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Bidra till Lunds universitets 350-årsjubileum!
Under snart 350 år har Lunds universitet framgångsrikt arbetat med att ta fram ny kunskap och
föra den vidare till nästa generation och till samhället i stort – alltså genom att forska, utbilda
och samverka. Våra ansträngningar genom åren har lönat sig. Idag rankas Lunds universitet som
ett av världens främsta lärosäten, och studenter och forskare söker sig hit från när och fjärran.
Denna livskraft och förmåga till ständig förnyelse vill vi fira!
Från den 19 december 2016 till den 28 januari 2018 pågår Lunds
universitets 350-årsjubileum, då vi vill sätta extra strålkastarljus på
vårt universitet. Datumen är valda utifrån universitetets grundande
respektive invigning.
Under jubileumsfirandet vill vi ta tillfället i akt att bjuda in till Lunds
universitet och visa upp vad vi har att erbjuda. Vi kommer göra
särskilda satsningar för att utveckla utbildning och forskning, som
kommer våra studenter och anställda – och på sikt också samhället
– tillgodo.
Vi är nu mitt uppe i planeringen av projekt och aktiviteter som ska
ske under jubileet. Ett jubileumskansli är under uppbyggnad och
runt om på universitetet arbetar olika planeringsgrupper. Kreativiteten som sjuder inom Lunds universitets ordinarie verksamhet
visar sig också här – idéer råder det ingen brist på!
Det planeras för såväl vetenskapliga jubileumssymposier i världsklass, som populärvetenskapliga arrangemang för nyfikna i alla
åldrar. Det finns planer på olika pedagogiska utvecklingsprojekt,
bland annat ett utbyggt mentorsprojekt.

KONTAKTPERSON
Göran Bexell, 046-222 71 79, goran.bexell@rektor.lu.se
Om du redan bestämt dig för att stödja Lunds universitet, vänligen
använd vårt bankgiro 830-6599. Ange ditt namn och kontaktuppgifter
samt vilket forskningsområde du vill stödja. Du kan också ge direkt på
www.donationskampanj.lu.se

Våra museer och kulturinstitutioner förbereder diverse jubileumsutställningar, konserter och andra kulturella evenemang.
Det ska också skrivas två nya böcker om Lunds universitet: en
populärhistorik och en tematisk upplagd historik med betoning på
de senaste femtio årens universitetshistoria. Det funderas dessutom kring jubileets alla festligheter – vi tycker att det är viktigt
att fira med både lätthet och tyngd!
Ovanstående är ett litet axplock av allt som kommer att hända. Vår
ambition är att alla studenter och anställda ska beröras och inspireras av jubileumssatsningarna, och att våra alumner och vänner
ska känna sig välkomna in i vår gemenskap och vid jubileets slut ha
en större förståelse av Lunds universitet arbete för en bättre värld.
Vi behöver ditt stöd för ett riktigt lyckat jubileumsfirande. Du kan
välja att stödja en enskild aktivitet, till exempel en bok eller konsert.
Du kan också välja att ge till jubileumsaktiviteter i allmänhet. Var
med och fira en pigg 350-åring!
Alla gåvor är välkomna, såväl stora som små. Tillsammans kan vi
arbeta för en bättre värld.

