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SSSSveučilište u Zagrebu domaćin 16. Ljetne škole Podunavske veučilište u Zagrebu domaćin 16. Ljetne škole Podunavske veučilište u Zagrebu domaćin 16. Ljetne škole Podunavske veučilište u Zagrebu domaćin 16. Ljetne škole Podunavske 

rektorske konferencijerektorske konferencijerektorske konferencijerektorske konferencije    

 

Na Sveučilištu u ZagreNa Sveučilištu u ZagreNa Sveučilištu u ZagreNa Sveučilištu u Zagrebu od danas bu od danas bu od danas bu od danas do 7. srpnjado 7. srpnjado 7. srpnjado 7. srpnja    održava se 16. Ljetna školaodržava se 16. Ljetna školaodržava se 16. Ljetna školaodržava se 16. Ljetna škola    Podunavske Podunavske Podunavske Podunavske 

rektorske konferencijerektorske konferencijerektorske konferencijerektorske konferencije. . . .     

Riječ je o projektu koji je započeo 2003. na inicijativu Instituta za podunavsku regiju i srednju Europu 

(IDM)  i International House Pécs u svrhu promicanja regionalne suradnje mladih znanstvenika. 

Ljetna škola Podunavske rektorske konferencije (DRC) održava se svake godine na drugom 

sveučilištu. Njezin je glavni cilj uspostavljanje mreže istraživača koji se bave pitanjima regionalne 

suradnje kao srednjoeuropske perspektive, a namijenjena je mladim znanstvenicima koji su 

zainteresirani za Podunavlje. 

16. Ljetna škola16. Ljetna škola16. Ljetna škola16. Ljetna škola    Podunavske rektorske konferencijePodunavske rektorske konferencijePodunavske rektorske konferencijePodunavske rektorske konferencije    svečano će biti otvorena sutra, u svečano će biti otvorena sutra, u svečano će biti otvorena sutra, u svečano će biti otvorena sutra, u 

ponedjeljak 1. srpnja 2019. uponedjeljak 1. srpnja 2019. uponedjeljak 1. srpnja 2019. uponedjeljak 1. srpnja 2019. u 9 sati sati sati sati u auli u auli u auli u auli Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u ZagrebuSveučilišta u Zagrebu. Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Damirprof. dr. sc. Damirprof. dr. sc. Damirprof. dr. sc. Damiraaaa    BorasBorasBorasBorasaaaa, sudionicima Ljetne škole obratit će se rektorica Sveučilišta u Beogradu i 

predsjednica Podunavske rektorske konferencije pppprof. rof. rof. rof. dr. sc. dr. sc. dr. sc. dr. sc. Ivanka PopovićIvanka PopovićIvanka PopovićIvanka Popović te izaslanica 

gradonačelnika Grada Zagreba mr.mr.mr.mr.    sc. Katarina Milkovićsc. Katarina Milkovićsc. Katarina Milkovićsc. Katarina Milković, pomoćnica pročelnika za odgoj i 

obrazovanje. Ljetnu će školu otvoriti Sebastian SchäferSebastian SchäferSebastian SchäferSebastian Schäfer iz Instituta za podunavsku regiju i srednju 

Europu. 

U okviru programa 16. Ljetne škole Podunavske rektorske konferencije predavanja će održati brojni 

znanstvenici s nekoliko sveučilišta iz regije (Pečuh, Zagreb, Sarajevo, Osnabrück) te vodeći stručnjaci 

iz nevladinih organizacija i istraživačkih instituta.  

U prilogu priopćenja šaljem Vam detaljan program 16. Ljetne škole Podunavske rektorske 

konferencije.  

Više informacija o Ljetnoj školi dostupno je na poveznici: https://www.drc-danube.org/drc-summer-

school/.  

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

S poštovanjem, 

dr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


