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Ured  za odnose s javnošću 
 
 Zagreb, 11. prosinca 2013.  
 

 

Rektor  Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš 

poziva Vas na promociju knjige 

Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1913. Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1913. Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1913. Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1913. ––––    2013.2013.2013.2013.    

koja će se održati u petak 13. prosinca 2013. u 11 sati  

u  auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb. 

 

Knjiga Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 1913. – 2013.  izdaje se u ediciji Sveučilište i grad. 

 

Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Alprof. dr. sc. Alprof. dr. sc. Alprof. dr. sc. Aleksu Bjelišaeksu Bjelišaeksu Bjelišaeksu Bjeliša, knjigu će promovirati prorektor za prostorni 

razvoj i međuinstitucijsku suradnju prof. dr. sc. Bojan Baletićprof. dr. sc. Bojan Baletićprof. dr. sc. Bojan Baletićprof. dr. sc. Bojan Baletić i urednica knjige dr. sc. Snješka Kneževićdr. sc. Snješka Kneževićdr. sc. Snješka Kneževićdr. sc. Snješka Knežević. 

 

U sklopu predstavljanja knjige bit će premijerno prikazan dokumentarni film Željka Senečića „„„„Sto godina Sto godina Sto godina Sto godina 

Zgrade Nacionalne i Zgrade Nacionalne i Zgrade Nacionalne i Zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebusveučilišne knjižnice u Zagrebusveučilišne knjižnice u Zagrebusveučilišne knjižnice u Zagrebu““““. 

“Zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice, povijest i sadašnjost same knjižnice bili su predmetom 

zanimanja mnogih autora, stručnjaka iz više disciplina, pa se činilo smislenim i razumnim objaviti neke 

njihove tekstove u ovoj knjizi, posvećenoj stotoj obljetnici postojanja prve zgrade knjižnice. Za ovu su 

priliku tekstovi opremljeni novom vizualnom građom i dijelom preuređeni. Uz tih pet tekstova za ovu su 

knjigu nove tekstove napisala još dva autora. Knjizi posebnu estetsku dimenziju pridaju fotografije Damira 

Fabijanića, snimljene prije prenamjene zgrade i u sklopu priprema za monografiju, koja nažalost dosada nije 

realizirana.”, ističe u knjizi njezina urednica dr. sc. Snješka Knežević.  

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

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

 


