
Poštovani i dragi kolegice i kolege studenti, profesori i drugi zaposlenici Sveučilišta u Zagrebu, 

u ovom povijesnom i teškom trenutku za naše Sveučilište, za naš glavni Grad Zagreb i našu 

domovinu Republiku Hrvatsku želim Vas informirati i ohrabriti te pozvati da budete na razini 

povijesnoga trenutka koji proživljavaju svi hrvatski građani. 

Potres koji je pogodio Zagreb u nedjelju 22. ožujka 2020. prouzročio je znatne štete na 

infrastrukturi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ali i na zgradama u kojima su smješteni Pravni 

fakultet i Rektorat Sveučilišta. Vjerujem da ćemo u razdoblju koje je pred nama uspjeti sanirati 

nastalu štetu te pronaći rješenja za ponovno održavanje sveučilišne nastave u našim 

amfiteatrima i predavaonicama kad pobijedimo u ovom ratu protiv epidemije virusa COVID 

19. 

Dopustite mi da svim dekanima i upravama naših fakulteta i akademija izrazim potporu i 

poticaj za rad na evidentiranju a poslije i sanaciji nastale štete na našoj znanstvenoj i nastavnoj 

infrastrukturi. Molim sve dekanice i dekane da pravodobno informiraju kolegice i kolege 

studente o stanju infrastrukture na sastavnicama Sveučilišta kako bi se smanjila njihova 

možebitna zabrinutost u vezi sa završetkom akademske godine 2019./2020.  

Zahvaljujući informacijskoj infrastrukturi Sveučilišnoga računskoga centra i svih sastavnica 

Sveučilišta, uspjeli smo organizirati nesmetanu sveučilišnu nastavu na daljinu, koja se odvija 

bez znatnijih prepreka na svim fakultetima i akademijama Sveučilišta u Zagrebu. Pozivam vas 

da pozorno pratite i poštujete sve upute svojih fakulteta i akademija i, naravno, mjere i upute 

Nacionalnoga stožera civilne zaštite RH.  

Cijelu akademska zajednica, sve studente i profesore naše Almae Matris očekuju veliki izazovi 

u danima i mjesecima koji su pred nama. Sveučilište u Zagrebu tijekom svoje 

350-godišnje povijesti dijelilo je i dijeli sudbinu hrvatske države, hrvatskoga naroda i svih 

njezinih stanovnika. Pred nama je vrijeme „življenja povijesti“, vrijeme u kojem ćemo svi 

zajedno, bez iznimaka, morati pokazati snagu i izdržljivost, promišljenost i prilagodljivost, 

strpljivost i upornost, posebice obzirnost i brižnost.  

U razdoblju koje je pred nama naša se borba treba usmjeriti da budemo i ostanemo što zdraviji, 

i mi i naši bližnji i svi s kojima bismo mogli doći u doticaj, u čijoj bismo se blizini mogli naći. 

Odvojenost od drugih, samostalan rad i maksimalna predanost higijeni te staloženost uma 

postaje poslanje za svakoga člana naše akademske zajednice, studente, profesore, istraživače i 

druge zaposlenike Sveučilišta.  

Svima želim da budete i ostanete zdravi, kao i da uspješno prevladate sve teškoće s kojima se 

budete susretali, a na dobrobit vašega i našega Sveučilišta i cijele nam domovine Republike 

Hrvatske.  

Sretno i držite se! 

Vaš rektor prof. dr. sc. Damir Boras 

 


