Ured za odnose s javnošću
Zagreb, 9. listopada 2014.

Poštovani,
u skladu s prethodnim najavama, u prilogu maila šaljem Vam pozivnicu za svečanu inauguraciju
novoga rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa,
Borasa , koja će se održati u utorak 14.
listopada 2014. u 12 sati u Hrvatskom
Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu.
Zagrebu
U skladu s protokolom, povorka prorektora, dekana i članova Senata predvođena novim rektorom
prof. dr. sc. Damirom Borasom i odstupajućim rektorom prof. dr. sc. Aleksom Bjelišem doći će od
zgrade Sveučilišta u Zagrebu do zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u 11.20 sati, zbog čega će
kratkotrajno biti obustavljen promet na sjevernoj strani Trga maršala Tita.
Svečanost inauguracije započet će u 12 sati intoniranjem himne, nakon čega će uslijediti pozdravni
govori visokih uzvanika. Nakon uvodnog obraćanja ductora inauguracije red. prof. art. Enesa
Enesa
Midžića
Midžića, na svečanosti će uslijediti govor odstupajućeg rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša
Bjeliša, koji će
potom predati insignije Sveučilišta u Zagrebu novom rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu.
Borasu Na
svečanosti će uslijediti nastupni govor novoga rektora prof. dr. sc. Damira Borasa. Svečanost će završiti
intoniranjem akademske himne Gaudeamus igitur.
Očekuje se da će svečanoj inauguraciji novoga rektora Sveučilišta u Zagrebu nazočiti predsjednik
Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Vlade RH Zoran Milanović, potpredsjednik
Hrvatskoga sabora Nenad Stazić, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova
Europske unije prof. dr. sc. Branko Grčić, ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran
Mornar, ministrica kulture prof. dr. sc. Andrea Zlatar, predsjednica Ustavnog suda Republike
Hrvatske prof. dr. sc. Jasna Omejec, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske Branko Hrvatin,
gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić, predsjednik Skupštine Grada Zagreba Darinko Kosor,
predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić, bivši rektori
Sveučilišta u Zagrebu, rektori hrvatskih i stranih sveučilišta te brojni visoki gosti i uzvanici.
Ljubazno molim da svoj dolazak na svečanu inauguraciju potvrdite najkasnije do ponedjeljka
13.
13. listopada 2014. na e - mail: tamara.dagen@unizg.hr.
tamara.dagen@unizg.hr. Molim Vas da posebno naznačite broj
članova novinarskih ekipa koji će nazočiti svečanosti inauguracije. Napominjem da ćete akreditacije
moći preuzeti u predvorju Hrvatskoga narodnog kazališta na dan inauguracije od 11.30 sati.

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