
 

Activități 
Susret s predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović 

  

Dana 4. listopada 2017. predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-
Kitarović, u sklopu državnog posjeta Rumunjskoj, posjetila je i Sveučilište u 
Bukureštu. Tom se prilikom susrela s rektorom i prorektorima, ali i studentima 
hrvatskoga jezika Fakulteta za strane jezike i književnosti. Susretu je prisustvovala i 
ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. 

Nakon susreta sa sveučilišnom zajednicom, predsjednica je njima, 
diplomatskim predstavnicima i novinarima održala predavanje Croatian Contribution 
to European Consolidation, a na kraju je odgovarala na pitanja publike. 

Čast nam je da smo na taj način započeli novu akademsku godinu. 

 

 

Întâlnire cu Președintele Republicii Croația Kolinda Grabar-Kitarović 

 

 

Pe data de 4 octombrie 2017 președinta Republici Croației Kolinda Grabar-
Kitarović în cadrul vizitei de stat în România a vizitat Universitatea din București. Cu 
aceasta ocazie s-a întalnit cu rectorul și prorectorii, dar și cu studenții de limba croată 
a Facultații de Limbi și Literaturi Straine. La întâlnire a participat, de asemenea, 
ministra Educației Blaženka Divjak. 

După întalnirea cu uniunea academică, președinta a ținut un discurs pentru 
ea, reprezentații diplomatici și jurnaliști – Croatian Contribution to European 
Consolidation, și la svârșit a răspuns la întrebările publicului. 

Reprezintă o onoare că am început anul univerisitor în acest fel. 
 

 

 

O danima hrvatskog filma 

  

 

Dani hrvatskog filma jedan je od događaja održanih na fakultetu kroz koje su 
studenti mogli imati kontakt s hrvatskim jezikom osim na predavanjima. Bio je to 
užitak za njih jer osim što su mogli naučiti razne izraze, filmovi su im se vrlo svidjeli. 
Po završetku filma s lektoricom su komentirali viđeno te su na taj način govorili 
hrvatski jezik i van predavanja. 

U periodu od 29. ožujka do 7. travnja prikazani su sljedeći nagrađivani 
recentni hrvatski filmovi: Kauboji, Vis-à-Vis, Nije ti život pjesma Havaja i Halimin put. 

  

  

  

 

 



Despre zilele filmului croat 

  

Zilele filmului croat este unul dintre evenimentele care se desfășoară la 
facultate, unde studenții pot avea contact cu limba croată, în afară orelor de predare. 
A fost o placere pentru ei, ca pe langa faptul ca au fost capabili sa invete diverse 
expresii, filmele le-au placut foarte mult. După ce a terminat filmul, au comentat filmul 
vizionat și au vorbit limba croată in afara orelor de predare. 

În perioada 29 martie - 7 aprilie sunt prezentate următoarele filme recente 
croate premiate: Kauboji (Cowboii), Vis-à-Vis, Nije ti život pjesma Havaja (Nu este 
viața cântecului Hawaii) și Halimin put. 

 (Drumul Halimei). 

 

Susret s redateljem Pavom Marinkovićem 

  

Katedra za hrvatski jezik i književnost organizira razne događaje za promociju 
hrvatskog jezika i kulture. Tako je 14. ožujka 2017. godine na fakultet došao poznati 
pisac i redatelj Pavo Marinković. Studenti hrvatskog i srpskog jezika su pogledali 
njegov film Okupacija, 27. slika, a zatim je uslijedio razgovor s Pavom Marinkovićem, 
u sklopu kojeg su mu studenti postavili razna pitanja, kao i on njima. 

  

  

Întâlnirea cu regizorul Pavlo Marinković 

  

Departamentul de limbă și literatură croată organizează diverse evenimente 
pentru promovarea limbii și culturii croate. Astfel, pe 14 martie 2017, faimosul scriitor 
și regizor Pavo Marinković a vizitat facultatea. Studenții de limba croată și sârbă au 
vizionat filmul Ocupație, 27. poza, iar apoi a urmat de o conversație cu Pavo 
Marinković, în care elevii i-au pus întrebări diferite, precum și el lor. 

 

 

Susret s hrvatskim ministrom obrazovanja i rektorom zagrebačkog sveučilišta 

  

U utorak 7. ožujka 2017., na Sveučilištu u Bukureštu održao se susret između 
studenata Katedre za hrvatski jezik i književnost te ministra obrazovanja Republike 
Hrvatske, Pavla Barišića, i rektora Sveučilišta u Zagrebu, Damira Borasa. Na ovom 
susretu govorilo se o obrazovnoj ponudi koju ima naš Odsjek, njegovoj povijesti i 
samoj nastavi. Također, studenti su izrazili svoje mišljenje, objasnili svoj izbor (učenje 
hrvatskog jezika) i razgovarali o budućim planovima. 

  

  

Întâlnire cu ministrul educației din Croația și rectorul Universității din Zagreb 

  

Marți, 7 martie 2017, la rectoratul Universității București, a avut loc o întâlnire 
între studenții de la catedra de limba croată și ministrul educației din Croația, Pavo 
Barišić, și rectorul Universității din Zagreb, Damir Boras. În cadrul acestei întâlniri s-a 
discutat despre oferta educațională a catedrei de limbă croată, istoria acesteia și 



modul în care se desfășoară cursurile. De asemenea, și studenții și-au exprimat 
părerile, și-au justificat alegerea pe care au făcut-o (cea de a studia această limbă) și 
au povestit și despre planurile lor de viitor. 
 

 


