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Zagreb, 30. listopada 2019. 
 

 

Svečana proslava 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu 
 
Sveučilište u Zagrebu u nedjelju 3. studenoga 2019. obilježava 350. obljetnicu svoga 
postojanja. 
 
Središnja proslava 350. obljetnice održat će se 3. studenoga 2019. s početkom u 20 sati 
u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog pod visokim pokroviteljstvom predsjednice 
Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović te pokroviteljstvom Vlade Republike 
Hrvatske i Grada Zagreba. Program svečanosti započet će govorom rektora Sveučilišta u 
Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i govorima visokih uzvanika, nakon čega će biti 
prikazan kratki film o povijesti Sveučilišta u Zagrebu te će biti izveden glazbeno-
umjetnički program. 
 
Istoga dana u 11 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu, održat će se svečani prijam visokih 
gostiju, u okviru kojega će biti otvorena izložba studenata Akademije likovnih umjetnosti, 
a glazbeni će program izvesti studenti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Svečanom prijamu prethodit će svečana primopredaja zastave s kninske tvrđave u 10 
sati koju će gradonačelnik Grada Knina dr. sc. Marko Jelić uručiti rektoru prof. dr. sc. 
Damiru Borasu. Nakon upisa u Knjigu dojmova, uslijedit će svečano postavljanje zastave 
na zgradu Sveučilišta. 
 
Ujedno Vas podsjećam kako će se akademski dio proslave 350. obljetnice održati u 
ponedjeljak 4. studenoga 2019. u auli Sveučilišta u Zagrebu, kada će u 11 sati biti 
održana svečana sjednica Senata, o čemu ćete detaljnije biti izviješteni tijekom sljedećih 
dana. 
 
Budući da je za svečanost u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog nužno osigurati 
ulaznice, ljubazno Vas molim da mi svoj dolazak u KDVL potvrdite mailom. 
 
Ulaznice ćete moći preuzeti u predvorju KDVL-a uoči početka svečanosti u nedjelju. 
Napominjem kako je zbog izravnoga prijenosa svečanosti na Hrvatskoj televiziji, u KDVL 
potrebno doći najkasnije do 19.30 sati. 
 
Unaprijed Vam zahvaljujem što ćete medijski popratiti program svečanoga obilježavanja 
350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu. 
 
 
 S poštovanjem, 
 
 dr. sc. Tamara Dagen 
 mob. 099 4564 443 


