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                                 Zagreb, 12. srpnja 2016.  

 

 
 
 
Uoči svečanoga otvaranja Europskih sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016. 

rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Borasrektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Borasrektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Borasrektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras    

poziva Vas na dva sveučilišna događajapoziva Vas na dva sveučilišna događajapoziva Vas na dva sveučilišna događajapoziva Vas na dva sveučilišna događaja  
 
koja će se održatikoja će se održatikoja će se održatikoja će se održati    u srijedu 13. srpnja 2016u srijedu 13. srpnja 2016u srijedu 13. srpnja 2016u srijedu 13. srpnja 2016. . . .     
 
u auli Rektorata i u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta  
Sveučilišta u Zagrebu. 

 

    

U auli Rektorata u U auli Rektorata u U auli Rektorata u U auli Rektorata u srijedu 13. srpnja 2016. u srijedu 13. srpnja 2016. u srijedu 13. srpnja 2016. u srijedu 13. srpnja 2016. u 11.30 sati održat će se svečano primanje Sveučilišta u 11.30 sati održat će se svečano primanje Sveučilišta u 11.30 sati održat će se svečano primanje Sveučilišta u 11.30 sati održat će se svečano primanje Sveučilišta u 

Zagrebu za sudionike RekZagrebu za sudionike RekZagrebu za sudionike RekZagrebu za sudionike Rektorske konferencije koja se održava u povodu torske konferencije koja se održava u povodu torske konferencije koja se održava u povodu torske konferencije koja se održava u povodu EuroEuroEuroEuropskih sveučilišnih igara pskih sveučilišnih igara pskih sveučilišnih igara pskih sveučilišnih igara 

ZagrebZagrebZagrebZagreb    ––––    Rijeka 2016.Rijeka 2016.Rijeka 2016.Rijeka 2016.        

Svečanost će započeti pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasa, 

predsjednika Europskih sveučilišnih igara Zagreb – Rijeka 2016. doc. dr. sc. Zrinka Čustonjedoc. dr. sc. Zrinka Čustonjedoc. dr. sc. Zrinka Čustonjedoc. dr. sc. Zrinka Čustonje, 

potpredsjednice Europske udruge sveučilišta (European University Association - EUA) Martine RahierMartine RahierMartine RahierMartine Rahier i 

zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba Vesne KusinVesne KusinVesne KusinVesne Kusin.  

Na svečanosti će uslijediti projekcija filma projekcija filma projekcija filma projekcija filma Povijest zagrebačkogPovijest zagrebačkogPovijest zagrebačkogPovijest zagrebačkogaaaa    sporta (Od Bućara do Europskih sporta (Od Bućara do Europskih sporta (Od Bućara do Europskih sporta (Od Bućara do Europskih 

sveučilišnih igara)sveučilišnih igara)sveučilišnih igara)sveučilišnih igara) redatelja Jakova Sedlara. Uz sudionike Rektorske konferencije, svečanosti u auli 

Rektorata Sveučilišta u Zagrebu nazočit će predsjednik Europske sveučilišne sportske organizacije 

(European University Sports Association – EUSA) Adam RozcekAdam RozcekAdam RozcekAdam Rozcek, predsjednik američke Nacionalne 

studentske sportske organizacije (National Collegiate Athletic Association – NCAA) Mark EmmertMark EmmertMark EmmertMark Emmert, 

predsjednik Svjetske organizacije studentskoga sporta (The International University Sports Federation – 

FISU) Oleg MatytsinOleg MatytsinOleg MatytsinOleg Matytsin, prorektori i dekani Sveučilišta u Zagrebu, članovi Sveučilišnoga savjeta te drugi gosti 

i uzvanici. 

U Botaničkom vrtu PrirodoslovnoU Botaničkom vrtu PrirodoslovnoU Botaničkom vrtu PrirodoslovnoU Botaničkom vrtu Prirodoslovno----matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u u u u srijedu 13. srpnja srijedu 13. srpnja srijedu 13. srpnja srijedu 13. srpnja 

2016. u 182016. u 182016. u 182016. u 18.30 sati održat će se .30 sati održat će se .30 sati održat će se .30 sati održat će se svečani svečani svečani svečani pripripriprijam Sveučilišta u Zagrebu za goste i sudionike Eurojam Sveučilišta u Zagrebu za goste i sudionike Eurojam Sveučilišta u Zagrebu za goste i sudionike Eurojam Sveučilišta u Zagrebu za goste i sudionike Europskih pskih pskih pskih 

sveučilišnih igara Zagreb sveučilišnih igara Zagreb sveučilišnih igara Zagreb sveučilišnih igara Zagreb ––––    Rijeka 2016. Rijeka 2016. Rijeka 2016. Rijeka 2016.     
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Program svečanosti započet će pozdravnim govorima rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira prof. dr. sc. Damira prof. dr. sc. Damira prof. dr. sc. Damira 

BorasaBorasaBorasaBorasa, dekana Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta prof. dr. sc. Zorana Curićaprof. dr. sc. Zorana Curićaprof. dr. sc. Zorana Curićaprof. dr. sc. Zorana Curića, predsjednika 

Europskih sveučilišnih igara Zagreb – Rijeka 2016. doc. dr. sc. Zrinka Čustonjedoc. dr. sc. Zrinka Čustonjedoc. dr. sc. Zrinka Čustonjedoc. dr. sc. Zrinka Čustonje, predsjednika Europske 

sveučilišne sportske organizacije (European University Sports Association – EUSA) Adama Rozceka Adama Rozceka Adama Rozceka Adama Rozceka i 

gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića.Milana Bandića.Milana Bandića.Milana Bandića.    

U glazbenom dijelu svečanosti nastupit će Samoborski kvartet saksofona studenata Muzičke akademije 

Sveučilišta u Zagrebu. 

Nakon završetka svečanosti u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu uzvanici će se uputiti prema ŠRC-u Mladost, gdje će se u 21 sat održati svečano otvaranje Europskih 

sveučilišnih igara Zagreb - Rijeka 2016. 

 

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku na ova dva, za Sveučilište u Zagrebu važna događanja. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


