ОБРАЋАЊЕ ДЕКАНА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
ПРОФ. ДР МИРКА ВАСИЉЕВИЋА ПОВОДОМ СЛАВЕ И ДАНА ФАКУЛТЕТА
27. септембар 2012. године - Крстовдан

Уважени министре,
Уважени драги гости,
Колегинице и колеге,
Сви сте ви нама добродошли, али ово је дан посвећен нашим драгим,
уваженим дипломцима.
Драги моји, наши дипломци, данас када у овом свечаном амбијенту у
тренутку који сте у просеку осам година жељно ишчекивали, данас када добијате
диплому, лиценцу за свој професионални кредо и за улазак у професионалну арену
живота, природно је и логично да су тиме ваша очекивања испуњена, да су ваши
снови остварени.
Заједно са тих ваших просечних осам година, а симболика осам година је
овде значајна, трајала су и моја три мандата, трајале су и живеле и моје три Управе,
заједно са тих ваших, наших осам година, трајао је, усуђујем се рећи, континуирани
развој нашег, вашег факултета.
Развој од једне објављене књиге годишње у издању Факултета до сто
објављених књига у издању Факултета годишње.
Развој од библиотеке окренуте прошлости до библиотеке у служби
будућности.
Развој од наставног плана и програма из музеја старина до наставног плана
и програма стварних висина.
Развој од 85 наставника и сарадника до 120 наставника и сарадника.
Развој од информатичког мрака до 300 компјутера на располагању својим
студентима.
Развој од чари, додуше подрумског, мрака до светлости најмодернијег
фитнес центра.
Развој од, у неку руку „култне“, бурегџинице до савременог музеја који
утемељује 204. годишњицу овог факултета.
Развој од непризнавања посебних потреба студената са хендикепом до
поштовања највиших стандарда студената са тим потребама.
Развој од студентских учионица чији су корисници, поштовани студенти,
поред вас редовно биле и бубашвабе, до модерних читаоница са галеријама и
интернет везама.
Развој од чувених „чучаваца“ који нас сигурно нису могли одвести у Европу
до модерних тоалета нивоа хотела са пет звездица, који ће нас можда једног дана и
одвести у Европу.
Развој од студената у служби Факултета до Факултета у служби студената.
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Развој од непостојања институције студентских факултетских стипендија до
већ сада култних трогодишњих сто стипендија Факултета својим уредним
студентима.
Развој од неучествовања наших студената на било којим домаћим или
међународним такмичењима до учествовања наших студената на свим престижним
домаћим и међународним такмичењима, на којима су освајали престижна водећа
места чиме су постали водећи амбасадори овог факултета.
А шта нам, поштоване колегинице и колеге, за то време ради наша, ваша
Србија?
Нашу, вашу Србију одликују, како рече знаменити Андрић, и „даље знакови
поремећених времена у којима у први план исплове неки непотпуни и нездрави
људи који ствари воде наопако и странпутицом“. Није онда чудо што се Србија за
ових осам или можда мало више година стално неком извињава, и коме треба и
коме не треба, и где треба и где не треба; где се Србија стално понижава, где се
Србија стално дели, где Србија разара свој економски систем, где Србија разара
своје, наглашавам своје, институције. „Востани Сербије, давно си заспала, сад се
пробуди“!
Уважени дипломци,
У вашој професионалној каријери живећете у окружењу разноврсних
налога: налога своје партије, налога своје идеологије, налога својих
претпостављених и ко зна већ чијих и којих налога.
Понесите и пренесите данас са овог, у неку руку култног, места права,
поруке које вам ваш декан, на последњој промоцији дипломаца, осмогодишњој на
овом факултету, управо чини, да су једино налози ваше професионалне савести и
ваших професионалних уверења налози истине и правде.
Уважени дипломци,
Честитајући вам и дипломе дипломираног правника и дипломе мастера које
данас први пут додељујемо, желим вам у своје лично име, у име овог факултета
сваку личну и породичну срећу и сваки професионални успех.
На многаја љета!
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