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Zagreb, 28. listopada 2019. 
 

 
 
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras 
 
poziva Vas na 
 
svečano predstavljanje poštanske marke povodom 
 
350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu 
 
u srijedu 30. listopada 2019. u 11 sati 
 
u auli Sveučilišta u Zagrebu,  
 
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb. 
 
 
Svečano predstavljanje poštanske marke prvi je događaj uoči svečanoga obilježavanja 350. 
obljetnice Sveučilišta u Zagrebu, koje će se u nedjelju 3. studenoga 2019. u 20 sati održati 
u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. 
 
Idejno rješenje poštanske marke na kojoj je prikazana zgrada Sveučilišta u Zagrebu 
osmislila je dr. sc. Jana Žiljak Gršić. Marka je izdana u arku od 16 maraka, a njezina je 
vrijednost 3,60 HRK. 
 
Svečano predstavljanje poštanske marke započet će govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu 
prof. dr. sc. Damira Borasa i voditelja Odjela za odnose s javnošću Hrvatske pošte 
Krešimira Domjančića, nakon čega će idejno rješenje poštanske marke predstaviti dr. sc. 
Jana Žiljak Gršić. 
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Uz svečano predstavljanje poštanske marke, u povodu 350. obljetnice Sveučilišta u 
Zagrebu tijekom sljedećih nekoliko dana najavljujemo Vam niz događaja: 
 
 
Nedjelja, 3. studenoga 2019. 
 

 10 sati – svečana primopredaja zastave s kninske tvrđave  
Sveučilište u Zagrebu, Ured rektora 
- upis gradonačelnika Grada Knina dr. sc. Marka Jelića u Knjigu dojmova 
- svečano postavljanje zastave na zgradu Sveučilišta 

 
 11 sati – prijam inozemnih gostiju 

aula Sveučilišta u Zagrebu 
- otvorenje izložbe studenata Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 
- glazbeni program studenata Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu 

 
 20 sati – svečana proslava 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu 

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog 
 
 
Ponedjeljak, 4. studenoga 2019. 
 

 9 sati – polaganje vijenca u spomen preminulim studentima i profesorima 
             Sveučilišta u Zagrebu 
             Mirogoj, središnji križ u Aleji poginulih branitelja 

 
 11 sati – svečana sjednica Senata Sveučilišta u Zagrebu  

   aula Sveučilišta u Zagrebu 
- pozdravni govori visokih uzvanika 
- govor prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu 
- dodjela Nagrade Fran Bošnjaković 
- dodjela Nagrade Andrija Mohorovičić 
- dodjela počasnoga zvanja professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu 
- dodjela posebnih priznanja 
 
 

 14 sati – svečana dodjela priznanja studentima športašima Sveučilišta u 
               Zagrebu 
               Francuski paviljon Studentskoga centra  
 

 17 sati – svečana dodjela priznanja profesorima Sveučilišta u Zagrebu 
               umirovljenima u ak. god. 2018./2019. 
               aula Sveučilišta u Zagrebu 
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Utorak, 5. studenoga 2019. u 9 sati 
 

 svečano obilježavanje 10 godina zajedničkoga diplomskoga studija Sveučilišta 
u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije 
aula Sveučilišta u Zagrebu 

 
 
 
Nedjelja, 10. studenoga 2019. u 10 i 14 sati 
 

 svečane promocije doktora znanosti i umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu 
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 
 
 

 
 
Za svaki od navedenih događaja primit ćete posebnu pozivnicu i press-materijal tijekom 
sljedećih dana. 
 
 
Unaprijed zahvaljujem što ćete medijski popratiti događaje u povodu 350. obljetnice 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 
 
 S poštovanjem, 
 
 dr. sc. Tamara Dagen 
 mob. 099 4564 443 
 
 
 
 


