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СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА НА ПРАВНОМ "ФАКУЛТЕТУ ПОВО- ДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ СМРТИ ЈОВАНА СТ. ПОПОВИЋА. — Секција Правног факултета Удружења наставника и. Удружење студената права одржали су 14 јануара 1957 свечану академију пб- водом стогодишњице смрти Јована Ст. Поповића, професора права на Лицеју. Академију je отворио проф. др. Владимир Капор, прет- седник Секције. Затим je проф. др. Радомир Д. Лукић прочитао свој рад о Ј. Ст. Поповићу као професору природног права, На крају академије Живка Станојевић, студент права, читала је.одломке из преписа сачуваног рукопиеа Стеријиних предавања из природног права.
СВЕЧАНИ САСТАНАК СОЦИОЛОШКОГ ДРУШТВА’ ПОВО- 

ДОМ ТРИДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ СМРТИ ЈОВАНА ЦВИЈИЂ.А. — Социолошко друштво y Београду одржало je 31 јануара 1957 на Правном факултету свечани састанак поводом тридесетогодишњице смрти Јована Цвијића. Састанак je отворио проф. др. Радомир.Д. Лукић. Затим су говорили др. Цветко Костић q Цвијићу и социоло- гији, проф. Сретен. Вукосављевић о Цвијићу и народној традицији, проф. др. Милисав Лутовац о својим успоменама на Цвијића, проф. др. Слободан Поповић о значају проучавања „Виолентног типа”, и Војин Милић о Цвијићевој методи проучавања друштвених појава.
ОДБРАНЕ ДИСЕРТАЦИЈА HA IIPABHQM ФАКУЛТЕТУ. — Милош Радовановић, асистент Правног факултета y Београду, од- бранио je 30 јануара т.г. своју докторску дисертацију „Злоупотреба службеног положаја или овлашћења”.Најдан Пашић, други секретар Секретаријата за иностране по- слове, одбранио je 19 фебруара т.г. своју докторску дисертацију „Јавне корпорације y Великој Британији”.Дејан Костић, службеник Секретаријата за иностране послове, одбранно je 28 фебруара т.г. своју докторску дисертацију „Односи између ФНРЈ и САД од 1945—1948”.Милица Стефановић, асистент Правног факултета y Београду, одбранила je 15 марта т.г. своју докторску дисертацију „Положај ма- лолетника y кривичном праву”.Љубица Кандић, асистент Правног факултета y Београду, од- 'бранила je 20 марта т.г. своју докторску дисертацију „Скупштине y Србији за време Првог устанка, 1804—1813 године”.
ИНСТИТУТ РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У СТРАЗБУРУ. — Није прошло ни годину дана од Међународног састанка за радничко образовање y Стразбуру a 1956 основан je, под руководством дирек- тора Марсела Давида, Институт рада Правног факултета y Стра- збуру (L’institut du travail de la Faculté de Droit de Strasbourg).Циљ овога Института je да организовањем састанака на којима би ce третирали проблеми рада и радног законодавства, приближи научне раднике новим друштвеним проблемима који захтевају да буду решени на научној основи.Организација института предвиђа сарадњу и учешће синдиката 

y његовом раду. У том смислу предвиђено je коришћење искустава рада синдикалних течајева и школа.На Институту ce проучавају проблеми из области историје рада, историје радничког покрета, друштвене економије, економске гео- графије, радног права, социјалног осигурања и међународног рад- :ног права.



128 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАНарочита пажња посвећена je обради следећих проблема: ко-, лективни уговори, учествовање радника y управљању предузећимаг као и положај радника y колонијама.Метод рада Института je no својој суштини и организационој форми „семинарски”. Кандидати овога Института обрађују и де- таљно разрађују један од проблема који изаберу и који читају y оквиру института.Постоје три групе слушалаца семинара које ce образују сао- бразно нивоу и предмету излагања. Семинар траје три недеље.Значај овога Института je двострук: прво, наука ce усмерава ка новим и животним питањима друштва; и друго, радници, преко синдиката, сарађују y овој научној установи,
Миленко Грујић
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