
ИВАН БОЖИЋ 

шк.ола у 

Y·E[~le~13~[TeT. ~o био 
iВИОО,КОГ 

изгра

школи, нарочито 

:век;э, а она се са-

ма ослањала на Iвише школе у 

универзитет израстао је по
степено, напоредо 'са српске 

ДРЖЭ1ве .обновљене почетком XIX века, с 
СРП'ског щрушwа 'и његQ!ВИ'М кул-

ТУРНИМ '1'ра-

...... "', • .L.I,J.У.!и ту 

српс%е просвете 

српска држава нестала 

пред незадрживим 

ског царства пре но 

гло да се 'Изгради 

но шт.о она СаЈма 

же за западноевропоки и сюрене 

љегов'от KYJl1'ГYipHOГ и ,наУЧНQiГ ·IJQ.":>.r:>'V'H"-. 

држа'ВИсе l.Него!В'ала висоо:{!аУ1ме'1'Н;ОICТ про-

учаlВало се право Iнапоредо с ' 
љем правних норми, ту се .вељик,и љу-

ди ба'Вио :прено,до.м iИ ,оригиналном 'књижоо-
Под .пресудним 

ског ЦаЈрства 'и њеГ·Оrве lВишевеКОlВне 'I''" ... " ........ ~.".,.., 

не ,српска .К'Ултура цветала пре-

тежно :на ·оснos'ама и ·ка\оса-

став:Н'И део КУЛТYlре. Школстrво 
·биљо везано за манаС'Dире, а циљ ""пП., .... ", .. 

'вЭ!Ња је 'слично 'и У ·су,се.д!:Н'О'М 
да се 'ОД 

манастир 

оони'В.ач 

српске државе, и његов СИН монах 

l1IРВ1И аrpхиепископ српске црк-

*. Многе ставио ми је 

Беоzрада 
1975. 

сВе и Ч'ове,к .Ј}10став,итlИ 'основе 

МЭiН'астир веК:ОlВима 

ОС'1'ао орпско културно <и н,э:учню жариште, 

за cpeДЊ'OIВeK'OBHe прилике нека IВpcTa :вrи

ш:юоле. 

,с:мrЭlI[JliЈ.1.ј(~к()г ЦаЈРСТiВ'Э: crвaк.y 

везу 'с ТОК'DIВима з.апад-

ноевропоку културу. култура је на-
преДOlвала и при том је ЧУ1вала ска-
ме.њене средљовековне као 

и у књижевности задржала, све 

века, служила 

српску ,старословенсхог 

Ј едан део српсљог народа !Нашао се, ло-
сеоба турском iИ са тур-

а .нарочито пюсле померања 

тvnсюn~й'~rг~n.l~iг·~р 

у широком погра-

НИЧ'FЮ!М: према 

Уживао је повластице, неroваю црквену 
<и током XVIII века 
сталеж. По 

ОСНОlВие и 

школе. щто 'ау за сопствене 

",А.,.",...""..,ћ.а градили црюве у стилу 

ТаЈКО су mколама ,отварали :врата 

педагошким искуствима и нэ:учним текови-

.нама западног света, неГQlвање тра-

ДИЦИlQналне У сре-
култура, ма'да 

оn:тереhеи ЦРКiвеНОЈмтрадици-

'-",,'џх., I УА rnод МО-

гла се caavro понегде наhи O-СНОБ!на шк:ола. 
Почетком XIX :века било је та-
коtЗ!Вa;F[ИХ школа, се мо-
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ИВАН БОЖИЋ. 

гла стеhи сам'0 елементарна писменост. 
задатак српског сељачког друш,тва 

ПСI1Q>Т10ВУ љегових 

'J:'Iрговином пре-

власm И 

реклом из -'-" .... H' ....... ·,U.. 

век путовањима, 

просветитељоких: 

духу ,и те 

И ш:к,с-

ПРiеД;В:И[ђЭ,ЛО трогсдишње шко-

устаничке На-
била у окладу с ,наз:Vf1ЮМ шк.оле. 

Једини усло1В за УЧ€lFИ1iка бис да 
писмени. А за три године 'о;ни су .у Ш]{<Q

ЛИ учили иема'Чки 

·статистику 

правне науке. ~A·~vicrD~ 

се 'Често 'ратанало, 

школа се угаоила 

'И' юра-

нередOlВ-

било много: у прву гсдину их се упи

оал'о а и њихсамо седморица за

в.ршила IlEI{iоловање. 'Ученицима Ве
лике тколе сн:аљазио се и двэщесетогоди-

устаНКЈа у 

у тек новинама 
'0 слому устанка тим при-

иста:юнут.ог ,сл:аlE:ис:те 

љегову 

српског народ

књижев-

израдио Речник [1 

!Народне пе,сме, 

правопис 

иЗ!вештаченом 

су писали многи његови прет

ходници и савременици} он ј е за ОСНОВИЦУ 
књижеВiНОГ узео наРОДНИГОБ<ОР. 

'(1)'Пске "кљижевности 

је нагове-

тог 'Времена :ПР~ИJl,ИR:е у веи су 
се ;измениле. другом ,српском устан-
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љегов Милош 
је путем прегоrвора с 

земљи самосталан 

Он јесам (гю,ст,а;о кнез. 

самоlВ'0ЉИ и саМОЋла:сти, иако 

непиемен, има'0 је 

Оснивао је основне ш'коле 

Кнез Милош 

када је он, већ 
пустити 

до тада 

Иако је у овом 
раду завиоио од министра просвете и вера. 

имао ј е С·ВОМ 'Челу IpeKT,opa и 'Щ);О(:РЕ~С'СIР
ски Са'вет. 

М.иЛ1ОШев 'син И наследник, Itнез Миха
и сам да Iнапусти 

узели 

вог ,сина 

тресале нови режим, али се 

могао з ау'ставити. Ј.ош ДОК 
Михаило био на 'Власти, основано је у 

САовесн.остu 

5а,Л1t:аЈfiоке политике, па 

ДОЂ,ршавања 

тета. су 

ред држав.ног аЈпарат,э, rfЮКЈЮ-

њили iПу,ну пажњу Ш,К:Qлсюомсистему 

чању просветних, и научних 

установа. донет је закон о 
нэ,ставе. Све ОСЕювне ·школе} 

Милошевог одласка ,било 
су >Општинске уста-

се до 1849. попео на 

могу уписат.и само 

завршили Били 
за четири године зав'рше шк'0-



ПОСТАНАК И РАЗВОЈ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

ловање, а 

по две године. 

одељељу 

Закон од 1853. 

и !Немачки 

према предме".l\И'ма 

:npеДаЈвали, rвише пажње 

'приро,Дним на

укама ,него техници. Установе везане за 
основане до углавном су 

намењене :раду \ROIВOOOHoB'aHoT одеље· 

Ка,да се библиотека, остале су 
установе подмиривале љегове 

лошки 

ФlИзички лабо-
и з'оо

ТехнюлOIIJ)КИ кабинет и 
машина и МCi;цела за прак:тичну ма-

тематику. Ове биле слабо 
а библиоr:rека 1850. 
у инвеНТ:аЈРУОД 552 дела. 

школа 

дини ПРОШЛОСТИ, 

cr:юро и неосетно, утирала путеве европеи-

СРПСRЮГ А њени СТУДffiIlТИ 

су свежим соковима 

политички живот. Основали 
:Я<:ИНУ младеж'И , у 

циљеви прерастали 

нове наЦИDналног ОСЛСЮ()ђt~ња 

тику режима. за-

.peдorвa 'Оних 

стИ\пе:ндисти .од

на 

cry 
ДСIОI)ИIМ знањем и С 

на политичке и друштrвен:е 

НЭlстав·и су 'се мах,ом држали 

студената 

наста:ву и по спреми 

правник и лека:р, па да 

се н 8ЮТЭ.iВе различита пре,д-

мета. 'остао познат по про-

УЧаЈвању ,ста1РИХ српских ПИС8ЈНих споме-

ника и СТаЈРОГ новца. После у 
постао је 

СРПСlке гра.\VIaтике, он је ка,о 

главну пажњу посветио 

'српских текстова и реч-

'Ре'ЧНИЈку ни до 

он се шк·ол.о

До,шао 

лриродњак. 

ПРИРОдНИХ наука и: 

студентоке по 

ради ИСПИТИВаЈЊа биљног и 
ског света. У 
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ука. 

улазио 

rрадскот био :НОВИ елеменат 
њеГО(80Г у·н:ивер.зитетск,ог каРаЈктера. 

Велuка tl1л~ола 

М:l-ЮГИМ 

ДОЖИiВљава успон и постепено 

пра:во[' универзитета. 

лик 

школа ,основана у rвpeMe Ми-
лошевог смна 11 .наследника, 
но'г кнеза Ммхаила. 3ак:оном 
тирао његов М:И[I:П';rСТ'аЈР 

издиfК

је има-

ви

наста;ве задуго 

времена за 

.одељење СаЈме постане пр.ивлачна и да их 

нэ:отаВiНИ'К!а у 

m:к-ол.и зЭ!Кан:оrм био >Огран.и'чен на 
TatKO да од њих предавао по не-

К:ОЛИКО предмета. ШlЮЛСКЮГ про-

стора и неДОВЮЈЬ:на средt."Гва 

ПРИЂИскивали су ,на-

да се да r:юста:не 

НаЈУЧlна већИ 

.од 

владе кнеза МИJIlоша држао 
и 

, поклонио је у 

здање '}ЈЈа ~аrна:шњем 

"своме 

Одмах по >осниваљу ту уселила 
школа део приземља:и 

спрата. Остале су 
ШТВ'о српске СЛQlвесности, 

библиотек,а и две школе. 
После крат,ког времена велелепна згра,да 

овима је постала тесна. 

Велика шк:ол:а ради:ла 

прео~)раlЖ:э'вгlља до 

до 1878. И, :крат.ко 
била у ратни пре-

к!ид 'отrnpилике ОЗiнаrча!Ва ЈИ пре-

у :раду школе. времена 

'ОДМЈногих слабости и у 

много чему се веЭИlВала за некадашљи Ли-
сеДЭЈмдесет:их ГОДИЈН1а XIX она 
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га ј е са,стanзио 

универзитета. 

аутократске 

су били захте,· 

клима -на'стала по-

сле МИХЈЭЈила власт 
земљи узело Н8ЈМесНЈИШ'I1В'О маљолетдют Ми

од ,стрица Миљана 
1872. ,као 

ЧИНИЛИ, ПО'ГО

'ИЗ

право да 

ректо.ра 'Из 'юруга ЗЭТ,ИМ да 

предлаже ПРИ<ПРЭЈвњике. 

услови з'а 'Љихов rh,<:),тrп"" ... .::",,_ 

С врло 

1[,r,(,"1'ј:\'"f<,'t,'I)"(r'1'"ТА' радо:ви у ,струци. 

СЭЈвету, министар је припре-

КЈнезу за !Одлуке о ЊИХОiВом на-

им е HOlВaњy. Велик,а школа је ауто-

'време Миланов,о,г сина 

по-
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се ови 

ФЈvtлозоc.t)~юг одеље-

не могу запослити .юю 

је средњих школ'а било llVIало. 3a~ 
.настави 

раЧУТНЈица, за'I1ИМ ДРЖЗiвњо ,1UЬи

аДМИ1iистративно 

А да невоља 
неких предмета 

давали у 

правне 

тичка еК:ОЋЮI\,1.иl'а. 

ци падвла чиљи да 

ла ученицима 

љике 

.и 

се учили: Општа ис'гщ)иi 
.кљижевности, Словенска 

и Латински 

зик И књижевност> 

PO)1jI-ю~ма тематич,к,ом: 

више пута 

све:те у три маха 

Многим .законима 
време ,школство је 

но и постављени су 

овог учитеља 

је 
ОРПСКУ културну, књижевну, 

и полИ'тичк:у та,ко да се М10-

ом атрати ,одоснивача мсщерне 

орпоке 

мреж:а у 

само 
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ис'Гакнути науч:ници и признати уме'Гници. 

Опет заслугом Стојана НОВ'ОЈковиhа, .осно
вана је 1892. и Срnс'){а '){'Њuжевnа задруzа, 
кюја је ПОСТ1ала .расадlНИК добре књиге, до
маћ·е и СТ-РаЈНе'. Већ је излазио ИЗiВестан 
број с.труч:њих, tНауЧiНИХ и 'Књижев>Них ч:а
сописа. 

За те последње .две децењије ХIХ века, 
када је велики број даровЈ1"ГИХ .младиhа до
шао у Србију после завршених студиј.а у 

иностранству, о.,цједном ее ИЗI1ра"циља ч:ита
·ва плеi'ада великих научника еВРОПСIк,ог 
ранга. ЊихоlВ утицај ·осетио се 'У СБИМ кул
турним и науЧЈНИМ 'УстаIIювама. Њиховим 
бирањем за н аст аlВ!њике Велике шк,оле 
отварале су се нове к,ат едр е , Iнеговале .нове 
научне ~:исци;пл:ине, Ю'оиивали семинари, з.а

води и ЈГабора'l'ор:иј е, обогаhивале су се ра
ниi е скромне библИ!отеке. Иэмене 'у ,настави 
ПОlједИЈНИХ факултета крајем XIX и .почет· 
К'ОМ ХХ 'века биле ·су резултат ·o,г.poMlЊoг 
скока који је Орбија учинила 'у науци и 
култури. ОсК!удна 'среДC'I1ва која 'су до ТаЈДа 
притицала Великюј школи ·ИЗ држ:эrзне касе 

сада сгуосеmю расла. Па и lюраљ Милан је, 
пре абдикације 1889, поклонио Вељи:к~оi 
шк,оли у Бео'г.раду оВ<о,је 'Иммье на к\оме ·се 
данас налази Б:от:аничка БЭЈшта. 

Опш~и УСПОН Велике ШRюле омогуhио ј е 
да се наС~ЭЈ.ва СИСТ€М1аТИ1lIе [Ю 'СТРУК,ЭЈма. Већ 
1896. на ф илоз·о Ф ском факултету су обра
зована чеТИЈРИ одсек,а: 1. ЛWНТ1ви.СТИЧКoQ-ли
терарни, 2. ИсторијlОКоо-географски) 3. Ма
тематичк:.о-физички и 4. Хеми.ј скю-природ
њач·КIИ. ILpаВ1НИ факултет је ЛЈодели1О наставу 
у два оОдсека: 1. Оудски и 2. п.олитич;к,о
еЈС!()но.мски. На ТеХЈНИЧКОМ факултету сту
ден'I'И су мю.гли 'да ·се 'Определе з.астудије 
на једном 'QlД три ,одсека: ГрађевинсlКОМ, 2. 
Мехarн:ичюо-техњичком, 3. АРХИ'1'ект.о!:юк.ам. 
А 1900. филоз·офоюи фа!култет, .Ј{,оји је од 
некада занеМ'ареног "Општег" ·одељења Ве
лике школе постао њена најrразвИ!јенија 
устаисхва, 'О'1'.ВЭЈра 'сту'дентим.а ~югућ"нХ)ст да 
се улишу ifI1a једну ,од 11 научних група, 
оастављених од А) главне струке, Б) ДОПУН
ских предмета и В) ПOiмоhних предмета. 
Ниво .наставе био је Iвисок. Сту:дент.и су ра
дили у сеМИlI,ы~;рИ'ма) ла60rpа'тор:иј ЭдVIа, заi8'О

дима и библиотекама. Филозофе-ки фаюул
тет имао је 1900. шест ·семинсьра за кљи
жевне, истоrpиј ске, филозофске 'Науке и ма
тематику, пет З.ЭЈвода за природне lНaY'Ke, 

Хемиј'ску лабо-раЂоријrу, Ботаничк;у ·башту, 
МетеОРОЈЮпrку :и Аст.роноМ'(жу OIпсеprвато
рију. Технички факултет имао је, поред 
СТ1ручне библиотеке, четири заrвода и пет 
збирки. ПравiНИ факултет имао је, поред 
бибЛlИотеке и семинаре за :пюједИ!Не ПРЭЈВне 
предмете. 
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Врој НЭЈctI'Э1В"Њика на ВеЉИ1<Јој школи по
степено се ПQlвеЋ.ЭЈвао· . Школске ГОДИНе 
1868/69. било их је 16, 1873/74 - 19, 1878/79 
- 28, 1890/91 - 35, а 1903/04 - 67. ФИЛО
зофски факултет је ·окупљао Iнаd1гюз.натије 
наУЧНИrке и у исто \Време имао нај!ВеhtИ 6р.ој 
наста\Вни:ка: 'ОД 35, 'колико их је биљо ;на 
Велик.ој школи 1890/91, "Гамо их је -nреда
вало 20, 'а 1903/04. ОiД 67 - 29, ДOiК је исте 
год.њне ,на Правном било 14, а на Технич
ком 24 наставника. 

До 1890. Великашкола је .окупљала ИЗ
вестан број на:уч.ни;ка lНa 'које ве се осло
нити ка;снија велика г€\нераци;,а. 'Dy је био 
хеМИЧаЈР Си.м,а Лозаnић, (1847-1935), ,ОД 
1872. rнa Великој шк,оли, човек ;к.оји је про

учавао разне области хемиј е, увео у пољо
ПРИ2Вреду експерименталне Me1'olДe ·и СЂВ·О , 

рио. нараштај истакнут-их сара,Дника и IHa

стаiВљача. Михаиљо Ваљтровuћ, (1839-1915), 
аЈрхитекта, био је управник Народног му
зеја и професо.р Велике шк.ОJIе ·о'д 1875. го
дине. Од 1881. предавао је археологију, 
ур еђив ао час-опис "Ст.аринар" и поставио 
основе ·археолошким студиј а.ма у Србији, 
мада није могао да им да пун замах ом на
УЧlну дубину. Светислав Вуловuh (1847-
1898) предавао је 'Од 1881. ист.С1р:ију јужно
словенских књижевНЮСТИ и унео у св·оје 
радове имцресионистич:ку критику. Бидан 
Гавр.uловu'h (1864-1947), ма'1'емат.ичар, ОД 
1887. -суплент, а 'ад 1892. профеоор, утирао 
ј е пу'1' научнО'М Иlнтерес.О'Вању з'а ·м.ахемати
ку баlвећИ ·се у IQвојим Iрадовима теор.ијом 
детерrмина,на'та и теоrpијом фун.КЦlије кoQМ

плеконе Iпроменљиве. Миљаu Јоваuовић Ба
тут (1847-1940), лекар, предавао је ОД 1887. 
хигијену. Свој'им rpа1давима ,допринео је ра
ЗIВИТКУ здраВ'ствене културе у Срба и сте
као \.Велики углед 'у лекарским круговима, 

посебiН'О ка-о у:редник часописа псювеhених 
питаљима НЭЈРОДIJЮГ здра'вља. Сава Уроше
вић, (186'З-1930), предавао је ОД 1889. ми
нер а ЛОnИ ј у, а каоније КЭЈО професор и пе
трографију, а уједно је својим радовима о 
!К:рИ'ст.аластим ШКјРИЉЦИiма, I1раНИТ.и;ма и 

контактно~мета<l\oЮРфним пој alBa'Ma у с.рбији 
постаlВИО оои-о,ве ':г,ој науци. Милан Андоuо
вић, Џ849-1926), профеоор на Велиюој шко
ли ,пре 1890, преДЭЈв,ао је геадезију, увео је 
у ЖИlВОТ и тюстаlВИО ·Qoснове српској :н:аучној 
терминологији у 110ј струци. 

Ти ~ љущи утирали пут блиC'IlCltвом по
кољењу iВеликих 'НЭiучника, чије је прису
ство у ВелиК'ој шк,оли .створило атмосферу 
праве у:нИ'ВерзитеТ1ске среДИlне. БО1..даn По
nовић '(1'--863-1944), књижевни к:ри'Гичар и 
естетичЭЈР, OIД 1893. проф есор , из'Вtpшио је 
велики ут.ицај на разв\ој науке о к~ижеЈВ
НОСТИ lи ,на саму КЊИЖeБlНЈОСТ. Јован Цвuјић. 
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ОД 

\и ращовима 

основе :И:ЗУЧаЈвања људске 

не .на Балкarнохо,м полую'стрву, 
и аНТРI:)ПЈ()'Гео Ii1JaCj:)-

ва, 

ПОЗlнат као 

и 

Ни1{о.аа 

сор старог ::веR!а,К'рИТИЧКИМ проу

ча:вањем текстова, ИОКiQlП:авањима и 'раЩСffi'vl-

ОСТаЈВИО .огрома:,н 

:науци богатство ан-
С.л..обо-

тсrpичар и ЮРИ'I\ичар, lюстао је 

Велике шк,олеоон:и;вања У.ни

верзитета. И ,као и IКa'O уредник 
књижеВlНОГ глаоника, и као писац 

:к:њига и из орпске књи

же:в;њо,сти и ка,о iК'ри'Гичар њених caiВpeMe~ 

них ТОКО[6,а ј е СУ1верено живота 

tКњ:ижев:ЊИМ 'стваралаштв'ом 

Ови ти истакну'DИ U':'''1[''''Ы''f:ТЛ 

ЦИ, чинили СУ "ум:ну .о не-

кадасањао МИНИСТЭЈР просвете Но-
гтn.с.n''tТ''П,Г'\I'Q'(r за прерастање Ве-

живот'а Велике 
ДОБИЛО IО:к,о 900 ученика, 

250/0 на Фило
:н а Тех:ничкiOIМ '11,,"', '" V .",-

се 

задржао 

сту,дената, дак их на ГГСI'V'L:rтлсуv'1К 

уписало ,само 35. Велика шкюла ло
С'I1ала је привла:чна и за омладину из оста

ХIХ 

дирали, полагали испите, 

pe~E(O(~H~11e него ~~=~<~p 

ШКiQл'ска дисциплина, када 

пре'Грл'atНИ и хетерогено о.а

С'т.Э!вљени :наставни планЈС}ВИ и чес'IlО 'ооред

њи наставници, када су их ,ОД Шlюле од-

влачили и ВРЛО ,ошт,ри политич:к.и у 

омладинци желели врљо да 

'у друштвенюм и ГЮЛИТИЧ:К{)iМ животу 
ШК{)ЛИ биле ,оу при

ПО:Бyrк:ла 

,студената ,већ шездесетих 

rЮЈ];:ина, када у српском друшт,ву 

ставове заузимали 

ОД њихових 

Josa1iosu1t 
1863. поста.о 
следеће f\Оlдине 

весности 

отпуштен је 
из њеrове групе 

по у.нутрarпњОСТЈ1 земље. 

иностранство би сеnюсле 
'вра'DИО Нови где 
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ИНОСТРаЈНС1\ВУ прошао \кроз револуционарне 

юружоке, ·обори ,се на "Jnмирене" либерале, 
који ·су се у .време 'дамеСНИШЂва Iнашљи на 
власти. Својим списима и делаТ;ЊОШћУОН 
је ~Meђy велиКЈО:ШКЈОЛСЮОМ .омладином покре
нуо нову 'струју, ооцијалистичку, l~'o.ja по
казује велику акт'ИВlНОСТ ,еедамдесетих го
дина XIX века. Та струја била је 'Најпре 
ПО'д утицајем руских и немаЧRlИХ теорети
ч,ара, а од деведесетих г,одина по-ч:еља је да 

шири .идеје Карла Маркса . Сам Овет,озар 
Мар.КО13ић , иаiК'О је умро млад, поста,вио је 
идеј;не ·основе модерној ,ерпок,ој демократи

ји. Покрет српских либерала гаси се под 
крај XIX век,а . Међу ,студентима стичу 
ПРИЈврженике политичке партије кюје се 
тада изграђуј'У У Србији. У СТУ'деНТСКИ~I 
клубовима и удружењ'Има распламса.вају 
се IЮЛИт.ички су;к.оби . НајзначајlНије сту
дент·ско уд.ружење , "ПобратимстВ'о" , осно
вано је 1867. да -би 'окупило студенте на 
К1њижевlН:ОМ и родољуБИ!вом раду у склопу 
про~рама УјеДИЊffilе ОМЛаЈдине српске. Одр
жало ,се до прве деценије ХХ века, !када се 
ра1спалrо због YlНЈутрашњих СУ'К1оба к,оје су 
изаЗИЈв,але супротне политичке струје међу 
студе.Н'[Iима. 'Удружење ј е на,дж.ивело про

глашење Универзитета само годину дана. 

Осuuвање Уnuверзuтета 

~a:кo ј е расла Велика шк,ола , тако -су се 
БРllIИле припреме, ток,ом ДУГОГ времена бе
зуспешне, да се она пре'DВОРИ у Универзи
тет. Још 1893, на подстицај министра п:ра
овете, ЛК(lIДЕЈмијски савет је припремио 

прајект зак'она, али ,ОН није ,НИС'Ј.игао до 
Народне C'R1УПШ'I'И!Не . На,ста'Вници се нису 
могли сложи1'И 'утоме Кооји тип евРОПОКоОГ 
универзитета треба узети за углед . Ни јед'
ногла,она ,одлука Народне скупштине да се 
oloнyje УНИlВврзит'ет (1898) није урадила 
плодом. М'Инист~р ,просвете је a-:rајпре хтео 

да чује ад посебне комисије, саСТаЈвљене од 
угледних академика и профеоора, да љи ће 
установе Велике шк;оле МОћiИ да за<дов,оље 
захтеве универзитетске наставе И ,к;олико 

hе рад 'Ун.иверзитет.а iДопунюки .оптеретити 

ДРЖЮ3lни буџет. Комисија је даЛiа сва 06ја
шњења и 1899. изр'адила нацрт зак,она а 
.оониваљу 'УНИЈвеРЗ!ИТе'Г·а, али су се lНa тај 
нацрт убрзо :надовезале :Нlo.Be 'Вариј arн:Te 
према интенциј ·ама чест,о смеЊИЈваних ми
нистара и самог Ак,адемијског ,оавета. Ми
нистри су мислили 'о степену каН'I'iроле коју 
ће државна Эiдминист:рација за,држати над 
yrн;иверзитет,о'М, ,а професори ·0 аУI'{»НОJ.V1Ији 
'ШRJоле, о lслободи наУЧНlаг С'I'ва:ралаШТЈ3,а и 
() сопственај сталности у служби. А у по-
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з.адини свих тих неслагања стајале су не·· 

сређене политич:ке прилике и борбе за 
УСТаЈВiие слободе ,уземЈЬ!И. 

Држ,а!ВНИ уда:р 1903. ·и 'смена ДИДiса!стије 
(за краља је доведен Петар 1 Карађа,рђе
ВИћ) ДОlнекле су .разве-дрили пољит.ичку СИ·
туацију. У'Вођење г.рађ~ноюог парламента
ризма и деМ:QIкратмј'е ,олакшало је изгла,са
вање З,ак,ана .о 'УНИlверзитету. Ма,да су ве
hину посланика у СКУПШТИiни чинили тр
говци 'и сео·ске I1азде, .пуни нера'споло,жења 

и ПОДjGзрења према интелигенцији, они су 

ипак, у фебруару 1905, прихваТ>или пред
лог о .оснивању УIН,иmеРЗИТe'I'.а - ,ОЩ 117 
присутних за зак,он је гласало 110 посла
ника. Нису до,зв,аљил'И да се ПЈрофе-сари из
је~наче у платама 'с држ,авним саветници
,ма и генералима . Шта више , и љихов су 
број, уштеще ,ради, ог.ра:ничили 'На 20 редов, · 
них и 20 ,ванредних профеоора , на 50 доце
ната и ·асистената . 

Заl:&ОН 'о 'Универзитету преДВИђао је да 
се поред факултета ,који су већ ш)стюј-али 
oOHyji)' и \Нови: Медицински и: БОI1Q.СЛОВОКИ 
11 да 'се уз та образују посебни К'YlрсевiИ _.~ 
Јюљопривредни и фармацеутски. Све ј е то 
до .к:;раја прв'ог оветског ·рата остало :у обла
сти жеља, јер за ',рад !НОВИХ факултета није 
било потребних предуслова. Ништа није 
помотло што су за 'ОонИ'Вање Пољ'опривред

НОГ фа'култета 1912. били >одобрени и по
себни кредити. 

Ус'Вајањем 3акюна о УНИЈверзитe'I'У сви 
затечени наставници Велике школе били 
су стављени на ..рњсполаГање. Министар је 
нњимеНOIВiа,о {)сам редовних nрафеоо:ра и 

ст·ав'Ио им у дужност да каю матична к;OiМИ

сија бирају ·остале професаре и своје пред
логе подна,се њему IHa ПОТ1Врду. Услави за 

изб()iР били су ст.рожи .од ОНИХ ,кюји су се 
траЖ'Или на Великюј школи: редовни 11 

ванредни професари, а ИСЂО 'та-ко и ,До<цен
ти (изузев оних 'на ТеХЈНИЧКОМ факултету) 
марали ·су има'ти докторат .и научне радо

ве . Многим наставницима Велике ШКiQле 
'Није више била места на Универзитету, а 
појединцима ј е преО'стај ало да ·се .помире 
с (нижим звањима. 

На челу Универзитета стаја,а је ректор, 
а ,на челу фаЈкултета декан . Рект,о:р и дека
Iни чињили су УНИlверзитe'ТIСКУ управу, а 
ректо,р и сви професори ~ Универзитетоки 
са,вет . У Фак:ултетсюи савет улазиљи ·су, по
ред декана ка.о .председника, 'СВИ профес{)
ри и .стални доцен-ги. За.К,ОН је Универзи
тету дао ау-гонамију: 'он се назив-а "oaМl()
управно тело" и ,,·са'мостаJl1НiО правно лице". 
Професоре је потврl)ивао МИ1ниста.р, али ИХ 
после 'Гога !Није 1\1)огао 'У'клањати без адлуке 
Универзитетско.г савета. Так'о су 'ОНИ ло-
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Свечаню 
Љ6ЊО је 15. 

пре.стол>онаследника, 

ДИПЛQматск;ог -кюра и 

изаслани~ 

То-

тим 

задаци: 

еn:ре:ма струЧ!не 

наставнике 

На ТеXtњич.ком ,се ,rnредавало 

67 предмета, а студенТИ ,су' могли да 'се у:пи-
шу на 'I1ри 'одсека: 1. 
ске инжењере, за ар~итекте и 

шиноке инжењере. 

лисан -о;вак,о: да онима 

ничком позиву 

-а ЮОЛЈИКЮ 

практиЧ!ну спрему, као 

вештине, уколиК'о улазе 

наставе. 

жио -О]:)(ИЈ:'Иl:rа.лан ,'CJra-,ТL>ТUТК 

пломскюг иопита. 

су се докт-орандск;и 

техrничке 

правног економско-rюлит.ичког; 

сусе ИОrDИТИ, траЖЈИ.Ј11а 

писмена рада И, 'На 

научне расправе. На 

ГРЭЈна:та, 

и ,оштетилеинвента'р на

оу снаге центраљњих 

дошло -до пу'ст·о-

шеља универзитетскшх установа, да 

paТia 

з-а рад. 
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Јован Ердеља'Н,овић. (1874-1944), визаНТIQ
лог Дра2ути'Н, Агшстасијевuh (1877-1950) , 
тв,арац Т1Р:ИI1ар~~ног ,система КРИВИЧНlOг 

права То.м.а Жuваrювuh (1888-1971), кла
сични филољог и фОЛКJIlориста Весе.л,uu 
Чајкаnовuh (1881-1946), географ климаТlО
ЈЮГ Павле Вујевић (1881-1966), физиолог 
Ивањ Ђаја (1884-1957) и ·други. Некима је 
рат пrpеКИЈНУО дела'l1НЮСТ, К'а'о географу Ј ев
ти Дедијеру (1880-1918), који је эа.вршио 
непосредно пре крај.а 'Рата ад шnан'(ж,ог 
:г.рипа, или историчар књижевности Н ИКО -
ла Аuтула (1884-1916), 'к,оји је као 'РезерiВ
ни кюњички капетан пао на битюљоКЈОМ 
фронту И не с'Гигавши да развије ПУiНУ де
ла"гност. 

Студенти су се уписивали на поједине 
факултете било ка,о Iредо:в:нм (са за\врше
НИМ 'испитом зрељости) ·било 'Као ВЭЈНредни 
(без потребних усл.ова за упис и без пра:ва 
на полагање испита) у све iВeћeM броју. Од
мах поотварању 'Универзитета (1905) упи
саљо их ·се 788 {од 'Гога 103 BaHpeДНia сту
дента). Деuюјlке су }о.ш биле у велИ!юј ма
lliИНИ: једва су чиниле 130/ 0 'ОД укупног бро
ја УПИ'СаЈНИХ. Правни факултет је и даље 
УГLисиваю IнајвећИ број студената - 443 . 
Вев 1913. уписал'о се на У'НЈ1верзитет ОКО 
1500 отуде:ната. 

Студенти су ·оwарање Универзитета до
чекали бурним протестима и штрај-КЮI]III , 
"Гражили -су либерализа:цију наставе, ·сло~ 
60ДУ У1друживања и укидање ~pљo стротих 
одредаба, поред юсталих и 'Оне оо ректоро
вом праву да се у ,случају студентских не
мира 'обрати за ПОМОЋ министру уњутра
шњ:их послова. НаСТaiJЗ.а је могла ПQoче'l'И тек 
када је ,постигнут 'известан споразум. У по 
л.И''ГИЧlJ{,ом ' животу ,студената јасно се могу 

издвојити три КЭlрактеристике: 1. бурно ре·· 
аговање на политичке догађаје {зБор про-
ТИ'В а:нексије Босне и Хе.рцег,ОВИlне , пр.оте·· 
сти против погубљења 'студенаТ1а IHa Цети
њу), 2. снажан утицај социјал~демо.крат'ске 
партије и 3. рад на јужнюсловенск.'О.м збли
жавању ,са 'ОШТРИU)ОМ удара против Хабс
бурш'ке м:онархије (припреме да се 'у Бею·· 
гра,ду одржи к,онnрес југосљовенских СТ'У

денат,а, оснивање ЈУГOlсл:овеню:кю.г академ

с.к'ог .клуба у јуну 1914. ИТД,), Велики број 
студената учествювао је у р.а'I'о.ви.ма Срби

је. Око 1400 ђа'ка и .сТУЩ6ната било је 1914. 
најпре на ,обуци, а затим :на фронту, где су 

уочи сувоборске битке и ,српоке Пp.Dтwв

офанзиве стигл.и да замене десеТЕова;ни 
,С'Ilа'решинс:к,и кадар. т.ок;ом првог оветс:ког 

рата IИЗГИlНУЛО је или умрло 298 .студената. 
Имена су им исrrисана на мермерним пло

чама у аули капетан М'ишиног здања. 
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Уnuверзuтет uз.м.е1ју 1919. и 1945. 20ди'Н,~ 

После раТ1а и 'стварања ЈУГQ:СЛЭЈвије 
(К'рај 1918) било је јасно .да Универзитет 
мора ШЂО пре почети с радом 'и \Да се мора 

проширити ДlJ.1з·а:њем 'нових зграда и ос>ни

ваљем :НОВИХ факултета. Србији су не.до
стајали схручњаци ·свих врста . Пре рата 
биљо их је маљо, током -ОКYlпације НИСУ се 
06нављаљи неп ,оу мно,ги изгинули на боји
шт;и:ма и по.мрли од зараза. И !каiда је Уни

верзитет 'отворио с.вој'а 'Врата у летњем се
местру 1919, т,ребаљо је поправљати З.граде , 
обновити инвент,ар .иса,чекати демобилиза
цију студената и знат,нюг бр.ој.а н аютавника. 
МН'ОГИ истакнути професори ј.ош су били 
расут.и по Европи ·~ao чланови разних вла
диних делегација . Омлади.нци .који су сту
дирали на универзитетима СalВезничких зе

маља требаљо је да .се 'вр.ате 'На свнј ма.тич
ни универзитет. Р,ад је тек 1921. почео 'да 
до:бија Iнармалан ток. Студенти су врло не
уредно долазили ,на преданања и :кюристи

ли су се 'разним ола-кшицама: раније упи

сани имали су право да заврше факултет и 
са четири 'семе стр-а, а од нових <Није се у 

прво щреме ::Ни тражило више од шест се

мест;ара. Стари факултети су се по,сле тю:га 
осетно раз'Вили, ·а ЊИiма су ,се 'од 1920, при
дружили и Iюви - Медицински, Пољ.оnри
вредни и Бо'Гос.л:авiCКИ. 

Прощиривао ·се И школски простор . Нај
пре ј е у залеђу капетан МиllП1JНОГ здања 
rюдиrщуто НОВО I~РИЛЮ, у кој е се сместио 
Хемијски ИНЈститут. Одмах до 'те зграде по
диrnута је но;ва, исте (величине и мо\дерно 
уређена. у њој се на Кlpajy, уз поједине ка
тедре Филоз,офОЕОГ факултета, СЈ.vrестио 
ПраlJ3НИ факултет, све док 1940. годи:не није 
добио НОЕУ зг-раду на данашљем Булеsару 
револуције. За Пољ<опринредни факултет 

диз·ала се нова эграда у ЗемYlНУ, а на већ 
раније добијеном земљишту велики Тех
IНIИЧ'l{;И факултет. Из године у падину l-IИ·· 
цали су научни И'Н1С'Ilитути и клињике Ме
ДИЦИ/НСк.ог факултета. До краја 1936. подиг
нут,о је 15 КЛИНИiка, а 'до к;раја 1939. исто 
ТОЛlикю науЧЈН'ИХ Иiнсти'Гута. 

Новим за.кюнима и 'Уредбама унете су 
измеще у стари Закон 'о Универз.итеТ1У. У
ниBepзиTeTcKи с-а'вет чинили оу ректор, 

прорек'DО.р, дека:њи и п:родекани. То се тело 
наЗIВало 1930, Ка!да је уч'ињен по'кушај да 
се уједначи универзитетско :)aКio,'Њo~aBCTB'o 
за читаву земљу, У:НИlверзитетс'К'и сенат. 
Скуп свих редоВ%их професора назван је 
Универзитетско веће. По закону ОД 1930. 
уједначена су и универзите'Ilск.а з.вања: 1. 
редO'J3lНИ професор, 2. В'э:нредни профеоор, 
3. доцент, 4 , приват,ни доцент, 5. Xlонюрар-



ПОСТАНАК РАЗВОЈ БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

ни 'и на:ста:вrниК ј 6. 7. у- ваuовић 

ниверзитетс~и учитељ веll1~~Иl{а. ТИХ 

по-су 

наставника 

,се О.дређИВЭ;'О, 

Услови за 
щоцента били 

,студенте 

план 'су ее ДОR:'ТОРЭЈндоки 

ку:рсеви гранали у четири смера: 1. П!Ј,УГЕlа'I'-

2. крив.иЧЈ1и-,прав:ни, 3~ 
е.к:О!номоию 

градски, али 

деним хуманис~ичке 

·ОСНОlВаи ПОТПУН 

угледу на 

полагати ДОК'Iюрати, а лред-

I]Сlт]::)еt)н:их института 

lН80п:юодна (Клима са 

ODOli~M извроних су 

матичне ,к:оr.м'Ј,ЮЈl1 

'J\.~~'I"" се 'с HaCTa~OM 22 
везна и необавезних а 
се настава 

1937. 

Бот,ословсюи 
оснивања имао 

ооњовао 'Више се

На њему су 
грецисти, ви

заtНТОЈ1'О3И и КУJL'l'YiРНМ историчари. 

задовољавала ветеринарске 

ученицима средЊlИХ 

,.h, rT ТТТУ'" тr'; о.снивањем 

смисао, 

потпуну иас'l'а(в'У и 
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БОЖИЋ 

17 катеда>ра 49 струч:них 
За пра>КТИЧlна вежбања основано 

је ,науч:них: 

у 

књига, књижни 

ског рата нарастао на 

Iвише него УДВОС'Dручен акю 700 
6 500 часописа са 330000 свезака 

Када је библиоте,ка 
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ма пораст 

1919. г,(}Дине 

1924. 

1938. 

студената изгледао 

3250 
5872 
5435 
6342 
7268 
8801 
9701 

С"1'УVJ;ентима 

ку лтуpiНlИ, ,ст,ручНЈИ, 

неговао 

рад, стално 

читав 

шко

ПРИ1врже:њици узети 

постати његови 

послератњом периоду 

аН):ЛГn'Rлn-яr,Иl дужности у политич-

до 

тиски;вале 

исхране и здравствене заштите. 

оне су их, уз ОПШiJ.'У И пол,и-

незадоIВОЉСТВО, покретале у 

у :време посто-

је 
повећwни 

решавао свакодневне 

веhине студената. 

са 120 

Из године у ледину обнављала су 

било ПОJDИТИЧКИХ 
на<преднихстудена'та Ј1 оних 

били ,одани режиму> па 1931. птrтку,"ту",.л 



J"'"" ...... A.= •. .L.AL~ И РАЗВОЈ БЕОГРАДСКО!' 'УНИВЕРЗИТЕТА 

морала је 
ском .омладино·м да fIj()ве 

студената ма,рксиста Пiреузео љене 

иде.олошке :и организационе задатке раз,ви

делатност у М1ноштву .студената, 

биљи ПОЛИТИЧЈкиоnредеље.ни. 

по-кретали су, преко друI<ИХ 

против гажења а,утоно;:vrи

диктатуре 

успесима 

одржавали 

::tVJJнюга студентска 

жења, па и ·студената кюмуи.иста. 

из·веоно ,време 'студент-и су наnус'f!ИЛИ пол:и-

тичку дела'ГIНОСТ, па тада:и 

муниста изостао. 'Да ,се 

гословенски аЈкаЈДемок:и 

ПРИXlватао ставове реzюима) изазвао 

оwтаротпор. Из тог ,отпора изр~или су се 
1933. lНем:и:ри ОРГ8.НiИзова:не деМОНC'I\раци-

после чега 'М:ЭЈСОВlнюг х·апше-

ња студената. сту,денти комyrни .. 
сти преузеЛiИ РYlюО!вО!дство 

почели оу да УП'~~i1'ffП~"~Т 

је носилац целокупне делат\Н!ости 
економске, ,спортске и 

)D]~ап~rИ~ЮЕ!ао ј е политич;ки рад и 

,о,младив:а, 

rюлитичког 

широке масе сту-

проповедаља :rnрот.иВ рата 

после СВИХ Iпоступака 'нациста, Beh 

на 

rr"'T''I''\,t>;-;ц,1''\ n.Y1i !:I.":П~'l'ТА' зем-

ШЈ:1ва; изузИ!мали су 

били эаслуzюни за ,от:аџБИЈНV 
ГИХ земаља нису се 

ј е чинила "ПIГН,,\1:rr1"U-;:> 

заlроБЛ,е:ЕIИlDl'1ЋО или \.Јc;I. ,,-,п.'п 

логоре. Неки су поднели 
o.cтat.вKe, ,а некестрељаљи ОКУП3:'I10РИ. Ве-
ЛИКИ студената IИ ЛС!'l е;ztИНИ 

придружили 

зитет H3-C'I'ави 

прине,се привиду \Да 

но.. Ча,к 

у ОКiIЮС~РV 

ник,аква 

рада iНИСУ могле 

наC'I\аЈВНИК није сео. 

-сан. 

Фи

тргу 

прихватали 

до.'Ilздашње ко'леге. У 
УН'И

:и Оп-

студенти 
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ИВАН ВОЖИЋ 

пюлагали заостале .испите 'Да би се задово
љили за зав'ршетак сту

аrнтич'ке 

r:юзнатог по 

оштрим критикама ую:[(Ве:рэите-

та, питали ЛИ ЛРИХЋЭ:ТИО 

на У1ниверз.итету, 

МИН'ИЈстровим емисарима са 

кастичним смешкюм: 

морати знате, 

3су запалиле, 
дочекала о,слобо-

четири го.ла нагорела з'ида. су 

драгоцене сеМИiнарске би-
'l'ПА",А'I""",\?';Q инвентар многих завода Фило-

Тек после коначног 
у 

нови његовог рада. 

послеђЭ:ЂЊИ период у 

ка:рактерист.ИЧ1f·Ю 

нагло ширење школске мреже, у 

уклапа и 

граду. Множ.и'о се ра,стао 
,студената, ницале су нове ун:и.вер-

зитетске, 11, {напоредо, мада знатно 

изграђ:ивали ,су се нови у:нивеrpз!И

зитета у 

!их има двадесет 

НО(ЕЮГ друштва 

пуна пажња ПОКЛОНИ 

области 
оу ,ОД 

ПQД његовим ,о:в:р.иљем 

осамостаљила 

дом почело 

њем некадашњег 

култета у посебан m.-·.'Т,...'У.,.,.' .... .а ..... 

дила се мисао 'о подели фЈ~лоз'оct)сFюг 

к:ултета, на ко;ме су изучаlВале све при-

родне, 11 дру'штвене 

науке, То је 
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·се да тања склопљен У\Ни ~ 
'верзитет прегломазан, па он 1948. по
дељен три сасвим самосталне ,орга:низа-

школе 

тет ~e 

дарско-геолошки rh~"w,Trr.,...P"l" 

су 

ки 

Исте гюди.не када 



ПОСТАНАК и РАЗВОЈ БЕОГРАДСКОГ 'УНИВЕРЗИТЕТ·\. 

и :по защацима 

у СКЛЭЈДУ са привред-
региона и у С\По.ра

зуrму с Iвелиюим: pyiдЭЈРСЮИМ <и 

тета 

за 

оо:ню:ван 

је 
ос

IEPe'mорила у 

'7'ПТ<""''''''''·П Исте годи

не ПРИДРУЖЈила Бео-

градског универзитета и Висока Ш'КЈола по
ЛИ'Ilичких 'OQНOBaHa сада rюд 

ПЮЛИТИЧКЈих нау-

струке се на ПОrlе;п;и'ним 

култетима ,биh.е приказани у по·сеiDњи:м 

лазима. 

студената ·се ,врт,огл.ав·о 'по:веhаlВао, 
и свугде у овету, шт.о се <види из пода

така за неКiОЛ:ИКЮ ш:колоких I10диrн·а. У на-
ведене улазе ·ОВИ сту;денти 

зитета и 'великих шкюла су биле 
и ван Бео-

YA~.~~~I"~VArA~ посебне 

11430 
17032 
24143 
29963 

486 
45576 

1961/62. т. 50576 
т. 44468 
Г. 39023 
г. 877 
г. 400 

20 

Св:и ,СТу1,Центи :ниоу за'ВРШЭЈВаљи 
код il\lEН О I\Их су Qтезале гощинама, 

та'ко ,да се прораЧYJ}rnJма ДОШЛО .цо закључ-

ка да оне -четири 'Или пет ГОiдина т.ра-

просеку го~ина. 'од ,велиКЈОТ 

уrnиеанихстудената ПQНи>КаЈО је и 
л..,· .... А·~ .. '"'~Т стручњака са ,DJИПЛО'l\lIiQМ свог 

о:к,О 50 000 1964. го\дине. 
странаца, по-

земаља, годишње о!Ко 

п.о-

их је 
.преко 

Iустarю:ви ,имали су 

као в'анредни студенти. 

некащашњих ,ванредних сту

и ,стицали 

ко

.икакве школ

~""'~(-',' __ О упи-

у по-

се могао уписати 

положио све испите rnpед:ви

Од 1959. режиrм 
у следе1'iLУ 

,студент 

I1сщи:не. Ни 
па оу no~ 

нак;над'Не 

за ИСПу!ЊЭlвање заосталих 

ПС)СЈ:[е,IJ(Њ:ИХ упис на поје-

школи 

ња оамим 

испитима 

СаЈставља се РаЈНГ 
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ИВАН БQЖИЋ 

За такю велик;и 

наставно оообље 
прво време узимани су 

без на научне 

Уведе,на суи звања предавач'а и 

вишег Т8юве хвали-

фЈifкаЦ,ије .нису тражиле. IСУ чињени 

I.ИЗI1!>ади МЛЭJДiи iН,ауч

универзитет<оку 

\ИХ је 

рата. на:У1ка, 'било 
само 'неколико. Те !ОУ УiСТЭЈнове 'CfI'шеале а 

почели .да ДlОВlOљаiН 

наставник а 

педесетих по-

СЛ€Jдеhи rЮД8ЦИ: 

аlCистент.и и 

Школска наставници друго помоћiно 

година наставно особље 

503 632 
614 924 
704 1058 

1016 1342 
1262 1491 
1331 1486 
1399 1405 

само стал-

них ,наставника и аоистената, 

у другим установама и предавали на по

или :као наставн<ици 

тете у 

РОЧИ'I10 првих година, се та,мо 

посебни уњиверзитети, одлази

ле су читаве групе наставника са 
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оких да 

ТОКЮМ времена и ти 
ли ООПСТiВене наставнике. 

Кюлико -се пажње поклаљало ст-вараљу 

их 

У ЧИТaI8QМ 

шкюлок:е ГQlдине 

2236. 

но :на m~)w'rтП~~'~Иnff~ 

ње наСТа:БН!ИХ :плаНQiва. 

ЗО:Q)IСЮ(),М И 

тету :напуштен 

под 

'систеМГРУПiисаља 

и када су на свим 

састављени планови тако 

се то,ко;м IПрве две године ~QI,ј:;ЈЈщr)', 

ни предмети уз изучава:ље IОСНОВНИХ пред

мета струке, у заВ:РШ>RИМ го:ди-

нама поклањана пуна пажња, оста-

ло је !Нерешеrн:о 'Ka~o уокла-
ди'I'И ОlЛJшта знаља ,са С 
порастом наставника 

МНОЖiИЛИ су 

И'спиrnи !из разних предмета, 

различитих 

.курсев'И, и 

тако да се 

стално '.nр'аЖИQ пут :m!.'С']:'е'Ј)еl'iИ11вањ\ на

и стварања мо

студената завр-

у закюном 

наставни планови често 

мељали. 

Савезни закюн 
давао велики 

женом школовању. До 
тати после 

скромни. 

IИСТО :време IДОШЛО се на 

наставе 

че'Ј.'1ВО

рогодишње 'Или петогодишње студираље 

подеЛ!Ил:о би се на .д,ва степена (! степен 
II степен а на 
се надовезале последИ\пломске 'СТУ-

:као III степен. 

дао 'би 
нике ОСНОIВ'Н)их шк<ола, а техничких погон

ске J1lНжењере и Ta~o даље; IДруг.и степен 

би потпуно и широ,:к.'О СТРyЧiНО 

док би 



тета је прихватио :вишестепену наставу, 
али је у цепаљу зами

257. Те 
ста 

тешкоhе. На-

пора-

је од 1959. организовао 
центар за ДРУШЂвене науке. 

Свакюг 
студената СВИХ 

да кроз излагања еминен'DНИХ с~руч

њака упозна ШИ1рсже универзитетске кру-

с ИОКУС'Dвима из-

самоуправног да КОН-

гћу',{'\,"' ...... ,УАс·\"\,;} друштвену праксу. 

VJJipl=.t)eH'a искуства 
упрэ;вне праксе стекао и сам 

тет. За последњих 27 година свог живота и 
рада 'он у систему 

прошао кроз три 

фЈИК:СVj[!Р,~ли ·су нормативни зэконо-

акти) мада :су љиховом 'доношењу 

претходиле многе измене, 'проверене сва':' 

кодневном животу 

се окарактерисати 

а:ц.миН!истра'Il:ИВН!ОГ У'П!ра'вљања, дру-

штвеног управљаља и 3. 
година 

и r.м.."'.L>'L/..Ј БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА 

се мишљењео 

савета. 

пресудно. 

за жив,от И рад 

била 
заинтересовано 

друштв'о, он обавља 
само друшт:в.'о од изузетног зна

тра:ж:илис.а'Ра\дњ~ 

У:НИЈверзитетск;их пред ст а(ВјЊИК а и 

угледних представника и политич-

ког живота. ·су тела. 

стару 

вет 

наставника и 

ПИ'IЋњима, али не и да о њима 

и проректори сада ,су ;на две 

да би могли у дужем ВlPеме'НОКОМ 

да начеЛG 

унм:верзитетске полити.ке. Сваки 

имао 

расправљала о ТОКјОМ 

г,о;ц:ине и давала 

би водиле 

саДРЖЈина њеног 

и на:ставН!Ици, и 
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стративcr·ю ос-обље и студент:и. Ова<ки фа

култет је добио авој СЗlвет, састављен ОД 

..најмање ·осам преДСТЗlвника са'М.ог факул

тета, од чланова које је именовало Репу

БЈ]ИЧКЈО ИЗВlршн;о 'ве.ће rи ОД извеmrог број а 

студената. То тело је доносило ,одлуке о 

lНај(Важ..н:ијiИМ пословима и, на к'рају добило 
пран'о да потврђује изборе наста'вника и са
радника, право !Које је (Извесно в:реме имао 

У'Н'WВерзитетск,и смзет. Факултет.ока упра

ва била је саста(Вљена од ОВЈ1х наСТ,~ВlНика 

и 20"0/0 сарадника. Предлагала је избор но
вих наставника и: сарадника, бирала дек,а

на и продекане, до 1960'. на IIOДИНУ ~aHa, а 
после тога на ДЈве ГОДИlНе. 

Републичкrи з·а'кан о високом l.IИ{олству 

К!ој-и је ступио на снагу 6. јануара 1963, 
прих:ватио је многе измене Кloje су ток,ом 

'времена на;стале у уНИ!верзитетСКiOј пракси 

и да'о нове смернице за развој СЗlмоупра'В

љања. УНJ.ljве:рзитетСКlа екупштина у рани

јем ,саставу није се више могла одржати 

због своје гломаз,ност,и rи зато је предвиђе

но 'да БJ7iде r:upедставiНИЧК;О тељо, ca'cTalВљeHo 
од делега-т.а свих факултета - наСТаЈВlника, 

ПОМОThНО HacTaBiНOТ особља, административ
ног -апарата rи ,студената. Ови 'Чини-оци за

интересова-ни за фyrн,:кщионисање школе 

нашли су се на окупу. Та Окупшт:И!На до
носи ОДЛJ7iке у обл!Ику препорука и биrpа 

ректоре и лроректаре - једно :време на 

'I1pИ, а затим понов'о на две год:ине. У У:њи
верзитетоки савет улазили су по један 

представник oв'arкoг факултета, члан·ОВИ 

наименоваЈНИ од Републичког ИЗВ'рIllНог ве

ћа, један представник СКУПШ'J'lине I1рaiда 
Београда, један представник ПРИIВредне 

коморе, најмаље т.ри студента и на}мање 

jeдaiН радник запослен УЭЈДминистрацији 

Ректората. Тај Савет, поред осталих НО

СЛОЂа, ДОНОСИ Статут "У\ниверзитета и даје 
мишљење о статутима појединих факул

тета. Он у осtНОсви КО,ОРДИЊИlра рад фа'Кул

тета. Универзитет.ска 'Управа' је остала 'дО 

1967, кщца је ук:инута. На факултетима, 
Ск уrrштИlН а је \добила значај стека.вши 

право да бира декана 'и продека:не, iдa бира 

факултетске преДСТЭЈвнике у Савету. Са.вет 

је проширен, јер 'су ларед факултет.скlИХ 

преДСТЗiВiНИiК!а и чланов а деле ги-раних ОД 

РепублиЧ!ко.г изв,ршН'ог већа ту предвиђени 

и делегати заинтересованих Iдруштmених 

организација и најмање 'I1ри студента. Фа

култетска управа прет.ворила се у факул

тетеко веће, к;оје ј е постало врло ШИРОКu 
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тело: у љега ул.азе ови на'стаЈВНИЦИ, сарад

ници и IlIРедстaiВНlИ'IJjИ <OВIИХ rpа!ДЈRИХ јeДJИlНМ

ца установе. ПослеДffiИХ година СејЦницама 

Већа прису.ствују и предстаЈВНЛЩИ студе
нат.а. 

У изградњи ,самоуправних ()~Hoca на 
"У;НИlВе.рз.итету и на појединим фалсулте'.DИ

ма чине се 'нови кораци у.кљyч:иrвањем у 

сва тела самих студената. 3-а њих еу до 

сада бlИла НЈа1·зa-r.ача}НЈиј.а Befi1a I10ди:на, гpyna 
и одсека, јер су ту заједно са наСТаБ'НИЦИ

ма МОlГли да пре~РЕюају ова питања везана 

за наст·а,.ву, уџбеНЈике 11 испите. 

Н ао:юр ед о' са овим наста'Вн'Им си оргЭlНИ

GаЈЦИОIНИМ променама оваки факултет је 
дmЮillЮ ,свој Статут, у складу са 'ОКiВирњим: 

заКоOlН)СЮИМ одредбама. Прв-а ,веРзиЈа факул

'Ге'Dских статута из<рађ€1на је 1956. до 1959. 
I10дине . Већ су сазрели УСЛОВИ да се и ор

гаНИЗaiЦиј а иасrгаове IИ 'УпраЈВЉа!Ње Универ

зитетом и факултетима постави .на нову 
основу. Рефо.рма је у протеклом ДВОiГOДИ

шњем периоду била предмет широк;их ра

справа. Када се изузму кюнтроверзе 'ОКО 

појединости и ·ОК'О YiГEpaBHoг мехаlН'Изма, по
стоји ОiПшта са-гласност да у нооюј ШКОЛИ 

улога студената мора бити Ћећа но што је 

била ,раније, да у НаЈСТаЈВИ треба посветити 
више \В'ремена мет,Q,ДОЉОШЮИМ искуствима 

него оистематиса'Н1ИМ знањима, јер се са за

rврше'I1КОМ стущ.ија ,'абраЗ'()Iвање не з'акључу

је, већ до:пуњује Т,ОКОМ Чrитав.ог 'радног 

века ч.овековог. 

Универзитет, у тесној сараlДЊIИ са сту

дентима, решава iврлосложена nита.ња њи

XOBto.r oт'atНJДapДoa борев:и се за :нове домове, 

мензе, стипеНд'иј е, OIl'Ор'Гске терене, повре

мене 'кредите:и здравствену заштиту. А 

сами студенти, окупљени у својим ,о!рг,ани

за:цијама, друштвенОПiолити.ЧКИМ, опорт
СКИМ И културним ДРYIШ'ГВима ра3IВијају 

многост.руке делатности, учествују са ОВ'О

јим радним бригада'ма у изградњи великих 

'објеката и ЖИВО реагују на ПОЉИТlИчк,а зби
(Вања у земљи \и у ювету, 'с ПJ7iНQ осетљи

lВоОст.и за друштвене и екю.НОМ1ске разлихе 

и с лу,н,о бриге о изnрэщњи једног бољег и 

ПРаЈвичњијег ,света. 

Ћелмки полет "YiНИIВ~З(ИЈт~а ry Београ
ду ,није закључе.н процес. Пређен је само 

je\цaI.Н .део пута, па 'се значај и улог,а доса

даШffiИХ лој.ава.не могу 'оценити у пуној 
М6рIИ, а ј-ош мање предвидети коначни ре
зултати. 
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L'UNIVERSITE А BELGRADE 

Ivan Bozic 

L'Universite de fut fondee еп 1905, 
apres une longue I1 serait 
inutile de chercher БеБ dans le Lycee сгее 
еп 1838 а 11 est vrai а еи deux 
sections - philosophie сеПе de droit, 
dont le programme englobait 1es та_ 
tieres juridiques, et qu'en 1853 une 
section роиг les sciences et 1еБ techniques, dont 
l'enseignement fut rudimentaire. МајБ, il faut 
souligner que certains professeurs jouissaient 

d'une reputation exceptionelle: Ј anko 
соппи ses etudes concernant les vieux textes 
slaves lа f)ura 
extraordinaire dont travaux .iol1is:serlt 
urd'hui d'une actualite toujours 
savant Ј osip PanCic а fonde lа 
l'ornithologie chez 1es 

La phase suivante fut 1а fondation de )Ve-
1ika sko1a« (Grande есо1е) en 1863, avec БеБ trois 
facultes - Philosophie, Droit et Techniques. Се 
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sont 

vite 
activites 
dans 1а 
Philosophie, 
stitution 1а 

Ses 
physionomie. 

роиг ипе veritable 
complies. 

(ео 

grands 
погта1 et assurer 

..... ""\..I..(Ј..с;'" fondees еп 1920: 
et de Thco

fut fondee 
Droit а 

et des 
rapidement. Еп 1937 1а 

fut organisee еп deux sec
medecine et сеНе de pharmacolo-

1936 lа Faculte veterinaire s'associa i:t 
facultes. Le nombre se 

ННН"Ј.јЈЈ.Јса sensiblement: tandis 
avait 152, 1940 

nrl"ТYlH'rp. guerre, 
fut tres forte 

тете que lеиг opposition 

еп 

ont derriere elles 
boratoires et 1es ыыithEщuеss ravages. 
tout reconstruire. 

а 
sensible accroissement des 
assistants: 504+632 еп а 1399+1405 
еп 1969/70. est visible dans Је domaine 
de 1а recherche de 1905 
1948 il 
these 

et lа gestion de l'Universite 
perf~~ctio]tlnai(~nt de тапјеге у 

gestion 
sous 1'influence sensible du 
gestion de lа societe representee 

Lt.L.ЈЧU<::>:>, et 30. 
i",",y\,..., ... j-~.",j- сопЉ§е аих 

потЬгеих beneficiaires 
gnement universitaire. Le grand 

de Belgrade n'est 
entrepris роиг realiser 

uпе есоlе 
аих courants 
рогајпе. 


