Дан студената Универзитрета у Нишу 2015
Уважени представници Града и Ректората, поштовани декани и професори, драге
колеге студенти,
Велика ми је част и задовољство да могу баш на данашњи дан да вам се обратим са
овог места и поздравим вас у име Студентског парламента Универзитета у Нишу,
као кровног представничког тела свих студената нашег Универзитета. На самом
почетку, желео бих да се захвалим свим нашим гостима и званицама који су се
одазвали нашем позиву, а нарочито колегама са осталих универзитета Србије.
За Дан студената Универзитета у Нишу узет је датум 22. март, када су пре 79
година на антифашистичкој конференцији, студенти Ниша први пут показали да
представљају ешалон у одбрани слободе и да су увек први дизали свој глас против
неправде. Из наведених разлога, овај датум представља обележавање једне велике
борбе које наше колеге започеле давне 1936. године и које и дан данас трају у
неком другом облику.
Пре свега, желео бих да подсетим на цитат нашег Нобеловца управо са отварања
Универзитета у Нишу пре тачно 50 година: „Човеку из нашег данашњег друштва
потребно је још више, него што је то био случај са ранијим нараштајима, да се
окрене и уметности и развијању лепих вештина, јер задаци новог живота И НОВОГ
ВРЕМЕНА траже од њега да буде хармоничнија и свестранија личност, а не уски и
ускогруди стручњак.“
У древној Атини, колевци демократије, грађани који су бринули о свом полису и за
њега се жртвовали звали су се политикоси, док су се они други, који су се бавили
ускогрудо само својим интересима називали идиотис.
То је управо оно што нас студенте мора да разликује од других. Од нас студената
се очекује да у своје будуће животне улоге унесемо подједнако знање и вештине
које смо преузели школовањем на Универзитету, али и опште способности које смо
упоредо развијали: креативност, самосталност, спремност на ризик, на доношење
одлука, оспособљеност за решавање проблема и спремност на постављање правих
питања. Никако не смемо постати расадник идиотиса.
Од нас се очекује и да научимо и разумемо и део животне мудрости, да у одлуке
које будемо доносили и у изборе које будемо правили уносимо и емоционалну и
социјалну интелигенцију, јака и здрава уверења, чврсте ставове, као и страст према
ономе што радимо. Тек тада ћемо бити потпуни, комплетни, са свом ширином коју
као интелектуални морамо да поседујемо и да се као такви враћамо свом
Универзитету као храму знању и заједничком месту окупљања. Ми смо ти који
представљамо будућност земље, који морамо да се боримо и да не престајемо да
верујемо у своје снове, јер студенти су ти који мењају свет.

Драго ми је да су у данашње време многи ипак успели да препознају значај нашег
организовања и обележавања важних датума и догађаја.
Хвала свима и СРЕЋАН ВАМ ДАН СТУДЕНАТА!
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