
америчких и југословенских историчара, на Плитвицама, Југосла~ 
вија. Остала сарадља је изостала. 

Значајно је наnоменути да су два сарадника Института добили 
награде у 1980. години. Др Драго Боровчанин је за кљигу »Изградња 
босанскохерцеговачке државности у условима НОР-а«, објављена 1979. 
године у издању »Свјетлост«, добио награду »4. јул« Савеза удру
жења бораца НОР-а Југославије и републичку награду за науку 
»Веселин Маслеша«. . · 

Др Нусрет Шехић добио је годишњу награду Института за кљи

гу »Аутономни покрет Муслимана , у Восни и Херцеговини«, коју је 
издала сарајевска »Свјетлост« 1980. године. 

Органи управљаља; органи руковођеља и стручне службе Ин
ститута обављали су редовне послове према плану рада. 

Ево и састава органа управљања: 

I Предсједник Збора радника је др Нусрет Шехић, научни са-
вјетник. 

П Савјет Института: 

Предсједник: 
Жељка Врдољак, библиотекар. 

Чланови из састава радника Института: 

1. Војка Бесаровић, 
2. др Лука Ћаковић, 
З. др Расим Хурем, 

4. Сабаха Хусеиновић, 
5. Ибрахим Кемура, и 
6. Владо Станишић 

Чланови који су именовани, односно, делегирани представници 

друштвене заједнице: 

а. Именовани од Скупштине СР БиХ: 

1. мр Дубравка Шкарица и 
2. Боро Шућур. 
б. од Филозофског факултета у Сарајеву - др Милан Васић, 

редовни професор. 

ц. од Самоуправне интересне заједнице за науку Босне и Хер

цеговине - др Милан Гаковић, ванредни професор. 
Научио вијеће има 13 чланова, а сачињавају га: др Недим Ша

рац, научни савјетник, предсједник, Ахмед Аличић, др Здравко Анто

нић, виши научни сарадник, члан Комисије Предсједништвэ ЦК СК 
БиХ за историју, мр Душан Берић, асистент-истраживач, др Драго 

Боровчанин, виши научни сарадник, мр Рафаел Брчић, научни са

радник, др Лука Ћаковић, виши научни сарадник, др Џевад Јузба

шић, виши научни сарадник, др Ибрахим КарабеговИћ, виши нау-· 
чни сарадник, мр Томислав Краљачић, асистент, др Божо Маџар, 

директор Архива Босне и Херцеговине, др Енвер Реџић и др Милан 

Васић, редовни професор. 

Директор Института је др Ибрахим Карабеговић. 

др Драго Боровчанин 
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назије«, »Свјетлост« Сарајево, 1978, »Годишњак Друштва исторнчара 
БиХ«, бр. 27-30/1977-1979. 

t~. Научни npojexтu 

У Институту су у току 1980. године израђена два пројекта, док 
је један сарадник био ангажован у изради још два пројекта, и то: 

1. др Драго Боровчанин, израдио је пројект за другу књигу 

»Историја Савеза комуниста Босне и Херцеговине«; 
2. др Недим Шарац, др Расим Хурем, др Ахмед Хаџировиh и Не

венка Бајић, спољни сарадник, израдили су пројект за научни скуп 

»Револуционарни раднички покрет, НОБ-а и социјалистичке рево

луције у Херцеговини« и 

З. др Недим Шарац је учествовао у изради пројекта за научне 

скупове »Обласна конференција КПЈ у Скендер-Вакуфу 1942. гvди
не« и »Генерални штрајк рудара и хусинска буна 1920. године«. 

д. Остале активности 

Више сарадника Института је било анrажовано у својству члано

ва редакција појединих зборника радова и научних часописа у Босни 

и Херцеговини и Југославији, један број као предавачи на факултети

ма, у припремаљу »Прилога« и иступању на радију и телевизији, у 

сс.вјетима појединих радних организација из области науке и кул
туре и многим другим активностима. 

Остварена је плодна сарадња Института са научним установа
ма и појединим научним радницима из читаве Југославије. Ову Itон

статацију потврђује чињеница да су сарадници Институ't'а позивани 

на научне скупове који су организовали поједини институти за исто
рију из Југославије, или да су се јављали са прилозима у научним 

часописима, односно, да је добар број сарадника ван Института објавио 

своје радове у »Прилозима« Института. Посебно је развијел:а широка 

сар:щња са Катедром за историју Филозофског факултета у Сара

јеву у свим питањима од заједничког интереса. Професори ове Ка

тедре су чланови органа управљаља у Институту, чланови Паучног 

вијећа, Редакције »Прилога«, чланови Комисија за избор сарадника 

Института у научна звања и сл. На овој Катедри млади сарадници 
Института завршавају постдипломски студиј. Слична сарадња, али у 

нешто мањем обиму, остварена је и са Катедром за историју Фило

зофског факултета у Београду и Факултета политичких наука у 
Сарајеву. 

Сарадња је, у складу са потписаним самоуправним споразумом, 
разъијена и са Академијом наука и умјетности Босне и Херцегови

не. 

Међутим, када је ријеч о међународној научној сарадљи, треба 

рећи да она ни у 1980. години није имала неких већих успјеха. 

Наиме, Институт је био присутан само на конференцији за историју 

радничког покрета која се сваке године одржава у Линцу (Аустрија), 

на XV конгресу историчара свијета у Букурешту и на Савјетовању 
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мемоарске грађе о Јеврејима Југославије - Јеврејски историјски 

музеј, Београд 1979, »Прилози« бр. 17, Сарајево, 1980. 
2. мр Душан Бериh: »Историјски значај срnске револуције 1804. 

године« (осврт) •Прилози« бр. 17, Сарајево, 1980; Љ. Алексиh-Пајко

виh: »Политика Италије према Србији до 1870. године«, »Прилози« 

бр. 17, Сарајево, 1980. 
3. др Драго Боров'Iанин: др Војислав Кецмановиh Ћедо; »Ратни 

дани«, НИШРО »Ослобођеље« Сарајево 1980, »Прилози« бр. 17, Са
рајево, 1980; »Криза НОП-а у источној Босни 1941. и почетком 1942. 
године«, »Семберија у НОР-у<<, »"Универзал«, Тузла 1980 (дисi<усија). 

4. мр Рафаел Брчиh: »Подгрмеч у НОВ-и и социјалистичкој ре
волуцији 1941-1945« - научни скуп одржан у Босанској Крупи од 

ЈО-12 децембра 1979. године, »Прилози« бр. 17, Сарајево, 1980; )>:Мило
рад Гајиh: »Партизански новинар Нихица Павлиh«, »Комунист« изда

ље за Босну и Херцеговину, бр. 1206 од 1980. године. 
5. др Ахмед Хаџировиh: Сабрана дјела Јосиnа Броза Тита под 

насловом »Догађаји од судбоносног значаја«, (други том), »Политика«, 

Београд, бр. 23259 од 9. 3. 1980; Милорад Гајиh: »Партизански новинар 
Никица Павлиh« - под насловом »Путоказ изучавања наше револу
ције«, »Ослобођеље«, Сарајево, бр. 11511 од 18. 6. 1980. године. 

6. др Расим Хурем: дискусија на савјетоваљу »Војводина 1943. 
године«, Нови Сад, 1980. 

7. Вера К ац: др Драго Боровчанин: »Изградња босанскохерцно
вачке државности у условима НОР-а«, »Свјетлост«, С<1рајево, 1979, 
)>Прилози« бр. 17, Сарајево, 1980; др Лука Ћаковић: »Прилози за де
мографску и ономастичку грађу Босне и Херцеговине«, ЈИЧ бр. 3-4, 
Београд, 1979; Ј. Ј. Хортон »JIU'g.os'lavia Wo:rd BЉ1iogгa!Phka!l Series«, 
JIC, br. 3·-4, Beogra.d, 1979. 

8. мр Борис Нилевиh: »0 рађаљу новог друштва и цивилизације 
у дјелу проф. Десанке Ковачевиh-Којиh »Градска насеља средњевје

ковне босанске државе«, »Веселин Маслеша«, Сарајево 1978, »Прило
зи« бр. 17, Сарајево, 1980; "хилендар« - југословенска ревија, Бео

град 1978, •Прилози« бр. 17, Сарајево, 1980. 
9. Сенија Пенава: Јованка Кецман: »Жене Југославије у рад

ничком покрету и женским организацијама 1918-1941<:, »Народнil 

књига«, Београд 1978, »Прилози« бр. 17, Сарајево, 1980; >-Го;;;ишњак 

Друштва историчара Босне и Херцеговине 1977-1979, Сарајево, 1979, 
>>Прилози« бр. 17, Сарајево, 1980. 

1 О. др Нусрет Шехиh: Ибрахим Карабеговиh: >>Реформистички 

nравац у радничком nокрету Босне и Херцеговине 1919-1941«, »При
лози« бр. 17, Сарајево, 1980; др Бранислав Глигоријевиh: »Парламен
таризам и политичке странке у Краљевини СХС 1918-1929«, »Прило
зи« бр. 17, Сарајево, 1980. 

11. др Паво Живковиh: Михаило Диниh: »Срnске земље у сред
њем веку, СКЗ Београд 1978, »Годиwњак Друштва историчара БиХ«, 

бр. 27-30/1977-1979; др Лука 'Ваковиh: »Прилози за демографску 
и ономастичку грађу БиХ I <<, АНУБиХ, кљ. 23, Сарајево 1979, »Прило
зи« бр. 17, Сарајево 1980; Станко Перазиh: »Iсторија за III разред гим.,-

26- Прилози 4DJ.-



9. Будимир Миличић: »Организациони развој и идејна струја
ња у Мјесној организацији КПЈ Сарајево 1937-1941. године«, Збор!-IИК 
»Четврт а и Пе'l'а конференција ПКЈ за Босну и Херцеговину у исто

ријском развитку револуционарног покрета 1938-1941«, Сарајево 

1980; »Историјски аспекти развоја Босне и Херцеговине од 1945. до 
1963. године«, Радио-Сарајево - Трећи програм, година IX, бр. 29, 
Сарајево, 1980. 

10. мр Урош Недимовић: <»Оснивачка Обласна конференција 
НОФ-а за Босанску крајину 1944. године«, »Зборник радова« Музеја 
револуције Босне и Херцеговине, Сарајево 1977-1978; »Основни прав
ци и облици народнофронтовске политике 1938-1941. године«, Збор
ник »Четврта и Пета конференција КПЈ за Босну и Херцеговину у 
историјском развитку револуционарног покрета 1938-1941. године~<, 
Сарајево 1980; ·»Diie RoJle dег F1гaJUen in detr A·гbei·tel!'lbewegi\Юg JIUJgosJa
wien Ьi>s 1939«, Inteгnwti'0111aile Tagung der Н!Lsltlo~riikeг der .Aiгbeirteгbewe
gung, XIV, Linzeг :К.OIIlferenz, TeiJ П, Wden 1980; »Подршка народно
фронтовских снага у Босни и Херцеговини ЧСР (1937-1938), »Мин
хенскиот договор и југословенскиоте чехословачките народи«, Скопје, 

1980. 
11. мр Борис Нилевић: •»Из живота посљедњих Павловића«, Го

дишњак Друштва историчара БиХ, бр. 28-30, Сарајево 1979; »Учешliе 
војводе Петра и кнеза Николе Павловиh.а у политичком животу сред

њовјековне Босне«, »Прилози« бр. 17, Сарајево, 1980; »Прилог музи
чког живота средњевјековне Босне«, Звук, југословенски музички ча

сопис бр. 2, Сарајево 1980. 
12. мр Енес Пелидија: »Поход босанских паша на Црну Гору од 

170ti. до 1714. године.:, >>Прилози« бр. 17, Сарајево, 1980. 
13. мр Бехија Зла.тар: »Подаци о становништву Сарајева у по

пису босанског санџака 1604. године«, Прилози« бр. 17, Сарајево, 1930. 
14. др Паво Живковиh.: >>Босна у другој деценији XV стољећа«, 

Треh.и програм радио-Сарајева, бр. 29/80; »Босанско-уrарски ра·rови у 
средњем вијеку«, »Војна енциклопедија св. I (исти рад у Енциклопе
дији Југославије св. 1); »Кредитно-трговачке везе Браила Тезаловића 
са Дубровчанима«, Згодовиснки часопис бр. 3-4/80; »Лепра и лепро
зоријуми у средњовјековној Босни«, Часопис за социјалну медицину 

БиХ, бр. 1/79; »Велика епидемија куге у сутјешком крају 1742-1743«, 
Часопис за социјалну медицину БиХ, бр. 1/80; »Леnра у средњо
вјековној босанској држави«, Acta histoгica rnedicinae, ph.a·rnnamiae et 
veterin.ae, BeogгaJd 1980; »Лепрозоријуми у средњовјековној босанској 
држави према подацима Дубровачког архива«, Aota blstorica medi
cinae, pha;rшaФiae et veterinae«, Beogц-ad 1980; »Прве вијести о босан
ској ковници новца послије смрти Твртка I Котроманиh.а; Годишњак 
Друштва историчара Босне и Херцеговине бр. 27-30/1977-1979. 

б. При"Кази, 'дис"Кусије и осврти 

1. Војка Бесаровиh., Вељан Атановски:» Пад Херцеговине«, »На
родна књига«, Београд, 1979, »Зборник« бр. 4, Студије, архивске и 
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развој КПЈ на сарајевској регији 1937-1941. године«, Зборник » Четр
та и Пета конференција КПЈ за Босну и Херцеговину у историјском 

развитку револуционарног nокрета 1938-1941. године<<, Сарајево 1980. 
године; »Елементи босанскохерцеговачке државности у закључцима 

Септембарског савјетовања 1941. године«, Зборник »Војно-политичке 
савјетовање у Столицама«, Београд 1980; »Мајевичани у борбама на 
Романији«, »17 мајевичка бригада«, »Универзал«, Тузла 1980; »Наста
нак и развој органа народне власти у Семберији и на Мајевици 1942. 
године«, »Семберија у НОР-у и револуцији«, Тузла 1980; »Настанак и 
развој народне власти на Козари 1941-1945. године«, Зборник "Ко
зара у НОР-у«, Национални парк ·»Козара« Приједор 1980; »Македо
нија во одлуките на второто заседаније на АВНОЈ «, ·»Основанета и 
развојат на Комунистичката партија на Македонија«, Скопје 1980, 
втора књига. 

3. мр Рафаел Брчиh: »Босна и Херцеговина у плановима Треhег 
Рајха и фашистичке Италије 1938-1941. године« Зборник » Четврта 
и Пета конференција КШ за Босну и Херцеговину у историјском 

развитку револуционарног покрета 1938-1941«, Сарајево 1980; »Поза
дина специјалних војнополитичких мјера њемачког окупатора и уста

та на Козари<<, Зборник »Козара у НОР-у и социјалистичкој рево

луцији«, Национални парк »Козара« Приједор 1980; »Војне и поли
тичке мјере окупатора и квислинга на rушењу устанка 1941. године«, 
Зборник »Војно-политичке савјетовање у Столица·ма«, Београд 1980 

4. др Лука Ћаковиh: »Неке карактеристике индустријског ра
звоја Босне и Херцеговине 1938-1941. године«, Зборник »Четврта и 
Пета конференција КПЈ за Босну и Херцеговину у историјском ра

звитку револуционарног покрета 1938-1941. године«, Сарајево, 1980; 
·»Прилог освјетљавању устанка и развоја радника Љубије до 1941. 
године«, Зборник »Козара у НОВ-и и социјалистичкој револуцији«, 
Национални парк »Козара«, Приједор, 1980; »Експлоатација рудних 
бn1·атстава у Босни и Херцеговини у периоду између два свјетска 

рата 1918-1941. године«, Треhи програм Радио Сарајево, бр. 30/1980. 
годину. 

5. др Ахмед Хаџировиh: »Пета покрајинска конференција КПЈ за 
Босну и Херцеговину«, »Ослобођеље« од 20. до 25. септембра 1980. 

6. др Расим Хурем: )>Политичка оријентација устаника у Босни 
и Херцеговини 1941. године и улога КПЈ«, »Годишњак Друштва исто
ричара Босне и Херцеговине«, година XXVIII-XXX/1977-1979; 
)>Војна организација устанка у Босни и Херцеговини и одлуке Савје

товања у Столицама«, Зборник ,.војно-политичко савјетовање у Сто

лицама«, Београд, 1980. 
7. др Ибрахим Карабеговиh: »Поводом шесдесетогодишњице Ву

коварскоr конгреса«, )>Преглед« бр. б, година LXX, Сарајево, 1930. 
(исти чланак је објављен у Ослобођељу, јуна мјесеца 1980); »Однос 
КПЈ и социјалиста у Босни и Херцеговини у годинама пред други 

свјетски рат«, Зборник » Четврта и Пета конференција КПЈ за Босну 
и Херцеговину у историјском развитку револуционарног покрета 
1938-1941. године«, Сарајево, 1980. 

8. Ибрахим Кемура: »Конгрес Муслимана интелектуалаца 1928. 
године у Сарајеву«, 1>llрилози« бр. 17/1980. 
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нио реферат »Привредне прилике и положај радника у Босни и Хер

цеговини 1929-1941. године«. 
5. Савјетоваљу америчких и југословенских историчара, одржа

нам: на Плитвицама, августа 1980. године, присуствовао је мр Рафаел 
Брчић и учествовао у дискусији на тему »Односи САД и Југославије 
за вријеме НОВ-е и револуције 1941-1945. године«. 

III - Издава-чка дјелатпост Института 

а. Током 1980. године су објављене слиједеће кљиге и часописи: 
1. »Четврта и пета конференција КПЈ за Босну и Херцеговину 

у историјском развитку револуционарног покрета 19З8-1941. годи

не«, у којој су објављени научни радови учесника научног скупа 

одржаног 1978. године у Мостару, под истим насловом; 
2. »Аутономни покрет Муслимана у Босни и Херцеговини«, ауто

Р~ др Нусрета Шехиhа; 

З. »Рударство и топионичарство у Босни и Херцеговини-х, аутора 
др Луке Ћаковиhа и 

4. »Прилози« Института за историју бр. 17, које је припремила 
Редакција у саставу: др Драго Боровчанин, мр Рафаел Брчић, др 

Ахмед Хаџировић, др Ибрахим Карабеговиh, др Десанка Ковачевић

-Којић, др Нусрет Шехиh, главни и одговорни уредник и др Милан 

Васић. 

б. У штампи се налазе кљиге: 

1. »Положај Босне и Херцеговине у аустроугарским концепција
ма рјешеља југословенског питаља 1914-1918. године«, :}утора др 

Луке Ћаковиhа; 

2. »Дјелатност ХСС у Босни и Херцеговини до завођеља дикта
туре 1929. године«, аутора др Томислава Ишека и 

З. »Теме наше новије историје«, аутора др Недима Шарца. 

IV - Остале актив?tости 

Веhи број сарадника је објавио знатан број чланака, расправа, 

критика, приказа и осврта у домаhим и страним часописима. 

а. Чланци и расправе: 

1. мр Душан Берић: »Социјално-економски положај становни
штва у Босни и Херцеговини и друштвена кретаља 1848. године«, 

»Истраживаља<< бр. VII, Нови Сад, 1979. године; »Социјално-политичка 
превираља у Босни 1848. године«; »Историјски часопис« Београд, кљ. 
XXV-XXVII, Београд, 1978; »Das osmam<hsohe und die Europali.~he 

Rev.Olution von 1848-1849«, »Прилози за оријенталну филологију«, 

Сарајево 1978. године; »Марrиналије о политици Турске према рево
луцији 1848-1849«; »Историјски зборник«, Баља Лука бр. I/1. 

2. др Драго Боровчанин: »Улога Јосипа Броза ТИта у изградњи 
босанскохерцеговачке државности«, »Прилози« бр. 17, Сарајево, 1980; 
»Тито и изградња народне власти у Југославији 1941-1945. године«, 
~,ослобођеље« Сарајево од 21. до 27. октобра 1980. године; »Обнова и 
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Бериh, асистент-истраживач; 

7. »Напредни омладински покрет антиаустроугарске оријентације 
у југословенским земљама прије првог свјетског рата (1004-1914)«, 
аутор др Лука Ћаковиh, виши научни сарадник; 

8. >>Улога Гајрета у културно-просвјетном и политv.чком жи

воту Муслимана до 1941. године«, аутор Ибрахим Кемура, асистент
-истраживач; 

9. ·»Дјелатност ХСС у Босни и Херцеговини 1929-1941. године«, 
аутор др Томислав Ишек, научни сарадник; 

10. >>Развој шумске привреде у Босни и Херцеговини од 1919. 
до 1941. године«, аутор проф. Бранислав Беговиh, спољни сарадник; 

11. »КПЈ у Босни и Херцеговини 1941-1945«, аутор Владо Ста
нишиh, асистент; 

12. »КПЈ у Босни и Херцеговини од 1945. до 1948. године с по
себним освртом на Оснивачки конгрес«, аутор Сенија Пенава, аси

стент; 

13. )}КПЈ у Босни и Херцеговини 1949-1953. године«, аутор Вера 
Кац, асистент; 

14. »Аграрни односи у Босни и Херцеговини 1945-1953. године«, 
аутор Будимир Миличиh, стручни сарадник и 

15. »Сто година социјалног осигурања у Босни и Херцеговини«, 
рад тимски, носилац пројекта др Драго Боровчанин, виши научни 

сарадник, а на пројекту још раде: др Ибрахим Карабеговиh, виши 

научни сарадник (дио под насловом »Социјално осигурање у Босни и 

Херцеговини између два рата«) и мр Саво Попара, спољни сарадник 

(дијелове »Здравствено осигурање у Босни и Херцеговини 1945-1979« 
и »Дј~чији додатак у периодУ 1945-1979. године«). 

Добар дио наведених тема је у поодмаклој или завршној фази, 

док је један дио узет у рад 1980. године. 
Поред рада на темама, сарадници Института су учествовали на 

научним скуповима у земљи и иностранству, и то: 

1. На Интернационалној конференцији историчара радничког 

покрета у Линцу (Аустрија), у септембру 1980. године, учествовали су 
др Ахмед Хаџировиh и др Ибрахим Карабеrовиh са рефератом »Основ

не карактеристике синдикалног покрета у Југославији између два ра

та (1919-1941)«. 
2. На научном скупу »Биоковско-неретванско подручје у НОР-у 

и револуцији«, одржаном 1980. године у Макарској, учествовао је мр 
Рафаел Брчиli са рефератом »Одраз њемачко-италијанских супротно
сти на развој НОП-а на биоковско-неретванском подручју 1941-1943. 
године«. 

З. На научном скупу »Револуционарна мисао и дело бpalie Вујо

виli«, одржаном децембра 1980. године у Пожаревцу, учествовао је 
мр 'Урош Недимовиh, са рефератом >>Подршка радничке штампе у Бо

сни и Херцеговини Радомиру Вујовиhу априла 1923. године«. 
4. Округлом столу :оСпецифичности економског развоја :и соци

јалне структуре Југославије 1918-1941«, одржаном у Аранђеловцу 
27-28. маја 1980. године, присуствовао је др Ахмед Хаџировиh и под-
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II Задаци у процесу рада 

1. Рад на историји народа Босне и Херцеговине. 
У раду на историји народа и народности Босне и Херцеговине 

било је ангажовано седам сарадника, и то: 

а. на IV кљизи радио је др Џевад Јузбашић, nоглавља: »Анек
сија Босне и Херцеговине и њене nосљедице« и >>Босанскохерцегова

чки сабор и дјеловање политичких странака 1910-1914. године«; 
б. на V књизи ра:цили су: 
- др Нусрет Шехић, период од 1918. до 1925. године; 
- др Недим Шарац, период од 1925. до 1932. године; 
- др Ахмед Хаџировиh, период од 1932. до 1941. године, (на овом 

периоду је био ангажован и др Бранислав Глигоријевић, сnољни са

радник) и 

- др Томислав Ишек, који је радио дио текста под насловом 

»Основне карактеристике политике ХСС у Босни и Херцеговини у 

nериоду 1932-1941. године«. 

ц. на VI књизи су радили: 
- др Расим Хурем, на поглављима >>НОП у Босни и Херцегови

ни у другој половини 1942. године и стварање НОВЈ<< и >>Војни и поли
тички успон НОП-а у другој половини 1943. године<< и 

- мр Рафаел Брчић, на поглављима >>Промјене у систему оку

пације и држање грађанских nолитичких кругова«, »НОФ у Босни 

и Херцеговини 1941-1945<<, >>Грађанске политичке снаге у Босни и 
Херцеговини од Другог засједања АВНОЈ -а до ослобођеља земље«. 

2. Рад на историји СКЈ. 

На историји СКЈ радили су: 

-др Ибрахим Карабеговић, написао текст >>0 Вуковарском кон
гресу (почетак маја 1919. до конца 1920. године) и радио у другом ти
му период 1919-1941; 

- др Драго Боровчанин, наnисао текст >>Идејно-теоретске осно

ве самоуправљаља« и радио у четвртом тиму, период 1945-1980. rо
дине и 

- др Недим Шарац, учествовао у раду редакцијских одбора и 

тимова Историје СКЈ, као члан редакције из СР Босне и Херцегови

не. 

3. Рад на појединачним темама: 
1. ,»Босанска властела у 14. и 15. вијеку«, аутор др Паво Живко

вић, научни сарадник; 

2. >>Српска православна црква од 14. до 17. стољећа«, аутор мр 
Борис Нилевић, асистент-истраживач; 

З. »Странци у Босни у средљем вијеку«, аутор Вајка Бесаровић, 

асистент; 

4. »Сарајево у 16. вијеку«, аутор мр Бехија, Златар, асистент-

-истраживач; 

5. »Босански ајалет у турско-млетачком рату 1714-1718. годи
не«, аутор мр Енес Пелидија,, асистент-истраживач; 

6. ~Устанци у Херцеговини 1852-1862. године<<, аутор мр Душан 
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РАД ИНСТИТУТА У 1980. ГОДИНИ 

Настављајуhи праксу да читаоце нашег ч:асописа и друге заин

тересоване обавјештавамо о раду Института, настојаћемо да ука
жемо на најважније активности Института и његових сарадника у 

1960. години. 
Одмах треба констатовати да су задаци Института у цјелини 

и сваког сарадника посебно произлазили из Средњороч:ног прогр~ма 

рада за период 1976- 1980. године. Међутим, тежиште рада је било 
на писању »Историје народа и народности Босне и Херцеговине« 

{ч:етврта, пета и шеста књига) и »Историја Савеза комуниста Југосла

вије« {период 1919-1941. и период 1945-1978). Поред тога, у плану 
рада су биле заступљене и друге теме из свих периода наше исто

рије: средљег вијека, османског периода, аустроугарске владавине, 

периода између два свјетска рата, периода НОР-а и социјалистичке 
револуције, као и периода социјалистичке изrрадње. Међутим, с об

зиром на недостатак кадрова, још увијек сви периоди нису једнако 

заступљени у обради. Стагнација је изражена у обради НОР-а и со

цијалистич:ке револуције, а на обради периода социјалистичке из

градње није се озбиљније ни почело. 
На реализацији плана рада Iнститута учествовала је укупно 25 

сарадника, и то: З научна савјетника, 4 виша научна сарадника, З 
научна сарадника, 5 асистената - истраживача, 5 асистената, 2 стру
чна савјетника и 3 спољна. сарадника. У раду се налазило укупно 18 
теме и 2 теме које захватају више периода. Седам сарадника је радило 

периода З, периода аустроугарске управе 1, периода између два свјет
ска рата 5, периода НОР-а и револуције 1 и најновијег периода 3 
теме и 2 теме које захватају више периода. Седам сарадника је радило 
на »Историји народа и народности Босне и Херцеговине« и два са

радника на »Историји СКЈ«. 

Одмах се може констатовати да је веhи дио сарадника испунио 

задатке одређене планом рада. Међутим, било је и неких одступања, 

из објективних разлога, или због ангажова.ња сарадника на послови

ма ван Института, што сваки пут није ни оправдано. 

Ев(Ј и прегледа конкретне активности: 

I Заврtаепи задаци 

У току 1980. године завршене су слиједеhе теме: 
1. »Национално питање у Босни и Херцеговини у свјетлу развит

ка социјалистичког и комунистич:ког покрета· до 1941. године«, аутор 
др Енвер Реџиh, спољни сарадник; 

2. »Историјски развој ССРН Босне и Херцеговине«, аутори мр 

Урош Недимовић и Будимир Милич:иh и 

3. дијелови теме »Сто година социјалног осигурања у Босни и 
Херцегоnини«, под насловом: ·»Пензијско осигурање у БиХ 1945-1978«, 
»Финансирање социјалног осигурања у БиХ 1945- 1978« и »Социјал
но осиrурање у периоду 1941-1945. године«, аутор др Драго Боров
чанин. 
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