
БЕЛЕШКЕ

FORUM ROMANUM — КЛУБ ПРИЈАТЕЉА РИМСКОГ ПРАВАУ жељи да окупи студенте и наставнике на један нов начин, да под- станке интересовање и продуби познавање римског права, римске историје и античке културе уопште, основан je на нашем факултету Клуб пријатеља Римског права. На оснивачкој скупштини, 23. октобра ове године било je присутно око двадесет студената, углавном оних који су радили семинар- ске радове, имали одличне оцене из Римског права или на други начин показали афинитете за предмет. Поред наставника Римског права: Д. Стој- чевића, Ј. Даниловић и О. Станојевића, позиву су ce одазвали и неки други који су радом или интересовањем везани за предмет: Ж. Борђевић, В. Ра- јовић, М. Трајковић и 3. Петровић. Било je и неколико бивших студената, правника из привреде и администрације.Уз оно што je y оваквим приликама уобичајено, после поздравне речи професора Стојчевића и усвајања статута, чији текст прилажемо, изведен je и уметнички програм. Три студента права (Смиља Перић, Сима Аврамовић и Мирослав Бојовић) и једна студенткиња Академије за при- мењену уметност, Емилија Ковачевић, извели су рецитал римске прозе и поезије: одломке из Цезарове адресе сенату (Patres conscript!), делове Ови- дијевих Метаморфоза (Златно доба и потоп) и Катуловог љубавног песни- штва, као и Ромулов тестамент (Богови хоће да мој Рим влада светом ...). To je било праћено фрагментима из Carmina burana и Catulli carmina Карла Орфа, немачког композитора који je покушао да реконструише музику антике. После програма, који je наишао на допадање, изабрана je управа коју чине: Д. Стојчевић, као председник, О. Станојевић, као потпредседник, студент С. Аврамовић, секретар, и студенткиња С. Корица, благајник. Y свему било je то успело вече y атмосфери која није била оптерећена форма- лизмом.Да je ова иницијатива била оправдана и да je прихваћена види ce и из околности да je на следећим састанцима било нових кандидата за учла- њивање, тако да je број чланова Клуба порастао на четрдесет, што намеће потребу извесних рестрикција при пријему нових чланова.Иако тек кратко време постоји, Forum romanum je већ организовао некодико акција. Направљена je краћа екскурзија до Сремске Митровице, која je, у римско доба једаи од највећих градова на Балкану, дала Импе- рији шест царева и била центар провинције Panonije Sekunde. После кра- ћег предавања о римским провинцијама на територији наше земље (О. Ста- нојевић), разгледани су експонати музеја и ископине. На једном од саста- нака проф. Стојчевић je изнео своје утиске са конгреса романиста и лати- ниста који je прошлог лета одржан y Рио де Жанеиру, пратећи своје изла- гање дијапозитивима.



646 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАУ плану својих активности Forum je укључио више ствари. Одазива- јући ce позиву, Љиљана Црепајац ће одржати предавање о Тацитовим Ана- лнма, које je у њеном преводу недавно објавила Српска књижевна задруга. Један састанак, a сви ce одржавају петком увече, биће посвећен Колумели- ном делу De re rustica (о земљорадњи). Известан број сгудената ce прија- вио за рад на сређивању каталога Института за правну историју, као и за помоћ у сличном раду y библиотеци Факултета, с тим што би цела зарада или њен део ишла y фонд којим би ce делимично покрили трошкови екс- курзије y Италију, планиране за пролеће 1971. године.Замишљен као спој корисног и забавног, предавања са разговором уз кафу, посете музејима са научном екскурзијом, Forum romanum — a слични облици активности постоје и у другим земљама — може бити кон- кретан корак y остварењу много расправљаног и још увек магловитог циља који ce зове реформа универзитета.
Статут1. Назив клуба: FORUM ROMANUM.2. Чланови клуба могу бити: наставници и асистенти, студенти, студенти последипломских студија, бивши студенти Правног факултета, као и други који показују интересовање за римско право и антику.3. Одлуку о пријему и искључењу чланова доноси Скуп чланова.4. Циљеви: развијање интересовања за римско право, продубљивање знања о римском праву и антици, помоћ члановима y стручном усавршавању, гајење духа пријатељства.5. Облици делатности Клуба: предавања, дискусије, разговори, приредбе, излети, путовања, итд.6. Финансијска средства: чланарина, приходи од активности и прилози. Износ чланарине одређује Скуп чланова на предлог Управе клуба.7. Све одлуке доносе ce на Скупу чланова. Скуп бира Управу, коју чине председник, потпредседник, секретар и благајник и она ce бира на ro- дину дана. Чланарину наплаћује благајник.23. 10. 1970.Београд

Др Обрад Станојевић

ДРУГИ СВЕТСКИ КОНГРЕС ЗА МЕДИЦИНСКО ПРАВОНеслућени развој медицинске науке последњих година и њена достиг- нућа на плану стварања што погоднијих услова за лакши и безбеднији жпвот човека, довели су и до потребе правног регулисања различитих ситуација y којима ce, y новонасталим околностима, могу наћи лекари, 1М1ХОВИ пацијенти, па и читаво друштво. При таквом стању ствари, постало je неопходно да ce заједничким проблемима права и медицпне позабаве детаљније одговарајућа национална и међународна друштва, па je таква потреба, између осталог, довела до оформљења Светског удружења за медицинско право (Association mondial de Droit médical). Иако je Први конгрес овог Удружења одржан пре 5 година y Гану, до званичног офор- мљења Удружења дошло je тек на његовом Другом конгресу који je одр- жан y Вашингтону од 18. до 21. августа ове године. Основни циљ рада Удружења формулисан je y виду „мултидисциплинарног и компаративног проучавања заједничких проблема медицине и права са њихових различи- тих аспеката". На тај иачин су досадашња проучавања граничних подручја права и медицине, која су ce углавном ограничавала на питања судске медицине, добила je шири домен y који су укључени и проблеми осталих грана права који имају, или могу имати, додирних тачака са медицином.


