
                                  

 

„Arhivska baština Sveučilišta u Zagrebu“ 

Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14  

ponedjeljak 10. lipnja 2019. u 9.30 sati 

 

U povodu Međunarodnoga dana arhiva 9. lipnja i 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu 

pozivamo vas da upoznate pisanu baštinu sveučilišnog arhiva i njezin znanstveni, kulturni  

i društveni značaj. Arhivi – jedinstveni izvori i čuvari pamćenja, razumijevanja prošlosti i 

dokumentiranja sadašnjosti – čine integralni dio svake institucije i nezamjenjivi su 

svjedoci njezina nastanka, razvoja i djelovanja. Predstavljanjem arhivskih zapisa 

Sveučilišta i njegovih sastavnica te aktivnosti na njihovoj zaštiti, obradi i otvaranju 

javnosti, Sveučilište u Zagrebu donosi međunarodne prakse i tradicije sveučilišnih arhiva 

kao središnjih informacijskih centara sveučilišne, znanstvene i društvene zajednice.  

 

Program  

 

 Otvorenje izložbe Arhivska baština Sveučilišta u Zagrebu – odabrani 

dokumenti“ (atrij) 

Pozdravna riječ i otvorenje izložbe - prof. dr. sc. Damir Boras, rektor 

Sveučilišta u Zagrebu 

 

 Predstavljanje povijesti i arhivske baštine Sveučilišta u Zagrebu (Aula) 

• doc. dr. sc. Vlatka Lemić (SuZG): O međunarodnoj arhivskoj zajednici, 
sveučilišnim arhivima i arhivskoj baštini Sveučilišta u Zagrebu 
 

• Jagoda Mesić (SuZG): Rektori i prorektori Sveučilišta u Zagrebu u 
sveučilišnim publikacijama   

 
• doc. dr. sc. Ana Biočić, Vlatka Božičević (KBFZG): Arhiv Katoličkoga 

bogoslovnog fakulteta: ishodište tradicije s modernim pristupom  
 



• dr. sc. Andrea Horić (PFZG): Kreativno predstavljanje arhivskih izvora: 
primjer izložbenih aktivnosti Knjižnice Pravnoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

 
• dr. sc. Drago Roksandić, red. prof. u miru, Matko Globačnik: Arhivska 

baština Filozofskoga fakulteta i projekt digitalizacije fakultetskog arhiva  
 

• prof. dr. sc. Petar Džaja, Edita Francišković (VEFZG): Arhivsko i muzejsko 
nasljeđe  Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1919-2019) 

 
• Nikolina Miljan, Branka Marijanović  (FERZG): Arhivska građa i kulturna 

baština Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
 

• dr. sc. Irena Galić Bešker (NSK): Nacionalna i sveučilišna knjižnica kao 
pratiteljica Sveučilišta u Zagrebu u njegovu razvoju   

 
• prof. dr. sc. Mario Šafran (Savez ALUMNI UNIZG): Povijest Sveučilišta kroz 

djelovanje Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu  
 

• doc. dr. sc. Valerija Macan Lukavečki (HS UNIZG): Studenti i arhivske 
platforme – Projekt Hrvatskih studija Topoteka „ Zagreb povijesni centar“  

 
 
Program će moderirati voditeljica Središnjega ureda za arhivsku građu Sveučilišta u 
Zagrebu Vlatka Lemić, članica Izvršnoga vijeća EURBICA-e i EGSAH-a, stručnih tijela 
Međunarodnog arhivskog vijeća.  
 
 

 

 


