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У Новом Саду, 1.12.2014. год. 
 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ ОБЕЛЕЖИО 60 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА И НАУЧНИ СКУПОВИ У ЧАСТ ЈУБИЛЕЈА 

 
Свечана академија поводом обележавања 60 година постојања и рада Филозофског 

факултета Универзитета у Новом Саду, одржана је данас у свечаној сали зграде Факултета, а на тај 
начин је започео програм обележавања великог јубилеја ове значајне научне установе, који ће 
трајати до краја седмице. Поред свечане академије, данас је на Филозофском факултету отворен и 
Осми међународни интердисциплинарни симпозијум „Сусрет култура“, као једна од бројних 

манифестација науке и културе у склопу прославе 
јубилеја.  

Филозофски факултет у Новом Саду је основан 
1954. године, непосредно након првооснованог – 
Пољопривредног факукултета, да би сам Универзитет у 
Новом Саду био формиран тек пола године касније. Од 
првобитних шест студијских програма, Факултет се 
постепено развијао до данашњих 17 одсека са 45 
акредитованих програма, на шта је, у реферату о 
протеклих шест деценија, као и о текућој години, указала 

деканица Филозофског факултета, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш: 
 

 - До данас је на овом факултету дипломирало више од 10.000 
студената, уз 300 магистара и 400 одбрањених докторских 
дисертација, док је Библиотека Филозофског факултета 
највећа универзитетска у нашој земљи, са преко 600.000 
књига од којих су неке веома раритетне. Данас се у нашој 
установи успешно спроводи програм мобилности, док 
Центар за стране језике од недавно нуди могућност учења и 
персијског и турског језика. Ове године отворили смо и 
Кинески културни центар, Конфуцијев институт – нагласила 
је деканица и додала да су на Филозофском факултету у 
Новом Саду од ове године уведене и мултидисциплинарне докторске студије друштвено-
хуманистичких наука, као потпуна новина у Србији.   

 
Филозофски факултет је за протеклих 60 година ширио 

знање и напредовао на свим пољима, утемељен у доброј 
универзитетској традицији, и увек остао отворен за нове садржаје, 
нагласила је у поздравном говору и председница Савета 
Филозофског факултета, проф. др Јасмина Грковић Мејџор, 
дописни члан САНУ. Покрајински секретар за науку и технолошки 
развој, Владимир Павлов је, уз честитке на јубилеју, истакао како 
човечанство у кризним тренуцима посеже за хуманистичким 

наукама које га воде напред, са свешћу да нешто треба да се мења, а да то уобичајено креће са 
универзитета. Ректор Универзитета у Новом Саду, проф. др Мирослав Весковић, истакао је 
Пољопривредни и Филозофски факултет у Новом Саду као стубове различитости: 
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На њима, као најстаријима, лежи одговорност за развој 
Универзитета, а Филозофски факултет је тога јако добро 
свестан – рекао је ректор Весковић.  

Колика је част и задовољство бити студент Филозофског 
факултета, истакла је студенткиња продеканица, Маријана 
Топо, слично као и студент Стефан Нинковић, коме је уручена 
награда за најбољег младог истраживача овог факултета. Потом 
су уручене и награде најбољим студентима свих одсека, док је 
мр Милици Новковић Ружичић уручено посебно признање за допринос на пољу друштвене 
интеграције особа са инвалидитетом.  

Захвалнице за дугогодишњу партнерску 
сарадњу на свим пољима уручене су бројним 
установама, међу којима су Покрајински 
секратаријат за науку и технолошки развој, 
амбасаде Аустрије, Сједињених Америчких 
Држава и Кине, Француски институт, Камоеш и 
Јунус Емре институти, Културни центар Ирака, 
Академија уметности у Новом Саду и 
Филолошки факултет у Београду. У уметничком 
делу програма учествовали су студенти 
Академије уметности у Новом Саду, сплетом 
народних песама са ових простора. 

 
 
 
 

Пленарним предавањем проф. др Бена Бредлија са Универзитета Сиракјуз у САД, 
отворен је дводневни Осми међународни интердисциплинарни симпозијум „Сусрет култура“, који 
окупља више од 130 истраживача на пољу хуманистичких наука из читавог света. Као гости 
предавачи другог дана ове конференције, у уторак, предавања ће одржати и други угледни 
предавачи, др Питер Флеминг, др Ренате Хансен Кокоруш и др Рудолф Бернет. Програм 
обележавања јубилеја биће заокружен Другим међународним интердисциплинарним скупом 
младих научника друштвених и хуманистичких наука „Контексти“, као и научном конференцијом 
коју организује Одсек за хунгарологију. 

Јубилеј Филозофског факултета употпуниће и друге манифестације, као што је изложба 
посвећена раду Централне библиотеке Филозофског факултета, која ће бити отворена у среду, 
када ће бити одржани и сусрети са златним алумнистима (бившим студентима) и пензионерима 
ове установе. Одсек за словакистику придружиће се прослави промоцијом Споменице поводом 50 
година постојања у оквиру Филозофског факултета, док ће Одсек за англистику промовисати 
зборник у част Драгињи Перваз. 


