
БЕЛЕШКЕ

Семинар „ЈУГОСЛОВЕНСКИ СОЦИЈАЛИЗАМ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ" Међународног центра за друштвсне науке Универзитета y БеоградуДванаести по реду семинар Међународног универзитетског центра за друштвене науке Универзитета y Београду одржан je од 7—19 септембра. Сврха овога као и досадашњих семинара била je да стране студенте и мла15е научне раднике y области друштвених наука на вшпе начина (путем предавања, дискусија, посета одговарајућим научним установама, радним организацијама и тсл.) упозна са теоријом и практичним искуствима јуто- словенског социјализма. У томе пиљу на семинару сарађује редовно и не- колико млађих сарадника Универзитета y Београду, одговарајући на пи- тања учесника, упућујући их на одговарајућу литературу, изворе и податке, као и организујући према интересовању учесника посете и разговоре.Овогодишњем семинару присуствовало je преко 40 учесника из 19 зе- маља: Алжира, CP Немачке, Велике Британије, Белгије, Канаде, Шпаније, САД, Етиопије, Финске, Француске, Мађарске, Индије, Ирана, Италије, Холандије, Пољске, Румуније, Швајцарске и СССР. Саопштења за семинар припремили су: Ј. Борђевић: „Теорија и пракса самоуправљања у Југосла- вији“; М. Печујлић: „Научно-технолошка револуција и интегрално само- управљање"; A. Матес: „Политика несврставања и међународни положај Југославије"; A. Стојковић: „Хуманизам и самоуправљање"; Б. Шошкић: „Југословенска привредна реформа и проблеми економске политике"; Р. Аукић: „Својина у Југославији"; Ж. Костић: „Формирање и расподела до- хотка у радним организацијама"; Н. Пашић: „Федерализам и односи из- међу народа и иародности y савременом периоду развитка y Јутославији"; В. Јовановић: „Однос измећу управљања и руковођсња у јутословенским предузећима са нарочитим освртом на извршне органe предузећа" и М. Мирковић: „Реформа универзитета y Југославији".У погледу упућености, интересовања, стручности и озбиљности уче- сника овогодишњи семинар je био на завидној висини. Овај семинар je још једанпут посведочио пораст интересовања страних научних радника y области друштвених наука за југословенски модел политичког система, као и познавање његових основних теоријских поставки. Због овога другог je ii један број доста уопштених и познатих исказа у саопштењима био од малог интереса за учеснике, који су настојали да добију што конкретније одговоре о практичним искуствима (и тешкоћама) који прате развитак со- цијализма у Југославији.
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