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ПОСЕТА АСИСТЕНАТА КАТЕДРЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА У ПОЉСКОЈ (ПОЗНАЊ,КРАКОВ И ВАРШАВА)У оквиру вишегодишње успешне сарадње између Правног факул- тета Универзитета y Београду и Правног факултета (Collegium luridicum) Универзитета „Адам Мицкијевич” y Познању (Пољска), група асистената са Катедре за политичке науке, мр Стеван Лилић, мр Боривоје Шунде- рић, Снежана Петровић и Оливера Егић, боравила je y времену од 2. до 16. октобра 1978. године у посети Пољској.Две основне карактеристике ове посете разлози су који нас наводе да je посебно забележимо. Прва ce огледа y њеном пуном успеху чија je потврда испуњење претходно сачињених програма, a друга y значају једног до сада много некоришћеног, начина пружања прилике младим асистентима нашег факултета да ce упознају са правом других земаља.Први део пута обухватио je боравак y граду наших домаћина, колега са Правног факултета познањског универзитета, који су нам поред изузетно срдачног и топлог пријема y свом граду и на свом факултету омогућили да краће време проведемо и на институцијама од интереса за нас y Кракову и Варшави. Дани проведени y Познању иосили су зајед- ничку карактеристику радне атмосфере и вишеструке корисности. Поред обиласка самог здања Правног факултета, Ректорат универзитета, библио- тека, објеката студентског стандарда, водили смо исцрпне и веома инте- ресантне разговоре са професорима и колегама из одговарајућих пред- мета. Били смо примљени од стране проректора Универзитета проф. др Збигњева Леонског, који нас je упознао са организацијом и начином рада Универзитета „Адам Мицкијевич” од дана његовот оонивања пре педесетак година до данас. Продекан Правног факултета доц. др хаб. Ромул исцрпно нам je изнео оргаиизацију и начин рада на правним студијама, режим студирања, организацију наставе, положај настав- ника и сарадника. Љубазношћу наших домаћина пружена нам je при- лика да обиђемо Библиотеку Правног факултета и Универзитетску библиотеку, где смо ce упознали са литературом из одговарајућих области.Посебно заинтересовани да ce током ове посете упознамо са про- блемима везаним за области чијим изучавањем ce бавимо на свом факул- 
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тету y Београду — Управно право, Наука о управљању и Правна инфор- матика, Радно право са социодогијом рада, Друштвено-политички систем и Уставно право — тежиште наших интересовања били су контакти са колегама који ce баве тим областима. Показавши изузетну предусретљи- вост и љубазност професори познањског Факултета и њихови сарадници упознали су нас са стањем y Пољској y овим правним дисциплинама, са тешкоћама које ce данас исказују y оквиру њих и перспективама даљег развоја. Информисани такође о начину извоћења наставе из ових пред- мета, раду и интересовањима студената, стекли смо веома целовиту слику о ситуацији на факултету наших домаћина.И поред свог изузетно кратког трајања боравак y Кракову нам je омогућио обилазак здања и Библиотеке Јагелонског универзитета, осно- ваног још 1364. године.Последњи део посете обухватио je боравак y Варшави где смо имали значајне сусрете у Институту за државу и право Пољске акаде- мије наука и Пољском Сејму. Нашавши времена и могућности љубазно нас je примио професор др Силвестер Завадски са Катедре за државу и право Универзитета y Варшави и посланик Пољског Сејма. Поред тога што нам je омогућио да обиђемо Сејм Библиотеку Сејма, др Завадски нас je својим занимљивим излагањем детаљно упознао са основама поли- тичког, уставног и законодавног рада највишег пољског органа државне и народне власти.Поред истицања неоспорног значаја научних контаката остварених за време ове посете, неопходно je навести и њен други не мање важан аспект, који ce састоји y исказивању изузетне срдачности, гостопримства и предусретљивости наших домаћина. Корисност непосредних контаката колега две земље који ce баве изучавањем истих научних дисциплина, показала ce на примеру ове посете у пуном светлу, a њихова посебна вредност свакако je садржана y чињеници да су у питању млади људи који су на почетку свог научног рада и наставничког стажа. Зато je начин као овај права могућност успешног учења и сазнавања, као и стицања нових и драгоцених искустава. Боравком y новој средини, која својим особеностима омогућава усвајање нових знања и упознавање са богатством начина бављења једним послом, y могућности смо да по пов- ратку на свом Факултету, радећи са студентима та знања вишеструко користимо. He само непосредно излажући стање y појединим дисципли- нама пољоког права, омогућујући тако студентима да ce на приступачан начин, кроз разговор и дискусију, упознају са другим правним систе- мима, већ и обогаћујући сам чачин рада на вежбама новим димензијама, које су плод позитивних искустава наших пољских колега.Стога, на основу свега изнетог, можемо закључити да je посета групе асистената Катедре за политичке науке нашег Факултета правним факултетима y ова три пољска града остварила y потпуности идеју део чије реализације je била, a чији основни смисао je, најкраће речено, следећи: пружање могућности најмлађим наставним радницима нашег Факултета да на почетку свог научног рада, учења и усавршавања, пара- 
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лелно са радом на свом матичном Факултету, остварују контакте са сво- јим колегама из других земаља. Да ce при томе на најнепосреднији начин упознају са начином рада других и њиховим достигнућима, стичући тако прилику да поредећи свој рад са радом других колега оформе нај- боље и најприкладније методе и начине како свог личног усавршавања, тако и свакодневног рада са студентима.

Оливера Егић


