škole s učiteljskim pripravnicima (Napredak, 1898.).
Veliki broj učitelja sudjelovao je u održavanju navedenih teorijskih i praktičnih predavanja. U ovom smo
istraživanju identificirali 49 predavača. Manji broj održao je vise od jednog predavanja. Navodimo one
koji su održali i po šest predavanja: Franjo Sudarević, Leonardo Fichtner, Josipa pl. Glebmay, Josip
Saček, Josip Bohm i Milutin Mayer.

4. RAD NA POBOLJŠAVANJU STALEŠKOG POLOŽAJA UČITELJA
Pored stručnih tema na sastancima "Zajednice" raspravljala se i problematika iz područja staleškog

položaja učitelja. Tražili su se načini i putovi kako poboljšati položaj učitelja u smislu povećanja plaća,
osi-guravanje i proširivanje drugih materijalnih i socijalnih prava.

O tim pitanjima učitelji su pojedinačne prijedloge iznosili na sastancima "Zajednice", koji su nakon
prih-vaćanja prosljeđivani SHUD-u ili upudvani prema prosvjetnim i upravnim vlastima.

Preko "Zajednice" učitelji su i sami organizirali niz akcija kojima su utjecali na svoj položaj - npr.
zakla-dama i donatorstvima.
Donosimo neke pojedinačne prijedloge koje je "Zajednica" usvojila i proslijedila ih mjerodavnim tijelima:

1. Prijedlozi o plaćama i ostalim materijalnim i socijalnim pravima.
- Molba kotarskoj oblasti za osiguravanje dnevnica pri odlasku na sastanke "Zajednice". Odobrene su

dnevnice i prijevoz u iznosu od 4 krune.12

-Molba Zemaljskoj vladi da riješi pitanje ogrjeva za učitelje.
-Osiguranje pomoći učiteljima za školske izlete.
-Osiguranje pomoći učiteljima pri odlasku na odmor u morska i druga kupališta.
-Molba za povećanje mjesnog dodatka na 600 kruna.13

________________________
10 Formalni stupnjevi po Herbartu i sljedbenicima. Sve nastavne jedinice bez obzira na predmet, sadržaj i vrstu trebalo je
obraditi po sljedećim stupnjevima: jasnoća, asocijacija, sustav i metoda.
11Nova škola učenika stavlja u središte aktivnosti. Učenik sam bira što će raditi, kako će raditi, kojim će se izvorima koristiti.
12Dominantna je samoakdvnost i samorad učenika. 12 Forinta = srebrni novae težak 12,345 grama - finoća srebra 900/100.
Upotrebljavala se u Austriji 1892. godine. Dijelila se na 100  krajcara.
Kruna = novčana jedinica u Austriji poslije forinte. Bila je u opticaju izmedu 1892. i 1918. godine. Kruna se dijelila na 100 ftlira.
Pored temeljne (osnovne) plae, učitelji su prema tadašnjim zakonima primali petogodišnji i mjesni dodatak. Mjesni dodatak ovi-
sio je o troškovima života u pojedinim gradovima i nije bio jednak u svim gradovima.
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- Osiguravanje popusta u željezničkom prijevozu.
- Molba Gradskom poglavarstvu za povećanje skuparinskog dodatka učiteljstvu sa 100 na 200 kruna.
- U više navrata traženo povećanje temeljnih plaća.
- Zamolba da pri zapošljavanju poštanskih službenica prednost imaju učiteljske supruge.
- Da se ishodi da i učiteljice mogu biti članovi školskih odbora.

- Da se putem SHUD-a zamoli Zemaljska vlada da kod promjene zakona uvede da mirovina pripa-da
učiteljima i udovicama koji nemaju 10 godina službe.

- Zupanijska oblast treba osigurati nagradu za orguljanje od 300 kruna i mjesni dodatak od 200 kruna.
- Vlada treba osigurati da ravnajući učitelji ne gube svoj naslov uslijed premještaja.
- Traži se da se mobiliziranim učiteljima u vojnu službu provedeno vrijeme dvostruko računa.

- Molba da učitelji nakon 32 godine službe ne plaćaju prinos mirovinskoj zakladi, a već uplaćeni iznos
da im se vrati.

2. Zaklade, donatori
- Da se osnuje Zaklada školskog nadzornika Pavla Oreškovića za podupiranje siromašnih učenika osječke

Učiteljske škole.
- Da "Zajednica" pošalje novčanu pomoć Hrvatskom školskom muzeju i da prikuplja predmete za muzej.

- Da "Zajednica" priredi u Jagerovoj školi koncert s plesom u korist školske siročadi grada Osijeka.
- Da "Zajednica" u korist Državne zaštite djece i Fonda za učiteljsku siročad priredi koncert u spo-men

rođenja biskupa J. J. Strossmayera.
- Da se u krilu "Zajednice" osnuje Odsjek za posmrtnu pripomoć.

Vidljiva je vrlo široka aktivnost "Zajednice" i na ovom području. Mnoge poduzete akcije uspješno su
pri-vedene kraju. Kod nekih to nije vidljivo, ali su vidljivi hapori u općoj brizi za poboljšanje društvenog i
mate-rijalnog položaja hrvatskih učitelja.

5. OSTALE ZNAČAJNIJE AKCIJE "ZAJEDNICE"
Pored navedenih stalnih i neprekidnih oblika rada s vremena na vrijeme organizirane su i neke

značajni-je specifične akcije.
"Zajednica" je 1878. godine bila suorganizator i domaćin Treće obće hrvatske učiteljske skupštine. Za

nave-denu skupštinu "Zajednica" je osigurala i dio novčanih sredstava. U tu svrhu organizirana je
tombola. Tiskano je 3000 srećaka po cijeni od 20 novčića. Zgoditci su bili učila i pedagogijska
literatura (Zajednica...,1901.). Pored tombole sredstva su bila prikupljena i od donatora. Tako je
đakovački biskup J. J. Strossmayer darovao 50 forinta (Zajednica...,1901.).

Gostujući učitelji bili su smješteni u kućama domaćih učitelja, o čemu je brigu vodio stanarski odbor.
Pri održavanju Treće obće hrvatske učiteljske skupštine bila je postavljena i prigodna izložba.14

"Zajednica" je na odgovarajući način obilježila 300. obljetnicu rođenja J. A. Komenskog 1892.
godine. Prvi je dan održan svečani koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu. Sljedeći dan odrtžan je
znanstveni skup na kojem su o Komenskom govorili Marijan Vuković, Franjka Ditz i Josip Mesić.
(Zajednica..., 1901.)
"Zajednica" je na prikladan način obilježila i svoje dvije obljetnice: 25. i 50.15

Godine 1904. "Zajednica" je u Osijeku priredila veliku izložbu učila i učeničkih radova.

________________________

14 Treća obća hrvatska učiteljska skupština održana u Osijeku 1878. godine ujedno je i posljednja. Od 1885. godine osnivan je SHUD
koji na određeni način preuzima ulogu općih skupština.
15 Proslava 25. godišnjice održana je 1901. godine jer se kao godina osnutka uzimala 1876. Proslava 50. godišnjice održana je
1924. godine jer se tada godinom osnutka smatrala 1874. kada je zapravo osnovan privremeni odbor.
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6. ZAKLJUČNE MISLI

Iste 1874. godine kada je u Petrinji održana Druga obća hrvatska učiteljska skupštinu, u Osijeku je
osno-van privremeni odbor sa zadaćom formiranja kotarskoga učiteljskog društva.

Privremeni odbor izradio je pravila društva i nakon njihova odobrenja sazvao osnivačku skupštinu
26. VII. 1876. godine kada je društvo definitivno utemeljeno pod nazivom "Učiteljska zajednica" za
Podžupa-niju osječku.

Nakon upravnog preustrojstva bilo je potrebno da se i "Zajednica" reorganizira. Nova pravila
donesena su 1889., a potvrdena 1890. godine, po kojima društvo mijenja naziv u "Zajednica"
učiteljsko društvo za grad Osijek i upravni kotar osječki.

Prema navedenim pravilima temeljna svrha društva bila je organiziranje permanentnoga općega i
peda-goškog usavršavanja članova.

U promatranom razdoblju na društvenim sastancima održano je 107 teorijskih predavanja.
Predavanja iz područja pedagogije i njoj srodnih znanosti sadržajno su vrlo različita.

Mnogi učitelji javljali su se kao predavači. U izvorima smo našli 49 učitelja predavača. Samo njih
neko-liko držalo je vise predavanja. Uz teorijska predavanja održano je mnogo praktičnih oglednih
predavanja iz svih tadašnjih nastavnih predmeta.

Iz rasprave je vidljivo da se njihova uspješnost procjenjivala s pozicija stare škole i formalnih
stupnjeva, ali i nove škole i aktivnosti, odnosno samoaktivnosti učenika.

Drugo značajno područje društvenog rada bilo je pokretanje niza mjera radi poboljšavanja
materijalno-ga i društvenog položaja učitelja.
S torn svrhom upućivani su mnogobrojni prijedlozi SHUD-a koji ih je nakon uopćavanja prosljedivao
Vladi i Saboru. U istom smislu bilo je prijedloga upućenih lokalnim tijelima vlasti. Clanovi društva
pokretali su niz donatorskih akcija i osnivanja zaklada.

"Zajednica" je u razlidtim prilikama poticala osnivanje drugih društava ili se u njih učlanjivala, npr.
Udruga učiteljica - kao utemeljitelj, Prosvjeta društvo za borbu protiv nepismenosti - kao član, Odsjek za
posmrtnu pri-pomoć - kao član, Učiteljska knjižnica i čitaonica, Pjevački učiteljski zbor i Dječji pjevački
zbor.

Pored navedenih stalnih aktivnosti "Zajednica" je obilježila i značajnije godišnjice i događaje: Treću
opću hrvatsku učiteljsku skupštinu 1878. godine (kao domaćin i suorganizator), 300. godišnjicu rođenja
J. A. Komenskog 1892. godine, 25. godišnjicu društva 1901. godine, 50. godišnjicu društva 1924. godine
i veliku didaktičku izložbu 1904- godine.

"Zajednica" je odigrala izrazito značajnu i važnu ulogu u organiziranju hrvatskog učiteljstva na svim
navedenim područjima.

Izvori
1. Izvještaj o radu "Zajednice", Napredak, 1874. (XV),   1896. (XXXVI),1898. (XXXIX),1900. (XLI),

1901. (XLII),1902. (XLIII), 1903. (XLIV), 1904. (XLV), 1905. (XLVI), 1906. (XLVII), 1907.
2 Pravila učiteljskog društva "Ivan Filipović" Vel. Kopanica, 1901. br. 25.251..
3. Pravila učiteljskog društva "Ivan Filipović" za brodski kotar u Brodu n/S, 1912. br. 7483.
4- Pravila "Učiteljske zajednice za podžupaniju osječku", donesena 1875., potvrđena 1876., br. 6218.

5. Pravila "Zajednice" učiteljskog društva za grad Osijek i upravni kotar osječki, donesena 1889.,
potvrdena 1890.br. 10.171.
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