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ОДБРАНЕ ДИСЕРТАЦИЈА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ. — Светислав Аранђеловић, референт Савезне спољнотрговинске коморе, одбранио je 4 јануара т. г. своју докторску дисертацију „Уговор о пољопривредној производњи.”Богдан Бабовић, стручни сарадник Института за међународну политику и привреду, одбранио je 23 јануара т. г. своју докторску ди- сертацију „Пријем нових чланова y Уједињене нације."Јовица Патрногић, мајор ЈНА, одбранио je 27 јануара т. г. своју докторску дисертацију „Правила ратног права и међународно меди- цинско право.“Ђоко Ивановић, генерал-мајор ЈНА, одбранио je 1 фебруара т. г. своју докторску дисертацију „Положај ратних заробљеника по рат- ном праву”.
ПРЕДАВАЊЕ ПРОФ. ГУРВИЧА НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ 

У БЕОГРАДУ. — Професор социологије на париској Сорбони, Жорж Турвич, један од најпознатијих социолога данас y свету, приликом свог боравка ,у Југославији, октобра прошле године, као тост Југо- словенског удружења за филозофију и социололију, одржао je на ТТравном факултету y Београду предавање „Социологија и дијалек- тика“ који ћемо објавити y идућем броју. Поред тога, на Правном факултету je одржан и један дискусиони састанак проф. Гурвича с нашим научним радницима из области филозофије, социологије и друштвених наука.Кажо после одржаног поменутог предавања, тако и, нарочито, на дискусионом саста-нку, с проф. Гурвичем je вођена жива диску- сија, која je била и занимљива и ксрисна. Она je пружила прилике нашим научним радницима из ове области да непосредно, y личном додиру и дискусији, оазнају гледишта проф. Гурвича, као и проф. Гурвичу да ce ближе упозна са стварним стањем ових ‘наука код нас, које je релативно непознато y иностраним научним круговима. Притом ce може рећи да су многа спорна питања решена, као што ce код многих других, где није могла бити постигнута сагласност, дошло до тачнијег одређивања y чему je несагласност.Што ce тиче посебно питања y вези с предавањем о односу између социологије и дијалектике, главна дискусија je вођена око Марксовог схватања дијалектике. У дискусији je утврђено да проф. Гурвич подвлачи велики значај Марксовог схватања дијалектике и да y значајној мери уоваја ово схватање. Но, истовремено je утврђено и да ce он не слаже y потпуности с овим схватањем. Ди- скунтанти су указивали да je проф. Гурвич Марксову дијалектику схватио као превише једносмерну y смислу да она тврди да постоји сувише упрошћено кретање човечанства ка прогресу. Исто тако je подвучено да проф. Гурвич више подвлачи економски чинилац него што то чини Маркс и да y вези с тим сувише супротставља „младог“ Маркса каснијем Марксу, као свестранијег једностранијем.Проф. Гурвич je, разуме ce, остао при свом становишту, подвла- чећи ипак да, по његовом мишљењу, закони развоја друштва с пре- тежним утицајем економског чиниоца, које je утврдио Маркс, важе



БЕЛЕШКЕ 127за капиталистичко друштео, али не и за остала д-руштва, где прео- влађују или могу преовладати други чиниоци. Исто тако je ои врло снажно подвукао да велики део Марксова учења претставља неоту- ђиву тековину науке коју треба бранити од ових покушаја потце- виваље њене велике вредности.
Л.

ПОСЕТА ПОЉСКИХ ПРОФЕСОРА УНИВЕРЗИТЕТА. — Од 10 до 15 фебруара т. г. боравили су y Беопраду  dr. Cezary Berezowski, проф. Универзитета y Варшави, dr. Leon Babinski, проф. Универзитета y Шћећину, и đr. Witalis Ludwiescak, проф. Универзитета y Познању, y својству -делегације пољског опраика International Law' Association, која je одржала дискусиони састанак са члановима југословенсктаг огранка истог удружења.На дневноик реду састанка, на коме су са овојим ' рефератима учествовали како пољски гости тако ииаши чланови, била су питања y вези еа Повељом УН. породичиим правом, поморским право.ч, као л ваздухопловним правом (посебио су- диекутоваии пројект  Chaveau о међуиародном суду за ваздухоплФвно приватно право, правни-поло- жај ваздухоплова y вези с деликтима почињеним на њему и правни положај на'дваздушног простора)'. ', Пбред тога, иа завршетку. гостовања, проф., Berezowski је.одр- жао за чланове Југословенсжог удружења за међународно право и за шире правиичке кругове предавање на Правном факултету о суве- реиости држава и њиховој унудрашњој надлежности према Повељи Уједињених нација. ' ''  - , - . .. . ...М- "
 КОНКУРС carnegie-ebe задужбине ЗА МЕЂУНАРОДНИ 

М.ИР ЗА 1958 — Европски центар Carnegie-еве задужбине за међуна- родни мир, са седиштем y Женеви, расписао je, и ове године конкурс за израду једне студије од дубљег теориског значаја о међународним организацијама јавног.а, права, ; тзв. , међувладиним ‘ организацрјама, било, општим. или регионалним. Таква студија би требало да.садржи и анализу праксе тих међународних тела. .. ,Услови под којима ce, према правилнику, може учествовати y конкурсу су следећи: учесник може  потицати из било које од европ- ских држава, с тим да на дан 1 јула 1958,-као рока до кога ce рад има предати, нема више од 40 година; рад треба подПети било дактило- графисан било y виду отштампане књиге, и то y 5 примерака; ду- жина рада треба да износи око 300 страница или 90.000 речи на енглеском, француском, италијанском или немачком језику.Радове оцењује жири, састављен од пет стручњака за међуна- родна питања, и додељује награде: за рукопис Carnegie-еву награду од 500 долара, уз штампање награђеног дела о трошку Задужбине; за публиковану књигу Carnegie-еву награду од 1500 долара; почасну награду од 250 долара за рукопис, односно штампану квоигу, или, y случају недодељивања прве награде, више почасних награда.Радове треба слати на адресу: . Centre Européen đe la, Dotation 
Carnegie, Route de Eerney 172, Grand Saconneux, Genève, Suisse, a ближи подаци могу ce наћи y правилнику, који je достављен редакцији ча- сописа Анали Правног факултета.
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