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Возљубљени ученици,

Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо
отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо
да избавимо душу нашу од сужањства душевнога, то јест од
незнања и од слепоте ума. Ово избављеније другојаче не може
бити разве чрез прилежну и трудољубну науку. Ви видите,
дражајши ученици, колико се родитељи и старији ваши старају
не само за [х]ранити вас и одевати, него јоште штавише не жале
трошка за науку вашу. Содержавају и радо плаћају учитеље ваше,
да вас сваким лепим и полезним наукам[а] обучавају и на свако
добро настављају, да будете с временом на ползу и на похвалу
љубимому отечеству и целоме народу.

Благо вами ако будете учитељем покорни и послушни и
ако возљубите мудрост и науку, зашто ово су дарови Божији
најмногоценији.
Благо и целомe народу сербскому ако ви постанете и будете
богољубиви, правдољубиви и просвештени! Од вас ће се ова
нација наша просветити и на свако добро наставити, зашто ви
ћете бити с временом народни поглавари, судије и управитељи
и од вас ће зависити све општенародно благополученије, чест
и слава. Ако ли ви будете (сачувај Боже!) зли, неправедни,
грабитељи и мучитељи, тешко народу и с вами заједно.
Зато, дражајши ученици, будите благонаравни и послушни
учитељем вашим, учите се и просвештаваје се у науками и
добродетели и бићемо сви срећни и честити пред Богом и пред
људ’ма, које нам дарује драги Бог. Амин!
Слово Доситеја Обрадовића при отварању Велике школе у Београду, 1808. године

Vivat academia
Vivant professores
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!
***
Vivat et res publica
Et qui illam regit,
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit!
Одломак из студентске химне
„Gaudeamus igitur“

ДАНИ УНИВЕРЗИТЕТА
Програм
поводом
Дани Универзитета одржавају се под покровитељством
председника Републике Србије, господина Бориса Тадића
уз подршку Министарства просвете Републике Србије

200 година Универзитета у Београду
и
200 година високог образовања у Србији

септембар 11-14, 2008

Свечане програме Дана Универзитета у Београду
осмислила је Задужбина „Доситеј Обрадовић“, једна
од најмлађих и најактивнијих у Србији, задужбина
у којој се непрестано ствара и учи. Утемељивач
Задужбине „Доситеј Обрадовић“ је „Хемофарм“ а.д. из
Вршца који је откупио, уредио и поклонио Задужбини
родну кућу Доситеја Обрадовића у Чакову у Румунији
и претворио је у музеј – будуће место сусретања
ученика, студената, научника и стваралаца са свих
простора.

Програм
@ Научни скупови и конференције

@ Субота, 13. септембар

10-13. септембар
Конференција Факултета организационих наука – IX међународни симпозијум
SymOrg 08: „Менаџмент и друштвена одговорност“, www.symorg2008.fon.bg.ac.yu

K Сава центар

11-14. септембар
Међународна конференција Електротехничког факултета: „VIPSI-2008 Belgrade“
http://internetconferences.net/ipsi/
13-14. септембар
Конференција Математичког факултета: „200 година Универзитета у Београду –
МАТЕМАТИКА ДАНАС: настава, примене и рачунарство“, www.matf.bg.ac.yu
13-14. септембар
Студентска конференција: Студентско организовање: корени, снага и изазови

@Четвртак, 11. септембар
K Скупштина Града Београда
19 часова
„Доситејев европски пут“ - Концерт за чембало и глумца
Смиљка Исаковић, чембалисткиња; Танасије Узуновић, глумац

13 часова – Хол
„Улично музицирање“ Ансамбла за рану музику „Ренесанс“
17 часова – Јапански салон
Представљање научног издања Сабраних дела Доситеја Обрадовића
(издање Задужбине „Доситеј Обрадовић“)

20 часова – Велика дворана
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА поводом 200 година Универзитета у Београду и високог
образовања у Србији

@ Недеља, 14. септембар
Сава центар
Фестивал анимација
***

Холови и анекси

@ Петак, 12. септембар
K Сава центар
10 часова – Сала ?
Промоција почасних доктора наука Универзитета
12 часова – Салa I
Оснивачка скупштина АЛУМНИ организације УБ,
www.serbianunity.net/campaigns/alumni/index.html
13 часовa – Јапански салон
Представљање Монографије о Универзитету

K Бели двор
19:30 часова
„Он је љубио свој род“ - Музичко - сценски програм посвећен Доситеју
Урош Дојчиновић, гитариста; Вицо Дардић, рецитатор

;

11-12. септембар
Међународна конференција Филолошког факултета: „Језик, књижевност, култура,
идентитет“, http://llci.fil.bg.ac.yu

11 часова – Јапански салон
Моћ речи
Беседе најбољих беседника – студената
Правног факултета

;

Велика школа - будући Универзитет отворена је 1808.
године предавањем Доситеја Обрадовића “О дужном
почитанију к наукама”. Школа коју је основао Иван
Југовић радила је потом у згради у којој се данас налази
Музеј Вука и Доситеја. Наставни програми су били између
средњошколских и универзитетских. Имала је око 40
ђака и на првој години су се изучавали средњошколски
предмети, а на другој универзитетски, углавном везани
за правне науке јер су Србији били потребни образовани
људи.
Велика школа се сматра претечом универзитетског
образовања у Србији.

•
•
•
•
•
•
•

Изложба о спорту Музеја спорта Факултета спорта и физичке културе
Свечано отварање изложбе – четвртак 11. септембар 2008. у 18:00 часова
Изложба уметничких радова студената Универзитета уметности
Изложба Музеја Николе Тесле и Електротехничког факултета
Изложба Математичког факултета о историји и развоју рачунарства
Изложба Правног факултета о Доситеју Обрадовићу
Изложба „Знаменити дипломци Универзитета у Београду на маркама“
Изложба „рукорада“ - народних рукотворина

*Eмитовање на видео-биму документарног филма о Универзитету и документарног
филма „Доситеј – учитељ за сва времена“ у сарадњи са Научно –образовним програмом РТС.

