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КРАТАК ПРЕГЛЕД РАДА ИНСТИТУТА ЗА ИСТОРИЈУ У 
САРАЈЕВУ У 1985. ГОДИНИ 

У раду на реализацији годишњег nрограма рада Института 
за 1985. годину учествовала су 32 научна, административна и 
помоlша радника Института и више десетина спољних сарадника. 
Програмом рада је обухваћена монографска обрада различите 
проблематике историје, почевши од средњег вијека до најнови
јег времена. Осим рада на монографској обради, више сталних и 
сnољних сарадника радило је на реализацији nрограма предви
ђених задатака на сљедећим пројектима: Историја СК Босне и 
Херцеговине, Историја револуционарног омладинског покрета у 
Босни и Херцеговини и Затвори и логори у Босни и Херцеговини 
1941-1945. године. Неколико сарадника Института учествовала 
је у изради и редиговању Историје СКЈ, која је изашла из штам
пе 1985. године. 

У 1985. години један сарадник је одбранио докторску ди
сертацију, једна сарадница је магистрирала, а више сарадника је 

изабрано или реизабрано у виша научна звања. 

У току 1985. године, у организацији Института за историју 
рађен је Изведбени пројект -ДЦ XIII/2. На овом веома значај
нам послу ангажовано је 15 сталних и спољних сарадника, на 
челу с др Нусретом Шехићем, одговорним истраживачем - ко
ординатором. 

По програму за 1985. годину, у потпуности су реализовани 
задаци из оквира издавачке дјелатности и организације научних 
скупова. Иако је Институт и у прошлој години радио и дјеловао 
у веома отежаним материјалним и смјештајним условима (ниски 
лични дохоци, веома лоши услови смјештаја, изражени стамбе
ни проблеми), и на осталим nланираним задацима постигнути су 
запажени резултати. 

а) Заврше'liи nослови 

I. Издавачка дјелатност 

1. др Лука Ћаковић, Политичке организације босанскохер
цеговачких католика Хрвата, Глобус, Загреб 1985; 
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2. др Будимир Миличиh, Радничка класа Сарајева 1919-
1941. године, Институт за историју, Сарајево 1985. године; 

З. Бранислав Беговиh, Шумска nривреда Босне и Херце
говине за вријеме монархистичке Југославије (1918-1941), с nо
себним освртом на ексnлоатацију шума и индустријску nрераду 
дрвета, Институт за историју, Сарајево 1985. године; 

4. Подгрмеч у НОБ-и и револуцији 1941-1945 -Зборник 
радова са научног скуnа одржаног у Бос. Круnи 10-12. децем
бра 1979. године, Институт за историју, СО Бос. Kpyna, Сарајево 
1985. године. 

5. Прилози бр. 21, Институт за историју у Сарајеву, Сара
јево 1985. године. 

П Пројекти 

1. др Паво Живковиh, nриnремио за штамnу nројект nод 
насловом »Социјално-економске nромјене у босанском друштву 

у 14. и 15. стољеhу«; 
2. мр Борис Нилевиh, завршио пројект nод насловом »Срп

ска nравославна црква у Босни и Херцеговини до обнове Пеhке 
nатријаршије (1557. г.).« ' 

З. мр Бехија Златар, завршила nројект nод насловом »Са
рајево у 16. вијеку«; 

4. мр Енес Пелидија, заавршио пројект nод насловом »Бо
сански ејалет од Карловачког до Пожаревачкоr мира (1698-
1718}«; 

5. мр Вера Кац, завршила пројект под насловом »Структу
ра чланства КПЈ у Босни и Херцеговини 1945-195З. године«; 

6. група аутора (др Драго Боровчанин, мр Вера Кац, мр 
Тихомир Клариh, Владо Станишиh, др Паво Живковиh) израдила 
Дугорочни календар ССРН БиХ за обиљежавање значајних до
гађаја и личности из историје народа и народности Босне и Хер
цеговине. 

III Нау·ч:н,и скупови 

Поводом 40-годишњице nобједе над фашизмом и ослобо: 
ђења града Сарајева, у организацији Института за историју и 
суорганизацију Дирекције Меморијалног комnлекса и сnомен оби
љежја >>Враца«, >>Иванчиhи« и »Игман« из Сарајева и Војноисто

ријског института из Београда, у Сарајеву је 9. и 10. децембра 
1985. године одржан научни скуn nод насловом »Народкоос.аобо
ди.аачки покрет у 2радови.м.а Jy'l.oc.aaвuje 1941-1945. ?.одике<(, На 
овом научном скуnу nоднесена су З4 реферата и саопштења који 
су се односили на НОП у 20 градова (Београд, Сарајево, Скоn-
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ље, Подгорица, Љубљана, Загреб, Ријека, Сушак, Ниш, Зрења
н:ин, Бањалука, Тузла, Сплит, Бихаћ, Прилеп, Мостар, Сл. Брод, 
Цетиње, Косовска Митровица, Призрен, Приштина). У неколико 
реферата третирана је општа проблематика НОП-а у градовима 
Југославије. 

IV Научхи и стручхи радови (чланци, прилози, осврти, 
при кази) 

Стални сарадници Института за историју: мр Д. Берић, др 

Д. Боровчанин, мр В. Бесаровић-Џинић, мр Р. Брчић, др Л. Ћако

виfi, др Р. Хурем, др Т. Ишек, др Џ. Јузбашић, мр В. Кац, др И. 
Кемура, др Б. Миличиh, др У. Недимовиh, мр Б. Нилевиh, мр 

Е. Пелидија, др Н. Шарац, др Н. Шехић, мр Б. Златар објавили 
су укупно 38 чланака, прилога, осврта и приказа у разним ча
сописима у земљи и у иностранству. 

V Учешће сарадхика ха xay•t'liи.4L скупов~t.лщ, савјетовањи
.ча и .4tеђухародхи.ч ко.чисија.м.а историчара 

1. Научни скуп »НОП у 1-радови.м.а Ју2ославије 1941-1945. 
zодихе«, Сарајево 9-10. 12. 1985. године. Учествовали др Р. Бр
чић, др И. Карабеговић (референти) и др Д. Боровчанин (диску
сија]; 

2. Научни скуп »Милешева у историји српско?- харода<!, 

Београд, 3-7. 6. 1985. године. Учествовао мр Б. Нилевиh (ре
ферат); 

З. Међухародхи кон~рес турколо~а, Истанбул, 23-28. 9. 
1985. године. Учествовала мр Б. Златар (реферат); 

4. XVI интернационални конгрес историјских наука, Штут
гарт 1985. године. Учествовао др Џевад Јузбашиh у комисији за 
славенске студије са саопштењем. 

5.0кругли сто »О пробле.м.и.м.а рада ха Едицији Тузла у 
радхичко.м. nокрету и револуцији, Тузла 19. 6. 1985. Учествовали 
са дискусијом: др Н. Шехиh, мр Р. Брчић, др Н. Шарац, мр Т. 

Кларић. 

6. Годишња скупштиха Друштва историчара Бос'/iе и Хер
це'tовигt.е, Бугојно 1985. године. На скупштини поднио реферат 
др Н. Шарац; 

7. Научни скуп >>Ју2ословехски исељегt.ици у дру2о.м. свјет
ско.м. рату и њихов доприхос НОВ-и у Ју2ославији, Сарајево, но
вембра 1985. године. др И. Карабеговић, мр Р. Брчић (чланови 
Организационог одбора); 

8. Научни скуп »Осхивање КП Србије«, Београд маја 1985. 
године. Учествовао др Д. Боровчанин (реферат); 

359 



Из института 
Прилози, Сарајево, 1986, XXI, 22, стр. 355-36_2 _ _ _ 

9. Чехос.л.ова·ч:к.о-ју~ос.л.овеисжа 'Ко.м.исија за историју, Д. 
Крупа ЧСР, 1985. године. Учествовао др Д. Боровчанин (рефе
рат); 

10. Округли сто >>Туз.л.а 40 даиа у с.л.ободи«, Тузла, окто
бар 1985. године. Учествовали др И. Карабеговић, др Д. Боровча
нин и мр Р. Брчић (дискусије); 

11. Округли сто >>Проб.л.е.м.и .м.етодо.л.иије у изу-ч.авању са
времене историје, Београд, 17-18. 12. 1985. године. Учествовали 
др Н. Шарац, др Џ. Јузбашић и др Р. Хурем (саопштења); 

VI Проје'Ктu у процесу реа.л.изације 

1. Историја Савеза комуниста Босне и Херцеговине, група 
аутора; 

2. Историја револуционарног омладинског покрета у Босни 
и Херцеговини, група аутора; 

З. Затвори и логори у Босни и Херцеговини 1941-1945. 
године, груnа аутора; 

4. Странци у Босни у средњем вијеку, аутор мр В. Беса
ровић; 

5. Устанци у Херцеговини 1852-1862. године, аутор мр 
Д. Берић; 

6. Југословенски омладински покрет (1904-1914), аутор др 
Л. Ћаковић; 

7. Босна и Херцеговина у руским изворима (1856-1878), 
аутор мр И. Тепић, спољни сарадник; 

8. Муслиманско културно-просвјетно друштво »Народна 
узданица« 1923-1941. године, аутор др И. Кемура; 

9. Културно-историјски значај часописа »Преглед« (1927-
1941), аутор мр Т. Клариh; 

10. Хрватска сељачка странка у Босни и Херцеговини од 
1929. до 1941. године, аутор др Т. Ишек; 

11. Индустријски потенцијали Босне и Херцеговине и при
вредни интереси окупатора од 1941. до 1943. године, аутор С. 
Бркљача; 

12. Еманципација муслиманске жене и скидаље зара и фе
реџе у Босни и Херцеговини након ослобођеља (1947-1952), ау
тор С .Милишић; 

13. Земљорадничко задруrарство у Босни и Херцеговини 
1945-1953. године, аутор др Б. Миличиh; 

VII До'Ку.м.еитација 

У Одјељењу за документацију радили су Жељка Врдољак 
(библиотекар) и Владо Станишић (документација). Уз редовне 
послове (рад са странкама, евидентираље и издавање књига и 
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документације на кориштење) )Кељка Врдољак је у другој пол. 
1985. године ангажована за секретара пројекта Револуционарни 
омладински покрет у Босни и Херцеговини, а Владо Станишиh 
је завршио хронологију догађаја из НОР-а у БиХ за 1942. го
дину. 

У прошлој години сарадници Института активно су сара
ђивали у разним научним и друштвено-политичким органима, ре
дакцијама, комисијама, одборима, жиријима итд. Осим тога, са
радници Института су радили на изради разних пројеката и 
рецензија, а били су ангажовани и као предавачи, аутори радио 
и ТВ емисија, као консултанти итд. 

VIII Оршпи уnрављања и ру-ково1)ења - Савјет Ииститу
та, Научпо вијеhе и Реда-кција »Прилои« 

Орган управљања у Институту је Савјет, који се састоји 
од 7 чланова из састава радника Института и 4 члана делегира
на од представника друштвене заједнице. У току 1985. године 
одржано је 12 сједница Савјета, од којих 7 у ширем саставу. На 
овим сједницама Савјет је расправљао о битним питањима из 
оквира дјелатности Института и донио низ самоуправних аката 
и закључака. 

а) Савјет Ипститута 

1. др Расим Хурем, предсједник 
2. др Недим Шарац, члан 
3. др Будимир МиличиЋ, члан 
4. др Борис НилевиЋ, члан 
5. Сека Бркљача, члан 
6. др Томислав Ишек, члан 
7. Госпава ПраниЋ, члан 
8. др Емил Влајки, члан 
9. Амира РадошевиЋ, члан 

10. др Душан Оташевиh., члан 
11. Није делегиран 

б) Научио вијеhе Института има 13 чланова, од којих 8 из 
састава радника Института, а 5 из реда научних радника изван 
Института. У току 1985. го.р;ине Научио вијеhе је одржало 5 сје
дница на којима су разматрана питања из оквира научне и изда

вачке политике Института. 

;Iауч-н.о вијеhе Института 

1. др Нусрет Шехиh, предсједник 
2. др Драго Боровчанин 
3. др Ибрахим Карабеговић 

361 



Из института 

Прилози, Сарајево, 1986, ~Х_!,_ 2_2, стр. 355-362 

4. мр Вајка Бесаровић 
5. др Расим Хурем 
6. др Лука Ћаковић 
7. мр Бехија Златар 
8. мр Тихомир Кларић 
9. др Раде Петровић 

10. др Илијас Хаџибеговић 
11. др Адем Ханџић 
12. мр Дубравка Шкарица 
13. др Милан Шипка 

ц) Редакција »ПРИЛОГ А« 

1. др Ибрахим Карабеговић, главни и одговорни уредник 

2. др Недим Шарац 
3. др Томислав Ишек 
4. др Авдо Сућеска 
5. др Марко Шуњиh 

Секретар Редакције мр Тихомир Кларић, технички уред
ник др Ибрахим Кемура. 

д) Секретаријат И-н.ститута 

У оквиру Секретаријата налази се рачуноводство, дакти
лобиро и друго административно и помоћно особље. Ово одјеље
ње је обављало редовне послове из оквира своје надлежности. 

/ 
Ибрахим Карабеговиh 
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