
ДАМЕ И ГОСПОДО, 

 У име ректората Универзитета у Нишу и своје лично име 
желим вам добродошлицу на свечану академију поводом 
обележавања Дана Универзитета у Нишу.  

        Целе ове недеље Универзитет у Нишу обележава 49. 
годишњицу постојања и рада, улазећи тиме у јубиларну, педесету 
годину са којом се заокружује првих пола века академског 
деловања у граду на Нишави и овом делу Србије. Припремајући се 
за ову значајну годишњицу, Универзитет  ових година активно 
учествује у обележавању изузетно великих јубилеја, оних од 
планетарног значаја, у којима Ниш неизоставно има изузетно, чак 
посебно истакнуто место! Историја је древном Нишу дала значајну 
улогу у најразличитијим епохама, па је прошле године овај царски 
град, као родни град великог императора Светог цара Константина 
имао част да централном прославом обележи 17 векова од 
доношења Миланског едикта. Већ ове године, Ниш обележава 
стогодишњицу Првог светског рата на јединствен начин - као ратна 
престоница Србије у којој су током 1914. и 1915. године боравили 
Српска влада, краљ и Скупштина, руководећи ратним операцијама 
и целокупним државним пословима. А седиште Владе и њеног 
примијера господина Николе Пашића било је управо - под кровом 
овог здања ! 

          Даме и господо, у години када се широм света обележава 100 
година од почетка Великог рата, желим да подсетим на добро 
позната догађања – у историји јединствену објаву рата телеграмом, 
чија је „позорница“ била управо у простору ове зграде! Чувена 
објава рата Аустроугарске Србији стигла је телеграмом из Беча у 



Ниш, у кабинет Николе Пашића, просторију са балконом на првом 
спрату ове зграде, сада Универзитета у Нишу. Тадашње седиште 
ратне престонице Србије сада је сала-читаоница Универзитетске 
библиотеке „Никола Тесла“. А спомен табла, постављена век 
касније, на месту Пашићевог радног стола обележава време, 
догађаје, прилике и улогу Ниша коју Универзитет са поштовањем 
чува, истражује и презентује кроз стваралачке напоре и унапређује 
кроз академски допринос.   

Данас, у времену које по свом карактеру не оставља много 
простора свечарском расположењу остаје нам да четрдесетдевети 
рођендан нашег Универзитета обележимо достојанствено и радно, 
јер ће нам одговоран рад на нашим редовним пословима највише 
помоћи да развијемо човечност, колегијалност и људску 
солидарност којом ћемо пружити материјалну, моралну и сваку 
другу подршку најширој српској академској заједници, а пре свега 
нашим студентима који на нашем Универзитету стичу не само 
знања у областима које су одабрали, већ изграђују своју личност 
друштвено одговорног човека - академског грађанина у најширем 
смислу те речи. 

О историјату ове самосталне високошколске установе има 
довољно података који збирно чине добру основу за поносит 
наставак просперитетног пута који су утирале бројне генерације 
наставника и истакнутих научних радника који су свој таленат, 
знање и енергију уложили у стварање реномеа нашег 
Универзитета. 

Велика је одговорност рад на очувању вредности утемељених 
готово полувековном традицијом и стварању нових вредности које 



носи развој друштва у целини, а посебно убрзан научно-
технолошки развој. Сви факултети у саставу Универзитета у Нишу 
одговорно носе свој део обавеза и остварују како своје програме 
развоја, тако и програм развоја Универзитета у целини. 

Универзитет у Нишу је активан чинилац у очувању и 
унапређењу квалитета високог образовања и научноистраживачког 
рада и као такав озбиљан партнер свим привредним и 
ванпривредним делатностима. Не само у образовању 
компетентних кадрова, већ и у стварању споне између теоријског, 
емпиријског и прагматичног. На нашем Универзитету образују се 
стручњаци у свих пет научних поља који стичу практично 
примењива знања.  

Знање је инвестиција која се мора исплатити.  

Управо из овог разлога, перманентним унапређењем 
квалитета, усмеравамо огромну енергију на развој и унапређење 
Научноистраживачких центара, Иновативних центара, Центра за 
унапређење каријере студената, реализацију бројних домаћих и 
међународних пројеката који треба да створе услове за практичну 
верификацију свих знања и достигнућа које пружа савремен научни 
и стручни рад. 

Универзитет у Нишу наставља да развија плодну и 
конструктивну сарадњу са другим универзитетима, домаћим и 
иностраним кроз реализацију заједничких пројеката у свим 
доменима наше делатности. 

Као и сваке године, и овога пута Универзитет је одао 
признање заслужним појединцима који сву својим изванредним 



залагањем допшринели развоју Универзитета и његовој 
афирмацији у најширем смислу. Захваљујемо им на томе. 

Најбољу афирмацију сваком универзитету доносе његови 
најуспешнији студенти. Они су нека врста огледала начина нашега 
рада на стабилном постољу свог рада, талента и креативне 
енергије. Нека њихова енергија покрене све друге да, следећи 
њихов узоран пример, настоје да остваре своје амбиције.  

Свима искрено честитам и желим им да не застану, јер 
границе не постоје, сами их стварамо и оне постоје само у нашим 
главама. Верујмо у безграничност људског сазнања и тежимо увек 
новом, вишем и бољем. Они који једном себи докажу да могу бити 
бољи од других, наставиће да настоје да сутра буду бољи од себе 
данас. 

Користим прилику да свима вама захвалим што сте својим 
присуством увеличали нашу данашњу свечаност и што својим 
радом доприносите ширењу академске свести и јачању академске 
заједнице која овај регион чини центром значајних научних, 
културних и уопште друштвених дешавања.  

Видимо се на истом овом месту следеће године, када ћемо 
покушати да на достојан начин обележимо пола века постојања и 
успешног рада Универзитета у Нишу. 

Хвала вам што сте део наше традиције.   

У Нишу, 13.05.2014. године      РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

                                                        Проф. др Драган Антић 

              


