
616 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАПодстицати повезивање виших, високих школа и факултета с научно- истраживачким институцијама на реализацији научних пројеката и истра- живања y овој области. Потребно je стимулисати издавање публикација с резултатима научних истраживања y овом домену.VОрганизатори саветођања ce обавезују да ближе разраде своје не- посредне и дугорочне задатке на основу ставова утврђених овим заврш- ним документом саветовања. У остваривању тих задатака развиће пуну сарадњу са одговарајућим друштвено-политичким и другим факторима, сваки y свом домену. Посебно je значајно да ce y томе постигне пуна подршка самоуправних интересних заједница образовања, усмереног обра- зовања, науке, социјалне заштите, дечје заштите и здравства, y финан- сирању активности са овог подручја. Веома je значајно да ce на овом послу ангажују и стручна удружења.Организатори саветовања ће ce посебно старати о томе да средства информисања редовно обавештавају о остваривању ових ставова и зада- така, како би јавност била информисана о раду и резултатима на укљу- чивању садржаја о хуманизацији односа између полова y наставне про- граме и планове виших и високих школа и факултета.Организатори саветовања ће ce старати да овај документ добије широк публицитет и да буде доступан свим институцијама, установама и појединцима који су уставно обавезни да спроводе начела и одредбе о слободном и друштвено-активном родитељству, a y том оквиру и о активности на хуманизацији односа између полова., Представници организација и инстигуција које су огранизовале ово саветовање ће ce повремено састајати ради праћења спровођења задатака овога саветовања.
САРАДЊА ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ И ПОЗНАЊУНа основу договора представника Правног факултета y Београду и Института за* уиоредно право y Београду с једне стране, и 'Правног факултета y Познању и Института за правне науке Пољске академије наука с друге стране, и одлуке Збора радника Наставно-научне радне јединице Правног факултета, a у складу са Уговором о сарадњи Yhh- верзитета y Београду и Универзитета y Познању, y периоду од 6. до 11. октобра 1975. године y Пољској je ббравила делегација Правног факул- тета y Београду и Института за упоредно право. Делегацију су чинили: проф. др Јован Борђевић, проф. др Борислав Благојевић, проф. др Алек- сандар Балтић, проф. др Милан Деспотовић, проф. др Војислав Симовић, в. проф. др Павле Николић, доцент др Влајко Брајић и др Миодраг Јовичић, научни саветник Института за упоредно право.I. На састанку y Познању (7. и 8. октобра) расправљане су две теме: 1) Уставне основе процеса стварања црава, и 2) Принцип једнако- сти права и дужности радника. Реферате за прву тему су поднели проф. др Јован Ђорђевић и проф. Адам Лопатка, a за другу тему доцент др Влајко Брајић, односно проф. др W. Jaskiewicz. У Варшави су предмет расправе биле такође две теме: 1) Принципи изборног система (др Мио- драг Јовичић односно проф. др Feliks Siemienski), и 2) Правна средства за обезбеђење радне дисциплине (проф. др Александар Балтић и проф. др Милан Деспотовић односно проф. др. Z. Salwa).Реферати су изазвали веома велико узајамно интересовање што je за последицу имало врло живу дискусију. У дискусији су постављана веома бројна питања и то нарочито југословенским учесницима, што 



БЕЛЕШКЕ О1/несумњиво представља израз посебног интереса пољских колега за југо- словенску теорију и праксу. Дискуснја je била врло садржајна, толе- рантна и инспирисана тежњом да ce кроз разговор пружи могућност што ширег и дубљег међусобног упознавања. У дискусијама су узели учешћа, поред референата, и сви остали чланови наше делегације. Са- станцима су наизменично председавали представници домаћина односно гостију. Дискусија ce водила, према унапред постигнутом договору, на пољском односно српскохрватском језику и била превођена на један одно- сно други језик.II. Домађини су испољили изванредну срдачност према члановима наше делегације. Поред званичних састанака одржавани су и бројни колегијални сусрети, што je представљало прилику и за ближе упозна- вање и настављање стручних разговора.У Познању су Декан Правног факултета др Милан Деспотовић, као шеф наше делегације, и проф. др Борислав Благојевић, директор Института за упоредно :право били примљени код Ректора познањског Универзитета, а Декан познањског Правног факултета je приредио зва- ничан пријем за чланове наше делегације. Заједно са пољским колегама чданови наше делегације су посетили и један пољопривредни комбинат y околини Познања.У Варшави je Удружење пољских правника приредило коктел y част наше делегације, a директор Института за правне науке ПАН ручак.III. Према утврђеном договору сви реферати треба да буду објав- љени на српскохрватском језику у Аналима Правног факултета y Бео- граду, односно на пољском језику y посебној публикацији.IV. На састанку y Варшави вођени су прелиминарни разговори о посети Београду делегације познањског Правног факултета и Института за правне науке ПАН и евентуалним темама које би биле предмет раз- говора на Иравном факултету у Београду и y Институту за упоредно право. Посета пољских колега предвићена je за прву недељу друге поло- вине маја 1976. године. Програм и аранжман за ову посету би били оства- рени под истим условима под којима је наша делегација посетила Пољску.V.У целини посматрано, може ce сматрати да je посета делегације Правног факултета у Београду и Института за упоредно право Познању и Варшави y потпуности успела. Ова посета je остварена y духу прија- тељства Пољске и Југославије и y оквиру научно-универзитетске сарадње наших земаља. .......


