
БЕЛЕШКЕ

Одбране дисертација на Прав- 
ном факултету y Београду. — Ми- хаило Ђурић, асистент Правног факултета y Београду, одбранио je 27 децембра 1954 своју доктор- ску дисертацију „Идеја природ- ног права код софиста“.Младен Сретеновић, службеник предузећа „Центротекстил“, од- бранио je 14 марта 1955 своју док- торску дисертацију „Привредни положај Западне Немачке, ,са по- себним освртом на спољну трго- вину“.Милорад Максимовић, службе- ник Савезног извршног већа, од- бранио je 21 марта 1955 своју док- торску дисертацију „Уговор о по- морском осигурању“.Врлета Круљ, службеник Са- везног секретарјата за послове оп- ште удраве и буџет, одбранио je 28 марта 1955 своју докторску ди- сертацију ,,Ништавост правних по- слова — последице ништавости“.

Трећи међународни конгрес no- 
лишчких -наука одржаће ce y Штокхолму од 21 до 27 августа 1955. На дневном реду су следеће теме: (1) „Управљање великим гра- довима“; (2) „Проучаваже поли- тичких странака: (а) систем стра- нака и његова улога y демокра- тији; (б) улога испитивања јавног мњења y проучавању политичких странака; (в) односи између дру- штвених класа и политичких стра- 

нака“; (3) „Политичке комплика- ције y вези са планирањем дру- штвеног развоја“; (4) „Велике и мале државе y међународној ор- ганизацији“.
Трећи светски конгрес соииоло- 

гије имао би да ce одржи y Ам- стердаму од 22 до 29 августа 1956. Главна тема конгреса je „Про- блеми y вези са друштвеним прео- бражајима XX века“. Рад конгре- са биће подељен на шест секција које ће расправљати о следећим темама: (1) „Главни фактори дру- штвених преображаја; право и морал y њиховом односу са дру- штвеним преображајима“ (уводни колоквијум); (2) „Преображаји е- кономске структуре, нарочито ин- дустриска организација и режим својине“; (3) „Еволуција друштве- не структуре“; (4) „Еволуција по- родице“; (5) „Еволуција васпита- ња и. нарочито, услова доступно- сти васпитног система с обзиром на друштвену псжретљивоет“; (6) „Извештај о целокупној пробле- матици и дискусија о односима који постоје између тих различи- тих категорија преображаја“. Из- вршни одбор Међународног удру- жења за социологију одлучио je да ce једна од седница конгреса посвети проучавању „Социологи- је y 1956“ које ће обухватити, с.је- дне стране, напретке y социолош- Ko.vt истраживању, a с друге, на- ставу социологије.


