
 

Glas Slavonije 
  
NA OSJEČKOM SVEUČILIŠTU 

U akciji “Knjige za brucoše” svim studentima 
povijesti darovali komplet udžbenika 
Objavljeno 1.listopada 2014.  
 

 

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera i službeno je počela nova, 2014./2015., akademska 

godina. Jučer, 1. listopada, bio je prvi dan nastave za oko 3300 brucoša, koliko ih je do sada 

upisano u prvu godinu preddiplomskih studija na svih 17 fakulteta i odjela Sveučilišta, a u 

Rektoratu ističu kako će konačni broj imati tek idućeg tjedna. 

Na većini fakulteta, pa tako i, primjerice, na Odjelu za kulturologiju, akademska godina za brucoše 

počela je uvodnim, tzv. dekanskim satom, koji su im održali čelnici visokoškolskih ustanova, 

upoznavši ih s onim što ih čeka u studentskom životu. Uspješno studiranje na posljednjoj sjednici 

Senata zaželjelo im je i vodstvo Sveučilišta, a kako je to jučer izgledalo, provjerili smo na 

Filozofskom fakultetu. 

“Zbunjeni smo, osjećamo se neobično”, priznali su nam brucoši Marija Luketić iz Slavonskog 

Broda i Osječanin Karlo Kimer. Oboje će studirati povijest i pedagogiju, a žele raditi u školi i 

istraživati povijest. 

Nakon prigodne svečanosti za sve brucoše Filozofskog fakulteta, svaki je odsjek organizirao prijam. 

Tako su u ime Odsjeka za povijest brucoše pozdravili docentica, dr. sc. Slađana Josipović Batorek, 

voditeljica Odsjeka i njezini kolege, profesori i asistenti. 

Tom je prigodom međunarodna udruga studenata povijesti ISHA Osijek svakom studentu poklonila 

komplet od pet povijesnih knjiga i izdanja. Članovi ISHA-e studente su darivali izdanjima Odsjeka 

za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku, Hrvatskog instituta za povijest - Podružnica za povijest 

Slavonije, Srijema i Baranje, Matice hrvatske - Ogranak Beli Manastir i svojim vlastitim izdanjem - 

novim brojem časopisa Essehist. 

- Riječ je o knjigama čiji su autori značajni hrvatski povjesničari te će brucošima ove knjige biti od 

velike koristi, a na primjeru studentskog časopisa Essehist uvidjet će da se mogu vlastitim člancima 

uključiti u njegov rad - kaže Hrvoje Pavić, inicijator akcije Knjige za brucoše. On je predstavio 

brucošima rad ISHA-e i pozvao ih da se aktivno uključe u rad udruge.V.Latinović/T.Levak 
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