
ИЗ ИНСТИТУТА 

РАД ИНСfИТУТА У 1978. ГОДИНИ 

Kpaje\.t 1978. године Институт је навршно пуннх двадесет годrrна п.1одног ра
да . У ТО\1 вре\.tену тринаест сарадюrка И нсп пута је одбранtt.lО допорсl\е д~1сер r а
ције, а 15 сарадника магистарске тезе. Данас у Институту ради десет допора наука, 
5 магистара и 6 асистената. За nротеклих двадесет година Институт је издао 15 бро
јева часописа ))Прилози«, 5 књига зборника радова с научних скуnова, 7 књига из
вора и хронологија догађаја из историје радничког покрета; стални сарадници су 
nосредством Института или у сарадњи с другим научним или издавачким кућама 
објавили 22 монографије и друге књнге, 227 расnрава и чланака, 115 nрилога и тек
стова дискусија и 202 nриказа, осврта и критика. Институт је имао и своје сnољне 
сараднике који су у издањима Института објавили 188 ч.1анака и расnрава, 32 nри
лога, 118 текстова дискусија и 26 nриказа, осврта и критика. 

Двадесета годишњица Института обиљежена је радно и свечано. У ))Прилози
:-.tа« Института бр. 14 и 15. објављена је библюграфија радова ста..1них и сnо.ъних 
сарадника Института и чланак ))Двадесет година Института« у коме је дат nресјек 
цјелокуnног дотадашњег рада. Поред тога, средства инфор"'исања ))Ослобођење«, 
РТВ Сарајево објавили су nригодне чланке, односно емитовали nрилоге о раду Ин
ститута и његових сарадника. Посебно треба nодвући да је nоводом 20-те годишњи
це nостојања и рада осам сарадника Института (Невенка Бајић , Драгица Герзић. 
Стјеnан Ь1ез, Сабахета Хусеиновић, др Томислав Ишек, др Џевад Јузбашић, ~tp 
Урош Недимовић и Радмила Сантица) одликовао nредсједник Реnублике Јосиn 
Броз Тито за заслуге у раду, док су четири радника др Драго Боровчанин, др Ахмед 
Хаuировић, Радмила Сантица и др Нусрет Шехић доб~tли новчане награде за внше
годишњи усnјешан рад. 

• •• 
Када је ријеч о раду Института у 1978. години, nотребно је рећи да су његови 

задаци у цјелини и задаци његових сарадника nојединачно били одређени Планом 
рада на бази задатака Института одређених Програ:-.tом рада за nериод 1976- 1980. 
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rо . .:щне, којим је предвиђено свестраније изучавање историје народа Босне и Херце
говине. Тако је план рада за 1978. годину садржавао теме из сљедећих раздобља 
наше историје: средњег вијека, османског nер~ю.:щ, периода аустроугарске владави
не, периода између два рата, периода НОР-а и револуције и периода социјалистич
ке изrрадње. Поред појединачних и тимских пројеката и тема које су рађене према 
програму рада, осам сарадника је у току 1978. године било ангажовано на писању 
основн11х дије.юва илt цје.11tне IV. V ~~ Vl књ1tге вttшето\1не књ11ге Историји народа 
Босне н Херцеговине. чиј11 је непосреднн орган11за rop 11 носи.1ац Академија наука 11 
уi\Јјетности Босне 11 Херпеговttне. 

Током године сарадници Института су били ангажовани и на разним другим 
пословима 0.1 значаја за развој историјске науке у Босни и Херцеговини и Југосла
вији. То се огледа у активном учешћу сарадника Института на научним скуповима, 
nуб.тиковању ра.:Iова у научним часописима. учешћу у раду бројних редакција и 
учешћу у емисијама РТВ, као и разним другим виl!овима активности. 

Тако је у реализацији тематског дије.1а Плана рада Института током 1978. го
дине учествовала 25 сарадника, и то: 1 научни савјетник, 5 виших научних сарадни
ка, 5 научних сарадника, 2 стручна савјетника, 2 виша стручма сарадника, 3 асистен
та истраживача, 2 асистента и 5 спољних сарадника. Посебно је зна..,ајно нагласити 
да је Институт у току године nримио 3 нова млада сарадника. У раду је било 17 по
себних тема, један магистарски рад млађег сарадника, док је осам сарадника ради
ло на вншетомној књизи Историја народа Босне и Херцеговине. Према раздобљи
ма двије теме су из средњег вијека, три теме из османског периода (од којих једна 
.vшгистарски рад), двије теме из аустроугарског nериода, седам тема из периода из
међу два рата, двије теме 11з периода НОР-а и револуције и двије теме које захвата
ју дуже временске периоде. 

Од тема које су рађене током 1978. године завршене су: 

1. >>По,.уш<Јј Порте ;щ расе. m Црногорце почетко.н XV/11 сто:ьећа с _посебни.н 
О(..'Врто.н на насе.ъавшье на територију источне Босне«. аутора Енеса Пелидије (:"vta
ПICTapcКit рад). 

2.· »Босна и Херцеговина и стварање југословенске државе 19/В. године<<, 
аутора др Луке Ђаковића, 

3. >>Борба Срба Босне и Херцеговине за црквено-школску аутономију«, ауто
ра Боже Mauapa, 

4. »Радничка класа Сарајева /9/8-1941. године«, аутора Будимира Миличића, 
5. »Библиографија историје средњовјековне Босне« аутора др Паве Живко

вића, н 
6. »Библиографија радова из економске историје објављених у Босни и Хер

цеговини у периоду 1945-1978. године«, аутора :"vtp Душана Берића. 
Паво Живковић, асистент истраживач, одбранио је током 1978. године док

торску дисертацију под насловом »Твртко II - босански краљ«. 
У раду су и даље сљедеће теме, односно задаци, и то: 
1. Историја наро..за Босне и Херцеговине, три књиге на којој раде сарадници 

Института, и то: 
а. књига IV: др Нусрет Шехић 11 др Џевад Јузбашић, 
б. књига V: др Недим Шарац и др Ахмед Хаuировић 
ц. књига V1: др Здравко Антонић, мр Рафаел Брчић 11 др Расим Х урем. 
2. »друштвени о.июс11 у Бocнl/f,:pnje\1 XIV 11 по•1еп.:он XV вије"'<!«. иутори Јр 

П:I/Jt: )Ј\ивл:vоићп. 
3. »Православна црква у Босни 11 Херцеговини о..з XIV ..зо XVII стољећа,« 

аутора мр Бориса Нилевића, 
4. »Сарајево у XVJ вијеку«, аутора мр Бехије Златар, 
5. »Турска и револуција 1848- 1849. roшme у југословенским земљама«, 

аутора мр Душана Берића, 
6. »H:щiiONa.7HO mm1њe у Босни 11 ХерцеговiЈН/1 у свјеиу coщijn.шcпt'lliOГ 

рi!..ЈНIIЧког покреm«. а}'ТОра др Енвера Реuнћа. 
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7. »КПЈ н радннчюt покрет у Босни и Херцеговиюt /925-1929. године«, аутора 
мр Уроша Недимовића, 

8. »Улога »Гајрета« и »Народне узданице« у друштвено-полнтнчком животу 
Муслимана /918-1941. године«, аутора Ибрахима Ke:.type, 

9. »Радикална странка у Босни н Херцеговини l918-1941. године«, аутора мр 
То:.tислава Кра..:ьачи.ћа, 

10. »Дјелатност ХСС у Босни н Херцеговини /929-1941. године« аутора др 
Томислава Ишека, 

11. »Однос Трећсг Рајха н НДХ«, аутора мр Рафаела Брчића, 
12. »Национална н социјална структура НОП одреда у Босни н Херцеговини 

/941. године«, аутора Невенке Бајић, 
13. »Развој школства у Босни н Херцеговини 1941-1955. године«, аутора Ми

тра Папића и 
14. »Сто година социјалног оснгурања у Босни н Херцеговини«, група аутора: 

др Драго Боровчанин, др Илијас Хаuнбеговић, др Ибрахим Карабеговић и мр Саво 
Попара. 

Поред рада на темама, Институт је у сарадњи са Комисијом за историју 
Предсједништва ЦК СКБиХ организовао научио савјетовање »Четврта и Пета кон
ференција КПЈ за Босну н Херцеговину у историјском развитку револуционарног 
радничког nокрета 1938-1941. године« која је одржана 5. н 6. октобра 1978. године у 
Мостару. На Савјетовању су nодиесени сљедећи реферати : 

1. др Никола Бабић, уводни реферат, 
2. Угљеша Даниловић: »Четврта nокрајинска конференција КПЈ за Босну н 

Херцеговину и иови курс nартијске дјелатности«, 
3. Веселин Митрашевић: »Извори и литература о IV и V конференцији КПЈ 

за Босну и Херцеговину«, 
4. мр Рафаел Брчић: >>Босна и Херцеговина у политици Трећег Рајха и фаши-

стичке Италије 1938-1941. године«, 
5. др Стојан Томић : »Комунисти и босаискохерцеговачке nредратне прили-

ке«, 

6. др Кема.л Хреља: »Битна обиљежја привредне и социјалне структуре у Бос
ни и Херцеговини nред други свјетски рат«, 

7. др Лука Ћаковић: »Неке карактеристике рударства и индустрије у Босни и 
Херцеговини 1939-1941. године«, 

8. мр Ибрахим Бакић : »Југословенство у концепцијама KIU крајем тридесе
тих година«, 

9. др Недим Шарац: »Концепције КПЈ о народној аутономији Босни и Хер
цеговине у свјетлу историјских докумената~<, 

10. др Енвер Рецић: »Проблематика националног комплекса Босне и Херце
говине у политичкој активности руководства КПЈ за БиХ 1937-1940. године«, 

11. мр Урош Недимовић: »Осврт на народнофронтовску политику КПЈ за 
Босну и Херцеговину 1938-1940. године«, 

12. др Ибрахим Карабеговић : »Однос КПЈ и социјалиста у Босни и Xepцeгo
BIIHII у ГO.JIIHil\Щ nред .lpyПI CBjeTCI'\1 рат«. 

13. др Милан Гаковић : »Рад КПЈ у &осни и Херцеговини на стварању Народ
ног фронта 11 С<tвеза зе:~о1.ъорадннка«, 

14. др Томислав Ишек: »Однос католичкнх клерикалних кругова према рево
луционарном покрету у Босни и Херцеговини у другој nоловини тридесетих годи-
на«, 

15. Убавка Вујошевић: »Кадрови нз организација КПЈ у Босни и Херцегови-
НИ«, 

16. др Ахмед Хаuировић: »КПЈ у борби за јединство радничке класе тридесе
тих година<<, 

17. Нада Митрашевић: »Глас савеза радника и сељака као извор за историју 
радничког покрета у Босни и Херцеговини«, 

18. мр Мирољуб Васић: »Револуционарни омладински покрет у Босни н Хер
цеговини уочи наnада фашистичких држава на Југославију (1938-1941), 
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19. др Здравко Антонић: »0 активности КПЈ на друштвено-политичкој актив
ности жена уочи рата«, 

20. мр Ђорђе Пиљевић: »КПЈ у Херцеговини nред рат«, 
21. др Миле Коњевић: »Одраз привредних и друштвених прилика на развој 

комунистичког покрета у Босанској крајини у вријеме Четврте и Пете конференци
је КПЈ за Босну и Херцеговину«, 

22. др Душан Лукач: >>Омасовљавање и изградња КПЈ у Босанској крајини 
1938-1941. године«, 

23. :.IP Драго Боровчан11н: »Обнова 11 развој nартијске организације на сара
јевској регији 1937- 1941. год11не«, 

24. Будимир Миличић: »Организациони развој н идејна струјања у партијс
кој организацији Сарајева 1937-1941. године«, 

25. Џевад Пашић: >>Неке карактеристике развоја радничког и комунистичког 
покрета у Тузли од 1938. до \940. године«, 

26. Милан Вукомановић: »Класна борба бањалучког пролетеријата и дјелова
ње КПЈ и СКОЈ. 193 7-1940. године«, 

27. Славица Хречковски: »Организационо стање и дјелатност мјесиих органи
зација КПЈ и СКОЈ-а у Босанском Броду и Дервенти уочи рата«, 

28. Менсур Сеферовић: »КПЈ и напредна омладина у Мостару 1937-1941«, 
29. др Фазли ја Алика.пфић: »Револуционисање мостарске омладине кроз рад 

муслиманске народне библиотеке у Мостару« и 
30. Небојша Радмановић: »Наnредна бањалучка друштва као облик легалног 

дјеловања Партије у Бања Луци и Босанској крајини«. 
У току 1978. године Институт је припремио за штамnу или издао сљедеће 

књиге: 

а. Објављене књнге: 
1. »Синдикални покрет у Босни н Херцеговини између два рата«, аутора др 

Ахмеда Хаuировића, 
2. »Бања Лука у новијој историји 1878-1945. године« 
3. »Прнлозн« Института за историју бр. 14-15. 
б. Књиге у шта м п и: 
1. »Реформнстнчкн правац у радннчком покрету Босне и Херцеговине 

1921-1941. године«, аутора др Ибрахима Карабеговића, 
2. >>Изградња босанскохериеговачке државностн у условима НОР-а«, аутора 

др Драге Боровчанина. 
3. >>Аутономни покрет Муслимана у вријеме аустроугарске управе у Босни н 

Херщ:rовннн«, аутора др Нусрета Шехића. 
Поред задатака утврђених Планом рада Института за 1978. годину, Институт 

се, као и његови сарадници nојединачно, ангажовао и на другим значајним научним 
задацима. 

Тако је Институт био суорганизатор или је посредством својих сарадника 
узео учешћа на низу научних скуnова и конференција, и то: 

а. На иаучном скупу, nосвећеном Осмој конференцији загребачких комуни
ста, одржа но м крајем фебруара 1978. године, учествовали су: 

1. др Ибрахим Карабеговић, који је поднио реферат: »Подршка организације 
КПЈ у Босни и Херцеговини Титовој антифракцијској линији« и 

2 . .Јр Не.:щ.\1 Шаран. »Осврт на грађанску no.11tт1tкy у Кра.ъевнни СХС краје.\1 
20-тих год11 на«. 

б. На научном скупу »Тито, радиичка класа и синдикат«, учествовао је др Ах
мед Хаuировић, и поднио реферат: »Развој и рад синдиката у Босни и Херцеговини 
од доласка новог руководства до слома старе Југославије«. 

ц. На научиом скупу »Револуционарна мисао и дје.по Филипа Филиповића, 
одржаном децембра 1978. године у Београду учествовао је др Ибрахим Карабего
внћ. који је nодн1ю реферат: ))Сарадња Ф1t.111na Ф!t.1ШЮВ11ћа с раднички.-.1 nокрето"t 
Босне н Херцеrов11не до Конгреса у је.:tнњења«. 

д. На међународном конгресу турколога, одржаном у Сарајеву од 18. до 22. 
септембра 1978. године, учествовао је мр Душа н Берић, који је реферисао о теми: 
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»Османско царство и евроnска рево.1ущtја 1848-1849. године«. 

е. На Међународној конференцији истор11чара у Линцу nоднио је "'Р Урош 
Недимовић реферат: »У.1ога жена у раднltЧКО\t nокрету Југос.1авије до 1938. годи-
не«, 

ф. На научном скуnу, »Отnор народа Босне и Херцеговине аустро-угарској 
окуnацији 1878. године«, учествова.111 су: 

Ј. мр Душан Берић - реферат: »Лог.1ед на .1итературу о отnору аустроугарс
кој окуnацнј11 Босне и Херцеговине 1878. године. 

2. др Лука Ћаков11ћ - реферат: »Jocltn Јурај Штrюс..,tајер nрс ... ш аустроугарс· 
кој окуnациј11 Босне и Херцеговине 1878. годнне«, 

3. др Uевад Јузбашић учествовао је у дискус1tј11 »0 нек11м карактеристикама 
отnора аустроугарској окуnацијн Босне н Херцеговине 1878. год11не«. 

г. На сједници Комисије чехос.1овачко-југословенских историчара, одржаној 
октобра 1978. године у Скоnљу, учествовао је мр Урош Недимовић н nоднио рефе
рат: »Подршка народнофронтовских снага у Боснн 11 ХерцеговltЮI Чехословачкој 
реnуб.1ици 1937-1938 - године«, 

х. На t1аучном савјетовању, одржано..,1 у Ново .. 1 Саду од 23-25. 11. 1978. годи
ltе на те,1у: »Во јводтш у 1943. годннtt« учествовао је др Pacll\1 Хуре\1 тек сто"': »0 
неКit'-1 с.1ичности"1а у развоју НОП-а у Босни 11 Херцеговини и Војводини и nотреби 
сарадње у юучавању развитка НОП-а у овим зе"t.ъача«. 

и. На научно:-.1 скуnу »Живот и дје.1о Петра Кочића« учествова.1а је Мирјана 
Трнинић - реферат: »Доку:-.1ентарна грађа - nр11.10г IIOBII\1 сазнањи.'v1а о Петру 
Кочићу«. 

ј. У дискусији о »Пројекту историје СКЈ« коју Је у сеnтечбру 1978. године 
органюова.1а Ко....,исија Предсједништва СКЈ за ltСТОЈН!ју учествова.1и су: др Здрав
ко Антонић, др Драго Боровчанин и др Ибрахll\1 Карабеr-овнћ. 

к. У дискусији »Како юучаватн историју« коју је организовао Радио Сараје-
во - nрви nрограм, 9. маја 1978. године, учествовао Је др Paclt\1 Хуре\1. 

Сарадющ11 Института су објавили већи број научннх 11 стручннх радова, и то: 
а. члан ци 11 расnраве: 
1. др Здравко Антонић, »Сnровођење одлуке Партије о nоднзању устанка у 

Сарајевској об.1астн«, »Сарајево у рево.1уц11ј11« юы1га 11. 11 »0 садржају nрва TPII 
броја ратног Ослобођења«, Зборник радова Музеј01 револуције БиХ, бр. 2, Сарајево 
1978. 

2. др·Драго Боровчанин, »Настанак 11 развој орг:lна народне в.1асти у Бањој 
Луци 1941-1945. године«, >>Бања Лука у новијој истор11јн«, Бања Лука 1978. године. 
»Обнова и развој организације КПЈ на сарајевској регији 1937-1941. године«, 
»Оnредјељења« часоnис за теорију и nраксу сощtја.11tстнчког са,юуnравног друшт
ва«, бр. 9/1978, »Одлуке Другог засједања АВНОЈ-а 11 по.1ожај Босне 11 Херцегови
не«, »Л11ца«, часопис 'v1.1адих за друштвена n1пања, ку.пуру 11 у'v1јетност, бр. 8/ 1978. 

3. "'Р Рафае.1 Брчић, књ1tга: »Ливањск11 1\раЈ у рево.1ущюнарном радничком 
nокрету 11 НОР-у«, Оnштински одбор СУБНОР-а Л11вно, НИШРО »0с.1обођење«, 
Сарајево 1978. год11не, (nрви коаутор), ч.1анак »Ита.111јански п.1анови у >>НдХ« 
1941-1943« (с nосебни"' осврто:-.1 на значај nривредног nотенцијала Босне и Херце
говине}, »При.1ози«, бр. 14-15/1978, >>Војне 11 nол1пнчке \lljepe ol\ynaтopa и квltС.111Н· 
га на гушењу устанка«, >>Војноисторијски г.1асник«. бр. 3/78, »Окуnащюю1 систе:-.1 
11 в.1аст усташке НДХ у Сарајеву 1941-1943. године«, >>Сарајево у рево.1уцији« књи
га бр. 2. Сарајево 1978, »НДХ« инструмент ексnлоататорске n0.111ПIKe Трећег Рајха 
у БиХ 1941-1945. године«, Зборник радова Музеја револуције БиХ, бр. 2178, >>Босна 
и Херцеговина у nлановима Трећег Рајха и фаш1tстичке Италије 1938-1941. годи
не«, »Оnредјељења«, бр. 9178. 

4. др Лука Ћаковић, »Од традиције до савремене мед1щине«, »Прилози раз
воју медицннско-фармацеутске Мltсли у БиХ од 1500. ло 1850. ГO.illiHe«, у издању Ре
nубличке заједнице за научни рад, Сарајево 1978. год11не 

5. др Ахмед Хаuировић, књига »Синдикални nокрет у Босни и Херцеговини 
1918-1941. године«, и ч.1анци : »Борба радништва Босне 11 Херцеговине за nобољша-
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ње положаја 1921-1929. године«, Зборник радова Музеја револуције БиХ бр. 2/78 
»Економски положај бањалучких радника и борба за његово побољшање у периоду 
19Ј8-Ј929. године«, »Бања Лука у новијој историји«, Бања Лука 1978. 

6. др Расим Хурем, »Војна организација устанка у Босни и Херцеговини 11 од
луке савјетовања у Столицама«, Војно историјски гласник<<, бр. 1/77. 

7. др Томислав Ишек: »Дјелатност хрватских странака у Бањој Луци од Ј918. 
до 1929. године, Бања Лука у новијој историји, Бања Лука 1978; }}О социјалној 
структури хес у Босни и Херцеговини до 1929. године«, ПрИЛОЗ11 бр. 14-15178, 
»Дјелатност Културбунда и Фолксдојчера«, Сарајево у револуцији, књига 2, Сара
јево 1978. године. 

!!. др Uевад Јузбашић, »Покушај стварања пО.lЈПЈ1Чког савеза юмеђу вођства 
српског и муслиманског покрета у Босни и Херцеговини«. »Прнстози« бр. 14-15178: 
дискусија О национа.1ној политици Петра Кочића и групе »Отаuбина«, Бања Лука 
у новијој историји, Бања Лука. 1978. године. 

9. Ибрахим Кемура, »Преузимање »Гајрета« од стране Муслиманске народ
не организације 1907. године«, »Прилози« Института бр. 14-15./78. 

10. Будимир Миличић, >>Организационо-по.'lитичка изградња Социјалистич
ког савеза радног народа Босне и Херцеговине 1945-1963. године«, »Прилози«, бр. 
Ј4.15178, 

78. 
1 Ј. мр Борис Нилевић, »Војвода Иваниш Павловић«, »При.юзи« бр. 14-15/ 

Ј 2. др Не дим Шарац, »0 неким карактеристикама иде ј не усмјерености првих 
радничхих удружења у Бањој Луци«, »Бања Лука у новијој исЈоријlи«, Бања Лука 
1978. »Осврт иа грађанску политику краљевине СХС«, »Осма конференција загре
бачких комуниста и развој КПЈ-СЮ као модерне партије радничке класе«, Загреб 
Ј978. »Концепције КПЈ о народној аутономији БиХ у свјетлу историјских докуме
ната«, »Преглед«, бројеви 10-11178 (проширена верзија тога чланка објављена на 
енглеском језику у часопису »Survey« Сарајево бр 4/78. 

Ј3. мр Урош Недимовић, »Прилог освјетљавању улоге комуниста у развија
њу класног радничкоr покрета у Бањој Луци и околини (1921-1923)«, »Бања Лука у 
новијој историји«, Бања Лука 1978. године«, »Радничка штампа у Босни и Херце
говини о процесу Владимиру Чопићу и друговима nочетком 1922. године«, »Живот 
и дјело В. Чоnића«, Ријека 1978. »0 развитку радничког покрета у Југославији 
(1935-1939)« lnteшationale Tagung Нistoriker der Arbeiterbewegung (XI 1iпzer Kon
ferenz 1975)« Wien 1978. 

14. др Нусрет Шехић: »Мјере режима на сузбијању дјелатности Клуба акаде
мичара Бања Лука, Бања Лука у новијој историји, Бања Лука 1978. 

15. мр Бехија Златар, »0 некнм муслиманским феуда.гшим nородицама до 
краја XVI стољећа«, »Прилози« бр. 14-15/78. и »0 Малкочима (Прилог питању 
изучавања муслиманских беrовских породица у Босни и Херцеговини у XVl вијеку) 
»Прилози за оријенталну филологију,« бр. 26178. 

б. Критике и прикази 

1. др Драго Боровчанин: Др Бранко Петрановић и Чедомир Штрбац, »Исто
рија социјалистичке Југославије«, »Прилози« бр. 14-15178, Др Ахмед Хаuировић: 
»Синдикални покрет у Босни и Херцеговини 1918-1941. године«, »Комунист«, ор
ган СЮ и СК БиХ, од 1. септембра 1978. године. 

2. мр Рафаел Брчић: >>Борбени пут Шесте пролетерске НОУ (источнобосанс
ке) бригаде«, >>Преглед« часопис за друштвена nитања, бр. 10-11178. 

3. Будимир Милнчић: др Ахмед Хаuировић, »Синдикални покрет у Босни и 
Херцеговини 1918-1941. године«, >>Прилози«, бр. 14-15178, 

4. мр Борис Нилевић: Здравко Кајмаковић, >>Георгије Митрофановиh«, 
»Прилози<< бр. Ј4-15178. 

5. Енес Пелидија: Др Радован Самарuић, »Сулејман и Рокселана« »Прило
зи« бр. 14-15/78 и др Адем Ханџић: »Тузла и њена околина у XVI вијеку«, Повијест 
наставе бр. 1 Загреб 1978. 



6. др Нусрет Шехић: »Историја српских шко.1а у Боснв и Херцеговини«, 
»Прилози« бр. 14. и 15./78. 

7. мр Бехија З.1атар: »При.1ози за оријента.1ну фи.1о.1огију бр. XXV«, »Лри
.lОЗИ« бр. 14-15178. 

и. Хронологије 

1. Мн.1 11Чttћ Бу.:tю111р је юра.:ttю » Бttб.1110граф11ју ри.:tова сара.:tннка Инсппу
ПI за историју у Сарајеву 1959- 1978«. »Пptt.lOЗII« бр. 14-15.178 11 »Хроно.1оп1ју 
најзначајннјнх .ЈОгађаја 11з ttсторнје Парп1је у Босн11 11 Херцегов11н11 1947- 1948. 
ГО.Ј.« Трн.:tесет го.:tнна КП БнХ - СК БнХ Capajeno 1978. 

д. Остало 

1. др Здравко Антонић, др Илијас Хаuибеговић и др Недим Шарац изради.1и 
су Студијски nројект за прву књигу »Историја СК БиХ«, 

2. мр Душан Берић је слушао наставу турског језика на Филозофском факул
тету у Сарајеву, 

3. ~Р Драго Боровчанин, израдио нацрт Студијског пројекта за другу књигу 
»ИсториЈа СК БиХ«, одржао предавања на .зоа сеvшнара просвјетних радника са 
региона Сарајева на тему »Послијератни развитак Босне и Херцеговине«, учество
вао у разговору »Историчари о АВНОЈ-у«, који је органнзова.1а РТВ Сарајево 
28. 11 . 1978. године и рецензирао два прн.1ога за књнгу >> Истор11ја Фоче«. 

4. мр Рафаел Брчић, рецензирао 15 ра.зова с научног скупа »Козара у НОБ
·И«, више прилога за едицију »Сарајево у рево.1уцнј11« и књиге Енвера Реuића: 
»Аиша Садиковић И_шка<< и _Пунише Ка.1~з11ћа : »У жнчано~~ кругу« и учествовао у 
разго~ору о ЧетврТОЈ и петоЈ конференциЈИ КПЈ за БиХ, КОЈИ је организова.1а РТВ 
СараЈево. 

5. др Ахмед Хаuировић израдио репtстре .rнtчнttx 111\tена н географских појмо
ва за књигу »Синдикални покрет у БиХ 1918-1941 «, написао око 40 страница текста 
под насловом »Напредна штамnа у Босни и Херцеговини до 1941. године«, који је 
емитован у три получасовне емисије на РТВ Сарајево, учествовао у изради настав
ног плана и програма за основне школе у СР БиХ, написао рецензије уuбеника за 
111 и IV разред гимназије и читанке за Vlll разред осмогодишње школе и учество
вао у изради оквирног програма за научио савјетовање у Мостару, 

6. др Расим Хурем, рецензирао рукопис Душана Оташевића »Обиљежја рево
луције«, 

7. др Џевад Јузбашић, обав.ъао пое-1ове руководиоца Поткомисије за истори
ју народа Босне и Херцеговине, nоред тога рецензнрао рукопис др ВасиЈ1ије Кола
ковић: »Светозар Ћоровић као наuиона.1н1t 11 пошпички радник«, .:tp И.1ијаса Хаuи
беговића : » Постанак ра.зничке класе у БиХ ~1 њен развој .зо 1914. године« и Марти
на У.:ювчића : »Травнttк за врије:-.1е аустроугарсl\е 1878- 191 8. го.зttне«. 

8. др Неди:\1 Шарац, с др Здравком Антоннћем и др Илвјасо:\.t Хацибего
вићем израдио студијскв пројект за прву књигу »Историја СК БиХ«, извршио ре
uензију рукописа »Вјерске заједнице и пол1пичка збнвања у Босни и Херuеговннн 
1878-1945. године«, учествовао у изради пројекта научног савјетовања »Четврта 11 

Пета конференција КПЈ за БиХ« одржаног у Мостару, учествовао у разговору о 
»Четвртој и Петој земаљској конференцији КПЈ за БиХ, који је организовала РТВ 
Сарајево, држао предавања на Факултету политичких наука у Сара ј еву, 

9. др Нусрет Шехић, рецензирао рукопис Боже Mauapa: »Борба Срба за 
црквено школску аутономију«, као руководилац тима за израду теме »Вјерске за
једнице и политичка збивања у Босни и Херцеговини од 1878. до 1945. године« при
премио уводни дио и резиме uјелокупне теме и редакторски уредио тему за nредају 
наручиоuу, радио као члан Комисвје за израду Наставног плана и програма за ос
новне школе у Босни 11 Херцеговини, за »Сутјеска филм« рецензирао рукопис сце
нарија филма »Омер-паша Латас« 11 текст Станка Перазића приnремљен за рјечник 
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>>0 терчино.1ошки\1 вишеструкостима у наставно-научној терминологији за истори
ју« за nотребе Института за језик и књижевност у Сарајеву. 

1 О. др Паво Живковић. држао предавања на Фи.1озофском факу"пету у Сара-
је ву. 

11. др Ибрахи:ч Карабеговић. др То\ШС.lав Ишек и мр Урош Недимовић. 
?држа.1и више предавања које је организовао Марксистичкн центар UK СК у Сара
Јеву. 

е. Piiд у редакшrјана н издавачки.н савјетима. 
Ј. У редакцији часописа »При.1ози« Института за историју у Сарајеву ра.:ш.1и 

су: ;:rp Џевад Јузбашић. одговооии уредник. ;:rp Здравко Антонић. др Нико.1а Бабић. 
др Ахмед Хаuировић, др Адем Ханцић и др Паво Анђе,Ћtћ, ч.1анови редакције и 
Ибрахlt\1 Ке;,.1ура, секретар редакције. 

2. У редакцији научног скупа »Козара у НОБ-11« ради.111 су др Здравко Анто
нић и '-IP Рафае.1 Брчнћ, 

3. У редакцији часописа »Преглед« радио је др Недим Шарац, 
4. У редакцији чacomtca » Годишњак Друштва историчара БиХ«, радно је др 

Paclt\1 Хурем. 
5. У реда1щ1tј11 часотн;а »Г.1аснttк Друштва apxltВC~o;ttx f"lднн~о;а Б1tХ<<, pa:нt.llt 

су др Недим Шарщ и мр Рафаел Брчић. 
6. У ре.Ја~о;щtјн часопнса >>Acta hi5torica oecoпomica JugщJa\ iae«. rа:ню је дr 

Uевц Јузбашић. . 
7. У реда~о;цttјн научио•· скупа >>Отnор аустроугаrској ш:уп.щ1tј11 БнХ Ј ~7~. го

.Јttне«, rад1ю је .ЈР Лу~о;а Ђаковнћ. 
~- У Ко.чисији и редакцији е.:шције »Сарајево у револуцији« ради.щ су др 

Здравко Антонић, \!р Рафае.1 Брчић и др Недим Шарац, 
9. \i РедакцtНЈНО\t о.Јбору .1је.1а »Исторttја Ch:J« ра:ню је др He:ttt\t Шарац. 
Ј(). У Ицавач~о;О\1 савјету BaHHOBIIHCKIIX ltЏања »0С.lОООђеЊ<Ј« [1ll.JIIO је др 

Драго Боровчаннн. 
11. У жиrttjy ИГРО »Свјет.1ост« Сарајево за награду нnјбо.ъег дје.1а 111 об.1а· 

слt науке ра.:ню је \!р Рафае.1 Брч11ћ. 
у .]ОЈ.;У\1еtпацнјн и нстшута је рађена обрада )) Г.lаса С1ободе<1. вrшена ре.].ОВ

на набавка књига, часописа и дневне штамне за nотребе Института, те на евиденти
рању цје.1окуnног документационог материја.1а похрањених у депоу документаци
је. 

Институт је остварио доста плодну сарадњу с научним установама друштве
но-nолитичким организацијама и органима, као и научним радницима у земљи. Она 
се ог.1еда, nрије свега, у чињеници да су на научном савјетовању » Четврта и Пета 
зема:ъска конференција КПЈ за Босну и Херцеговину у историјском развитку рево
.1уционарног радничког покрета 1938-1941. године«, чији је организатор био Инсти
тут и Комисија Предсједништва UK СК БиХ за историју узели учешћа сарадници 
Института за савремену историју у Београду, Института за хисторију радничког по
крста С1авоније из Славонског Брода, Института за историју Србије, Балкано.1ош
ког института Српске академије наука и уметности, Факу.пета nолитичких наука из 
Сарајева, Музеја револуције Босне и Херцеговине у Сарајеву и др. 

С Катедром за историју Фи.1озофског факулета у Сарајеву остварена је до
бра сарадња у низу nитања од заједничког интереса. Професори ове Катедре су чл
анови органа управљања у Институту. Научног вијећа Института, комисија за из
бор сарадника у научна звања, рецензенти многих радова и сл. 

И са Катедром за историју Филозофског факу.пета у Београду н с Катедром 
за историју Фuкултета nолитнчких наука у Сарајеву је остварена добра сарадња. 
Тако, поред осталог, млади сарадници Института завршавају nостдиnломске студи
је на Одје.ъењу за историју Филозофског факулета у Београду, пријављују док
торске дисертације и др. 

Посебно је остварена сарадња са Заједницом институщtја за новију историју 
народа и народности Југославије о низу nитања од интереса за историју народа и 
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народности Југос.1аВ11је. Нарочито је значајна сарадња у организацији научних ску
пова о пробле.'v!има од значаја за историју народа 11 наро.:~.ности Југославије у цje.lii· 
HIJ. ~ .. ТО'-ЈС ск.1опу су сара.Ј:нЈЩit И нсп пута узе.111 у•tешћа у н111у научннх скупова 
које је органюов<.~.l<Ј Заједн11Ш1 11.111 нека њен;1 ч:taHitl!a. u.J.Hl>CHO сара.:Iннuн ч.1ан1ща 
З<tje.J.tiiiUC су узе.111 учешћа на скуповюш које је органюuвао llнстнтут. 

И с Акаде~1ИјО'v! наука и у'vlјетности Босне и Херцеговине остварује се добра 
сарадња. Осам сарадника Института. др Здравко Антонић, ~1р Рафае.1 Брчнћ, др Ах
'v!ед Хаuнровић, др Лука Ђаковић, др Pacи'vl Xype'vl, др Uевад Јузбашић, др Heдl!'vl 
Шарац н др Нусрет Шехнћ, сарађују на изради три књиге Историје народа Босне и 
Херцеговине, а др Uевад Јузбашнћ је и руководилац Поткомисије за аустроугарскн 
период. 

Када је рнјеч о међународној иаучној сарадњн, онда треба казати да није на 
завидној висини. Институт је редовно присутан само на Евроnској конференцији за 
1tстор11ју радничког nокрета која се сваке ГОЈ.Itне uдржава у Лннцу, Аустр11ја. O.:I 
1977. године сарадници Института nрисуствују и Конференцији југословенско-че
хословачке комисије за историју, те Конференцији југословенско-британске коми
сије за историју другог свјетског рата. Остала сарадња је од случаја до случаја и 
нема значајније ефекте. 

Органи уnрављања, органи руковођења и стручне службе Института обав.ъа
ли су редовно nослове npe:-.1a Плану рада. Један од важнијих пос.1ова који је обав
.ъен јесте доношење Статута Инсппута. којн\Ј је органюаuнја Инсппута npll.la
гoђeнa Закону о удруженоч раду. 

Ево и састава органа уnрав.ъања: 
1 Предсједник Збора радника је др Нусрет Шехић, научни савјетник, 
II Савјет Института: 
Предсједник: 
Др Ax'vleд Хаuнровић, 
Ч.1анови из састава радника Института: 
\ . мр Рафаел Брчић, 
2. Фатима Хастор, 
З. Драгица Герзнћ, 
4. Будимир Миличић, 
5. мр Ypow Недимовић, 
6. др Паво Живковић. 
Чланови које су именовали, односно делегирали nредставници друштвене за-

једнице: 
а. Именовани од Скуuштине СР БиХ 

БиХ, 

1. Веселин Мнтрашевић, стручно-nоЛЈпички радник у ЦК СК БиХ и 
2. Матко Ковачевић, стручно-по.1ИТИЧКИ радник у Репуб.1ИЧКОМ вијећу се 

б. Делегирани од: 
1. Фи.1озофског факултета у Сарајеву: др Рце Петровић. редовни професор 11 
2. Репуб.1ичке заједнице за научни рад: др Илијас Хаuибеговић, доцепт. 
Научно вијеће Института има 13 ч.1анова. које сачињавају: др Недим Шарац, 

научни савјетник, nредсједник, др Ax'vleд Аличић, др Здравко Антоннћ, виши науч
нн сарадник, ч.1ан Комисије Предсједннштва ЦК СКБиХ за историју, мр Душко 
Бер11ћ, асистент-истраживач др Драго Боровчанин, научнн сарадник, мр Рафае.1 
Брчић, стручни савјетник, др Лука Ђаковнћ, научни сарадник, др Uевад· Јузбашић, 
.:1р Ибрахим Карабеговић, мр Томис.1ав Краљачић, асистент, др Божо Mauap, ди
ректор Архива БиХ, др Енвер Реuић 11 др Ми,,ан Васић. 

Директор Института је др Ибрахим Карабеговић, научни сарадник. 
Закључу јући овај nриказ, може се казати да је активност Института н у 1978. 

години била nлодна и да су сарадници, углавном, извршили своје радне задатке. 

др Драго Боровчанин 
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