
територији итд. Савјетовање је, дакле, обухватило· најбитнија страте
гијска питања војног, политичкоr и партијског карактера. Као такво, 

оно је усмјеравајуће дјеловало на даље вођење ослободилачког ра

та и револуције, прије свега на плану развоја једнообразне и чврсте 

војне организације, формације, наоружања, руковођеља и :tлани

рања, међусобног повезиваља и координације партизанских одреда, 

као и у смислу увођења јединствених назива, ознака, симбола, по

здрава, итд. 

По врсти, степену обраде и начину на који су писани, већина 

радова у овој књизи представља аналитичко-си·нтетички сукус ьише

годиiШЬих истраживања појединих аутора. 

Најкраhе речено, научни скуп и ова књига, као његов непо

средни резултат, учинили су даљи продор у тематику устанка и ре

волуционарне 1941. године, у којој су започели процеси изгр:щње и 
учвршћеља војне организације НОП-а, као• и сва друга питања рата 

и револуције, која су непосредно или посредно утицала на даљи 

развој и коначни исход ослободилачке борбе у Југославији. 

Треба очекивати да ће ова прва цјеловита I{ЊИга о Савјето·вању 

у Столицама бити нови изазов и подстицај не само научним радни

цима и учесницима догађаја, који he својим новим при:лазима попу
њавати њене празнине, него и свим оним који се тек укључују у 
проучавање наше новије историје. 

Поред научне, фактографске и документационе вриједности, 

кљига има и сва сзојства доброг педагошког штива и вјерујемо да 

ће бити широко коришћена у идејном и политичком васпитаљу и 

образоваљу омладине, а свакако и као драга и радо читана нсториј

ска литература. 

Др Здравко АнтониЋ 

ХИСТОРИЈА РАДНИЧКОГ ПОКРЕТА, НОР-а И СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ 
РЕВОЛУЦИЈЕ У ИСТРИ, ХРВАТСКОМ ПРИМОРЈУ И ГОРСКОМ 

КОТАРУ, Год. III/1980. Св. 3. Ријека, Центар за хисторију радничког 
покрета и НОР-а Истре, Хрватског приморја и Горског котара, 1980, 
385. стр. 

Поводом 35-годишњице сједињења Истре, Ријеке, Задра и отока 
са крајевима нове Југославије, 35-годишњице од формираља ХlП 
приморско-rоранске ударне дивизије и 35-годишњице формираља П 

ПО·Морско-обалског сектора, изашао је први број часописа ХИСТО

РИЈА радничког покрета НОР-а и социјалистичке револуције у 
Истри, Хрватском приморју и Горском котару, 1978. године. 

Издавач, Центар за хисторију радничког покрета и НОР-а Истре, 
Хрв. приморја и Горског котара, створио је покретаљем овога часопи
са могућност за објављиваље научних радова радницима Центра, као 

и свим сарадницима. који освјетљавају историју радничког покрета, 
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СКЈ, НОР-а и социјалистичке револуције овога nодручја. Друга све
ска часоnиса објављена је 1979. године. 

Tpel:ia свеска (за 1980. годину) nосвеhена је Јосиnу Брозу Титу. 
У том смислу конциnиран је и садржај свеске, па nрва рубрика, nод 
називом Ј оси n Броз Тито, доноси nет радова, који говоре о Титово ј 
дјелатности везаној за истарско-nриморско-горанску регију. 

Уводни је рад др Уроша Ковачевиhа Доnринос Јосиnа 
Броза Тита и 4. ар.м.ије за ослобоЬење Горско~ котара, Хр

ватско~ nри.м.орја и Истре 1945. ~одине. Аутор са војно-историј

ског становишта излаже nодатке о формирању 4. армије (02. 
03. 1945. год. у чији су састав ушле јединице 8, 11 и 7 корnуса), о 
сnоразуму маршала Југославије Ј . Б. Тита са командантом савезни

чких снага за Средоземље (фелдмаршал Харолд Александер), у вези 
са координацијом дејстава наших и савезничких снага. Тиме је Југо
словенска армија добила nосебан дио фронта у коначном обрачуну 

са Треhим Рајхом. Овај задатак nовјерен је 4. армији која је, крајем 
марта 1945. г., са nодручја Лике и Горског котара кренула, nреко Хр

ватског nриморја, nрема Истри. У раду је јасно наглашена Титова 

стратегија којом је јединицама НОВЈ омогуhено да ослободе југосло

венско и остало становништво ових крајева. Све оnерације 4. армије 
Тито је контролисао и неnрестано био у току љихова наnредоваља. 

Др Михаел Соболевски, у чланку Дјелатност Јосиnа Броза Тита 

у из~радњи nартuјс1сих оринизација у Хрватско.м. nptutopjy 1925-1926. 
~одине, ·након nриказа nартијске организованости на овоме терену до 
1925. године, објашљава шта је значио Титов долазак. Дошавши у 
Краљевицу (по партијском задатку), Тито је утицао на консолидова
ље љихових организација, па је створен и nрви окружни комитет на 

овоме подручју, који је објединио организације у Краљевици, Бриби

ру, Хрељинама и Сушаку. 

Прило~ одпосу Јосиnа Броза Тита nре.м.а Истри из.м.еЬу два свјет
ска рата објавио је Петар Стрчиh. Прилог је базиран на изворима из 

nрвих свезака Титових »Сабраних дјела« и анализира разне асnекте 

тога односа у годинама 1926-1941. То је, у nрвом реду, Титов боравак 
у Краљевици, када је од nоузданих nартијских људи (Антун Штефан

чиh - nрва nартијска веза, Андре Бенуси - члан КП Италије из 

Водљана) nримао информације о »фашистичком nокрету«, na сарад
ља са људима Истре у органима Коминтерне, што је све условило да 
створи одређен однос nрема фашизму уоnште. Освјетљена је Титова 

борба (наnисима у »Пролетеру«) nротив троцкистичког ренеrата др 

Анте Цилиге, Истранина, врло утицајног у томе крају. Анализиран 

је и однос nрема Истри кроз nартијска документа, а исто тако и од

нос Истре nрема директивама КПЈ. Прилог је nолазна основа за даља 

истраживања и закључивања. 

Зденко Плеше, у чланку Тито у Истри, Хрватско.м. nри.м.орју и 

Горско.м. котару (1946-1979), разматра како се Тито односио током 
рата и у nрвим nослијератним годинама према овоме nодручју, а 

затим анализира све његове nосјете тим крајевима (nриликом значај
них јубилеја или у »мисијама мира«). 
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Рубрика завршава прилогом Тито и Талијани Истре и Рије?Се, у 
коме Луциано Гиурицин пише о том односу од позива на устанак 

1941. године (проглас ЦККПЈ), до посљедње Титове посјете Истри 
(Ровињу, у јуну 1979. ГОW~не). 

Редовна рубрика Расправе и "iланци, прво доноси рад Виш

ње Баста, Оринизација антифашистичке фронте жена Дрежнице и 

њено дјеловање у врије.м.е НОВ-а. Размотрена је улога, значај и на

чин организовања жена у овоме горанском селу, крајем 1941. годи
не, као и сви аспекти дјеловања организације до краја рата. 

Др Радуле Буторовиh објавио је Прилоz о при?Супљању .м.ате

ријали.е по.м.оhи за борце и обитељи без хранилаца у Сушаку и Ријеци 

1941-1942. zодине. Изнесено је економско стање, начин формирања 
борбеног логора за снабдијевање бораца (у Тухобиhу) и дјеловање 

Одбора народне помоhи. Аутор назначује изворе материјалне помо

hи, сабиралишта средстава и начин њиховога пребацивања на осло

бођени териториј. 
Окруж'Ко партијско савјетовање за Хрватско при.м.орје у ?Соло

возу 1942. zодиие, дио је реферата који је аутор, Блаж Калафатиh, 
поднио на свечаности у Брибиру (25. 11. 1970. године - поводом 

обиљежавања јубилеја КПЈ, СКОЈ-а и револуционарних синдиката, 

а и 37. годишњице савјетовања). Реферат се односи на Прво савје
товање за Хрв. приморје, одржано 23. и 24. 08. 1942. године на Мил
чевим стијенама (предио Вишевице). 

Мр Витомир Грбац објавио је рад Операција »Вели?Са ?Сапела« 

(од 16. до 29. рујна 1942) - Велики успјеси народноослободилачког 

покрета у Југославији у другој ратној години. 

У прилогу Истарс-ка е.м.иzрација у Славонији до 1941. zодине, 
др Миле Коњевиh пише о дјеловању просвјетног и потпорног друштва 

»Истра« у Славонском Броду (1927-1940), које се, путем колонизације 
истарског становюrштва, борило против њихове насилне денационали

зације. 

Др Винко Антић објавио је чланак Спо.м.е-кица Вје?Сослаsу Је.~· 

"iиhy (1938) - Свједочанство о раду комуниста и напредних снага у 

Селцима тридесетих година. 

У рубрици Биоzрафије, Луциона Гиурицин даје кратко сјеhање 

А.пдо Н еzри (народни херој). 

Грађа, четврта рубрика, доноси два прилога: Антун Грион, 

Записиици одбора за обнову zрада и обнову лу?Се у Ријеци (1945-.1946. 
z.) и др Иван Очак, Нова zрађа за биоzрафију Влади.м.ира Чопиkа. 

Биоблиоzрафија радова др Винка Аитиtiа, са биографијом ауто

ра (Вишња Баста), објављена је у рубрици Библиоzрафије. 

Прикази и оцјене презентирају тринаест занимљивих nрилога, 

који читаоца упознају са новом литературом. Издвојили бисмо nри

каз Сабраних дјела Ј. Б. Тита {М. Соболевски), Cjetiaњa Е. 
Кардеља (П. Стрчиh), као и Збор-ки?С НОР и социјалисти"i?Са револуци

ја у Јуzославији у завршној етапи П свјетскт. рата (Ј. Гржетиh). 

Приказима су обухваhени и неки часописи. 
Низ кратких осврта о новим књигама и брошурама дат је у 

рубрици Би.љешке и вијести. 
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О два знанствена колоквија и једном научном скуnу (регионал
ни), као и о промоцији двије кљиге обавјештавају И-н.фор.111.ације. 

Бројност, разноликост и озбиљност прилога објављених у трећем 
свеску часописа Х историја [ .. . Ј основна су његова карактери
стика. 

Комплексно сагледаваље дјелатности Јосипа Броза Тита, у од
носу на Истру, Хрватско приморје и Горски котар, даје један општи 
прилог освјетљавању свестране личности, а и веhина осталих прилога 
говори о историјском путу наших народа и народности, под Титовим 
водством. 

Информативни дио часописа врло је обиман и даје низ кори
сних приказа, оцјена и обавјештења. 

Иако је часопис nосвећен регионалној историјској nроблемати
ци, прилози објављени у овој свесци су на нивоу југословенских 
научних достигнућа. Због тога не треба апострофирати неке ситније 
редакцијске и штампарске пропусте. 

Катица Тадић 

НАУЧНИ СКУП »НАРОДИ И ЗЕМЉЕ У КУЛТУРИ РАНОГ СРЕД
ЊЕГ ВИЈЕКА« (»POPOLI Е PAESI NELLA CULТURA ALТOМEDIE

VALE«)* 

У италијанском градићу Сnолету, од 23. до 29. априла 1981, одр
жана је традиционална, 29. по реду, »Setrt:ilmana iпteгnaz~cmalle di stu
dio«, овај nут под насловом »Popoli е paesi nеИа C'U.ltura altoonedievale«. 
Било је присутно преко 300 историчара из шеснаест земаља, међу 
њима и шездесетак младих научних радника - стиnендиста сnолет

ског •Centro i>taliano di stu.di sull' AJito Medioevo«. 
У пријеподневним и nослијеnодневним часовима, за шест дана 

чули су се реферати познатих с.вјетских стручњака, иза којих би 

готово редовно слиједила дискусија. Изложени реферати могу се, 

условно речено, подијелити на неколико тематских цјелина. У прву 

би ушли они у којима се nрвенствено третира проблематика геогра

фије и географских знаља код nојединих народа у времену од 'i-11. 
стољећа: Андре Микел (Andre Miquel) - •Араnска географија по

слије 1000. године«; Норман Голб - •Географско знаље међу Јевре

јима високог• средњег вијека«; Елен Арвајлер (Helene Arhweiler) -
•Старо и ново у nознавању византијске географије«; Фаусто Парен

те - :оБиблијска географија између стварности и алегорије«; Хајнц 

Леве (Heimz Lowe) - »Заnадно путоваље и мисија. Његова nовезаност 

•) Термини •Alto Medioevo« као и »HLgh Mid.le Ages•, nревођеяи као 
»ВИСО"-11 средњи вијекос одговарају нашем термину »рани средњи вијек«. 
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