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Zagreb, 20. travnja 2015. 
 

 

Dan otvorenih vrata Dan otvorenih vrata Dan otvorenih vrata Dan otvorenih vrata iiii    Noć knjigeNoć knjigeNoć knjigeNoć knjige    na Veterinarskom fakultetuna Veterinarskom fakultetuna Veterinarskom fakultetuna Veterinarskom fakultetu    

Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u Zagrebu    

    
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u četvrtak 23. travnja 2015.u četvrtak 23. travnja 2015.u četvrtak 23. travnja 2015.u četvrtak 23. travnja 2015. organizira Dan otvorenih vrata.  

 

Cilj je manifestacije srednjoškolce i potencijalne studente veterine, ali i sve ostale zainteresirane, upoznati s 

aktivnostima Veterinarskoga fakulteta te promovirati veterinarsku struku. 

 

Dan otvorDan otvorDan otvorDan otvorenih vrata održat će se od 10 doenih vrata održat će se od 10 doenih vrata održat će se od 10 doenih vrata održat će se od 10 do    15 sati u prostorima Veterinarskog15 sati u prostorima Veterinarskog15 sati u prostorima Veterinarskog15 sati u prostorima Veterinarskogaaaa    fakultetafakultetafakultetafakulteta (Heinzelova 

55). U sklopu događanja, posjetitelji će u razgovoru sa studentima i profesorima dobiti informacije oinformacije oinformacije oinformacije o    upisu, upisu, upisu, upisu, 

nastavnom programu i uvjetima studiranjanastavnom programu i uvjetima studiranjanastavnom programu i uvjetima studiranjanastavnom programu i uvjetima studiranja.  

 

Program Dana otvorenih vrata započet će organiziraniorganiziraniorganiziraniorganiziranim obilaskomm obilaskomm obilaskomm obilaskom    zavoda, kzavoda, kzavoda, kzavoda, klinika i studentskih linika i studentskih linika i studentskih linika i studentskih 

prostorprostorprostorprostora Veterinarskoga fakulteta tijekom kojega će se pojetiteljima demonstrirati rad s malim životinjama.  

U 12 sati posjetiteljima će kraći glazbenoglazbenoglazbenoglazbeno----umjetnički programumjetnički programumjetnički programumjetnički program izvesti pjevački zbor Veterinarskoga 

fakulteta Ab ovo, a program Dana otvorenih vrata nastavit će se kraćim prezkraćim prezkraćim prezkraćim prezentacijamaentacijamaentacijamaentacijama dekana prof. dr. prof. dr. prof. dr. prof. dr. 

sc. Tomislava Dobranićasc. Tomislava Dobranićasc. Tomislava Dobranićasc. Tomislava Dobranića, prodekanice za nastavu prof. dr. sc. Ksenije Vlahovićprof. dr. sc. Ksenije Vlahovićprof. dr. sc. Ksenije Vlahovićprof. dr. sc. Ksenije Vlahović, pročelnika odjela, 

predstojnika zavoda i klinika te predstavljanjem studentskih udruga Fakulteta. Drugi organizirani obilazak 

Fakulteta predviđen je u 13.15 sati. 

 

Istoga dana, u četvrtak 23Istoga dana, u četvrtak 23Istoga dana, u četvrtak 23Istoga dana, u četvrtak 23. travnja 2015. od 18 do 1 sat iza ponoći, Veterinarski fakultet Sveučilišta u . travnja 2015. od 18 do 1 sat iza ponoći, Veterinarski fakultet Sveučilišta u . travnja 2015. od 18 do 1 sat iza ponoći, Veterinarski fakultet Sveučilišta u . travnja 2015. od 18 do 1 sat iza ponoći, Veterinarski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu pridružit će se obilježavanju Zagrebu pridružit će se obilježavanju Zagrebu pridružit će se obilježavanju Zagrebu pridružit će se obilježavanju Svjetskoga dana knjige i autorskih pravaSvjetskoga dana knjige i autorskih pravaSvjetskoga dana knjige i autorskih pravaSvjetskoga dana knjige i autorskih prava    na manifestacijina manifestacijina manifestacijina manifestaciji    Noć Noć Noć Noć 

knjige.knjige.knjige.knjige.    

    

U okviru programa Noći knjige, na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se niz 

zanimljivih aktivnosti. Između ostaloga, na Fakultetu će biti predstavljen Višejezični rječnik za ribarsku 

struku, održat će se forenzičarska radionica i nekoliko koncerata, te će se čitati poezija prof. dr. sc. Željka 

Grabarevića i studenta Filipa Lokina. Također, u povodu Svjetskoga dana knjige i autorskih prava Fakultet 

organizira akcijsku prodaju knjiga te priprema studentsku tombolu. 

 

Detaljnije informacije o Danu otvorenih vrata Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i manifestaciji 

Noć knjige šaljem Vam u press-materijalu u prilogu maila.  

 

Za više informacija ljubazno molim da se javite prof. dr. sc. Maji Popović (mob. 091/2390-272, e-mail: 

mpopovic22@gmail.com) ili voditeljici Knjižnice Vetreinarskog fakulteta dr. sc. Vesni Špac (mob. 095/905-

7573, e-mail: vesna.spac@vef.hr). 

 
 
S poštovanjem, 
 
mr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 


