
УЗ ДВАДЕСЕТИ БРОЈ »ПРИЛОГ А« 

Двадесети број »Прилоzа« Ииститута за историју у Сарајеву 

nојављује се у јубилариој 1983. zодщщ, 1сада се обиљежава 40-z.о

дишњица славиих битака ua Неретви и Сутјесцtt и историјско?- Дpy

zoz засједања АВНОЈ-а у Јајцу. 
За иешто више од двије деценије своz nостојања н дјеловања, 

Иисттtтут за историју у Сарајеву развио се у зиа·-ијиу 'liау-ч.иоttстра

жива-ч.ку орzанизацију која је видио доnриut(.јела уиаnређењу паше 

историоzрафије. О резултати..,.,а Ииститута, тсоји су za афир.м,исали у 
босаискохерцеива-ч.кој и широј јавпости, саједо-ч.е објо.вљеие ..,.,оио

zрафије, студије, зборпut~и zpabe, збориици саопштгња са паучиих 

скуnова и више стотипа -ч.лапака, nрилоzа, осарта tt nрт.шаза објав
љенttх у разтщ.м, нублшсација.м,а у зелљи tt ипострапству. Ttt радовt: 
-ч.иие зпатап дио т.tсториоzрафске литературе стварапе и објављене 

на nодру-ч.ју Босне и Херцеzовине. Часоnис »Прилози«, т:ојеz издаје 

Институт, једап је од nоказатеља раста, сазријеваља и нау-ч.иих nре

окуnација њеzових сарадника. Виблиоzрафија до сада објављеюtх 

19 бројева Прилоzд«, коју објављује..,.,о у .ово м. броју, најбоље свједо

-ч.и о разноврсностtt третиране nробле,~tатике, тtау,ше ус..,.,јереиости, 

nосеб·н.о отвореностtt Института, и сталној тежњт~ да на сарадњу оку

пи истори-ч.аре из свих дијелова паше зе.м.ље и из шwстранства. Чи

њеница да се у саставу редакционоz одбора »Прилоzа<< tt .~teby ау

тори..,.,а радова објављени..,., у ово..,., -ч.acomtcy стално на.t!.азе и сnољ

ни сарадницt< најбоља је nотврда њеzове отвореиости. 

»Прилози« су. као и Институт, до сада npoшлtt. уzлавно..,.,, кроз 

двије фазе. Од nојаве npвoz броја (1965. zодине) и 11 неколv.ко на
редних бројева, »Прилози« су nретежu.о објављивали радове из нo

Bttje tt најновије прошлости наших народа и народиости, noceбuo 
историје револуционар1LО?- радни-ч.коz nокрета, НОР-а и социјалис

ти-ч.тсе револуције, да би се noтoAt, у складу са про..,.,,iенод nроzра.м.с

ке оријентације Института, хронолошка zраница третиране nробле

.м.атике проширила до најстарије nрошлости. 

Досадашњи бро.1тш прикази и оцјене >'Прилоzа.« потврђују да 

је овај 'Часопис стет:ао заnажено .м.јесто и фун1щију у широко .. !~ 
сnектру постојећ.их периоди-ч.них историоzрафских публиtсација. 

У о1Свиру разяјене, »Прилози« доспијевају у отео 50 нау-ч.них 

уста1tова и библиотека у зеяљи и иностратtствu. Редаю~иони одбор 

и Ипсти·rут настојаћ.е да ову врсту сарадње nроншрују и у наре{!

тю.м. периоду, јер за то постоје и реални услови. 

Предајуhи јавпости овај 20-ти број, Редат.щиошt одбор се за.х

ваљ11је сви.м, досадашњия ауторияа, 'Ч.лаковu.<l(.а уредюшЈ.тRа и -ч.итао

чи.А!а »Прилоzа« па сарадњи у увјерењу да he и убудуhе својия nри
лози.~tа и подршко.м, у-ч.ествовати у настојањи.1tа да се овај -ч.асопи~ 

одржн и даље развија. 
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