Tisková zpráva
Univerzita slaví šedesátiny.
Město bude při tom
Vedení města Liberce a zástupkyně Technické univerzity Liberec prorektorka Soňa Jandová se
domluvili na spolupráci při letošních oslavách 60. výročí od založení školy.
Primátorku Martinu Rosenbergovou přišla ve středu 9. ledna pozvat prorektorka TUL Soňa Jandová
na oslavy letošních šedesátin Technické univerzity v Liberci. Univerzita chystá na celý rok řadu akcí.
Jejich vyvrcholením se stane na konci října udělování čestných doktorátů, a to dokonce i jedné
osobnosti ze zahraničí.
„Pozvání od vedení univerzity mne velmi potěšilo. Bude mi ctí účastnit se některých akcí školy. Na
oplátku nabízíme univerzitě například prohlídky historické radnice pro jejich hosty,“ poznamenala
primátorka Martina Rosenbergová s tím, že město už před bezmála deseti lety podepsalo s TUL
dohodu o spolupráci. „Chlubíme se všude, že jsme univerzitním městem. Rádi s oslavami šedesáti let
od založení školy pomůžeme,“ dodala.
Náměstek primátorky Jiří Rutkovský se spolu s architektem Petrem Kinclem, který je předsedou Rady
architektů Statutárního města Liberce, zajímali také o spolupráci s fakultou umění a architektury.
„Rádi se přípravy i přednášky na téma architektura a urbanismus zúčastníme a představíme výsledky
naší spolupráce s univerzitou. Také bychom chtěli představit naši spolupráci například v oblasti
cestovního ruchu,“ řekl Jiří Rutkovský. K tomu prorektorce nabídl možnost prezentace technické
univerzity v Libereckém zpravodaji. „Kromě pozvánek na přednášky můžeme letos ve zpravodaji
postupně představit například jednotlivé fakulty a také významné úspěchy školy,“ doplnil.
Prorektorku Soňu Jandovou zájem vedení města potěšil. Jak prozradila, univerzita plánuje
k šedesátinám uskutečnit každý měsíc jednu nebo dvě akce. „Budeme rádi, když se oslav zúčastníte.
Ostatně technická univerzita má město Liberec i ve svém názvu,“ zdůraznila prorektorka.
Univerzita byla zřízena rozhodnutím vlády ze dne 27. února 1953 jako Vysoká škola strojní (VŠS). Do
prvního ročníku tehdy nastoupilo 259 studentů. Škola začínala se šesti katedrami, na kterých působilo
19 pedagogů. Zaměřovala se na obory typické pro severní Čechy: strojírenský, textilní, oděvní,
sklářský a keramický průmysl. Roku 1960 byla škola rozdělena na fakultu strojní a textilní a stala se z
ní Vysoká škola strojní a textilní (VŠST). Postupem let se škola rozrůstala o další katedry, až 1. ledna
1995 byla přejmenovaná na Technickou univerzitu v Liberci.
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