Svečana dodjela Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017.
Svečana dodjela Rektorove nagrade za ak. god. 2016./2017. održana je u četvrtak
6. srpnja 2017. u Kongresnoj dvorani Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Tijekom svečanosti, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras dodijelio
je 184 Rektorove nagrade u ukupno pet kategorija. Posebna čast pripala je Tekstilnotehnološkom fakultetu te se u ime svih nagrađenih zahvalila studentica Valerija
Ljubić.

Rektor Boras je studentima Tekstilno-tehnološkog fakulteta dodijelio nagrade za
znanstvenu i umjetničku izvrsnost u slijedećim kategorijama:
(a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora):
1. Valerija Ljubić: Analiza svojstava celuloznih tekstilnih materijala bojadisanih
prirodnim bojilom životinjskog podrijetla ekstrahiranim iz Dactylopius coccus;
mentorica: izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović
2. Tonko Čipčić: Utjecaj količine antibiotikana svojstva elektroispredenog
polikaprolaktona kao podloge za kontroliranu terapiju oka; mentor: prof. dr. sc.
Budimir Mijović
(d) Nagrada za "veliki" timski znanstveni i umjetnički rad (više od deset autora) Studenti
Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Muzičke
akademije, Tekstilno-tehnološkog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta
političkih znanosti: Opera "Lukava mala lisica" L. Janačeka
Studenti diplomskog studija Tekstilnog i modnog dizajna smjera Kostimografije: Leana
Alić, Paola Grgurić, Lorena Jurčević, Antonia Klarić, Ines Krmpotić, Dominika
Mandić, Tea Mihalinec, Marija Nakir, Dora Prah, Bruna Prlina, Karla Repić, Luiza
Serblin i Andrea Šundov ; mentorice: ak. slik. Barbara Bourek, doc. i dipl. ing.
Sandra Škaro, asistent
(f) Nagrada za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici: Studenti
diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn: "Kostimografska promišljanja
Shakespearea".
Nagrađeni studenti diplomskog studija Tekstilni i modni dizajn: Armanda Mia, Brcko
Manuela, Herga Ivan, Iveković Petra, Jugović Monika, Jurjević Ana, Krajina
Mirjam, Krešić Gabrijela, Ninić Iva, Smolčec Lucija, Višak Antonija i Zujović
Jana; Menorica: Doc.dr.art. Ivana Bakal

Tijekom svečane dodjele rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras
ustvrdio je kako studenti ne smiju zaboraviti služiti društvu u kojemu žive te pozvao
studente da ostanu u Hrvatskoj i tu zasnuju obitelji. Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof.
dr. sc. Damir Boras smatra kako je za djecu važno da ih odgajaju obrazovani roditelji,
da imaju od koga učiti i dobiti one vrijednosti koje se moraju promicati na sveučilištu –
opće europske vrijednosti poštenoga rada i služenja društvu i traženja da društvo na
isti način odgovori na pošteno služenje. Jer, objasnio je, universitas ne znači samo
sveučilište kao mjesto na kojemu se može sve naučiti, već i zajedništvo svih nas, ne
samo unutar sveučilišta, već i unutar obitelji te cijeloga društva. Rektor Sveučilišta u
Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras se nada da će dobitnici ostati u Hrvatskoj i razmisliti

hoće li “prihvatiti na prvi pogled primamljive ponude iz inozemstva, ali kada se pogleda
dugoročno pitanje je kako ćete tamo živjeti vi i vaša djeca”. “Hrvatska ima budućnost
upravo zahvaljujući vama mladim izvrsnim ljudima”, uvjeren je rektor Sveučilišta u
Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras. Nada se da ćemo se svi zajedno oduprijeti i “niskim
propagandama kako ne vrijede sveučilište i društvo”, te ocijenio da je za to odupiranje
potrebna akademska razina komunikacije sviju, uključujući i one sa suprotstavljenim
stajalištima.
U ime svih dobitnika Rektorove nagrade, studentica Tekstilno-tehnološkoga
fakulteta zagrebačkoga Sveučilišta Valerija Ljubić zahvalila je rektoru Sveučilišta
u Zagrebu prof. dr. sc. Damiru Borasu što je prepoznao izvrsnost truda, rada i
zalaganja nagrađenih studenata i što je to nagradio. Istaknula je kako upravo trenutak
dodjele nagrade za svakoga od dobitnika poseban ponos i priznanje za uloženi trud.
Studentica je zahvalila i mentoricama i mentorima za potporu i poticaj, te dodala kako
je nagrada sigurno i potvrda njihove izvrsnosti u znanstvenom, umjetničkom, stručnom
i nastavnom radu, ali i kako je to uspjeh i obitelji te prijatelja nagrađenih koji su
bezuvjetno vjerovali u naše sposobnosti. Valerija Ljubić je ustvrdila i kako Rektorova
nagrada pridonosi jačanju samopouzdanja i vjere u rad i znanje svakoga od
nagrađenih, te istaknula i izvrsnost brojnih kolegica i kolega čiji radovi nisu nagrađeni
ove godina. Zaključila je kako su svi, kroz naporan rad, trud i zalaganje, postali dio ove
akademske zajednice koja u svojoj prekrasnoj raznolikosti teži izvrsnosti.

