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Савезни савет за образовање и културу

VII

САВЕЗНИ САВЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ
1967 – 1971
(1960 – 1971)
ИСТОРИЈАТ СТВАРАОЦА ФОНДА
Крај шездесетих, почетак седамдесетих година XX века: глобална политичка подела
на земље НАТО пакта и Варшавског уговора и покрет несврстаних, као алтернатива за младе
и неразвијене државе које су се тек ослободиле колонијалног статуса; мир заснован на страху
сукобљених војнополитичких блокова од планетарне катастрофе у случају нуклеарног рата;
ослободилачки покрети у земљама „Трећег света“ и локалне или регионалне кризе и сукоби
(као што су били латентна блискоисточна криза, интервенција СССР у Чехословачкој и дуготрајни Вијетнамски рат), преко којих су две суперсиле – овде посредно, овде непосредно –
настојале да појачају или очувају стечене позиције. Економски и научно-технолошки напредак планетарних размера: космички летови крунисани спуштањем на Месец, бројна техничка
помагала без којих се више није могло замислити домаћинство, али и незадовољство младих
и образованих постојећом западном цивилизацијом, оличено у бунту 1968. године и хипи покрету.
Југославија је наизглед била стабилна држава. Од како је изашла као победник из сукоба са Информбироом, углавном је успешно пливала у узаврелим водама латентног блоковског сукоба. Као једна од видећих чланица покрета несврстаних настојала је да игра значајну
улогу у глобалним политичким односима, улогу у приличној несразмери са њеним стварним
потенцијалима (која је, с друге стране, била нужна претпоставка опстанка специфичног југословенског, ванлагерског, пута у социјализам).1 Просечан Југословен је, на прелазу из седме
у осму деценију XX века, имао плату која је задовољавала његове основне потребе, бесплатно здравствено осигурање и школовање. Живео је у друштвеном стану и поносно возио фићу.
Плаћени годишњи одмор проводио је радо на Јадрану, што му више није представљало луксуз. Повремено је могао да отпутује у иностранство, о чему су „Руси“ и остали грађани земаља Лагера могли само да сањају. Али, ово је само слика на површини. Југославија је шездесетих година XX века показивала знаке озбиљне кризе, која је била „истовремено државна и
партијска, идејна и организациона, политичка и економска, друштвена и морална“.2 Нереална
економска политика (која се више заснивала на америчким и западноевропским кредитима,
него на стварном привредном потенцијалу земље), поспешила је економску стагнацију земље, коју социјалистичка привреда са елементима тржишних принципа није могла да заустави. Концепт радничког самоуправљања, којим су се поносили партијски теоретичари, показао
се потпуно неефикасним. Устав из 1963. и више каснијих закона давали су правни оквир децентрализацији земље, која је подстакла постепено декомпоновање југословенске федерације
и јачање елемената државности сваке републике понаособ (а убрзо и јачање елемената државности двају аутономних покрајина). Бирократизовано руководство Савеза комуниста Југославије делом није разумело време у коме је живело, а делом је и само било носилац процеса растакања ткива југословенске федерације и јачања сепаратистичких тенденција, што ће,
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О томе више у: D. Bogetić, Koreni jugoslovenskog opredeljenja za nesvrstanost, Beograd, 1990.
Љ. Димић, Историја српске државности, књига III, Србија у Југославији, Нови Сад, 2001.
стр.368.
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нешто више од две деценије касније, резултирати распадом Југославије у крвавом грађанском
рату.3
Ступањем на снагу Закона о савезним органима управе, савезним саветима и савезним организацијама било је прописано да се 18. маја 1967. укида дотадашњи Савезни секретаријат за образовање и културу – као савезни орган управе који је руководио питањима просвете, културе и уметности – и да почиње са радом Савезни савет за образовање и културу,
као стручно тело Савезног извршног већа које је вршило стручне послове из области културе,
образовања и физичке културе у школама.4 Пошто су, захваљујући политици децентрализације југословенске федерализације, главне оперативне послове из домена просвете и културе
преузели републички органи власти, надлежности Савезног савета биле су ограничене на
праћење општих појава у развоју образовања и уметничког стваралаштва, давање неких општих смерница у даљем развоју ових делатности и давање одређених примедби и сугестија
појединим установама образовања и културе. На пољу међународних културно-просветних
веза, надлежности Савезног савета биле су далеко веће, јер је сарадња југословенских установа и културних радника са иностранством, као и културна пропаганда СФРЈ у свету била, као
и ранијих година, у надлежности савезне управе. Најзад, још један специфичан задатак био је
у надлежности Савезног савета за образовање и културу – старање о страним држављанима
на студијама у СФРЈ.
Савезни савет за образовање и културу укинут је Законом о организацији и делокругу
савезних органа управе и савезних организација и престао је да ради 1. октобра 1971. године.5
До средине 1974. није постојао ни један савезни орган управе који је у целини обављао послове из делокруга укинутог Савета. Једино је послове из домена међународних односа преузео Савезни завод за међународну научну, просветно-културну и техничку сарадњу. Након
што су извршене одређене измене и допуне Закона о организацији и делокругу савезних органа управе и савезних организација из 1971. основан је Савезни комитет за науку и културу који је, последњи пут у историји органа управе СФРЈ, обухватио у свом делокругу рада целину
просвете и културе. Укинут је 1978. године.6
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА СТВАРАОЦА ФОНДА

Унутрашња организација Савезног савета за образовање и културу реконструисана је
на основу његове архивске грађе, према Правилнику о организацији и раду стручне службе

3
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6

О постепеном декомпоновању југословенске федерације на прелазу из седме у осму деценију
XX века више у: Љ. Димић, наведено дело; B. Petranović, M. Zečević, Jugoslovenski federalizam,
ideje i stvarnost. Tematska zborka dokumenata II 1943 – 1986, Beograd, 1987; Б. Петрановић, Југословенско искуство српске националне интеграције, Београд, 1993; T. Kuljić, Tito,
sociološkoistorijska studija, Beograd, 1998; L. Perović, Zatvaranje kruga. Ishod političkog rascepa u
SKJ 1971/1972, Sarajevo, 1991.
Службени лист СФРЈ, број 21, Београд, субота 13. мај 1967. стр. 608. Уз Савезни савет за образовање и културу основани су још: Савезни савет за кординацију научних делатности, Савезни
савет за здравство и социјалну политику, Савезни савет за рад и Савезни савет за правосуђе.
Према члану 3. овог закона: „Савезни савети, у оквиру свог делокруга, врше стручне и друге
послове који се односе на остваривање права и дужности федерације и спровођење политике
Савезне скупштине у одговарајућој области, разматрају питања од заједничког интереса за савезне органе управе, савезне организације и друге организације чија делатност обухвата целу земљу ради усаглашавања ставова о тим питањимаи врше друге послове од интереса за федерацију у одговарајућој области.“
Службени лист СФРЈ, бр. 32, Београд, среда, 28. јул 1971. стр. 612.
Lj. Korać, Organizacija federacije o socijalističkoj Jugoslaviji 1943 – 1978, Zagreb, 1981. стр. 349.
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Савезног савета за образовање и културу.7 На челу Савезног савета налазио се председник
Вукашин Мићуновић8, коме су у раду помагали заменик и помоћници. Председник је руководио Стручном службом савета и Одсеком за опште послове. У његовом раду помагао му је
Кабинет, преко којег је организовао седнице Савета, одржавао културно-просветне веза са
иностранством и обављао послове „у вези са остваривањем јавности у раду Савета“. Заменик
председника је руководио Саветом у одсутности председника, са свим његовим овлашћењима. Један помоћник председника био је задужен за руковођење пословима образовања, а други за руковођење пословима културе.
Правилник је предвидео две организационе јединице:
1) Стручну службу, која је обављала послове праћења и проучавања општег стања и
развоја образовања и васпитања, културе и физичке културе по школама. Пратила је
друштвено-економске односе и самоуправљање у области образовања и културе, питања материјално-кадровске основе образовања, васпитања и културе; планирала је
развој културно-просветних делатности у оквиру друштвених планова Југославије и
системска питања образовања, васпитања и културе. Стручна служба је припремала
информације, елаборате и нацрте прописа из своје области, „када то тражи Савезна
скупштина и Савезно извршно веће“. Посебно важан сегмент рада стручне службе
био је школовање страних држављана у Југославији.
Поверени задаци стручне службе обављани су „по групама послова“ за:
а) друштвено економске односе
б) системска питања образовања
в) системска питања културе и
г) правне послове.
У делокруг рада стручне службе Савезног савета спадало је и руковођење Одбором за
награду АВНОЈ-а, Фондом за унапређивање ликовних уметности „Моша Пијаде“, Архивским
саветом Југославије, Саветом за питања школовања страних држављана и Саветом за просветна питања народности.
2) Одсек за опште послове, који је обављао послове из домена самоуправљања радне
заједнице, радних односа, финансија и рачуноводства, писарнице, економата и преписа и, најзад, административних послова везаних за Одбор за награду АВНОЈ-а и Фонда за унапређење ликовне уметности „Моша Пијаде“.
Представљена организациона структура Савезног савета за образовање и културу била је намерно недовољно одређена, што се превасходно односило на Стручну службу. Ова
организациона јединица није имала круту поделу послова по класичним организационим јединицама (одељења и одсеци по ступњевима образовања и појединачним културним делатностима), већ је третирана као јединствена целина чија је организациона форма рада била тимски рад. Оваквом организацијом желело се постићи усмеравање кадрова на „целовитије сагледавање кретања и тенденција на свим ступњевима образовања и у свим делатностима кул7
8

АЈ, Савезни савет за образовање и културу (319), фасцикла 3, јединица описа 5.
Вукашин Мићуновић је рођен у околини Цетиња 1919. године. Члан КПЈ постао је као студент
у предвечерје Другог светског рата. За време рата и револуције био је политички комесар различитих црногорских јединица. По ослобођењу члан Политичке управе Југословенске армије и
професор Више војне академије. Касније је био директор Борбе и Танјуга. Бавио се књижевним
радом и проблемима филмске уметности „Vukašin Mićunović“, Enciklopedija Jugoslavije 6 Maklj
– Put, Zagreb, 1965. стр. 98.
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туре, како би се проблеми третирали што јединственије и повезано“.9 Упркос основној идеји,
на другој седници Савета, одржаној 23. септембра 1967. формирана су, ради ефикаснијег рада
установе, три уже стручна, стална радна тела:
1) Комисија за питања образовања
2) Комисија за питања културе
3) Комисија за питања међународне сарадње.
Замишљено је да задаци Комисија произилазе из програма рада Савета. Њихов број, методе рада и задатке требало је изграђивати кроз праксу и по потреби мењати и надопуњавати.10
РЕГИСТРАТУРСКО ПОСЛОВАЊЕ СТВАРАОЦА ФОНДА

Регистратурско пословање Савезног савета за образовање и културу има две препознатљиве фазе. У првој, током 1967. и 1968. године није постојао јасан и доследан систем регистратурског пословања установе. Како није сачуван документ из којег се може прецизно
утврдити систем завођења аката, обрађивач фонда био је принуђен да се ослони на преглед
самих аката и административних књига. Установио је да су постојале извесне ознаке организационих јединица, и то: 1 – акта Кабинета, 2 и 4 – акта која се тичу просвете, 3 – акта која се
тичу културе и уметности, 5 – акта Одсека за опште послове и DŽ – акта која се тичу страних
држављана на студијама у СФРЈ и међународних културно-просветних веза у најширем смислу.11 При том, примећена је извесна неодређеност и недоследност у давању ознака актима.12
Друга препознатљива фаза регистратурског пословања Савезног савета за образовање
и културу трајала је у периоду 1969 – 1971. Регистратурско пословање вршено је на основу
упутства Канцеларијско пословање по систему картотеке: преглед јединствених класификационих знакова (Београд, децембар 1963). Акта приспела у писарницу Савета завођена су у
картотеку по прецизно утврђеним класификационим знаковима. Основних класификационих
знакова има десет. Чине их основни бројеви од 0 до 9 и сваком од њих означена су акта из
једне опште области. На пример: под цифром 0 заведени су основни правни акти СФРЈ, под 1
акти који се тичу радних односа, под 4 акта о финансијском пословању, а под 6 заведена су
акта која се тичу просвете, културе и науке. Само се по себи разуме да је убедљиво највећи
број аката фонда 319 носи ознаку 6. Акта која се тичу неке уже области означена су тако што
је основном броју додат још један основни број. На пример: под знаком 60 означена су акта
која се тичу предшколског васпитања, под 61 школство у најширем смислу, а под 69 међународна сарадња у области просвете и културе. Систем је даље разрађен увођењем и трећег
основног броја, којим се означавају акта још уже области. Тако, под ознаком 610 налазе се
основне и општеобразоване школе, а под 611 стручне, уметничке и специјалне школе.13
9

10

11

12

13

АЈ-319-5-7, Извештај о раду Савезног савета за образовање и културу (јули 1967 – фебруар
1968).
АЈ-319-32-42, Записник и Стенографске белешке са друге седнице Савета, од 23. септембра
1967.
Знак DŽ је изведен из почетног слова презимена секретара Савета који се бавио питањима међународних односа – Миодрага Џуверовића.
Бројеви 2 и 4 коришћени су за означавање грађе која се тиче просвете, али није могуће прецизније утврдити на који степен или врсту школа се односи прва, а на који друга ознака.
По истом принципу заведена су и акта која се односе на све остале делатности. На пример, под
шифром 64 налазе се акта која се тичу извођачких уметности, филма, радија и телевизије. Систем је даље разрађен на следећи начин: 640 – позориште, опера, балет; 641 – филхармонија, хорови, оркестри; 642 – филм, радио, телевизија; 643 – фолклорни ансамбли и 644 – разне приредбе и културне манифестације.
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Коришћењем бројчаних ознака за архивирање аката из сваке области, до уско специјализованих, и њиховим завођењем у картотеке било је значајно олакшано претраживање појединачних докумената и њихово спајање у предмете и досијее.
Акта Савезног савета за образовање и културу су највећим делом спајана у предмете
и досијее, али део аката, нарочито из 1967. и 1968. архивиран је по систему „број на број“.

СТАЊЕ И ЗНАЧАЈ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ФОНДА

Грађа Савезног савета за образовање и културу примљена је у Архив Југославије
априла 1987. године од Сервиса за биротехничке послове савезних органа управе и савезних
организација. Укупна количина примљене грађе је била је 20,40m. Од тога документарне грађе било је 20,00m (209 фасцикли), административних књига 5 (0,20m) и картотечких кутија 6
(0,20m).14 Након архивистичке обраде фонда, тј. издвајања безвредног регистратурског материјала, укупна количина грађе сведена је на 10,00m (9,60m докумената смештених у 103 фасцикле). Број административних књига и картотечких кутија и њихова укупна дужина остали
су неизмењени (0,20 m + 0,20m).
Распон година грађе фонда 319 је 1960 – 1971. Он превазилази распон година деловања творца фонда, јер је Савезни савет за образовање и културу наследио надлежности укинутог Савезног секретаријата за образовање и културу (фонд 318 у Архиву Југославије), преузевши при том документацију о свим незавршеним пословима и сва друга акта и предмете
који су били од значаја за пословање новог органа управе. Ова акта спојена су са актима Савезног савета у предмете и досијее којима може да се прати развој одређених појава значајних за рад новог органа. Приликом архивистичке обраде фонда 319 пронађена су и поједина
акта настала радом претходно угашеног Савезног секретаријата за образовање и културу (као
и др. акта настала пре оснивања Савезног савета), а која нису спојена у предмете и досијее са
актима Савезног савета. Таква документа су разграничена и припојена фонду 318, тј. Савезном секретаријату за образовање и културу.
У фонду 319 сачувани су документи различите врсте: извештаји, елаборати, реферати,
стенографске белешке, циркулари, молбе, жалбе и др. Највећи број докумената писан је језицима народа Југославије, уз „поштовање начела о равноправности језика народа Југославије
и њихових писама у раду Савезног савета за образовање и културу“. Наиме, септембра 1967.
године Савезно извршно веће упутило је распис свим савезним установама у коме је тражило
да се спроведу припреме за спровођење начела о употреби језика и писама народа Југославије и, почев од 1. октобра 1967, требало је да се сва преписка са грађанима и установама република врши на њиховом језику и писму и да се сви материјали намењени за седнице савезне
управе преводе на језике и писма свих народа Југославије. У склопу припрема за спровођење
начела, извршена је анкета међу члановима Савета са питањем на ком језику и писму желе да
им се достављају материјали за седнице.15 Зато су у фонду пронађени, један до другог, бројни
преписи докумената (позиви на седнице са дневним редом, извештаји, записници, елаборати и
др.) писани на српскохрватском (хрватскосрпском) ћирилицом и/или латиницом, екавски и/или
ијекавски, словеначком и македонском језику.16 Званични звештаји САП Косово и Метохија писани су двојезично – на српском и албанском. Од осталих језика у фонду су заступљени: енглески, немачки, француски, руски, италијански и др.

14
15

16

319 – Савезни савет за образовање и културу, досије фонда.
АЈ-319-4-6, Информација о спровођењу начела о равноправности језика народа Југославије и
њихових писама у раду Савезног савета за образовање и културу, од 23. фебруара 1968.
Види АЈ-319-3-5, Пословник о раду Савезног савета за образовање и културу.
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Пошто је организациона структура Савезног савета за образовање и културу позната на
основу Правилника о организацији и раду стручне службе Савезног савета за образовање и
културу,17 фонд је сређен по принципу слободне провенијенције – облик организационе
структуре ствараоца фонда. Грађа је квалификована на основне класификационе групе:
Кабинет
Одсек за опште послове
Стручна служба
Књиге евиденције и картотека
Грађа класификована на прве четири основне класификационе групе даље је класификована и систематизована на подгрупе и јединице описа по различитим принципима, као што
су географски, тематски, хронолошки и др. Књиге евиденције су разврстане по врстама (деловодник, регистар), а у овиру тога хронолошки. Картотека је остала у оном поретку у коме
је била у регистратури.
Грађа фонда 319 сама по себи сведочи о приличном степену децентрализације југословенске федерације, нарочито када су образовање и култура у питању. Велики део грађе
чине елаборати о општим темама као што су систем образовања, социјалистичко самоуправљање у просвети и иновације у настави.18 Далеко је садржајнија грађа настала сарадњом
установа и појединаца из Југославије са иностранством. То су: забелешке о разговорима руководећих људи Савезног савета са представницима влада других земаља о различитим видовима културне, просветне и научне сарадње, материјали о гостовањима уметника и боравку
југословенских стручњака у академским установама у свету, односно, о боравку страних
стручњака и гостовањима страних уметника у Југославији.19 Посебно место заузимају материјали о страним држављанима на студијама у СФРЈ20 и грађа о школовању деце југословенских држављана на привременом раду у иностранству.21 Сачувани су бројни извештаји и други материјали о раду установа културе које су биле под надзором Савета, као што су: Југословенска кинотека, Музеј Николе Тесле, Музеј револуције народа Југославије, Југословенски библиографски институт, Југословенски лексикографски завод и Архив Југославије.22 Велики део грађе односи се на проблеме заштите културних добара – заштиту од ратних разарања23 и конзервацију и рестаурацију споменика културе, како оних што сведоче о давној прошлости, тако и оних насталих у славу догађаја из народноослободилачке борбе народа Југославије.24
Као информативно средство о архивској грађи фонда 319 састављен је сумарно-аналитички инвентар са именским, географским, институционалним и тематским индексом.
17
18

19

20
21
22
23

24

В. напомену бр. 4.
На пример: АЈ-319-68-86, елаборат Ставови о развоју културе у Резолуцији Деветог конгреса
СКЈ и Резолуцијама републичких и покрајинских конгреса, односно конференција (1970); АЈ319-93-120, досије Образовање и самоуправљање (1970); АЈ-319-102-130, досије Високо школство и самоуправљање (1970); АЈ-319-88-113 Југословенски завод за проучавање школских и
просветних питања; АЈ-319-92-119 Тезе о усавршавању система образовања; АЈ-319-94-121
Иновације у настави.
На пример, АЈ-319-50-66 Програми културне, просветне, и научне сарадње са иностранством
(1970 – 1971); АЈ-319-57-73 Културно-просветне везе са несврстаним земљама (1967 – 1971;
АЈ-319-61-77 Културно-просветне везе са Сједињеним Америчким Државама.
АЈ-319-99-126, АЈ-319-100-127, АЈ-319-101-128.
АЈ-319-60-76, Школовање деце Југословена на привременом раду у иностранству (1967 – 1971).
Акта, предмети и досијеи од АЈ-319-70-89 до АЈ-319-72-95.
АЈ-79-103 досије Конвенција о заштити културних добара у случају оружаног сукоба; АЈ-31980-104 Заштита споменика културе у случају рата.
Акта, предмети и досијеи од АЈ-319-76-100 до АЈ-319-78-10; АЈ-319-81-105 Југословенски институт за заштиту споменика културе.
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Истраживачима се сугерише да, приликом навођења докумената из фонда 319, користе сигнатуру која се састоји из скраћенице Архива Југославије – АЈ, броја фонда – 319, броја
фасцикле и броја јединице описа.
У Београду,
20. април 2010.

Иван Хофман
Самостални саветник

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

СТРУКТУРА
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)
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СТРУКТУРА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ
бр. јед.
описа

КАБИНЕТ
СТРОГО ПОВЕРЉИВА И ПОВЕРЉИВА АРХИВА
Строго поверљива акта
Поверљива акта
Поверљива акта о везама са иностранством
Војне школе и академије

страна

1-80 .........3
1-4 ........3
1 .........3
2 .........3
3 .........3
4 .........4

КАБИНЕТ – У УЖЕМ СМИСЛУ

5-80 .........4

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ

5-38 .........4

Кабинет - општи материјали 1967.
Кабинет - општи материјали 1968. (први део)
Кабинет - општи материјали 1968. (други део)
Кабинет - општи материјали 1969.
Кабинет - општи материјали 1970. (први део)
Кабинет - општи материјали 1970. (други део)
Кабинет - општи материјали 1971. (први део)
Кабинет - општи материјали 1971. (други део)
Материјали скупштине СР Словеније
Колегијум Савезног савета за образовање и културу
Састанци са републичким и покрајинским секретаријатима
за културу - 1
Састанци са републичким и покрајинским секретаријатима
за културу - 2
Савезни савет за координацију научних делатности - 1
Савезни савет за координацију научних делатности - 2
Идејни пројекти
Анализа развојних могућности СФРЈ - 1
Анализа развојних могућности СФРЈ - 2
Анализа развојних могућности СФРЈ - 3
Просветно-културно веће скупштине СФРЈ - 1
Просветно-културно веће скупштине СФРЈ - 2
Просветно-културно веће скупштине СФРЈ - 3

5 .........4
6 .........5
7 .........5
8 .........6
9 .........6
10 .........7
11 .........8
12 .........8
13 .........8
14 .........9
15 .........9
16 .........9
17 .......10
18 .......10
19 .......11
20 .......11
21 .......12
22 .......12
23 .......12
24 .......13
25 .......13

XVIII
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бр. јед.
страна
описа

Народна скупштина СФРЈ
Народна скупштина - посланичка питања и одговори
Народна скупштина - уставни амандмани
Социјалистички савез радног народа Југославије
Социјална и здравствена заштита
Радни односи и радни стаж
Комисија СИВ за друштвене службе
Стална конференција градова Југославије
Статистика
Информативни билтен
Информативна делатност Савезног савета
Иступања руководства савета у јавности
Занимљиви незаведени предмети
ПРАВНИ АКТИ
Правни акти - 1
Правни акти - 2
СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ САВЕТА
Прва седница Савезног савета
Друга седница Савезног савета
Трећа седница Савезног савета
Четврта седница Савезног савета
Пета седница Савезног савета
Шеста сеница Савезног савета
Седма седница Савезног савета
Осма седница Савезног савета
Девета седница Савезног савета
Десета седница Савезног савета
Једанаеста седница Савезног савета
Дванаеста седница Савезног савета
Тринаеста седница Савезног савета
Четрнаеста седница Савезног савета
Петнаеста седница Савезног савета
Шеснаеста седница Савезног савета
Седамнаеста седница Савезног савета
Осамнаеста седница Савезног савета
Деветнаеста седница Савезног савета (први део)
Деветнаеста седница Савезног савета (други део)
Двадесета седница Савезног савета

26 ...... 13
27 ...... 14
28 ...... 14
29 ...... 14
30 ...... 15
31 ...... 15
32 ...... 16
33 ...... 16
34 ...... 16
35 ...... 16
36 ...... 18
37 ...... 18
38 ...... 18
39-40 ...... 19
39 ...... 19
40 ...... 19
41-63 ...... 19
41 ...... 20
42 ...... 20
43 ...... 20
44 ...... 20
45 ...... 21
46 ...... 21
47 ...... 21
48 ...... 22
49 ...... 22
50 ...... 22
51 ...... 23
52 ...... 23
53 ...... 23
54 ...... 23
55 ...... 24
56 ...... 24
57 ...... 24
58 ...... 25
59 ...... 25
60 ...... 25
61 ...... 25
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Двадесет и прва седница Савезног савета
Записници са седница Савезног савета
КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Културно-просветне везе са иностранством - општи материјали
Савезна комисија за културне везе са иностранством
Програми културне, просветне и научне сардње са иностранством
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КАБИНЕТ
СТРОГО ПОВЕРЉИВА И ПОВЕРЉИВА АРХИВА
1

1

СТРОГО ПОВЕРЉИВА АКТА
Мере које би требало да предузму органи федерације у циљу чувања државне, службене, привредне или пословне тајне; извод из стенографских белешки са састанка о регулисању права страних држављана да врше теренска истраживања у Југославији; упад непознатих лица у просторије Комисије Фулбрајтовог програма у Београду; боравак председника Савезног савета за образовање и културу Вукашина Мићуновића на Кипру и забелешке са састанака
које је водио са домаћинима; лауреати Награде АВНОЈ-а за 1969 и 1970. годину; проблеми страних држављана који се школују у СФРЈ; културно-просветна сарадња СФРЈ са суседним државама; забелешка о разговорима са представницима румунске пионирске организације; материјали о раду Удружења
"Матија Губец", Друштва пријатеља Матице хрватске у Шведској, међу хрватским емигрантима.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, забелешка.
Језик: српскохрватски, енглески, шведски.

1

2

ПОВЕРЉИВА АКТА
Наводне неправилности приликом исплате личних доходака појединим
службеницима Савезног извршног већа; подаци о резервним официрима у Савезном савету за образовање и културу; цивилна заштита и друштвена самозаштита; упутства о чувању службене и пословне тајне.
Година: 1968-1971.
Врста документа: извештај, упутство.
Језик: српскохрватски, словеначки.

1
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ПОВЕРЉИВА АКТА О ВЕЗАМА СА ИНОСТРАНСТВОМ
Проблеми у сарадњи југословенских институција са Смитсонијан институтом у Вашингтону; разговори са представницима владе СР Немачке о (не)равноправности наставе немачког језика са наставом енглеског и руског језика у
школама СФРЈ; културна сарадња СФРЈ и Француске и питање положаја наставе француског језика у школама СФРЈ; разговор са представником Фордове
фондације из Њујорка о финансирању лингвистичких истраживања у СФРЈ; разговори са представницима Бугарске, Пољске, Мађарске, Италије, Канаде,
Аустралије, Ирака, Чехословачке; неформални разговор помоћника председника Савезног савета Пајазита Нушија са чиновницима албанске амбасаде у Београду о уставним променама у СФРЈ и реакцијама јавног мњења Косова и Метохије на њих; културна сарадња са Кипром; боравак државног секретара за просвету и науку велике Британије у Југославији; боравак шведског министра за
високо школство у Југославији; боравак делегације мађарског министарства рада у Југославији; план сарадње СФРЈ и ДР Немачке у области здравствене за-
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штите; стипендије владе СФРЈ за студенте из Сједињених Америчких Држава;
предлог програма културно-просветне сарадње СФРЈ и Кипра; XI међународна
недеља високог школства у Салцбургу и Минхену; извештај о посети Вукашина Мићуновића Кипру; културно-просветна сарадња са Сиријом и Јорданом;
културно-просветна сарадња са Индијом; посете: министра просвете Чилеа,
представника Замбије, министра просвете Индонезије и министра просвете
Пољске Југославији; састанак југословенских и француских стручњака за
еквиваленцију диплома; еквиваленција диплома између СФРЈ и Мађарске; Недеља културе у Тунису; извештај о боравку представника југославије у земљама западне и источне Африке.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, забелешка.
Језик: српскохрватски, немачки, руски, бугарски.

2
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ВОЈНЕ ШКОЛЕ И АКАДЕМИЈЕ
Различите верзије Закона о војним школама; информација о пријему питомаца увојне школе, академије и подофицирске школе у СФРЈ.
Материјали са саветовања о реформи високог војног образовања: "Теоријске основе реформе војног школства", "Проблеми и задаци у даљем спровођењу реформе високог војног школства", "Школовање и усавршавање официрског кадра у армијама страних земаља" и "Анализа и предлози за увођење
програмиране наставе у војне школе ЈНА".
Година: 1969-1971.
Врста документа: нацрт закона, елаборат.
Језик: српскохрватски.

КАБИНЕТ – У УЖЕМ СМИСЛУ
ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ
3

5

КАБИНЕТ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 1967.
Материјали о конституисању Савезног савета за образовање и културу:
кандидати за чланове Савета, предлог привременог пословника о раду и пословник о раду Савета, правилник о систематизацији радних места.
Организациони комитет Међународног ауто-мото релија "Сутјеска 67"
моли за помоћ у организацији манифестације; програм рада и финансијски
план Заједнице културно-просветних организација Југославије за 1968.
Материјали са првог састанка Комисије за образовање при Савезном савету: "Реализација циљева и принципа новог система финансирања образовања и васпитања", "Завршавање потпуног осмогодишњег школовања", спровођење Општег закона о финансијским средствима за образовање и васпитање и
стенографске белешке са седнице Комисије за образовање.
Елаборат " Да ли се против појединачних аката школских органа донетих по приговорима на оцене и против аката о искључењу из школе може водити управни спор?"; нацрти закона из области образовања, васпитања и културе које би требало да разматра Савезно извршно веће током 1968. године;
елаборат "Нека питања у вези са разматрањем проблема о друштвено-економ-
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ским односима у области културе"; предлог Закона о средствима друштвених
фондова за унапређење културних делатности и пратећа акта.
Година: 1967.
Врста документа: извештај, правилник, пословник о раду, стенографска белешка, нацрт закона, елаборат.
Језик: српскохрватски, македонски, словеначки.
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КАБИНЕТ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 1968. (ПРВИ ДЕО)
Упитник о спровођењу самоуправљања у савезној управи; проблеми запошљавања у СФРЈ; обавештење о оснивању Удружења сељака писаца СФРЈ;
спровођење начела равноправности језика и писама народа Југославије у Савезном савету за образовање и културу; редакција часописа "Енцyцлопаедиа
модерна" Института за филозофију знаности и мир из Загреба моли за помоћ
ради издавања часописа; понуда за обраду истраживачке теме "Систем самоуправљања и друштвени утицај у области културе и даље развијање самоуправних односа" и тезе за обраду теме које су послали поједини институти друштвених наука; питање грађанина из Лазаревца зашто се на Косову и Метохији учи албански језик; план стстистичких истраживања Савезног савета за
образовање и културу; реферати са саветовања о заштити природе: "Развој и
стање законодавства о заштити природе", "Стање природе наше земље", "Васпитање корисника природе за правилан и рационалан однос према њој", "Улога и задаци друштвених организација у заштити природе", "Данашње стање и
проблеми васпитања и образовања на заштити природе"; документација о раду
Фонда за унапређење ликовних уметности "Моша Пијаде"; елаборат "Основи
новог система финансирања културно-умјетничких дјелатности у СР Црној
Гори"; мишљење грађанина Зрењанина о честиткама и плакатима за државне
празнике; предлог пројекта Југославенске академије знаности и умјетности за
истраживање колонизације у јужнословенским земљама; уговор Савезног савета са Југословенским инстутом за економска истраживања о истраживању
резултата реформе у појединим средњим школама; прослава шездесет и пете
годишњице Илинденског устанка.
Година: 1968.
Врста документа: извештај, белешка, елаборат, записник, упитник.
Језик: српскохрватски, македонски.
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КАБИНЕТ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 1968. (ДРУГИ ДЕО)
Коментари нацрта Основног закона о утврђивању укупног прихода и дохотка и расподеле дохотка у радним организацијама; материјали о раду Међународног колоквијума "Проблеми интеграције омладине и породице из унутрашњости у градском амбијенту"; прековремени (хонорарни) рад у установама
просвете и културе; реализација друштвеног плана развоја Југославије на подручју образовања и културе; саветивање на тему о односима међу половима и
васпитању; предлог за доношење Општег закона о играма на срећу; материјали
о међурепубличкој културно-просветној сарадњи; запошљавање приправника у
установама просвете и културе; програм прославе стогодишњице рођења Алексе Шантића; саветовање о образовању, васпитању и културним делатностима
националних мањина у СФРЈ; предлог за доношење новог закона о здравственом осигурању; одговори на питања из јавне дискусије о усавршавању система
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образовања и васпитања у СФРЈ; елаборат "Организовање система инспекцијских служби у структури државне управе у СФРЈ"; оснивачки састанак Југословенског центра за организацију и развој у привреди; рецензија студије "Култура
као делатност и стваралаштво у условима робне производње"; одговори на
упитник да ли бројно стање и стручна оспособљеност кадрова задовољавају
потребе Савезног савета за образовање и културу; предлог задатака из програма рада Савезног савета за 1969. годину; образложење пројекта "Економски
систем у области културе"; закључци са саветовања директора Савезног завода за међународну техничку сарадњу са директорима одговарајућих републичких завода; део материјала Комисије СИВ за друштвене службе о: раду на
пројекту историје колонизације јужнословенских земаља, међународној научној сарадњи и финансирању програма физичке културе средствима савезног
буџета.
Година: 1968.
Врста документа: извештај, предлог, елаборат, записник, рецензија.
Језик: српскохрватски, словеначки.

6

8

КАБИНЕТ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 1969.
Предлог програма рада Савезног савета за образовање и културу за
1969. годину; анализа развоја образовања и васпитања у привредно недовољно
развијеним подручјима СФРЈ; елаборат "Анализа искуства о досадашњем раду
Савезног савета за образовање и културу"; материјали са појединих састанака
Просветно-културног већа Скупштине Словеније; пројекат прикупљања сведочанства за едицију Војноиздавачког завода Југославије "1942. у сведочењима учесника НОБ"; запажања и судови Вукашина Мићуновића о раду Савезног савета током прве две године; спровођење резолуције о равноправности
језика и писама народа Југославије; програм Друге редовне скупштине Конференције за друштвену активност жена Југославије; предлог нацрта програма
рада Савезног савета за 1970. годину; записник са састанка Радне заједнице
Савезног савета; оснивачка скупштина Друштва индустријских педагога Југославије; Резолуција о основама економске политике за 1970. годину; план рада Комисије за рад на селу Већа народне технике Југославије за 1970; елаборат "Предлози за усавршавање метода рада Савезног савета за образовање и
културу и унутрашње организације његове стручне службе".
Година: 1969.
Врста документа: извештај, елаборат, резолуција, уговор.
Језик: српскохрватски, словеначки.

7

9

КАБИНЕТ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 1970. (ПРВИ ДЕО)
Закључак о организацији и раду колегијума у савезним органима управе; извештај о фестивалу Радост Еврпе 1969. године и билтен фестивала; извештај о седници на којој је разматран материјал "Систем пореза, доприноса и
царина и његов одраз на развој културних делатности"; статут Југословенског
комитета за електронику, телекомуникације, аутоматизацију и нуклеарну технику (ЕТАН); правилник о одржавању стручних конференција ЕТАН; закључци Заједнице образовања НР Словеније о заједничким мерилима за финансирање делатности образовно-васпитних завода, мерилима за набављање посебних допунских средстава за потребе просвете; информација о семинару Орга-

Савезни савет за образовање и културу
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низације уједињених нација "Омладина и остварење људских права"; анализа
положаја Савезне комисије нуклеарну енергију, Савезне комисије за физичку
културу и Савезне комисије за преглед филмова; пројектни задатак "Предлог
политике и пројекције дугорочног развоја образовања и кадрова до 1985. године"; Међународна конференција рада у Женеви - специјални програми за запошљавање и оспособљвање омладине у сврхе развоја; упитни лист о раду Савезног савета за образовање и културу; извештај скупштине Словеније о смерницама за израду друштвеног плана развоја Југославије у периоду 1971-1975. година; забелешка са састанка "о неким видовима издавачке делатности у области образовања и културе"; израда предрачуна средстава за 1971. годину;
предлог закона о завршном рачуну СР Словеније; удружење дистрофичара Југославије тражи да се допуну Правилник о категоризацији деце са посебним
потребама; порез на брошуре верског карактера; опште смернице везане за
остваривање уставних начела о равноправности језика и писама народа и наросности Југославије; упитник о односу органа федерације према установама
које су у њиховој надлежности; међународна конференција у Амстердаму о
образовању путем компјутера; развој културних делатности на основама самоуправљања; програм Просветно-културног већа Скупштине Словеније за период септембар 1970 - јули 1971; надлежности Савезног савета за образовање
и културу из области: науке, просвете, културе, фискултуре, филма, привреде
и финансија; Закон о стручном образовању НР Словеније; извештај о спровођењу Општег закона о финансирању одређених облика друштвене заштите деце и додатака на децу; извештај о раду Секретаријата за образовање и културу
НР Србије у 1969. години; записник са Треће координационе конференције за
увођење есперанта у школе. Материјали са саветовања Савеза удружења за
управне науке и праксу (Охрид, октобра 1970): "Улога и положај управе у нашем самоуправном друштву", "Разврставање и лични дохотци радника у државним органима", "Организација и управљање у области научних делатности
и њихово друштвено усмеравање", "Нека разматрања положаја државне управе у социјалистичком (самоуправном) друштву".
Година: 1970.
Врста документа: извештај, статут, информација, анализа, упитник.
Језик: српскохрватски, македонски, словеначки.

8
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КАБИНЕТ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 1970. (ДРУГИ ДЕО)
Дневни ред састанка о образовању слепих и слабовидих лица; извештај
са међународне конференције о институционалним, административним и финансијским аспектима културне политике (Венеција, 1970); елаборат "Васпитно-образовна делатност народности у СФРЈ"; саветовање о култури рада; елаборат "Функције федерације у области образовања и културе и савезни органи
за образовање и културу"; радни предлог нацрта Резолуције о развоју културе
самоуправног друштва; извештај о раду Савеза глувих Југославије и други материјали са Конгреса у Скопљу 1970; елаборат "Рад Савезног савета за образовање и културу и предлози институционалног решавања делатности образовања и културе на нивоу федерације"; предлог Закона о културним заједницама
СР Словеније и њиховом финансирању; предлог Закона о предрачуну СР Словеније; записник са Седамнаесте седнице Просветно-културног већа СР Словеније; извештај о раду Комисије за стручно образовање кадрова у привреди
Савезне привредне коморе Југославије.
Година: 1970.
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Врста документа: извештај, елаборат, табела, реферат.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски.

9
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КАБИНЕТ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 1971. (ПРВИ ДЕО)
Елаборат "Положај и начин финансирања установа из области образовања и културе које су основали савезни органи"; материјали са седнице Одбора
за социјалну политику Већа народа Скупштине СФРЈ: информација о деци
оболелој од мишићних и неуромишићних болести, предлог резолуције о основама друштвено-економске политике; преглед броја и структуре кадова у савезним органима и организацијама, у стручним службама савезне скупштине,
СИВ, Савета федерације; нацрт резолуције о развоју културе у самоуправном
друштву; саветовање о учешћу омладине у реализацији концепције општенародне одбране; предлог да се донесе закон о расподели дохотка у радним организацијама; преглед стања и задатака Савезног савета за образовање и културу; научна сарадња СФРЈ са "земљама у развоју"; статус и начин финансирања
Југословенског лексикографског завода; саветовање о друштвеној самозаштити у самоуправном политичком систему; предлог програма научних истраживања за потребе органа федерације; проблем малолетничке деликвенције; информација о проблемима који су настали након што је група стручњака напустила Савезни савет за образовање и културу.
Година: 1971.
Врста документа: извештај, елаборат.
Језик: српскохрватски, словеначки.

10

12

КАБИНЕТ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 1971. (ДРУГИ ДЕО)
Примена уставних начела равноправности језика и писма народа СФРЈ;
материјали са оснивачког конгреса удружења социјалних радника Југославије;
преглед стања и задатака и послова Савезног савета за образовање и културу;
друштвени план развоја СФРЈ у периоду 1971-1975. са посебним освртом на
Косово и Метохију; проблем нерешеног радног статуса естрадних уметника и
оснивање струковног удружења музичара; материјали са неколико седница
Просветно-културног већа Скупштине СР Словеније: закон о општенародном
отпору СР Словеније, елаборат о спортској рекреацији, о туризму, информација о оспособљавању васпитача васпитних завода и учитеља из угла кадровских потреба; предлог закона о оснивању Постдипломске школе за организацију и управљање СР Словеније; решење о измени и допуни решења о систематизацији радних места у Савезном савету за образовање и културу; списак
службеника Савезног савета који су радили на пословима који се укидају 30.
септембра 1971, а које неће преузети други савезни органи.
Година: 1971.
Врста документа: извештај, елаборат, нацрт закона, записник.
Језик: српскохрватски, словеначки.

11

13

МАТЕРИЈАЛИ СКУПШТИНЕ СР СЛОВЕНИЈЕ
Материјали које су различита већа и одбори скупштине Словеније послали Савезном савету за образовање и културу: закон о истраживачком раду,
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одлука о допуни финансијског програма Института за математику, физику и
механику Универзитета у Љубљани, тезе за израду скупштинског документа о
кадровској политици, статут Прешерновог фонда, предлог закона о стучним
звањима, предлог мера за развијање мање развијених подручја у Словенији,
друштвени надзор у систему друштвеног самоуправљања, одлука о завршном
рачуну Словеније за 1970, фонд Бориса Кидрича, предлог закона о петодневној радној недељи, предлог закона о здруживању неких виших и високих школа, помоћ слепима и слабовидима, становишта о дугорочном друштвеном развоју Словеније, словеначки предлози амандмана на устав СФРЈ, основни циљеви и претпоставке друштвеног плана развоја словеније у периоду 19711975, извештај о стању образовања у Словенији у 1971, предлог закона о словеначкој академији наука и уметности и др. акти.
Година: 1971.
Врста документа: извештај, нацрт закона, одлука, статут, табела.
Језик: словеначки.

12

14

КОЛЕГИЈУМ САВЕЗНОГ САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ
Записници са састанака Колегијума у Савезном савету за образовање и
културу, одржаваних у периоду 1967-1971, на којима је расправљано о различитим питањима из области образовања, културе, уметности и међународне
културно-просветно-научне сарадње.
Година: 1967-1971.
Врста документа: записник.
Језик: српскохрватски.

13
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САСТАНЦИ СА РЕПУБЛИЧКИМ И ПОКРАЈИНСКИМ
СЕКРЕТАРИЈАТИМА ЗА КУЛТУРУ - 1
Забелешке и други материјали са састанака руководства Савезног савета
за образовање и културу са одговарајућим републичким и покрајинским секретаријатима: разговори и договори о тезама за развој и усавршавање система образовања и васпитања, финансирање културе, реформа универзитета, законодавна делатност на пољу образовања и културе, проблеми образовања у
привредно неразвијеним подручјима, заштита културних добара у случају рата, инвестиције из области образовања, унапређивање међурепубличке културно-просветне сарадње, стенографске белешке са састанка о предвојничкој
обуци, пројекат развоја образовног телевизијског програма у Југославији, последице земљотреса у подручју Бања Луке.
Година: 1968-1969.
Врста документа: извештај, забелешка, табела, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски, словеначки.

14

16

САСТАНЦИ СА РЕПУБЛИЧКИМ И ПОКРАЈИНСКИМ
СЕКРЕТАРИЈАТИМА ЗА КУЛТУРУ - 2
Забелешке и други материјали са састанака руководства Савезног савета
за образовање и културу са одговарајућим републичким и покрајинским секретаријатима о: дугоричном програму модернизације образовања, програму
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рада Савезног савета за 1971, финансирању установа културе и образовања,
елаборат "Рад савезног савета за образовање и културу и предлози институционалног решавања делатности образовања и културе на нивоу федерације", о
сарадњи са Органозацијом за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) на пољу
образовања, иновацијама у настави, употреби рачунара у наставном процесу,
тзв. повратном образовању, о остваривању резолуције савезне скупштине о
развоју васпитања и образовања на самоуправној основи, васпитању и образовању југословенских мањинских заједница у суседним земљама, образовању
деце југословенских држављана на привременом раду у иностранству.
Година: 1970-1971.
Врста документа: извештај, белешка, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.
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САВЕЗНИ САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАУЧНИХ ДЕЛАТНОСТИ - 1
Примедбе на елаборат о начелима и мерама за израду система научних
информација у СФРЈ; тезе за прописе о научноистраживачком раду страних
држављана у СФРЈ; одговори на анкету о стању науке у СФРЈ; материјали са
VI седнице Савезног савета за координацију научних делатности (дневни ред,
записник са V седнице, предлози макропројеката из различитих научних области и др.); материјали са VII седнице (дневни ред, записник са VI седнице,
"Основни задаци Савезног савета и усмеравање средстава савезног фонда у
1969. години", завршни рачун Савезног фонда за финансирање научних делатности за 1968, преглед научноистраживачких пројеката и задатака); материјали са VIII седнице (записник са VII седнице, привремени поступак за формирање макропројекта, финансирање програма института које је основала федерација, оријентациони програм рада Југословенске националне комисије за
УНЕСЦО за 1969-1970); материјали са IX седнице (дневни ред, записник са
VIII седнице, оријентациони програм рада Савезног савета за координацију
научних делатности, концепција и циљеви макропројекта о коришћењу нуклеарне енергије, извештаји ад хоц комисија и програми рада: Института за међународну политику и привреду, Института за савремену историју, Института за
криминолошка и криминалистичка истраживања - сви из Београда - идејни
нацрт макропројекта "Изградња и усавршавање система научних информација
у СФРЈ").
Година: 1967-1969.
Врста документа: елаборат, анкета, записник, закључак.
Језик: српскохрватски.
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САВЕЗНИ САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАУЧНИХ ДЕЛАТНОСТИ - 2
Записник са XI седнице Савезног савета за координацију научних делатности; елаборат "Научноистраживачка и развојна делатност у СФРЈ у 19661969 години и програмска политика Савезног савета за координацију научних
делатности за 1970. годину"; материјали са XII седнице (дневни ред, програм
Савета за 1970. годину, макропројекти и др.); извештај о раду Комисије за научне скупове и часописе током 1968 и 1969. године; програм отклањања последица земљотреса у Бања Луци и Босанској крајини; тезе о организацији научноистраживачког рада у систему самоуправљања; тезе о финансирању научноистраживачког научног рада; анализа инструмената привредног система са

Савезни савет за образовање и културу
број
фасцикле
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бр.јед.
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становишта улагања у научноистраживачку делатност; тезе о развоју научноистраживачке делатности у периоду 1971-1975. године.
Година: 1970.
Врста документа: елаборат, записник.
Језик: српскохрватски.
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ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ
Елаборати и реферати: "Истраживачко-развојни рад у образовно-васпитној делатности у СФРЈ"; "Нормативно регулисање образовања у Југославији";
"Квалитативна и квантитативна анализа степена ефикасности васпитно-образовног рада"; "Стање и проблеми образовања уз рад у привредним радним органозацијама"; "Савремене тенденције усавршавања система образовања и
васпитања у неким страним земљама"; "Искуства у реализацији структуралних промена у наставном плану и програму школа другог ступња"; "Реализација ставова Резолуције о развоју васпитања и образовања на самоуправној
основи"; "Анализа реализације средњорочног плана развоја образовања и културе од 1966. до 1970."; "Друштвени план развоја образовања од 1971. до
1975."; "Предлог Резолуције о економском и друштвеном развоју у 1971. години"; "Материјална основа и досадашњи облици финансирања ученичког и студентског стандарда"; "Активности и проблеми у спровођењу реформе високошколског образовања"; "Регулисање питања еквиваленције школских сведочанстава и диплома са појединим земљама"; "Основне карактеристике уписа у
више и високе школе, факултете и уметничке академије у школској 1969/70
години"; "Информација о упису ученика у средње школе у школској 1969/70
години"; "Могућност школовања деце наших радника у страним земљама";
"Рад и радно васпитање омладине"; "План реализације програма активности
Савезног савета за образовање и културу у домену међународне сарадње";
"Предлог измена економског инструментарија у области културе"; "Примена
нових мера у финансирању културе"; "Друштвени план развоја делатности
културе у периоду од 1971 до 1975. године"; "Положај и проблеми уметничких савеза и удружења и уметника-стваралаца у области културе"; "Учешће
ученика и студената у самоуправљању школом"; "Могућности увођења петоднебне наставне недеље у образовним установама"; "неки проблеми уметничких школа у СФРЈ".
Година: 1970.
Врста документа: елаборат, табела, реферат.
Језик: српскохрватски.
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АНАЛИЗА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ СФРЈ - 1
Анализа развојних могућности Југославије од 1971. до 1975; анализа
оствареног развоја високошколског образовања у ФНРЈ у периоду 19661970. и основна оријентација развоја у наредном петогодишњем периоду;
проблем ефикасности различитих система средњег образовања у Југославији
(предлози генералног студијског пројекта и појединачних пројеката); општи
оквир и потребе, положај и могућности развоја образовања, науке и културе
у Македонији у периоду 1971-1975; планирање потребних кадрова у Македонији; преглед школских објеката у Македонији који захтевају различите
облике реконструкције.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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Година: 1970.
Врста документа: елаборат, табела.
Језик: српскохрватски, македонски.
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АНАЛИЗА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ СФРЈ - 2
Могућности друштвено-економског развоја Војводине у периоду 1971 1975; анализа оствареног друштвеног плана развоја Косова и Метохије до
1970. године и могућности развоја до 1975; достигнути ниво развоја образовања и културе на Косову и Метохији и пројекције даљег развоја; програм решавања најактуелнијих питања материјалне основе образовања и културе на Косову и Метохији до 1975. године.
Година: 1970.
Врста документа: елаборат, табела.
Језик: српскохрватски, албански.
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АНАЛИЗА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ СФРЈ - 3
Анализа развоја образовања и културе у Босни и Херцеговини у периоду
1966-1970 и пројекција развоја у наредном петогодишњем периоду; прелиминарна анализа развојних могућности Хрватске у периоду 1971-1975; основни
циљ и претпоставке друштвеног плана развоја Словеније у периоду 1971-1975;
резултати средњорочног плана развоја образовања у Црној Гори (1966-1971) и
пројекција даљег развоја до 1975. године.
Година: 1970.
Врста документа: елаборат, табела.
Језик: српскохрватски, словеначки.
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ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНО ВЕЋЕ СКУПШТИНЕ СФРЈ - 1
Учешће органа федерације у финансирању културних манифестација у
земљи; забелешке са седница Међуодборске комисије Просветно-културног
већа и Савезног већа за израду документа о систему образовања и васпитања;
елаборат о положају образовања, науке и клутуре; привредна кретања у 1967.
и елементи економске политике у 1968. години; измене и допуне закона о
штампи и другим медијима; циљеви и принципи новог система финансирања
образовања и васпитања; тезе о програму прославе годишњице Другог заседања АВНОЈ-а; нацрт закона о изменама и допунама Основног закона о установама; нацтр закона о предузећима; нацрт закона о књиговодству уз одговарајућа образложења; извештај о извршењу друштвеног плана развоја Југославије
за период 1966-1970; елаборат "Привредна кретања у 1968, развојне могућности и елементи економске политике у 1969. години"; предлог закона о савезном буџету за 1969. годину, образложење и др. пратећа акта; елаборат "Демографска проблематика пензијског система"; нацрт теза за систем пензијског
осигурања; расправа о уставним амандманима; извештај о међународној сарадњи у 1968.
Година: 1967-1968.
Врста документа: извештај, записник, елаборат.
Језик: српскохрватски.
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ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНО ВЕЋЕ СКУПШТИНЕ СФРЈ - 2
Измене и допуне закона о установама; прописи којима се регулише допринос из укупног прихода грађана; стенографске белешке, записник и извештај о
јавној дискусији о тезама о развоју и усавршавању система образовања и васпитања у СФРЈ; оријентациони програм рада Већа народа за образовање, науку и културу до лета 1970; образложење нацрта савезног буџета; извршење
средњорочног плана развоја у области инвестиција у образовање (1966-1970);
елаборат "Друштвена заштита деце"; описмењавање и основно образовање одраслих.
Година: 1969.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографка белешка, табела.
Језик: српскохрватски.
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ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНО ВЕЋЕ СКУПШТИНЕ СФРЈ - 3
Закључци о образовању и васпитању у привредно неразвијаним подручјима; материјали за израду програма рада Просветно-културног већа за период
септембар 1970 - јули 1971; предлог предлог измена и дошуна савезног буџета
за 1970; предлог закона о обавезном издвајању оствареног дела прихода из
фондова Заједница образовања у 1970; кредитирање привредног развоја привредно неразвијених подручја; питање ревизије Општег закона о школству;
ревизија закона о стучним називима и академским степенима; елаборат "Систем медицинских студија у свету"; нацрт закона о изградњи инвестиционих
објеката; пословник о раду Просветно-културног већа; извештај групе посланика о обиласку Рударско-топионичарског басена Бор; извештај о обиласку
железаре и рафинерије нафте у Сиску; извештај о обиласку предузећа Енергоинвест у Сарајеву; научна сарадња Југославије са земљама у развоју.
Година: 1970-1971.
Врста документа: извештај, елаборат, пословник о рад.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски.
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НАРОДНА СКУПШТИНА СФРЈ
Дневник Савезне скупштине бр. 847, Београд, 15. април 1967; преглед
седница скупштинских тела у јануару 1968; преглед закључака већа и одбора
савезне скупштине; Билтен савезног извршног већа, год. VI, бр. 366, београд,
5. март 1968; извештај о поштовању равноправности језика и писама у раду
савезних институција; предлог закона о амортизацији основних средстава радних организација; предлог закона о каматним стопама; прва верзија преднацрта резолуције о основама развоја образовања и васпитања у СФРЈ; закључци
са саветовања о примени електричне енергије у пољопривреди; предлог за доношење закона о банкама и кредитним пословима; предлог пословника о раду
савезне скупштине; актуелна питања друштвене заштите деце; елаборати: "Сарадња привреде и универзитета у области образовања кадрова и истраживачко-развојног рада" и "Васпитна функција образовних установа"; предлог резолуције о основама друштвено-економске политике у 1971. години.
Година: 1967-1970.
Врста документа: извештај, билтен, предлог закона, предлог пословника о
раду.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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Језик: српскохрватски.
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НАРОДНА СКУПШТИНА - ПОСЛАНИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
Питања народних посланика:
- о раду недовољно квалификованог наставног кадра у провинцији,
- да ли се у образовним установама врше експерименти како би се научно потврдили принципи које постављају Тезе о развоју и усавршавању система образовања и васпитања у Југославији,
- о појави трговине дипломама
- статусу, звањима и дошколовавању наставника предвојничке обуке,
- да ли је извршена научна процена и вредновање рада, да би се доходак
запослених у ванпривредним делатностима вредновао по истим критеријумима као и доходак запослених у привреди,
- каква су овлашћења општинских скупштина према спајањима и укидањима школа на њиховој територији,
- које су мере предузете за санирање финансијског дефицита код Заједница образовања које нису у стању да подмире своје обавезе према образовним установама,
- у каквом је стању приказивање документарних и краткометражних
филмова и које мере се предузимају да се то стање побољша,
- о категоризацији деце са посебним потребама,
- финансирању музеја народноослободилачког рата и револуције,
- мерама које се предузимају за решавање проблема образовања и васпитања на Косову и Метохији,
- о инвалидској заштити ученика и др.
Година: 1967-1971.
Врста документа: питање, одговор на питање.
Језик: српскохрватски.
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НАРОДНА СКУПШТИНА - УСТАВНИ АМАНДМАНИ
"Радна основа за Устанвни закон за спровођење уставних амандмана XX
до XXXIX"; "Нацрт Уставног закона за спровођење уставних амандмана XX
до XXXIX, са образложењем и прилозима; списак савезних закона који би требало да буду укунути; питања везана за уставне амандмане "која треба хитно
регулисати"; преглед примедаба, предлога и сугестија о уставним променама;
предлог Уставног закона за спровођење уставних амандмана X до XLI.
Година: 1971.
Врста документа: извештај, нацрт закона, елаборат, реферат.
Језик: српскохрватски.
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СОЦИЈАЛИСТИЧКИ САВЕЗ РАДНОГ НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Тезе: "Место и улога културе у условима самоуправљања"; елаборат
"Проблеми друштвене исхране деце и развој школских кухиња"; предлог про-
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грама рада Секције за образовање Савезне конференције Социјалистичког савеза радног народа Југославије за 1970; извештај о спровођењу Закона о финансирању образовања и васпитања и Заједницама образовања; Заједнице образовања
у Војводини; елаборат "Нова друштвено-економска основа образовања и развој
самоуправљања у основним школама"; договор о вредновању рада васпитнних
и образовних установа; финансирање образовања у Хрватској; елаборат "Друштвено-економски односи и материјална основа образовања у условима постојећег система финансирања образовања и васпитања и предлози за њихово
унапређивање"; еманципација припадника ромске заједнице; материјали са
симпозијума о малолетничкој деликвенцији.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, елаборат.
Језик: српскохрватски.
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СОЦИЈАЛНА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Примедбе на тезе о социјалној заштити; елаборат "Здравствено стање
народа и хигијенске прилике у СФРЈ"; спровођење принципа Општег закона о
финансирању друштвене заштите деце; предлог општег закона о стручној
спреми здравствених радника; елаборат "Социјална заштита деце"; васпитни
аспеекти друштвене заштите деце; систем дохотка у здравству; нацрт резолуције о планирању породице и регулисању услова прекида трудноће; нацрт резолуције о социјалној заштити и даљем развоју социјалне политике; нацрт
програма рада Одбора социјално-здравственог већа за социјалну и дечју заштиту за период јули 1969 - јули 1970; предлог акционог програма за спровођење Резолуције Савезне скупштине о планирању породице; елаборат "Улога
и место појединих фактора у спровођењу резолуције о социјалној заштити";
записник са XII седнице Одбора социјално-здравственог већа за социјалну и
дечју заштиту; извештај о спровођењу Општег закона о финансирању одређених облика друштвене заштите деце и додатака на децу; анализа непосредне
дечје заштите; социјална заштита деце у Македонији и Босни и Херцеговини;
здравствена заштита на подручју општине Ивањица: рад стоматолошке службе, проблеми туберкулозе и рад антитуберкулозне службе, здравствена заштита жена, здравствена заштита предшколске и школске деце; организација
и рад здравствене службе у региону Титово Ужице.
Година: 1968-1971.
Врста документа: извештај, елаборат, табела.
Језик: српскохрватски.

26

31

РАДНИ ОДНОСИ И РАДНИ СТАЖ
Материјали о бенефицираном радном стажу балетских уметника, плесача у професионалним фолклорним ансамблима и оркестарских музичара; професионална обољења од којих пате професионални музичари; измене и допуне
закона о радним односима; пројектни задатак "Предлог политике и пројекције
дугорочног образовања и кадрова до 1985. године"; елаборати "Неки основни
елементи развоја република и покрајина у периоду 1971-1975. година, са посебним освртом на развој привредно недовољно развијених република и покрајина" и "Пољопривредно и непољопривредно становништво".
Година: 1968-1970.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

16
број
фасцикле

бр.јед.
описа

Врста документа: мишљење, елаборат, нацрт закона.
Језик: српскохрватски.

26

32

КОМИСИЈА СИВ ЗА ДРУШТВЕНЕ СЛУЖБЕ
Елаборат "Учешће Југославије у међународној техничкој сарадњи"; примедбе на нацрт Општег закона о здравственој заштити; финансијски план Савезног фонда за финансирање научних делатности; "Програмска политика Савезног савета за координацију научних делатности и усмеравање Савезног
фонда за финансирање научних делатности у 1969. години"; Резолуција о социјалној заштити и даљем развоју социјалне политике; предлог закона о ратним војним инвалидима.
Година: 1969.
Врста документа: извештај, елаборат, табела, закључак, резолуција.
Језик: српскохрватски.

27

33

СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Елаборат "Културно-забавни живот у градовима"; нацрт Резолуције о
физичкој култури; материјали са савезовања "Општина и прелазак на петодневну радну седмицу" (Зеница, 1968); констстације и предлози XVII скупштинеСталне конференције градова Југославије (Приштина, 1968); елаборат
"Општина и даљи развој система образовања и васпитања у СФРЈ"; реферати
"Остваривање политике непосредне заштите деце у општини", "Организационо стање здравствене службе у СФРЈ у свјетлу здравствених интереса грађана"; међуопштинска сарадња у области образовања и васпитања; интересне заједнице и финансирање заједничких потреба у општини.
Година: 1967-1971.
Врста документа: елаборат, нацрт резолуције, реферат.
Језик: српскохрватски.

27

34

СТАТИСТИКА
Нацрт полписа пољопривредних газдинстава; нацрт статистичких истраживања у области образовања и културе; нацрт плана статистичких истраживања у 1970. години; програм, методологија, организација и трошкови пописа
становништва и станова у 1971. години; предлог евиденције и статистике
средстава друштвених фондова; нацрт систематског списка занимања са шифарником.
Година: 1967-1970.
Врста документа: извештај, табела, нацрт, образложење.
Језик: српскохрватски.

28

35

ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН
Информативни билтен савезног савета за образовање и културу, бројеви:
1-2, 1967. година (предлог оријентационог програма рада за 1968, информација са седнице Комисије за образовање, школовање страних државља-

Савезни савет за образовање и културу
број
фасцикле

17

бр.јед.
описа

на, седнице Управног одбора Фонда "Моша Пиаде" и Одбора за награду АВНОЈ, препоруке Међународне конференције за јавну наставу и др.);
3-4, 1968. (питање побољшања материјалног положаја студената у Црној
Гори, Босни и Херцеговини и Словенији, тезе за Закон о финансирању културе
у Србији, финансирање културе у Словениј и Црној Гори, међународна сарадња и др.);
1, 1969. (савремене тенденције усавршавања високошколског образовања у појединим зељама);
2, 1969. (актуелна питања високошклског образовања у СФРЈ);
3, 1969. (педесет теза о боразовању, перманентно образовање, економичност образовања, компјутери у настави, наставни планови и програми и др.);
5, 1969. (проблеми образовања у Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији и Црној Гори, образовање и самоуправљање, Фонд за унапређење ликовних
уметности "Моша Пиjаде", Одбор за награду АВНОЈ-а, међународна сарадња
и др.);
6, 1969. (образовање у Босни и Херцеговини, кинематографија, еквиваленција диплома, образовање у привредно неразвијеним подручјима, настава
предвојничке обуке и др.);
7, 1969. (образовање у Босни и Херцеговини, привредна кретања и образовање, друштвена заштита деце, школовање деце југословенских радника у
иностранству, међународна сарадња и др.);
8, 1969. (резолуције, закључци и др. акти Деветог конгреса Савеза коминиста Југославије, Петог конгреса Савеза комуниста Македоније и др. партијских тела република и покрајина СФРЈ о култури и образовању;систем финансирања културе и др.);
9, 1970. (тема броја: планирање развоја образовања);
10, 1970. (финансирање образовања у Хрватској, кредитирање и стипендирање у Босни и Херцеговини, педагошке академије у Босни и Херцеговини,
награда АВНОЈ-а, стање и проблеми културних и просветних објеката у области Бања Луке после земљотреса, школовање деце југословенских радника у
иностранству, међународна сарадња и др.);
11, 1970. (музички живот у Србији, програм развоја образовања у Босни
и Херцеговини, информације са XV седнице Савезног савеза за образовање и
културу, нека искуства у модернизацији наставе у иностранству, међународна
сарадња и др.);
13, 1970. (тема броја: усавршавање наставе високог образовања у појединим земљама);
15, 1970. (тема броја: усавршавање система о0бразовања у појединим земљама);
16, 1970. (тема броја: међувладина конференција у Венецији о институционалним, административним и финансијским аспектима културних политика);
17-18, 1970. (кредитирање и стипендирање ученика у Словенији и Хрватској, студентски стандард у Босни и Херцеговини, стручно оспособљавање
радника у Зеници, развој и финансирање културе у Србији и Црној Гори, унапређивање културних делатности на српском селу, награда АВНОЈ-а, међународна сарадња, изложба "Уметност на тлу Југославије кроз векове" и др.)
19, 1971. (тема броја: перманентно образовање).
Година: 1967-1971.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

18
број
фасцикле

бр.јед.
описа

Врста документа: информативни билтен.
Језик: српскохрватски.

29

36

ИНФОРМАТИВНА ДЕЛАТНОСТ САВЕЗНОГ САВЕТА
Књиге и брошуре о просвети и култури у Југославији намењене иностарнству; преглед писања штампе о образовању и култури; исечци из штампе
који се односе на рад Савезног савета за образовање и културу; Билтен Савезног извршног већа, година VIII, бр. 449, 3. јуни 1970 и Билтен Савезног извршног већа, година VIII, бр. 451, 26. јуни 1970.
Година: 1967-1970.
Врста документа: извештај, прес-клипинг, билтен.
Језик: српскохравтски.

29

37

ИСТУПАЊА РУКОВОДСТВА САВЕТА У ЈАВНОСТИ
Излагање председника Савезног савета за образовање и културу Вукашина Мићуновића на седници Просветно-културног већа Савезне скупштине
13. фебруара 1968; поздравни говор Вукашина Мићуновића на X конгресу међународне федерације професора страних језика; исечци из београдске Политике и сарајевског Ослобођења са интервјуима Вукашина Мићуновића; експозе Вукашина Мићуновића на заједничкој седници Већа народа и Просветнокултурног већа поводом предлога Резолуције о развоју васпитања и образовања на самоуправној основи; еспозе Стевана Безданова, заменика председника,
на истој седници; Предлог Резолуције о развоју васпитања и образовања на самоуправној основи; излагање Вукашина Мићуновића на међународном симпозијуму "Иновације у образовној технологији" (Суботица, 1971); излагање о
елементима раста образовног система.
Година: 1968-1971, c.a.
Врста документа: прес-клипинг, експозе, предлог резолуције.
Језик: српскохрватски.

29

38

ЗАНИМЉИВИ НЕЗАВЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ
Узајамна повезаност школе и привреде; проблем неписмености; ранг
мајсторске радионице Ђорђа Андрејевића Куна; међурепублички разговори о
финансирању културе; разговори о промени система образовања под утиском
студентског бунта 1968; говор Вукашина Mићуновића приликом отварања XВ
филмског фестивала у Пули; излагање "политичког радника" Јуре Билића о самоуправљању на универзитету; елаборат "Формирње цијене студија - увјет за
развој самоуправљања на свеучилишту"; стенографске белешке седнице Комисије Савезног извршног већа за друштвене службе о Југословенској кинотеци; могућности за остваривање обавезног основног школовања; предлог политике дугорочног развоја у области кадрова и образовања до 1985. године; награда АВНОЈ; информација о Његошевом маузолеју на Ловћену; улога основне школе у рату; нека запажања о информативној, преводилачкој и пропагандној делатности Савезног савета за образовање и културу; материјали о образовању и култури намењени за конгрес самоуправљача.
Година: 1967-1971.

Савезни савет за образовање и културу
број
фасцикле

19

бр.јед.
описа

Врста документа: извештај, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски, словеначки.

ПРАВНИ АКТИ
30

39

ПРАВНИ АКТИ - 1
Нацрт закона о доприносима и порезима СР Хрватске; хигијенски нормативи за изградњу кухињског блока у објектима колективне исхране; предлог закона о играма на срећу; нацрт закона о изменама и допунама Основног
закона о установама; закон о финансирању културних делатности СР Словеније; тезе о закону о финансирању културе у Србији и о систему финансирања
културе у Црној Гори; нацрт закона о објављивању савезних прописа у Службеном листу СФРЈ; пословник о међусобном договарању радних заједница
савезних органа и организација приликом спровођења прописа о самоуправљању; предлог закона о инспекцијској контроли; примедбе на нацрт закона о
образовању посебних фондова за образовање; предлог допуне закона о инвестиционим објектима; мишљење о неким одредбама Закона о савезној управи;
предлог закона о евиденцијама у области рада; уредба о вођењу матичне евиденције о осигураницима и уживаоцима пензија; нацрт оријентационог плана
ревизије и кодификације савезног законодавства; нацрт правилника о самоуправљању и радним односима; Савез композитора Југославије образлаже потребу за применом закона о порезу на промет; закон о промету роба и услуга
са иностранством; уредба о унутрашњој организацији савезних органа управе.
Година: 1967-1970.
Врста документа: нацрт закона, нацрт правилника, пословник о раду.
Језик: српскохрватски, словеначки.

31

40

ПРАВНИ АКТИ - 2
Измене и допуне Основног закона о радним односима; нацрт закона о
финансијским средствима за образовање и васпитање; закон о тарифи савезног
пореза на промет; допринос за изнајмљене и увезене филмове; закон о расподели дохотка у радним организацијама; предлог словеначког закона о референдуму; предлог закона о извршном поступку; предлог допуне закона о инвестиционим објектима; предлог закона о васпитно-заштитној делатности; допуне закона о банкама и кредитним пословима; нацрт закона о народној банци
Југославије и народним банкама република и покрајина; оријентациони план
законодавног рада савезне скупштине; предлог закона о Савезном извршном
већу; предлог закона о опорезивању производа и услуга у промету.
Година: 1970-1971.
Врста документа: нацрт закона, уредба, оријентациони план.
Језик: српскохрватски, словеначки.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

20
број
фасцикле

бр.јед.
описа

СЕДНИЦЕ САВЕЗНОГ САВЕТА
32

41

ПРВА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Предлог програма рада савета; информација о стању и проблемима у
области образовања; информација о стању и проблемима у области културе;
предлог за измену статуса стручних савета при Савезном савету за образовање
и културу; правилник о организацији и раду и систематизацијирадних места
Стручне службе у Савезном савету и образложење; стенографске белешке са
прве седнице Савезног савета.
Година: 1967.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

32

42

ДРУГА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Информације о саветовању о систему образовања и васпитања, о новим
појавама у систему средњег образовања и искуствима појединих школа и
школских центара; општи преглед рада на припреми савезног документа о систему образовања и васпитања; предлог оријентационог програма рада Савезног савета за образовање и културу за 1968; предлог предрачуна буџетских
расхода за 1968; стенографске белешке са другог састанка Савезног савета.
Година: 1967.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

32

43

ТРЕЋА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Елаборати: "Запосленост и запошљавање", "Привредна кретања и елементи економске политике у 1968. години", "Кретање буџетске и опште потрошње у 1967. години"; финансирање образовања у првом полугодишту
1967; стенографске белешке са треће седнице савезног савета.
Година: 1967.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

33

44

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Инормација о реализацији циљева и принципа новог система финансирања образовања и васпитања; надокнада за образовање и васпитање ученика
и студената у светлу међурепубличких односа; финансирање образовања у периоду јануар - септембар 1967; конференција за штампу поводом реализације
циљева и принципа новог система финансирања образовања; саветовање председника републичких заједница за образовање о финансирању образовања;
елаборат "Нека питања у вези са разматрањем проблема о друштвено-економским односима у области културе"; информација о потреби измене прописа о
третману уметничких дела (предмета); елаборат "Завршавање потпуног осмогодишњег школовања"; саветовање о пријему кандидата на универзитетске
студије; стенографске белешке са четврте седнице савезног савета.
Година: 1967.

Савезни савет за образовање и културу
број
фасцикле

21

бр.јед.
описа

Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

33

45

ПЕТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Предлог теза о унапређењу и усавршавању образовања и васпитања у
СФРЈ; предлог да се донесе закон о издавачкој делатности; нацрт закона о
ауторском праву; информација о филмском доприносу; елаборати "Проблеми
школског физичког васпитања и мере за њихово решавање у новим друштвено-економским условима" и "Информација о физичком развитку и физичким
способностима школске омладине у СФРЈ"; тезе о систему социјалне заштите;
захтев за измену Закона о стручним називима и академским степенима; ревидирани програм рада Савезног савета за образовање и културу за 1968; извештај о раду Савезног савета у периоду јули 1967 - фебруар 1968; стенографске
белешке са пете седнице Савезног савета.
Година: 1968.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

34

46

ШЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду савезног савета између пете и шесте седнице; елаборат
"Реализација друштвеног плана развоја Југославије на подручју образовања и
културе у 1966. и 1967. години"; анализа средњорочног плана развоја образовања; питање надокнаде за школовање ученика и студената; финансирање и
школовање страних држављана; елаборат "Стање и проблеми физичке културе"; предлог резолуције Скупштине СФРЈ о физичкој култури; здравствена заштита ученика и студената; стенографске белешке са шесте седнице.
Година: 1968.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

34

47

СЕДМА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Елаборат о систему образовања написан под утиском студентског протеста 1968; преглед оријентационог програма рада Савета за 1969; здравствена
заштита ученика и студената; елаборат "Анализа културних односа Југославије са иностранством и наредни задаци"; нацрт основног закона о утврђивању
укупног прихода и дохотка и расподели дохотка радним организацијама;
предлог закона о изменама о допунама основног закона о установама; стенографске белешке са седме седнице Савезног савета.
Година: 1968.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

22
број
фасцикле

35

бр.јед.
описа

48

ОСМА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Конкретизација задатака из програма рада Савезног савета до краја
1968; елаборати: "Кретања на подручју образовања и научних делатности",
"Сумарни преглед досадашњег друштвеног плана развоја Југославије од 1966.
до 1970."; "Колективна потрошња у раздобљу припремања и остваривања привредне и друштвене реформе - друштвено-економски аспект", "Реализација
друштвеног плана развоја Југославије на подручју образовања и културе у
1966. и 1967. години", "Инвестиције у области образовања и извршење плана
1966-1970. године"; стенографске белешке са осме седнице Савета.
Година: 1968.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

36

49

ДЕВЕТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду Савезног савета између осме и девете седнице; елаборати
"Основна обележја акција у републикама у оквиру реформе високошколског
образовања" и "Анализа културних односа са иностранством и наредни задаци";
преговори вођени ради склапања нових уговора о културно-просветној сарадњи
са другим земљама; елаборати "Васпитање омладине за потребе одбране земље
и цивилне заштите" и "Нека питања наставе предвојничке обуке у школама";
упис ученика у средње школе; васпитање, образовање и рехабилитација деце са
посебним потребама; елаборати "Положај и функција савезних установа које врше делатност од заједничког интереса у области образовања и културе" и "Материјални положај установа из области образовања и културе према којима
оснивачка права врше органи федерације"; прековремени рад у установама просвете и културе; стенографске белешке са девете седнице.
Година: 1968.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

37

50

ДЕСЕТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду између девете и десете седнице; анализа културно-просветних веза са иностранством; предлог плана посета и других међународних
сусрета у 1969. години; елаборат "Друштвено-економски односи и положај
образовања у увјетима развоја самоуправљања у Југославији"; резиме студије
"Култура као делатност и стваралаштво у условима робне производње"; анализа рада савезног савета у 1968. години; школовање страних држављана у Југославији; просветна питања народности у СФРЈ; привремени пословник о раду Савезног савета; програм рада за 1969; материјали везани за измену Закона
о стручним називима и академским степенима; систем медицинских студија у
свету; мере у циљу побољшања основног образовања; заштита културних добара у случају рата; стенографске белешке са десете седнице.
Година: 1969.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

Савезни савет за образовање и културу
број
фасцикле

37

23

бр.јед.
описа

51

ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду између десете и једанаесте седнице; резултати јавне дискусије о развоју система образовања и васпитања у СФРЈ; образовање и васпитање у привредно неразвијеним подручјима; друштвена заштита деце; материјални положај ученика и студената; извештај о XV заседању генералне конференције Унеска.
Година: 1969.
Врста документа: извештај, елаборат, табела.
Језик: српскохрватски.
Напомена: Нису сачуване стенографске белешке са једанаесте седнице савезног савета.

38

52

ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду између једанесте и дванаесте седнице; образовање и
васпитање у привредно неразвијеним подручјима; проблеми кинематографије
у вези са доношењем закона о филму; признавање диплома стечених у иностранству; предлог измене и допуне Закона о финансирању образовања и васпитања; упис ученика у средње школе; стенографске белешке са дванаесте
седнице.
Година: 1969.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

38

53

ТРИНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду између дванаесте и тринаесте седнице Савезног савета;
привредна кретања у 1969. и елементи економске политике у 1970. години; реализација средњорочног плана инвестиција у области образовања (1966-1970);
нацрт оријентационог плана ревизије и кодификације савезног законодавства;
пројектни задатак: "Предлог политике и пројекције дугорочног развоја образовања и његових резултата до 1985. године"; нацрт програма рада Савезног савета; извештај Југословенске комисије за Унеско о Међународној години
образовања; стенографске белешке са тринаесте седнице.
Година: 1969.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

39

54

ЧЕТРНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду савезног савета између тринаесте и четрнаесте седнице;
предлог резолуције Скупштине СФРЈ о развоју васпитања и образовања на
основама самоуправљања; елаборати "Друштвено-економски односи и материјална основа образовања у условима постојећег система финансирања образовања и васпитања" и "Систем доприноса, пореза и царина и њихов одраз на
развој културних делатности"; извештај о раду Савезног савета током 1969;
материјали о последицама земљотреса у Бања Луци; школовање деце Југословена на привременом раду у иностранству; запажања о информативној и пре-

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

24
број
фасцикле

бр.јед.
описа

водилачкој делатности у области образовања и културе; стенографске белешке
са четрнаесте седнице.
Година: 1970.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

40

55

ПЕТНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду савезног савета између четрнаесте и петнаесте седнице;
концепција друштвеног плана развоја СФРЈ у периоду 1971-1975; предлог резолуције о култури; "Основне детерминанте које опредељују карактер и функцију војно-наставних дисциплина у формирању кадрова за општенародни одбрамбени рат"; описмењавање и основно образовање одраслих лица; програм
рада Савезног савета за 1970; предлог за доношење резолуције о развоју
културних делатности на основу самоуправљања; стенографске белешке са
петнаесете седнице.
Година: 1970.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

41

56

ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду између петнаесте и шеснаесте седнице; нацрт закона о
финансијским средствима за образовање и васпитање; нацрт закона о расподели дохотка у радним организацијама; нови закон о доприносу на средства заједничке потрошње; нацрт закона о изградњи инвестиционих објеката; нацрт
закона о банкама и кредитним пословима; улагање банкарских средстава у
образовање; нацрт закона о доприносу од накнаде за изнајмљене увезене филмове; основни елементи политике развоја у области образовања у периоду
1971-1975; нацрт плана развоја образовања и васпитања 1971-1975; сарадња
Југославије са Организацијом за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) у области образовања; елаборат "Друштвено-педагошка основа образовно-васпитног
рада са децом наших радника привремено запослених у иностранству"; предлог за доношење закона о заштити права уметника извођача, произвођача фонограма и установа за радиодифузију; проблеми школа ученика у привреди;
стенографске белешке са шеснаесте седнице.
Година: 1970.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

42

57

СЕДАМНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду између шеснаесте и седамнаесте седнице; основни елементи развоја у области културе, техничке културе и физичке културе 19711975; васпитање и образовање националних мањина у југославији; материјални проблеми ученика стручних школа; предлог за доношење општег закона о
филму; стенографске белешке са седамнаесте седнице.
Година: 1970.
Врста документа: извештај, елаборат, табела, стенографска белешка.

Савезни савет за образовање и културу
број
фасцикле

25

бр.јед.
описа

Језик: српскохрватски, македонски.

43

58

ОСАМНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду између седамнаесте и осамнаесте седнице; елаборат
"Предлог основа дугорочног програма модернизације васпитно-образовне делатности у СФРЈ"; програм развоја образовног ТВ програма у Југославији;
програм рада Савезног савета у 1971. години; образовање деце Југословена на
привременом раду у иностранству; материјали о реципрочном признавању диплома; стенографске белешке са осамнаесте седнице.
Година: 1970.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.

43

59

ДЕВЕТНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА (ПРВИ ДЕО)
Нацрт Резолуције о развоју културе самоуправног друштва; актуелни
проблеми развоја друштвено-економских односа и материјалне основице културе; предлог резолуције о основама друштвено-економске политике у 1971;
предлог програма рада савезног савета за период јануар-јули 1971; основе
пројекта о повратном образовању; партиципација грађана у средствима за кредитирање ученика и студената путем наменске штедње; образовање деце Југословена на привременом раду у иностранству; стенографске белешке са деветнаесте седнице.
Година: 1970.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски.

44

60

ДЕВЕТНАЕСТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА (ДРУГИ ДЕО)
Елаборати везани за нацрт Резолуције о развоју културе самоуправног
друштва: "Примена нових мера у финансирању културе", "Финансирање културних делатности у социјалистичким републикама и покрајинама (нормативна делатност)", "Садашњи степен развијености и материјални положај културних делатности", "Ставови о развоју културе у Резолуцији Деветог конгреса
СКЈ и резолуцијама републичких и покрајинских конгреса, односно конференција", "Друштвено-економски положај и финансирање културе у републикама
и покрајинама (анализе и информације)" и "Законодавна и друга регулатива у
култури".
Година: 1970.
Врста документа: елаборат.
Језик: српскохрватски.
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ДВАДЕСЕТА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду између деветнаесте и двадесете сднице; радни предлог
нацрта резолуције о развоју културе самоуправног друштва; елаборати: "Рад
Савезног савета за образовање и културу и предлози институционалног решавања делатности образовања и културе на нивоу федерације", "Искуства у реа-
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лизацији структуралних промена у наставним плановима и програмима у школама другог ступња", "Истраживачко-развојни рад у васпитно-образовној делатности СФР Југославије", "Материјална основа и досадашњи облици финансирања ученичког и студентског стандарда"; стенографске белешке са двадесете седнице.
Година: 1971.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски, македонски.
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ДВАДЕСЕТ И ПРВА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Извештај о раду између двадесете и двадесет и прве седнице; елаборат
"Активности и проблеми у развоју и спровођењу реформе високошколског
образовања"; радни предлог резолуције о о развоју културе самоуправног друштва; резултати остваривања резолуције Скупштине СФРЈ о васпитању и
образовању на самоуправној основи; положај и начин финансирања установа
образовања и културе чији је оснивач савезна администрација; заштита културних добара у случају рата; међународни семинар о иновацијама у настави
(Суботица, 1971); симпозијум о повратном образовању (Примоштен, 1971);
стеногтрафске белешке са двадесет и прве седнице Савезног савета.
Година: 1971.
Врста документа: извештај, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.
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ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА САВЕЗНОГ САВЕТА
Записници са свих седница Савезног савета за образовање и културу.
Година: 1967-1971.
Врста документа: записник.
Језик: српскохрватски.

КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
48

64

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ - ОПШТИ
МАТЕРИЈАЛИ
Материјали о организовању IX Математичке олимпијаде у Херцег Новом; учешће ученика Математичке гимназије из Београда и Загреба на XI Математичкој олимпијади у Букурешту; Учествовање ученика Математичке гимназије из Београда на Олимпијади физичара у Брну; план посета и других међународних сусрета руководства Савезног савета у 1968. години; међународни
симпозијум о средњовековној уметности у Сплиту; одговор на упитник Организације уједињених нација о социјалној ситуацији у земљи; информација о
Међународној години људских права; материјали о VIII Фестивалу детета;
списак међународних уговора које је ратификовало Савезно извршно веће; међународни санитарни правилник у издању Светске здравствене организације;
конференција есперантиста у Марибору; план међунаросних сусрета руководства Савезног савета у 1969. години; Конвенција о минималним годинама старости за запошљавање на подземном радовима у рудницима; мишљења, ставо-
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ви и оцене Социјалистичког савеза радног народа Југославије о међународној
културној сарадњи СФРЈ; информација о активностима Међународне федерације за организовање фестивала (ФИДОФ); материјали о учешћу југословенских представника на заседању Међународног друштва за образовање кроз
уметност (ИНСЕА) у Њујорку; план посерта и других међународних сусрета у
1970; материјали о раду Бироа за заштиту интелектуалне својине у Женеви;
међународни семинар "Планирање породице" у организацији Конференције за
друштвену активност жена Југославије; Општа декларација о правима човека;
конференција о уговорном праву; саветовање стручњака из социјалистичких
земаља о раду медицинског особља; конференција о образовању путем компјутера у Амстердаму; одлука под којим условима може, а под којима не може
да се издаје виза за улазак у СФРЈ држављанима Јужноафричке републике, Родезије, Тајвана, Португала, Јужног Вијетнама, Јужне Кореје и Израела када се
ради о међународним скуповима у организацији СФРЈ; конгрес Светске организације за предшколско васпитање (ОМЕР) у Бону; међународна конференција Рома у Хелсинкију.
Година: 1966-1971.
Врста документа: извештај, забелешка, исечак из новина, брошура, позивница.
Језик: српскохрватски, француски, енглески, руски, немачки, есперанто.
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САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ
Децентрализација културне сарадње са иностранством; информација о
припреми југословенских нацрта програма културне сарадње са другим земљама; предлог програма рада Савезне комисије за културне везе са иностранством у 1968 години; регистар семинара, конференција и др. манифестација
на пољу културе и образовања у 1967; елаборат "Културна сарадња СФР Југославије са иностранством (оцене и предлози наших дипломатско-конзуларних
представништава)"; извештај о раду Савезне комисије за културне везе са иностранством током 1967; анализа културних односа са иностранством и мишљење Савезног савета за образовање и културу о анализи; рекламни материјали Атлантског информационог центра за наставнике (Лондона), поводом најаве његове конференције у Оксфорду; позив на међународни семинар за
средњошколске наставнике у Фусену (Баварска); XXIX седница Савезне комисије за културне везе са иностранством; закључци са XXVIII седнице Савезне
комисије за културне везе са иностранством; изложба "Уметност на тлу Југославије кроз векове" у Паризу (циљеви и задаци, попис експоната, предрачун
трошкова, списак чланова Организационог одбора); преговори о културној сарадњи СФРЈ са Индијом и Авганистаном; закључци са IX седнице Координационог одбора Савезне комисије за културне везе са иностранством; нацрт
програма културне сарадње СФРЈ са Ираком, Ираном, Мексиком и Турском;
извештај о боравку југословенске делегације просветних радника у Пакистану.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, елаборат, информација, закључак.
Језик: српскохрватски,енглески.
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ПРОГРАМИ КУЛТУРНЕ, ПРОСВЕТНЕ И НАУЧНЕ САРАДЊЕ СА
ИНОСТРАНСТВОМ
Програми културне, просветне и научно-техничке сарадње СФРЈ са
Француском, Великом Британијом, Мађарском, Норвешком, Пољском, Румунијом, Кипром, Демократском Републиком Немачком, Албанијом, Бугарском,
Савезном Републиком Немачком, СССР, Шведском и Аустријом; конзуларна
конвенција СФРЈ и Белгије; извештај о културно-просветној сарадњи са Ганом; списак међународних уговора које је ратификовала југословенска страна
током 1969. и 1970; текст Међународног пакта о економским, социјалним и
културним правима; споразум о отварању Информационог центра САД у Љубљани; елаборати "Културно-просветна сарадња Југославије са суседним земљама" и "Нека питања у вези са финансирањем просветно-културне сарадње
са иностранством"; споразум о културној сарадњи са Данском; записник са
седнице Сталне Југословенско-грчке пограничне комисије; споразум о културној сарадњи СФРЈ и Луксембурга; записник са заседања Сталне мешовите Југословенско-италијанске комисије за спровођење Видемског споразума.
Година: 1970-1971.
Врста документа: извештај, нацрт уговора, фотокопија документа, конзуларна конвенција, елаборат.
Језик: српскохрватски, словеначки, енглески, македонски.
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УНЕСКО - 1
Извештај о међународној конференцији стручњака за проблеме васпитања студентске омладине; ревизија уџбеника историје и географије суседних
земаља "у духу Унескових настојања на ширењу међународног разумевања и
сарадње и побољшења наставе"; преписка поводом именовања новог сталног
представника СФРЈ при Унеску.
Материјали са седнице Стручног одбора за културу Југословенске националне комисије за Унеско: рад на студији о главним тенденцијама истраживања у друштвеним наукама, Резолуција о доприносу Унеска миру, Декларација о принципима међународне културне сарадње, међународни симпозијум
о споменицима културе, година права човека, годишњица Марије Кири; посета заменика генералног директора Унеска Југославији; информација о раду
различитих служби Унеска.
Материјали са седнице Стручног одбора Југословенске националне комисије за Унеско: забелешка о конференцији представника балканских и скандинавских комисија Унеска, међународни симпозијум "Човек и његова средина", изложба у Корист Фиренце и Венеције у Словењ Градецу, техничка сарадња СФРЈ са Унеском, спасавање Изидиног храма у Филама (египатска Нубија), прослава годишњице рођења Махатме Гандија.
Материјали са седнице Координационог одбора Југословенске националне комисије за Унеско: извештај о раду Европске конференције за молекуларну биологију, међународна конференција о планирању образовања, тезе за
иступање шефа југословенске делегације на XВ заседању генералне скупштине Унеска.
Предлог програма рада и буџета Унеска за 1969/70 годину; смернице за
израду програма рада и буџета за период 1970-1972; међународни споразум о
олакшавању међународне циркулације визуелних и аудитивних материјала
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просветног, научног и културног карактера; заштита културних добара; заштита ауторских права.
Година: 1967-1968.
Врста документа: извештај, брошура.
Језик: српскохрватски, словеначки, енглески, француски.
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УНЕСКО - 2
Забелешка са седнице Југословенске националне комисије за Унеско; информација о боравку Драгана Стојановића, добитника награде Југословенске
националне комисије за Унеско, у Паризу; извештај о Оријентационом програму Југословенске националне комисије за Унеско за 1969/70 годину; извештај о
заседању XV Генералне конференције Унеско; спасавање Изидиног храма у
Филама (Нубија); материјали са седнице Стручног одбора за културу Југословенске националне комисије за Унеско; предлог програма боравка генералног
директора Унеска у Југославији; подсетник за разговор са генералним директором Унеска информација о састанку Међувладиног комитета за заштиту
ауторских права; буџет Унеска за 1969/70; информација о Стручној служби Југословенске националне комисије за Унеско; настава о Организацији уједињених нација у школама Југославије; међународни дан описмењавања; симпозијум о учењу атомске физике у школама (Бангкок, 1969); заштита културних
добара; међувладина конференција о различитим аспектима културне политике; симпозијум стручњака за комуникације у свемиру; предлог да се оснује
европски центар за високо школство, међународна година образовања; конференција стручњака за статистику културе.
Година:
Врста документа: извештај, информација, забелешка.
Језик: српскохрватски, француски, енглески.
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УНЕСКО - КОНФЕРЕНЦИЈА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БЕЧУ
Различити материјали са конференцијео високом образовању у Бечу, која је, у организацији Унеска, окупила министре просвете еврпских земаља,
чланица ове организације: извештаји о раду и закључцима скупа, програми,
брошуре, радни материјали и др.
Година: 1967.
Врста документа: брошура, исечак из новина, извештај.
Језик: српскохрватски, енглески, француски.
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МЕЂУНАРОДНИ БИРО ЗА ПРОСВЕТУ (БИЕ)
Препоруке Међународниг бироа за просветуод броја 1 (1934) до 65
(1968); материјали о XXX међународној конференцији о јавној настави; материјали XXXII седнице Међународног бироа за просвету; упитник о образовању у циљу међународног разумевања; упитник у вези са проучавањем школске средине; материјали са XXXIII седнице Међународног бироа за просвету;
извештаји и дрзга акта са XXXI Међународне конференције о образовању; материјали са XXXIV седнице Међународног бироа за просвету.
Година: 1963-1969.
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Врста документа: извештај, препорука, упитник.
Језик: српскохрватски, словеначки, енглески, француски.
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КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКУ
САРАДНУ И РАЗВОЈ (ОЕЦД) - 1
Дугорочни програм развоја средњег образовања у Југославији (извештај
за потребе Организације за економску сарадњу и развој); извештај о учешћу
југословенске делегације на стручном заседању о контроли трошкова за школску изградњу; Информације о сарадњи СФРЈ са ОЕЦД у области образовања;
извештаји генералног секретара ОЕЦД; поједина питања и предстојећи задаци везани за еквиваленцију диплома.
Година: 1961-1969.
Врста документа: извештај.
Језик: српскохрватски, енглески, француски.
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КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКУ
САРАДНУ И РАЗВОЈ (ОЕЦД) - 2
Пројекат програма рада Организације за економску сарадњу и развој за
1969. годину; пројекти, извештаји о раду ОЕЦД; текст који је припремио секретаријат ОЕЦД, као основу за дискусију о средњошколском образовању на
скупу европских министара просвете (Версај, 1969); анкета о губицима у вишој настави.
Година: 1969-1971.
Врста документа: извештај.
Језик: српскохрватски, енглески, француски.

57

73

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА НЕСВРСТАНИМ ЗЕМЉАМА
Програм посете министра просвете и културе Кипра Југославији; информација о културно-просветној сарадњи Југославије и Кипра у 1968. години
и предлози за сарадњу у будућности; југословенски стручњаци и професори
на уговорном раду у Судану; програми култруне и просветне сарадње СФРЈ и
Судана; забелешка о разговору са представником амбасаде Судана о проблемима на које наилазе страни студенти у СФРЈ; забелешке о културно-просветној сарадњи са Конго-Бразавилом, Малијем, Гвинејом, Централноафричком
Републиком и Етиопијом; споразуми о културно-просветној и техничкој сарадњи СФРЈ и Замбије; конвенције о културно-просветној и научној сарадњи
СФРЈ са Угандом, Танзанијом, Конго-Киншасом, Сенегалом, Кенијом, Ганом,
Сјера Леонеом и Мауританијом; египатски нацрт програма Културне сарадње
Уједињене Арапске Републике са СФРЈ, протокол о техничкој и научној сарадњи СФРЈ и УАР; програми културно-просветне сарадње СФРЈ и УАР за
1968, 1969, 1970 и 1971. годину; извештај о редовном заседању Мешовите комисије СФРЈ и УАР за научну и техничку сарадњу; разговори о културној сарадњи СФРЈ и Јужног Јемена; културна конвенција СФРЈ и Марока; програми
културно-просветне сарадње СФРЈ и Ирака (1969-1972); материјали о боравку
туниског министра за културу у Југославији; предлог програма културне сарадње СФРЈ и Туниса; споразуми о културно-просветној сарадњи СФРЈ са

Савезни савет за образовање и културу
број
фасцикле

31

бр.јед.
описа

Јурданом, Сиријом; разговори о културној сарадњи са Кувајтом, Алжиром и
Либијом; културно-просветна сарадња СФРЈ са Индијом, Индонезијом, Пакистаном, Авганистаном, Монголијом, Цејлоном, Камбоџом, Бурмом; говор политичара Рата Дугоњића на свечаној академији посвећеној стогодишњици рођења Махатме Гандија; програм културних манифестација које су замишљене
као прилог учествовању југословенских спортиста на Олимпијским играма у
мексику 1968; културна сарадња са венецуелом, Бразилом и Аргентином.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, забелешке.
Језик: српскохрватски, шпански, енглески, француски.
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КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА ЗЕМЉАМА ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ - 1
Повраћај југословенских културних добара која су се налазила у
Аустрији; разговори о различитим облицима културно-просветне сарадње Југославије и Аустрије; питање изједначавања и нострификације југословенских
и аустријских диплома; различити видови културне и просветне сарадње
СФРЈ са Холандијом и Белгијом; изједначавање југословенских диплома са
холандским и белгијским и њихова ностификација; споразум о сарадњи влада
СФРЈ и Велике Британије на пољу примењене науке и технике; програм културне сарадње Југославије и Велике Британије у 1968. и 1969. години; предлог
програма боравка британског државног секретара за просвету и науку у Југославији; преговори и програм просветне и културне сарадње Југославије и
Грчке; записници са XIV, XV и XVI редовног заседања Југословенско-италијанског мешовитог одбора о различитим просветним и културним питањима;
споразум Италије и Југославије о сарадњи у области кинематографије и др.
облици културно-просветне сарадње две суседне земље.
Година: 1967-1970.
Врста документа: извештај, забелешка, записник.
Језик: српскохрватски, словеначки, немачки, енглески, италијански.
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КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА ЗЕМЉАМА ЗАПАДНЕ ЕВРОПЕ - 2
Забелешке са разговора и споразуми о културно-просветној и научној
сарадњи Југославије и Савезне Републике Немачке за 1969, 1970. и 1971; споразум СФРЈ и Немачке о заједничкој производњи филмова; споразум о ваздушном саобраћају између СФРЈ и Финске; извештај о боравку "комбиноване
делегације" организације за образовање радника из Скандинавије у Југославији; извештај о боравку шведског министра за високо школство у Југославији;
материјали о посети председника Савезног савета за образовање и културу Вукашина Мићуновића Шведској; културна сарадња СФРЈ са Данском и Финском; изједначавање југословенских и француских диплома и њихова нострификација; припрема изложбе "Ослободилачка борба југословенских народа
1941-1945" у Паризу и др. облици културне и просветне сарадње Југославије и
Француске; разговори о различитим видовима културне и просветне сарадње
Југославије и Швајцарске.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, забелешка.
Језик: српскохрватски, словеначки, немачки, француски, енглески.

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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ШКОЛОВАЊЕ ДЕЦЕ ЈУГОСЛОВЕНА НА ПРИВРЕМЕНОМ РАДУ У
ИНОСТРАНСТВУ
Писмо југословенске исељенице о потреби да деца исељеника интензивније уче југословенске језике и културу; одлука о образовању Комитета за питања исељеника и запошљавање у иностранству; допунска настава из националне групе предмета при југословенским дипломатским и конзуларним представништвима у иностранству; елаборат "О неким актуелним и другим питањима у вези са нашим радницима у иностранству"; гастарбајтер из Вупертала
(СР Немачка) се интересује да ли постоји могућност да влада СФРЈ отвори
српскохрватско одељење у оквиру немачких школа; гастарбајтер са дипломом
учитеља пита да ли југословенске власти планирају да отворе школу у Штутгарту и да ли постоји могућност да се запосли у њој; консултативни састанак у
Државном секретаријату за иностране послове о школовању гастарбајтерске
деце; саветовање о запошљавању југословенских радника у СР Немачкој; елаборат "Положај наших грађана у СР Немачкој у условима делатности непријатељске емиграције"; извештај о могућностима школовања југословенске деце
у СР Немачкој и мишљења републичким министарстава просвете о томе; могућност увођења доприноса за образовање деце гастарбајтера из зараде самих
гастарбајтера; тезе о допунском школовању југословенске деце у Француској;
представка Клуба Југословена у Лондону о проблемима школвања југословенских исељеника у Великој Британији; извештај службеника Завода за унапређење основног образовања СР Хрватске о разговорима са дипломатским и
конзуларним представницима СФРЈ у СР Немачкој о школовању гастарбајтерске деце; допунско школовање деце гастарбајтера у земљама западне Европе;
друштвено-педагошка основа рада са гастарбајтерском децом; елаборат "Теоретска основа и карактер образовно-васпитног рада који се организује за децу
наших радника привремено запослених у иностранству"; допунско школовање
Југословена на подручју Генералног конзулата СФРЈ у Франкфурту на Мајни;
допунске школе у Берлину и Баден-Виртенбергу; Југословенски клубови и др.
удружења у Штутгарту; могућност школовања југословенске деце у Минхену;
запошљавање наставника у југословенским школама у западној Европи; наставни план и програм за основно образовање деце југословенских радника у
иностранству; допунска настава за југословенску децу у Шведској; информација Управе за раднике на раду у иностранству при ДСИП о општим проблемима гастарбајтера са посебним освртом на оне запослене у Аустрији; елаборат "Актуелна питања образовања деце југословенских радника запослених у
иностранству"; извештај учитеља о допунској настави за Југословене у Лијежу
(Белгија); одговор гастарбајтера, власника агенције која посредује у школовању гастарбајтерске деце, на писање листа "Борба"; финансирање допунског
школовања у Хамбургу; елаборат "Школовање деце југословенских радника у
СР Немачкој (извештај са пута)"; могућности стицања стручних квалификација у СР Немачкој.
Година: 1967-1971.
Врста документа: молба, извештај, предлог закона, одлука, елаборат.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски.

61

77

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ
ДРЖАВАМА
Предлог пројекта сарадње са Фордовом фондацијом у области економике и организације предузећа; материјали о Фулбрајтовом програму у СФРЈ:

Савезни савет за образовање и културу
број
фасцикле
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бр.јед.
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извештај Југословенско-америчке комисије за Фулбрајтов програм (јануар 1965
- октобар 1966), смернице Одбора за стране стипендије везане за програм школске размене са иностранством, споразум Владе СФРЈ са Владом САД о финансирању програма из области просвете; сарадња са Смитсонијановом задужбином из Вашингтона; преглед културно-просветне сарадње СФРЈ и САД у периоду 1965-1967; југословенско-амерички семинар о музичкој уметности; сарадња
са америчким Регионалним саветом за међународну сарадњу у области образовања; информације везане за продужење сарадњеса Фулбрајтовим програмом и
Фордовом фондацијом; извештај о културној, просветној и научној размени и
сарадњи са САД и о пропагандној делатности током 1967. године; превођење и
публиковање америчких аутора у СФРЈ; каталог личности са којима је Цветко
Јоб, саветник за штампу и културу Амбасаде СФРЈ у Вашингтону, одржавао
контакте током свог мандата, са са основним подацима о пословима којима се
баве, установама за које раде и њиховом значају за СФРЈ; културна сарадња
СФРЈ и САД током 1968. и 1969. године; посета председника Фордове фондације Југославији; посета помоћника државног секретара за културу и просвету
САД Југославији; елаборат "Превођење и штампање научних и стручних дела
америчких аутора у оквиру техничке сарадње између Југославије и САД"; извештај о реализацији Фулбрајтовог програма у 1970.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, забелешка, елаборат.
Језик: српскохрватски, енглески.
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КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА ЗЕМЉАМА ВАРШАВСКОГ
УГОВОРА - 1
Савез Совјетских Социјалистичких Република:
Позив на Скупштину Академије педагошких наука СССР, десета међународна математичка олимпијада у Москви; извештај о третману југословенске изложбе у Москви и Лењинграду, односно совјетске изложбе у Београду;
предлог да се из планираног гостовања ансамбла позоришта Атеље 212 у
СССР избаце представе "Краљ Иби", А. Жарија, "Развојни пут Боре Шнајдера"
А. Поповића, "Полицајци" С. Мрожека и "Ко се боји Вирџиније Вулф"; проблеми са појединим совјетским специјализантима у Љубљани; међународна
изложба књига у Москви посвећена стогодишњици рођења В. И. Лењина; разговори о сарадњи са СССР на пољу кинематографије; преписка поводом позива југословенским музичким уметницима да учествују на Конкурсу "П. И. Чајковски" у Москви.
Бугарска:
Позив на међународни конкурс младих оперских певача у Софији; научни скуп посвећен стогодишњици излажења Марксовог "Капитала"; извештај
са Првог конгреса бугарске културе; културна сарадња Југославије и Бугарске
у периоду 1961-1966; "Нека питања даље афирмације македонске културе у
иностранству у светлу бугарске антијугословенске кампање"; програм културне сарадње СФРЈ и Бугарске у 1969. и 1970. години.
Мађарска:
Позив на конференцију министара вишег образовања социјалистичких
земаља у Будимпешти; директива Централног комитета Социјалистичке радничке партије Мађарске и одлука мађарске владе о примени принципа новог
економског руковођења у области културе и образовања; материјали о путова-

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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њу председника Савезног савета за образовање и културу Вукашина Мићуновића у Мађарску (претходне припреме, подаци о југословенској мањини у Мађарској, информације о просветним и културним приликама у Мађарској,
програм културне сарадње Југославије и Мађарске); записник са XИ заседања
Мешовите југословенско-мађарске комисије за научно-техничку сарадњу; извештај о боравку председника Савезне комисије за културне везе са иностранством у Мађарској; позив на међународну конференцију социјалистичких земаља о изградњи и опреми и уређењу библиотека.
Реферати:
Ђерђ Анцел: "Наша књижевност и њени задаци"; Деже Тот: "После годишње скупштине"; Ђула Иљеш, "На стручном испиту - из национализма";
Пал Е. Фехер, "Педесет година источне Европе"; исти, "Ко сакати сам себе".
Година: 1967-1970.
Врста документа: извештај, директива, забелешка.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски, руски, бугарски, немачки,
француски.
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КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА ЗЕМЉАМА ВАРШАВСКОГ
УГОВОРА - 2
Демократска Република Немачка:
Учешће такмичара из ДР Немачке на математичкој олимпијади у Цетињу; програм боравка делегацијеминистарства просвете ДР Немачке у Југославији; иницијатива немачке владе да се одржи саветовање о перспективама социјалистичке филмске уметности; материјали о посети председника Савезног
савета за образовање и културу Вукашина Мићуновића ДР Немачкој; извештај
о културној и просветној сарадњи југославије и ДР Немачке у 1967. години.
Пољска:
Извештај сликарке-костимографа о студијском боравку у Пољској; забелешке о састанцима представника пољске амбасаде у Београду са представницима југословенске владе у вези са различитим облицима културне и просветне сарадње.
Румунија:
Основни географски и историјски подаци о Румунији; основни подаци о
просветним приликама у Румунији; протокол X заседања Мешовите југословенско-румунске комисије за научно-техничку сарадњу; забелешке о сусретима југословенских и румунских представника и разговорима о различитим видовима културно-просветне срадње две земље.
Чехословачка:
Преписка, извештаји и други материјали о посети Вукашина Мићуновића Чехословачкој;
информација о ранијој културној и просветној сарадњи Југославије и
Чехословачке и предлози за сарадњу у 1967 и 1968. години; програм боравка у
Југославији представника Државне комисије за технику Чехословачке Републике; програм културно-просветне сарадње СФРЈ и ЧССР у 1969, 1970. и
1971. години; забелешке о сусретима представника СФРЈ и ЧССР у вези са
различитим видовима културне и просветне сарадње.
Година: 1967-1971.

Савезни савет за образовање и културу
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Врста документа: извештај, забелешка, протокол, телеграм.
Језик: српскохрватски, словеначки, немачки, руски, чешки.

63

80

КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ВЕЗЕ СА ОСТАЛИМ ЗЕМЉАМА
Конзуларна конвенција СФРЈ и Турске; забелешке са састанака представника СФРЈ и Турске у вези са различитим облицима културне и просветне сарадње; посета делегације јапанских жена Југославији; разговори о различитим
видовима културно-просветне сарадње СФРЈ и Јапана; разговори о културнопросветној сарадњи Југославије и Португала, Чилеа, Уругваја, Канаде и
Аустралије; програм културне размене између СФРЈ и Ирана.
Година: 1968.
Врста документа: извештај, забелешка.
Језик: српскохрватски, енглески.

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
64

81

ОДСЕК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ
Информације о стамбеној изградњи за потребе службеника савезне
управе; састанак радника савезног савета за образовање и културу поводом
предлога завршног рачуна и расподеле средстава за раднике са високом спремом; критеријуми за утврђивање средстава за личне дохотке функционера;
упутство о програмирању рада савезних органа управе; попис одмаралишта у
власништву Заједнице за организовање одмора радника; савремена организација дактилографске службе; подаци о личним дохоцима у првом тромесечју
1968; правилиник за распоређивање средстава за рад Савезног савета за образовање и културу; спровођење прописа о евиденцијама у области рада; закључци о критеријумима и поступку за избор функционера Савезног извршног већа; правилник о накнади путних и других трошкова за раднике Стручне службе Савезног савета; критеријуми и механизам расподеле посебних
средстава за раднике савезних органа управе; вршење преводилачких услуга
на језике народа Југославије за потребе савезне управе; записници са састанака Радне заједнице Савезног савета.
Година: 1968-1971.
Врста документа: извештај, правилник, распис, упутство, записник.
Језик: српскохрватски.
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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Помоћ за:
издавање монографије "Моша С. Пијаде, живот и рад 1890-1957", одржавање конгреса фолклориста, конгрес музиколога, фестивал краткометражног
документарног и играног филма и фестивал југословенског играног филма у
Пули; помоћ за оснивање катедре за хиспанистику на Филозофском факултету
Свеучилишта у Загребу; објашњење за састављање предрачуна средстава савезних органа управе; предлози програма рада средства предвиђена за његову реализацију: Архива Југославије, Музеја револуције народа југославије, Југословенског лексикографског завода, Југословенског библиографског института,

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

36
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Музеја Николе Тесле, Југословенског института за заштиту споменика културе,
Југословенског завода за проучавање школских и просветних питања, Фонда за
унапређење ликовних уметности "Моша Пијаде" и Комисије за просветна питања народности; месечни предлози расхода Савезног савета за образовање и културу; елаборат "Нека питања буџетског система"; завршни рачун Југословенског лексикографског завода за 1968; радни материјал буџета Словеније за
1970; програм рада Југословенског лексикографског завода за 1970, "са разликама продајне цијене и цијене коштања коју треба да финанцира СИВ"; предлог
предрачуна Савезног савета за образовање и културу за 1971; захтев Института економских наука да се донесе одлука о одређивању висине надокнаде за
извршење програма научно истраживачких задатака; предлог економске политике Словеније као основа за сакупљање и потрошњу средстава за покривање
заједничких друштвених потреба у 1971. години; информација о утицају предложених мера за задовољавање општедруштвених потреба и растерећење привреде Словеније; решење о распоређивању средстава за научно истраживачки
рад за потребе федерације.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, елаборат, завршни рачун, табела.
Језик: српскохрватски, словеначки.

66

83

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И КУЛТУРЕ
Елаборат "Примјена новог система финансирања образовања и васпитања у СР Црној Гори; спецификација трошкова и молба организатора Фестивала детета у Шибенику и конгреса Међународног удружења позоришта за децу
и омладину (АССИТЕЈ) за финснсијску помоћ како би се одржале ове две манифестације; Заједница професионалних позоришта југославије моли Савезни
савет за образовање и културу да помогне одржавање течаја за техничке раднике у позоришту; предрачун трошкова одржавања конгреса Међународног
удружења универзитетских професора и предавача у Херцег Новом; молбе
Одбора за изградњу пута "Симо Шолаја" и Одбора за подизање спомен објекта Гаврилу Принципу у Босанском Грахову; девизна средства за потребе рада
појединих културно-просветних установа у Хрватској; план Народне банке Југославије за расподелу динарских квота за организовање културно-забавних
програма у 1969; предлог за решавање питања финансирања Југословенске кинотеке; трошкови југословенско-америчког семинара у 1970; информација о
Међународном семинару за професионалну оријентацију и молба за новчану
помоћ установи; молба Архива Југославије да му се обезбеде средства за учешче директора Фрање Биљана на међународним архивским скуповима у Лондону и Тел Авиву; решење да се Савезу књижевника Југославије доделе средства за међународни скуп "Педесет година револуционарне књижевности народа и народности Југославије"; молба Архива Југославије да му се повећају
средства из савезног буџета за 1970. годину због повећаних трошкова рада у
новој згради; предлог програма рада и задатака Музеја револуције народа Југославије и предвиђени трошкови, молба редакције часописа Јета е ре (Нови
живот) из Приштине да му се одобре средства за штампање свечаног броја на
српскохрватском језику; трошкови рада на инвентарисању културних добара
Југославије и сл. пословима Југословенског института за заштиту споменика
културе; омладински фестивал "Куричек" из Марибора моли помоћ за одржавање манифестације у 1970. години; финансирање васпитно-образовног рада
домова ученика.

Савезни савет за образовање и културу
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Година: 1969.
Врста документа: извештај, елаборат.
Језик: српскохрватски, словеначки.
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84

КАДРОВСКА ПИТАЊА
Записници Конкурсне комисије и други материјали о конкурсу за попуњавање радних места у стручној служби Савезног савета за образовање и културу; критеријуми за одабирање кадрова за савезну управу; питање запошљавање приправника у Савезном савету; препоруке о посебним програмима за
запошљавање и оспособљавање омладине за сврхе развоја; подсетник о општим питањима приправничког стажа; записник са састанка Конкурсне комисије Савезног савета за попуну упражњених радних места саветника; службенички листови, персонални листови, дипломе и оверени преписи диплома и
др. докумената појединих службеника Савезног савета и књижевника Марка
Ристића.
Година: 1967-1970.
Врста документа: записник, извештај, службенички лист, упитник, персонални лист диплома, оверени препис дипломе.
Језик: српскохрватски.

СТРУЧНА СЛУЖБА
КУЛТУРА И УМЕТНОСТ
67

85

ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ О КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ
Мишљење стручних комисија о програмима рада Архива Југославије,
Југославенског лексикографског завода и др. установа културе; молбе појединих установа за пружење материјалне помоћи: Савеза удружења фолклориста
Југославије за покриће трошкова свог конгреса, Фестивала драмских аматера
Југославије у Хвару ради покрића манифестације, Културно-просветне заједнице Србије ради одржавања Југословенских хорских свечаности у Нишу и
Савеза друштава библиотекара Југославије ради реализације плана рада за
1968; контрола рада артиста из иностранства који неовлашћено дају представе
у Југославији; правила Удружења артиста Југославије; меморандум о централној научно-техничкој библиотеци Југославије; фестивал "Куричек" из Марибора; научно-истраживачки пројекат "Економски систем у области културе";
закјлучци и Резолуција Скупштине Савеза друштава библиотекара Југославије; елаборат "Друштвени третман дела ликовних уметности"; саветовање о југословенским аматерским фестивалима; конгрес Удружења фолклориста Југославије у Котору; програм и буџет Унеска за друштвене науке и културу; Радничко културно-умјетничко друштво "Павао Марковац" из Загреба тражи материјалну помоћ Савезног савета за образовање и културу; програм рада Републичког фонда за унапређење културних и умјетничких дјелатности СР Црне
Горе у 1969; Дубровачке љетне игре; неке примедбе на концепцију средњорочног плана развоја културе; међународни сусрет позоришних критичара и
театролога у Новом Саду; материјали о самоуправљању у култури; конгрес
Музичке омладине Југославије у Башком Пољу; Стеријино позорје 1971; предлог да се Европска конференција министара културе одржи у Југославији;

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки
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предлог да се Југословенска концертна агенција (Југоконцерт) награди Орденом заслуга за народ.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, решење, молба, меморандум, резолуција, елаборат.
Језик: српскохрватски, словеначки.

68
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ЕЛАБОРАТИ О КУЛТУРИ
Резолуција о култури Шестог конгреса Савеза синдиката Југославије;
елаборати: "Ставови о развоју културе у Резолуцији Деветог конгреса СКЈ и
Резолуцијама републичких и покрајинских конгреса, односно конференција",
"Законодавна и друга регулатива у култури", "Садашњи степен развијености и
материјални положај културних делатности", "Друштвено-економски положај
и финансирање културе у републикама и покрајинама (анализе и информације)", "Актуелни проблеми развоја друштвено-економских односа и материјалне основице културе", "Финансирање културних делатности у социјалистичким републикама и покрајинама (нормативна делатност)" и "Примена нових
мера у финансирању културе".
Година: 1970.
Врста документа: елаборат, резолуција.
Језик: српскохрватски.

69
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Записници са седница Међуодборске комисије Савезног већа и Просветно-културног већа Скупштине СФРЈ за израду предлога закона о штампи и новинској делатности; тезе за савезне прописе о издавачкој делатности; елаборат
"Стање и неки проблеми издавања и пласмана књиге" регистар чланова Удружења издавача и књижара Југославије; проблеми издавачке делатности за потребе слепих и слабовидих особа; часопис "Кадрови и рад".
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, записник.
Језик: српскохрватски, руски, енглески.

69
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ИЗЛОЖБЕ
Материјали о изложби народноослободилачке борбе и револуције коју је
иницирао Музеј Авноја и Поуња из Бихаћа; уметнички павиљон у Словењ
Градецу моли да му се додели новчана помоћ ради постављања изложбе "Мир,
хуманост и пријатељство међу народима"; изложба југословенске графике у
Загребу; изложба југословенског портрета у Тузли; међународна изложба дечјих ликовних радова и међународно саветовање ликовних педагога у Новом
Саду; предлог да се постави изложба "Двадесет пет година школа у слободи
(1945-1970)"; учешће Југославије на међународној изложби "В. И. Лењин и револуционарни преображај света" у Москви; изложба српске средњовековне
уметности у Риму; позив на међународну изложбу учила "Едуцаре" у Мелбурну; изложба "Народноослободилачка борба у делима ликовних уметника Југославије"; иницијатива основне школе "Моша Пијаде" из Уздина да се оснује
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галерија дечјег ликовног стваралаштва која би носила име овог раволуционара
и сликара; превод Унесковог приручника за покретне изложбе.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, записник, правилник, статут, елаборат.
Језик: српскохрватски.
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ
Предлог програма рада Југословенског библиографског института за
1967. години; извештај о раду у 1967; елаборат "Ставови за концепцију развоја
и финансирања послова Југословенског библиографског института"; општи
план прихода и расхода Института за 1968. годину; предлог програма рада за
1968; извештај о сарадњи Института са иностранством; извештај о раду током
првог полугодишта 1968; план и програм рада Института у 1969; план и програм рада и предрачун прихода и расхода за 1970; план рада за 1971.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, табела.
Језик: српскохрватски.

70

90

ЈУГОСЛАВЕНСКИ ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЗАВОД
Решење којим се Југославенски лексикографски завод проглашава за
установу са самосталним финансирањем; циљеви и задаци ЈЛЗ; информација о
проблемима финансирања енциклопедијских издања и о статусу ЈЛЗ; предлог
програма рада у 1967; извештај о раду у 1967; предлог програма рада у 1968; завршни рачун ЈЛЗ за 1967; финансијски план за 1969; програм рада у 1970; извештај о проблемима у раду ЈЛЗ; мишљење републичких секретаријата за образовање и културу о положају и начину финансирања ЈЛЗ. Програм рада у 1971.
Година: 1966-1971.
Врста документа: извештај, решење, елаборат, уговор.
Језик: српскохрватски.

70

91

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
Директор Кинотеке Владимир Погачић упозорава да постоји опасност
од спонтаног запаљења нитратног филма и тражи новчану помоћ како би се
отклонила та опасност; раритетни нацистички и усташки филмови који су изабрани да буду пребачени са нитратне траке на незапаљиву; извештај о стању и
потешкоћама око финансирања рада Кинотеке; списак различитих филмова на
нитратној траци чије је пребацивање на незапаљиву финансирало Савезно извршно веће; образложење списка филмова који су одређени за пребацивање на
незапаљиву траку; предлог за решавање проблема финансирања Кинотеке.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај.
Језик: српскохрватски.
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МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
Материјали о адаптацији Музеја Николе Тесле; план рада Музеја у 1967;
извештај о раду у 1967; завршни рачун Музеја за 1967; финансијска средства
која су потребна Музеју за реализацију плана; план рада у 1968; предлог предрачуна прихода и расхода за 1969; извештај о раду у 1968; завршни рачун за
1968; извештај о раду у 1969; завршни рачун за 1969.
Година: 1967-1970.
Врста документа: извештај, уговор.
Језик: српскохрватски.

71

93

МУЗЕЈ РЕВОЛУЦИЈЕ НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Уговор између Музеја револуције и Савезног секретаријата за образовање и културу којим су утврђене обавезе музеја у 1967. години; програм задатака Музеја у 1967; извештај о извршењу задатака дефинисаних уговором са Савезним секретаријатом; елаборат "Тезе о могућностима музеолошког решења
сталне поставке"; спецификација трошкова изложбе "Југословени у октобарској револуцији"; уговор којим су утврђене обавезе Музеја према Савезном
савету за образовање и културу у 1968; извештај о раду Музеја у 1968; уговор
са Савезним саветом и задаци Музеја у 1969; извештај о раду у 1969; информација о статусу и проблемима Музеја револуције; уговор са Савезним саветом и програм рада за 1970; изложба "Пола века револуционарне борбе Савеза
Комуниста Југославије"; извештај о раду Музеја у 1970; програм рада и задаци
у 1971; закључци са састанка републичких и покрајинских музеја револуције.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, уговор, елаборат.
Језик: српскохрватски.

72

94

АРХИВ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Програм рада Архива Југославије у 1967 години; мишљење о учешћу
Архива Југославије на састанку представника архивских служби социјалистичких замаља у Москви; приходи и расходи Архива у 1967; заштита архивске грађе у случају рата; годишњи план рада Архива у 1968; финансијски план
Архива у 1968; списак запослених са висином примања; извештај о међународној сарадњи Архива; извештај о раду Архива у 1968; обавештење да је директор Фрањо Биљан изабран за члана Извршног комитета Међународног архивског савета; проблем смештаја архивске грађе и спор Архива са Савезним
секретаријатом за унутрашње послове око пресељења установе у зграду на
Топчидерској звезди; предлог програма рада у 1969; извештај о раду у 1969;
уговор којим је Архив добио право коришћења зграде на Топчидерској звезди;
програм рада у 1970; годишњи извештај о раду у 1970; текст Фрање Биљана
"Систем заштите архивске грађе обзиром на самоуправно и федеративно уређење Југославиије"; материјали са састанка Извршног комитета Међународног
архивског савета (Београд, 1970); програм рада Архива Југославије у 1971, извештај о раду у првој половини 1971; предлог програма рада у 1972.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, уговор.
Језик: српскохрватски.
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АРХИВСКИ САВЕТ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Материјали са седница Архивског савета Југославије: стенографске белешке, излагање директора Архива Југославије Фрање Биљана и др. учесника,
тзв. листа категорија аката Државног секретаријата за иностране послове са
роковима чувања, предлози за именовање председника и чланова Архивског
савета, Пословник о раду Архивског савета Југославије, нацрт начела о одабирању архивске грађе из регистратурског материјала, нацрт начела о јединственом евидентирању архивске грађе и регистратурског материјала, препорука о
усклађивању правног режима коришћења архивске грађе, правилник о коришћењу регистратурског материјала и архивске грађе Државног секретаријата
за иностране послове; нацрт начела о одабирању архивске грађе из регистратурског материјала; рукопис Душана Пленче "О неким проблемима сакупљања и обраде историјске грађе из НОБ"; записник са седнице Архивског савета
Југославије из марта 1970; материјали са састанка Радне групе архивиста поводом ревизије савезног законодавства о раду архива.
Година: 1965-1970.
Врста документа: извештај, правилник, препорука, стенографска белешка,
пословник о раду.
Језик: српскохрватски.

73

96

КИНЕМАТОГРАФИЈА
Проблеми кинематографије - материјали за дискусију; статистички подаци о приказаним филмовима, броју одржаних представа и посетилаца, преглед увоза филмова; елаборат: "Систем увоза филмова и проблеми који се у
вези са тим појављују у развоју домаће кинематографије".
Година: 1965-1969.
Врста документа: извештај, елаборат, табела.
Језик: српскохрватски.

73

97

ПРОИЗВОДЊА, УВОЗ И ПРОМЕТ ФИЛМОВА
Поступак за оцену уставности и законитости појединих прописа о филму; именовање чланова Координационог одбора за увоз филмова при Савезном савету за образовање и културу; записник са VII седнице Комисије радних организација за репродуктивну конематографију; часопис "Филм у настави"; елаборат "Мрежа кинопројектора и фонд филмова на 16 мм"; питање пореза на промет наставних филмова; одлука о давању иностраним произвођачима одобрења за снимање телевизијских информација и информативно-документарних филмова на теритирији СФРЈ; предлог да се донесе закон о филмском доприносу; извештај Југославије филм о резултатима пословања у 1967;
расподела девиза за увоз филмова у 1968; тезе за анализу о увозу и промету
филмова; записник са XI седнице Одбора радних организација за репродуктивну кинематографију; спровођење Основног закона о филмском доприносу
по републикама ФНРЈ; записник са XВ проширене седнице Одбора радних организација за репродуктивну кинематографију; статут Југословенског центра
за наставни и културно-просветни филм; извештај о раду Југословенског центра за наставни и културно-просветни филм за период јануар 1967. - јун 1969;
"Основна питања филма и филмске производње код нас"; нацрт Закона о
филмском доприносу САП Војводине; стање и положај наставног филма;
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закључци Координационог одбора за самоуправно договарање југословенске
кинематографије; теме наставних фимова које би требало да се сниме за потребе школа; злоупотребе иностраних филмских екипа приликом снимања у
СФРЈ.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, записник, одлука.
Језик: српскохрватски, словеначки.

74

98

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНЕМАТОГРАФИЈА - ДОКУМЕНТАЦИЈА
Различити статистички подаци о производњи, дистрибуцији и приказивању филмова у СФРЈ; правни акти који се односе на производњу, дистрибуцију и приказивање филмова.
Година: 1967-1970.
Врста документа: табела, правилник.
Језик: српскохрватски.

75

99

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА
Материјали о сарадњи Југославије и Сједињених Америчких Држава на
подручју тзв. едукативне телевизије; наставни програми и упутства за обуку
радио телеграфиста, радио конструктора, радио гониометриста и других категорија радио аматера; информација о увођењу другог ТВ канала и телевизије у
боји; предлог да Југославија буде домаћин симпозијума "телевизија и међународно разумевање"; акција Вечерњих новости "Телевизор у сваку школу".
Година: 1969-1971.
Врста документа: извештај, елаборат, упутство.
Језик: српскохрватски, словеначки.

76

100

ЗАШТИТА СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - 1
Научна истраживања на подручју Ђердапске клисуре ради благовремене
заштите споменика који су угрожени изградњом хидроелектране; прва седница Секције за заштиту споменика културе Сталне конференције градова Југославије; иницијатива да се пароброд "Бакар", као покретно културно добро,
спасе од резања у предузећу "Бродоспас" у Сплиту; информација о мерама које су предузете за заштиту културних добара у случају рата; материјали Унеска о Семинару за образовање музејских конозерватора и техничара у Алжиру; апел генералног секретара Међународног савета за споменике и споменичке целине (ИЦОМОС) да се предузму мере у циљу заштите споменика у Нубији, угрожених изградњом Асуанске бране; информација о учешћу југословенских стручњака у спасавању споменика у Нубији; препорука Унеска о заштити споменика угрожених извођењем јавних радова; материјали са међурепубличког саветовања о споменицима народноослободилачког рата: реферати
прдставника република, изводи из реферата класификовани по темема, препоруке са саветовања; спор грађанина Меленаца (Зрењанин) и Завода за заштиту
споменика културе Војводине око ветрењаче која је проглашена културним
добром; информација о начину вођења пописа културних добара; информација о обиму и врсти документације за споменике културе са специјалном зашти-
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том; "Нацрт за општа начела и критеријуме за разврставање непокретних споменика културе".
Година: 1968-1969.
Врста документа: извештај, препорука, реферат.
Језик: српскохрватски, енглески, руски, француски.

77

101

ЗАШТИТА СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - 2
Извештај Савезне управе царина о илегалном изношењу културних добара из земље; пројекат Унеска о забрани кријумчарења културних добара;
прелиминарна студија о правним и техничким аспектима евентуалног међународног регулисања проблема заштите споменика и локалитета од универзалне
вредности; питање ограничења права својине на заштићеним објектима; симпозијум о стању задужбина у Србији; тезе за ревизију савезног законодавства
у области споменика културе; елаборати: "Проблеми заштите музејских зграда, галерија, библиотека, архива, научних лабораторија и других сличних
установа", "Заштита, уређивање и подизање споменика Народноослободилачког рата у СР Србији"; летак намењен страним туристима у циљу спречавања
кријумчарења културних добара; извештај о стању и заштити споменика културе у Србији.
Година: 1970-1971.
Врста документа: извештај, елаборат, приручник.
Језик: српскохрватски, словеначки, француски, енглески, немачки, руски,
италијански.

78

102

ЗАШТИТА СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - ПРАВНИ АСПЕКТ
Елаборати:
"Правни систем заштите споменика културе у СФР Југославији", "Правни режим заштите споменика културе" и "Проблеми стручних кадрова у области заштите споменика културе на подручју СР Хрватске".
Година: 1968-1969.
Врста документа: препорука, елаборат.
Језик: српскохрватски.

79

103

КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ КУЛТУРНИХ ДОБАРА У СЛУЧАЈУ
ОРУЖАНОГ СУКОБА
Конвенција о заштити културних добара у случају оружаног сукоба (Хаг,
1954); уговор Југословенског института за заштуту споменика културе са Савезним саветом за образовање и културу којим се дефинишу задаци Института у
погледу спровођења наведене Конвенције; извештај Института о извршавању
обавеза из Конвенције; материјали Прве седнице Координационог одбора за
спровођење Конвенције: информација о мерама предузетим у циљу заштите
културних добара, преглед обавеза и задаци у вези са спровођењем Конвенције,
извештај Унеска о спровођењу одредби Конвенције, предлог програма рада Југословенског института за заштуту споменика културе у 1970; систематизација
и класификација споменика културе, записник са прве седнице Координационог
одбора; материјали са Треће седнице Координационог одбора за спровођење
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Конвенције о заштити културних добара у случају оружаног сукоба: извештај
ораду, нацрт правилника о инвентару културних добара СФРЈ, инвентар културних добара СФРЈ, мере заштите које је прописао и препоручио Унеско, извештај Унеска о спровођењу Конвенције у периоду 1954-1962.
Година: 1969-1971.
Врста документа: извештај, конвенција, нацрт правилника, записник.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски, енглески, шпански, руски,
француски.

80

104

ЗАШТИТА СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У СЛУЧАЈУ РАТА
Превод Приручника за заштиту културних добара Министарства за унутрашњу цивилну безбедност Краљевине Белгије; превод расправе аустријског
стручњака "Штете које наноси пожар природном камену"; симпозијум о мерама заштите у Опатији; елаборат "Преглед обавеза и задатака који проистичу из
Конвенције и Правилника о њеном извршењу, о мерама које треба спроводити
у време мира"; извештај о заштити културних добара у случају рата за Унеско;
Унесков приручник о мерама заштите које се превентивно спроводе у миру;
елаборат "Склоништа за заштиту од напада из ваздуха"; Надежда Стојановић,
"Приручник за техничку заштиту културних добара у случају оружаног сукоба" (рад у рукопис).
Година: 1970.
Врста документа: елаборат, рукопис расправе, записник, сепарат, упутство.
Језик: српскохрватски.

81

105

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
Извештај о раду Југословенског института за заштиту споменика културе током 1966; теме за обраду и задаци Института "од интереса за федрацију";
извештај о раду током 1967; елаборат "Стање и проблеми у области заштите
споменика културе у Југославији"; приходи и расходи Института; програм задатака Института у 1968; систематизација радних места у Институту и спискови запослених; активности Института на међународном плану; извештај о раду у 1968; заштита споменика културе у случају рата; Бранка Скакић, виши
конзерватор: "Преглед главних обавеза и општи програм и задаци у вези са
спровођењем Конвенције о заштити културних добара у случају оружаног сукоба"; задаци Института у 1969; материјали о подизању спомен обележја народном хероју Бошку Бухи; задаци Института у 1970; материјали који се односе на предлог да се Југословенски институт за заштиту споменика културе интегрише са Заводом за заштиту споменика културе СР Србије у једну установу; упутство о обиму, врсти и техничкој обради документације о споменицима
културе и пратећи материјали са саветовања о овој теми у Дубровнику; информација о обиму и врсти документације за споменике културе под специјалном заштитом.
Година: 1966-1971.
Врста документа: извештај, уговор, сепарат, елаборат.
Језик: српскохрватски, словеначки.
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106

ЗАШТИТА АУТОРСКИХ ПРАВА
Нацрт Закона о заштити ауторских права и пратећи материјали; преднацрт Закона о заштити права уметника-извођача, произвођача фонограма и
установа за радиодифузију; меморандум Југословенске радиотелевизије о нацрту закона о ауторском праву; састанак поводом регулисања ауторских права
приликом културне размене Југославије са СССР; образложење правног института коришћења јавног добра уз надокнаду (домаине публиц паyант); међународна конвенција о заштити права уметника, извођача, произвођача фонограма и установа за радиодифузију.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, нацрт закона, записник, меморандум.
Језик: српскохрватски.

82

107

БЕРНСКА КОНВЕНЦИЈА
Материјали о ревизији Бернске конвенције о заштити књижевних и
уметничких дела.
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, елаборат.
Језик: српскохрватски, француски.

ПРОСВЕТА
83

108

ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ - 1967
Меморандум о проблемима развоја научноистраживачког рада у области образовања; материјали са X конференције Заједнице гимназија Југославије: предлог наставног плана, списак републичких и савезних заједница образовних установа, место и улога заједница образовних установа у систему самоуправљања, организација, задаци исадржај рада заједница школа, Заједница
високошколских установа у Марибору, Заједница факултета и виших школа у
Сплиту, статут Заједнице основних школа СР Хрватске, информација о дотадашњем раду и искуствима заједница образовних установа;предвојничка обука у средњим школама; закључци пленума Савеза лекарских друштава Југославије о здравственом васпитању у школама; реферати са састанка о унапређењу система средњег образовања: "Приказ развојних тенденција у школским
системима у свету и код нас", "Досадашњи развој и кретања у средњем образовању", "Развојне тенденције и феноменологија средњег образовања", "Појаве и кретања у пракси развоја средњег образовања"; предлог теза о развоју и
усавршавању система образовања и васпитања у СФРЈ и пратећа акта.
Година: 1967.
Врста документа: извештај, реферат, меморандум.
Језик: српскохрватски, словеначки.

84

109

ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ - 1968
Образовање у циљу међународног разумевања; питање надокнаде за школовање ученика и студената; предлог плана рада Савета за просветна питања
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народности при Савезном савету за образовање и културу; извештај о школама
у Србији и Хрватској за потребе Међународног бироа за просвету (БИЕ); ценовник артикала потребних предшколским установама; програм рада просветно-педагошке службе у средњим школама Хрватске; елаборат "Педагошко-психолошка служба у условима самосталности и самоуправности школа"; програм рада
Заједнице за образовање СР Македоније; материјали о фонду "Браћа Рибар";
финансијски план Заједнице образовања СР Босне и Херцеговине; анализа извршења друштвеног плана развоја Босне и Херцеговине у области образовања и
васпитања; писмо незадовољног грађанина "Тестоманија, нови вид кастрирања
београдске школске омладине"; информација о упису ученика у средње школе у
школској години 1967/68; осврт на реализацију програма развоја образовања у
македонији; елаборат "Карактер и функција просветно-педагошке службе у
условима самоуправљања"; записник са седнице Савеза педагошких друштава
Југославије поводом раније изнетих теза о усавршавању система образовања и
васпитања; информација о предузетим мерама за обухват ученика обавезним
школовањем; елаборат "Друштвено-економски односи и пожај образовања у
увјетима развоја самоуправљања у Југославији".
Година: 1968.
Врста документа: извештај.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски, руски, енглески.

85

110

ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ - 1969/70
Извештај Покрајинског већа Скупштине Аутономне Покрајине Косово и
Метохија о организовању и вођењу јавне дискусије о систему образовања и
његовом усавршавању; материјали са скупштине Савеза педагошких друштава
Југославије (Сарајево, 1969): "Стање и проблеми научноистраживачког рада у
области педагошких наука у СФРЈ", "Друштвена позиција школске омладине
у самоуправљању"; "Досадашњи друштвени положај ученика у самоуправљању у школама II ступња", "Проблем одређења основних појмова у вези са положајем и учешћем у самоуправљању ученика средњих школа", "Положај
средњошколске и универжитетске омладине у самоуправљању", "Нормативноправни третман студената у самоуправљању високошколским установама",
"Учешће студената у управљању високошколским установама"; питање легалности васпитно-образовних установа које су основале групе грађана; примедбе Скупштине САП Косова и Метохије на Нацрт резолуције о развоју образовања и васпитања на основама самоуправљања; нацрт Закона о средњем образовању и васпитању; закључци са симпозијума о педагошко-методском усавршавању наставника историје; "Друштвено-економски односи и материјална
основа образовања у условима постојећег система образовања и васпитања";
обилазак школа које су због последица разорног земљотреса у Бања Луци биле премештене у друге градове; извештај о просветним приликама у Бања Луци и Босанској Крајини након земљотреса; материјали о финансирању образовања; ученички домови и интернати у Македонији; конференција о увођењу
есперанта у наставне планове и програме школа.
Година: 1969-1970.
Врста документа: извештај, реферат, табела.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски, албански, есперанто.
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ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ - 1970
Привремено упутство за рад у школи са продуженим боравком и у целодневној школи; сабор ученичких задруга у Никшићу; припрема за наставу општенародне одбране по новим програмима; информација о систему финансирања образовања и предлози за његово унапређење; нацрт плана развоја образовања и васпитања од 1971. до 1975; проблем наркоманије међу младима; закључци о мерама за унапређење друштвене заштите деце; питање старатељства над децом; организационо-правни аспекти и категоризација деце ометене
у психичком развоју; идејни пројекат "Нормативно регулисање образовања у
Југославији"; двојезичне словеначко-мађарске школе у Прекомурју; извештај
о упису ученика у средње школе, односно студената на факултете, више школе и академије; проблем ефикасности различитих система средњег образовања
у Југославији; информациони билтен Заједнице образовања СР Словеније;
просветне прилике у Бања Луци и др. областима Босанске Крајине који су настрадали у земљотресу на почетку школске године 1970/71; ревизија Општег
закона о школству; "Место гимназије и њена организациона структура у савременим условима"; политика стипендирања ученика и студената на Косову
и Метохији.
Година: 1970.
Врста документа: извештај, елаборат, идејни пројекат.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски, албански.

87

112

ОПШТЕ ОБРАЗОВАЊЕ - 1971
Образовање наставника за предмет предвојничка обука; записник са седнице Одбора за кадрове и школство савезне привредне коморе; концепција
развоја васпитања и образовања у Војводини у периоду 1971-1975; друштвени
план развоја Косова и Метохије и Црне Горе; семинар "Улога локалне заједнице у заштити деце"; општи наставни план основних школа у Хрватској - настава: историје, географије, биологије, хемије, физике, страног језика, прве помоћи и домаћинства, пљопривреде, друштвеног и моралног васпитања, слободних активности и семинара; васпитно-образовна делатност југословенских мањина у суседним земљама; иновације у настави; елаборати "Повратно образовање у реализацији перманентног образовања у Југославији" и "Квалитативна
и квантитативна анализа степена ефикасности васпитно-образовног рада у
основним и средњим школама у СФРЈ"; саветовање о васпитању и обуци
школске и универзитетске омладине за одбрану земље (Београд, 1971).
Година: 1971.
Врста документа: извештај, елаборат.
Језик: српскохрватсики, словеначки.

88

113

ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ШКОЛСКИХ И
ПРОСВЕТНИХ ПИТАЊА
Програм рада Завода у 1968. години.
Образовање националних мањина: "Проблеми образовања стручних кадрова из редова припадника народности у СФРЈ", "Проблеми остваривања
обавезног основног осмогодишњег образовања припадника народности у
СФРЈ", "Настава матерњег језика народности и језика народа Југославије у
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школама са наставом на језицима народности", "Просветна и културна делатност народности у СФРЈ".
Средње образовање: "Систем образовања наставника са становишта
предлога за усавршавање система средњег образовања" и извештај о наставном плану и програму припремне фазе средњег образовања.
Предлог програма рада Завода у 1969; нека питања развојања међународних веза на пољу образовања; јавна дискусија о тезама о развоју и усавршавању система образовања и васпитања у СФРЈ; мишљење о достигнутом
степену развоја ученичког и студентског самоуправљања; идејни пројекти везани за модернизацију средњег образовања; семинар о сексуалном васпитању
омладине; предлог програма рада Завода за 1971; елаборат "Научно-техничка
култура и производно-техничко стваралаштво у Југославији".
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, елаборат, табела, уговор.
Језик: српскохрватски.

89

114

СТАТУТИ ПОЈЕДИНИХ ШКОЛА
Статут и неколико правилника о раду Трговинског школског центра у
Сиску и Гимназије "Браћа Рибар" из Загреба; статути Народног свеучилишта
града Загреба и Више поморске школе у Сплиту.
Година: 1970.
Врста документа: статут, правилник о раду.
Језик: српскохрватски.

89

115

СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ
Предлог наставног плана медицинске школе бабичког смера; извештај о
раду Центра за стручно образовање радника Индустријско-прехрамбеног комбината "Врбас"; примедбе Савеза грађевинских инжењера и техничара Југославије на нацрт наставног плана и програма за двогодишњу припремну школу; записник са састанка директора пољопривредних школа о организацији и
раду ових школа у Србији; проблеми са којима се суочавају слепи и слабовиди
ученици Средње медицинске физиотерапијске школе у Београду; записник са
седнице Одбора за стучно образовање кадрова у привреди при Савезној привредној комори; унапређивање културних делатности при радничким универзитетима; извештај о раду Савезног центра за обуку инструктора у механизацији пољопривреде и шумарства у Сремским Карловцима; записник са скупштине Заједнице грађевинских школа СР Србије; Закон о музичким школама
СР Словеније; информација о образовању средњег и вишег медицинског кадра
у Југославији, а за потребе Либијске Џамахирије; елаборат "Стање и проблеми
образовања ученика за квалификоване раднике у услужним делатностима".
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, записник, елаборат.
Језик: српскохрватски, словеначки.
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ВОЈНЕ ШКОЛЕ
Примедбе на пројекат правилника о војним школама; питање рангирања
војних школа; реформа образовања у Југословенској Народној Армији:
"Школски систем у ЈНА, анализа и предлози", "Одлука о школским системима
у ЈНА", "Заједнчке основе наставних планова и програма војних школа" и
"Могућност запослења војних лица по завршетку војне службе".
Година: 1967-1971.
Врста документа: извештај, елаборат.
Језик: српскохрватски, словеначки.

90

117

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
Елаборат "Кретања у области физичке културе после доношења Резолуције Савезне скупштине о физичкој култури"; резултати спровођења Резолуције у предшколским васпитно-образовним установама, основним, средњим
школама и на универзитима; школовање "стручних кадрова у физичкој култури"; саветовање о фискултурним објектима и њиховој употреби у редовној настави (Нови Сад, 1970).
Година: 1968-1971.
Врста документа: извештај, елаборат.
Језик: српскохрватски.
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РАЗВОЈ И ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА
Експозе о Основном закону о финансирању школства и инструкције везане за његово спровођење; реферат "Нека питања у вези новог система финансирања високошколског студија"; тезе за састанак републичких секретара
за просвету о финансирању образовања; предлог основних принципа финансирања образовања; проблеми образовања у условима насталим након привредне реформе; записник са састанка поводом доношења Закона о систему образовања; "Осврт на развој система образовања и квантитативна кретања у протеклом периоду"; нацрт Општег закона о финансирању образовања и васпитања; стање и развој школства у периоду 1956/57-1964/65; елаборати "Друштвено-економски односи и материјална основа образовања у условима постојећег
система финансирања образовања и васпитања и предлози за њихово унапређивање" и "Развој школства и образовања у раздобљу 1965-1970 година и њихово прилагођавање потребама привреде и друштва".
Година: 1960-1961; 1963-1970.
Врста документа: реферат, елаборат, извештај, табела.
Језик: српскохрватски.
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ТЕЗЕ О УСАВРШАВАЊУ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА
Предлог теза о унапређењу и усавршавању система образовања и васпитања у Југославији; Информативни билтен Народне скупштине СФРЈ који садржи материјале о тезама за усавршавање система образовања; резултати јавне дискусије о тезама за унапређење система образовања и васпитања.
Година: 1968-1969.
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Врста документа: елаборат.
Језик: српскохрватски.
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ОБРАЗОВАЊЕ И САМОУПРАВЉАЊЕ
Тезе за расправу на тему образовање у самоуправљању;
Материјали са саветовања "Развој самоуправљања у области образовања
и задаци синдиката" (Мостар, јуни 1970): "О неким искуствима на конституисању и реализовању самоуправних друштвених договора о утврђивању цене
образовања у СР Србији", "Реформа високошколског образовања и развој самоуправљања", "Остваривање друштвеног интереса у самоуправним органима
школе", "Нека искуства у расподели личних доходака у основним школама
„Иван Гундулић“, „Жарко Зрењанин“ и „Коста Трифковић“ у Новом Саду,
"Улога синдиката у развијању самоуправних односа", "Утицај делегираних
представника друштва на рад органа самоуправљања у школама као установама од посебног друштвеног интереса", "Улога самоуправљања у образовним
радним организацијама у Војводини", "Развој самоуправљања у области образовања и задаци синдиката", "Формирање цијене образовања као предуслов за
развој самоуправљања и самоуправна пракса загребачких основних школа и
заједнице образовања", "Приједлог правилника о основама и мјерилима за
финанцирање одгојно-образовне дјелатности основног образовања", "Учешће ученика и студената у самоуправном систему школа, факултета и универзитета".
Извештај о реализацији Резолуције о образовању и васпитању на самоуправној основи; предлог закона о средњем образовању у Македонији као прилог праћењу реализације Резолуције о образовању и васпитању на самоуправној основи.
Година: 1970.
Врста документа: елаборат, реферат.
Језик: српскохрватски, македонски.
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ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ
Реферати и елаборати: "Иновације и нова технологија у образовању у
свијету и код нас", "Програмирана настава", "Образовна технологија", "Трошкови и резултати иновација", "Карактер, степен распрострањености и видови
иновација у васпитно-образовном раду" и "Искуства у реализацији структуралних промена у наставним плановима и програмима у школама другог ступња".
Делови Завршног извештаја Семинара Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) о иновацијама у настави; предлог основа дугорочног програма модернизације васпитно-образовне делатности у Југославији; програм
развоја образовног ТВ програма у СФРЈ; поједини примери иновација у југословенским школама; истраживачки рад у области васпитања и образовања у
СФРЈ; стенографске белешке са састанка на коме се расправљало о иновацијама у настави.
Година: 1970-1971.
Врста документа: реферат, елаборат, стенографска белешка.
Језик: српскохрватски.
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ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 1
Елаборати и реферати о шумарским факултетима: "Стање и проблеми
шумарских факултета Југославије", "О стању шумске привреде и потреби њеног подизања на високопродуктивни ниво", "Шумарски факултет у Београду",
"Шумарски факултет Свеучилишта у Загребу", "Шумарски факултет у Сарајеву", "Шумарски одсек Пољопривредно-шумарског факултета у Скопљу".
Записници са седница Факултетског савета Филозофског факултета у
Новом Саду; елаборат "О проблему селекције при упису на универзитетски
студиј"; седнице Савета Универзитета у Скопљу (дневни ред, закључци и пратећа акта); записници са појединих седница Савета Универзитета у Сарајеву;
писмо групе инжењера геологије "Девалвација једне заслужно стечене титуле
или девалвација једног морала?"; програмирање и финансирање универзитетске сарадње са иностранством; елаборат "Интеграциона кретања на високошколским установама".
Година: 1967-1970.
Врста документа: извештај, елаборат.
Језик: српскохрватски, македонски.
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ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 2
Записници са седница Већа и Савета Фармацеутско-биокемијског факултета у Загребу; записници са седница Савета Универзитета у Нишу; информација о Међународном факултету за наставу упоредног права у Стразбуру;
записник са Треће редовне седнице Факултетског савета Стоматолошког факултета у Београду; мишљење појединих факултета, високих и виших школа о
предлогу измена Закона о стручним називима и академским степенима; пројекат "Претходна изобразба стручњака за пројектирање југославенског тимесхаринг система за унапређење образовања".
Подаци о организацији студија Економског факултета у Београду, Више
школе за социјалне раднике у Београду, Више техничке школе у Марибору,
Педагошке академије у Марибору, Више техничке машинске школе у Београду, Више пољопривредне школе у Мостару, Више економско-комерцијалне
школе у Сарајеву, Више пољопривредне школе у Крижевцима, Више управне
школе у Сарајеву, Више педагошке школе у Тузли, Више поморске школе у
Пирану, Више економско-комерцијалне школе у Марибору, Више педагошке
школе у Приштини, Више економске школе у Београду, Више стоматолошке
школе у Сплиту, Више техничке машинске школе у Нишу, Више економскокомерцијалне школе у Нишу, Више пољопривредне школе у Винковцима, Више туристиче школе у Дубровнику и Електротехничког факултета у Љубљани.
Година: 1967-1968.
Врста документа: извештај, записник, графичка шема.
Језик: српскохрватски, словеначки.
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ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 3
Ванредно студирање; сарадња Заједнице југословенских универзитета
са иностранством.
Организација студија Правног факултета у Сарајеву, Правног факултета у Београду, Грађевинског факултета у Београду, Машинског факултета у
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Београду - Одељење у Крагујевцу, Правног факултета у Сплиту, Електротехничког факултета у Загребу, Архитектонско-урбанистичког факултета у Сарајеву, Технолошко-металуршког факултета у Скопљу, Пољопривредно-шумарског факултета у Скопљу, Машинског факултета у Новом Саду, Високе школе
за физичко васпитање у Београду, Високе пољопривредне школе у Осијеку.
Интерфакултетска конференција економских факултета Југославије; закључци X скупштине Заједнице југословенских универзитета; информација о резултатима реформе високог образовања; елаборати "Финансирање научних делатности у СФРЈ" и "Анализа Правилника за утврђивање елемената расподјеле средстава републичких, односно покрајинске Заједнице образовања високошколским
установама"; забелешке са појединих седница председништва Заједнице југословенских универзитета; међународни семинар "Универзитет данас".
Година: 1968.
Врста документа: извештај, закључак, информација, елаборат.
Језик: српскохрватски, македонски.
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ВИШЕ И ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ - ОПШТИ МАТЕРИЈАЛИ 4
Оцена уставности Закона о стручним називима и академским степенима;
одговор на упитник о образовању лекара у Југославији; извод из записника
седнице Савета Више статистичке школе у Београду; записник са седнице савета Филозофског факултета у Новом Саду; записник са седнице Савета Факултета стројарства и бродоградње Свеучилишта у Загребу; подаци о средњим
школама које имају проходност на факултет; настава трећег степена на појединим факултетима; записник са састанка Стручне комисије за ревизију Закона о
стручним називима и академским степенима; елаборати "Наставни кадар - стање и проблеми" и "кадрови у здравству"; друштвено-економски положај студената.
Година: 1969-1971.
Врста документа: извештај, записник.
Језик: српскохрватски, македонски, словеначки.
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СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ НА СТУДИЈАМА У ЈУГОСЛАВИЈИ - 1
Информација о стипендирању страних држављана на студијама у Југославији из средстава савезног буџета; одлука о оснивању Савета за питања
школовања страних држављана; закључци са седнице Одбора за стипендије
при Комисији за културне везе са иностранством; извештај Комисије за културне везе са иностранством о школовању страних држављана и додељивању
стипендија; забелешка о разговору са представницима Удружења студената из
иностранства; план расподеле стипендија странцима у Југославији и југословенима на студијама у иностранству; закљућци V седнице Савета за питања
школовања страних држављана; пројекат расподеле стипендија у 1967. години; помоћ студентима "који потичу из крајева настрадалих израелском агресијом"; Солидарност, билтен Међународног студентског клуба пријатељства из
Загреба; материјали са појединих седница Савета за питања школовања страних држављана; програм семинара за студенте из иностранства у организацији
Међународног студентског клуба пријатељства; реферат о идејнополитичким
и организационим питањима рада марксистичког кружока при Међународном
студентском клубу пријатељства; појединачна решења којима су универзитети
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у Београду, Сарајеву и Загребу исплаћивали помоћ студентима из земаља
угрожених последицама Шестодневног рата.
Година: 1965-1968.
Врста документа: извештај, инфпрмација, закључак, табела, препорука, билтен, решење.
Језик: српскохрватски, словеначки, енглески.
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СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ НА СТУДИЈАМА У ЈУГОСЛАВИЈИ - 2
Избеглице из Палестине којима је, као студентима Универзитета у Београду и виших школа у Чачку и Шапцу, додељена новчана помоћ; Палестинци
који су добили помоћ Универзитета у Љубљани; материјали са појединих седница Савета за питања школовања страних држављана; преднацрт пројекта
Хигијенског института у Београду о проблемима пролагођавања страних студената у Југославији; белешка са састанка удружења студената из Етипије;
привремено упутство о стипендирању страних држављана; попис студената из
иностранства који студирају у Сарајеву; одлука о укидању Савета за питања
школовања страних држављана; различите информације о странцима на школовању у Сарајеву, Нишу, Скопљу, Београду и Загребу; извештај о студентима
из Судана.
Година: 1968-1971.
Врста документа: извештај, попис, табела.
Језик: српскохрватски, словеначки, енглески.

101

128

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ НА СТУДИЈАМА У ЈУГОСЛАВИЈИ - 3
Табеле на којима су приказани различити подаци о страним држављанима на школовању у Југославији, уз одговарајућа објашњења.
Година: 1970.
Врста документа: табела.
Језик: српскохрватски, словеначки.
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129

РЕФОРМА ВИСОКОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА
Предлог теза за савезни документ о високошколском образовању; елаборати "Високо школство", "Неки актуелни проблеми високошколског образовања" и "Активности и проблеми у развоју и спровођењу реформе високошколског образовања"; стање и развој наставе трећег степена.
Година: 1964-1971.
Врста документа: елаборат, реферат, табела.
Језик: српскохрватски.
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130

ВИСОКО ШКОЛСТВО И САМОУПРАВЉАЊЕ
Извештај о симпозијуму "Систем образовања у увјетима самоуправљања
с особитим освртом на високо школство".

Библиотека информативних средстава – инвентари фондова и збирки

54
број
фасцикле

бр.јед.
описа

Материјали са симпозијума "Друштвени и економски аспекти образовања"; др Марко Веселица "Друштвено-економски аспекти укључивања усмјереног (стручног) образовања у процес друштвене репродукције у увјетима самоуправљања"; др Шиме Ђодан "Функционална веза између господарске и образовне структуре самоуправног друштва с моделом робне привреде"; др Александар Базала "Систем самоуправљања на свеучилишту"; Крешимир Безић
"Ставови студената о властитој улози у самоуправним органима високошколских установа"; др Милош Богдановић "Проблеми даљег развоја друштвеноекономских односа у високом школству у условима привредне реформе"; Звонимир Цвиић "Ставови високошколских наставника о улози студената у организацијама самоупрвљања"; др Ненад Гвоздановић "Структура процеса одлучивања на високошколским установама (с освртом на искуство Више економске школе у Сплиту)"; др Душан Јагодић "Патронажа као облик сарадње студената и наставника"; др Вера Пилић "Карактер и улога Већа година у развоју
система самоуправљања на факултетима"; др Тоне Клеменчич "Самоуправна
аутономија у привреди и високом школству"; др Миодраг Николић, др Драгољуб Симоновић "Развој високог школства у условима самоуправљања с освртом на искуство Универзитета у Нишу"; Иван Вуковић "Самоуправљање и самоуправни односи на свеучилишту и високим школама"; Иван Баковић, Јурај
Храминчић "Утјецај самоуправних односа у новом систему финанцирања на
систем високошколског образовања"; Иво Цецић "Задаци и циљеви реформе
високог школства"; Јован Јовановић "О систему расподеле личних доходака у
високошколским установама"; др Богдан Пилић "Доходак радних јединица на
факултету"; Јован Ристовић "Социолошки осврт на радну ситуацију асистента
универзитета у систему самоуправљања"; др Анте Вукасовић "Материјална
основа самоуправљања"; др Јагода Клаузер "Увјети уписа на Загребачко свеучилиште у свјетлу самоуправљања"; др Јован Мандић "Утврђивање потреба за
високошколским кадровима"; Мирјана Папо "Одређивање смјера образовања
висококвалификованих кадрова у условима самоуправљања на примјеру професије социјалних радника у СР Босни и Херцеговини"; Мирослав Вујевић
"Пријемни испити - социјална селекција".
Година: 1968.
Врста документа: извештај, реферат.
Језик: српскохрватски.
103

131

РАНГ ШКОЛА И НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА
Материјали о нострификацији различитих диплома стечених у Југославији и у иностранству, пре, за време и после Другог светског рата: "Нострификација и еквиваленција школских свједоџби - уједначавање праксе и размјена
искуства"; "Нека актуелна питања у вези са нострификацијом школских свједочанстава у СР БиХ"; молбе грађана да им се признају стечене дипломе, жалбе оних који су одбијени и др.
Година: 1968-1971.
Врста документа: извештај, правилник, табела.
Језик: српскохрватски, словеначки, македонски.

103

132

ЕКВИВАЛЕНЦИЈА ФАКУЛТЕТСКИХ ДИПЛОМА
Преговори југословенских и француских просветних власти о изједначавању ранга факултетских диплома; међусобно признавање ранга факултетских

Савезни савет за образовање и културу
број
фасцикле

55

бр.јед.
описа

диплома између Југославије и СР Немачке; материјали о изједначавању ранга
диплома између СФРЈ и Аустрије, Италије, Белгије, Мађарске, Уједињене
Арапске Републике, Пољске, Румуније, Цејлона, Индије, Шведске, Судана,
Туниса, Марока, Ирака и др.
Година: 1968-1971.
Врста документа: извештај, табела.
Језик: српскохрватски, словеначки, руски, енглески, немачки, француски.

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

POPIS
ADMINISTRATIVNIH KWIGA

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)
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59

број књиге
број картона

ПОПИС АДМИНИСТРАТИВНИХ КЊИГА

1

СТРОГО ПОВЕРЉИВИ И ПОВЕРЉИВИ ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1964-1971.

2

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1967.
број: 1-1094.

3

ДЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛ
година: 1968.
број: 1-1953.

4

ОПШТИ РЕГИСТАР
година: 1968.
број: А-Ш

5

МАТИЧНА КЊИГА СЛУЖБЕНИКА

КАРТОТЕКА
1

КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТА
година: 1969.

2

КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТА
година: 1969.

3

КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТА
година: 1969.

4

КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТА
година: 1970.

5

КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТА
година: 1970.

6

КАРТОТЕКА ПРЕДМЕТА
година: 1970.

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)

ИНДЕКСИ
АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

( ОСТАВЉЕНА ПРАЗНА СТРАНА)
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63

ИМЕНСКИ ИНДЕКС
А
АБРАМОВИЋ ДАНИЦА
83, 85, 93
АНЦЕЛ ЂЕРЂ
78

Б
БАРУХ БОРА
100
БАХ ИВАН
74
БЕЗДАНОВ СТЕВАН
23, 37
БЕРИСАВЉЕВИЋ ЖИВАН
10
БИЛИЋ ЈУРЕ
38
БИЉАН ФРАЊО
74, 83, 94, 95
БОГОЕВ ДР КСЕНТЕ
69

ВЕСЕЛИЦА ДР МАРКО
130
ВЕСЕЛИЦА МАРКО
87
ВИПОТНИК ЈАНЕЗ
14, 23, 64, 78, 79
ВОГЕЛНИК ДОЛФЕ
17, 18
ВОЛОТКОВИЧ ВЛАДИМИР
79
ВОУК ВЕЛИМИР
31
ВРАТУША АНТОН
67- 69, 78
ВУЈОВИЋ ДИМО
17
ВУКОС МИЛАН
9
ВУКОТИЋ ДУШАН
1

Г

БОЖИЋ ИВАН
85

ГАГОВИЋ РАЈКО
67

БОЖИЋ МИЛАН
64

ГЛУМАЦ СЛОБОДАН
97

БОКАН БРАНКО
75, 88

ГОТХАРДИ-ШКИЉАН РЕНАТА
88

БРИКСИ (BRIXY) НЕНАД
87

ГРОС МИРЈАНА
17

БУГАРЧИЋ МИЛИЋ
10

ГРУЈИЋ ДР МИЛЕНКО
19

БУЛАЈИЋ ВЕЉКО
1

Д

БУЛЦ МАРКО
11, 38, 68

ДАБЧЕВИЋ-КУЧАР САВКА
80

БУХА БОШКО
105

ДАВИЧО ОСКАР
1

В

ДАЈОВИЋ ДР ВОЈИН
64

ВЕЈНОВИЋ ДР ДУШАН
65, 73-75, 77-79

ДАНОН ОСКАР
1

ВЕЛИМИРОВИЋ ЗДРАВКО
97

ДАУТОВИЋ ЏЕВАД
10, 14, 78, 79
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64

ДЕНЕШ ОТО
73-75, 78-80

ЈАНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
95

ДЕТОНИ МАРИЈАН
1

ЈЕГЕР КЛАУС
79

ДУГОЊИЋ РАТО
73

ЈОБ ЦВЈЕТКО
77

Ђ
ЂОДАН ДР ШИМЕ
130
ЂУРИЋ ВОЈИСЛАВ
23
ЂУРИЋ РАЈКО
29

Е
ЕКМЕЧИЋ МИЛОРАД
17

Ж
ЖАРКОВИЋ ДР ГРУЈИЦА
33
ЖГАНЕЦ ВИНКО
1
ЖИВКОВИЋ НЕДА
19

З
ЗАЋИРОВИЋ САБРИ
29
ЗДРАВКОВИЋ АРХ. ИВАН
104
ЗЕЧЕВИЋ СЛОБОДАН
31

И
ИВАНОВИЋ ДРАГИША
23
ИЛИЋ-ДАЈОВИЋ ДР МИЛИЦА
64
ИЉЕШ ЂУЛА
78

Ј
ЈАБЛОЊСКИ ХЕНРИК
3
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЈОВАН
89
ЈАНКОВИЋ ВЛАДИМИР
64
ЈАНКОВИЋ ДР БРАНИМИР
67

ЈОВАНОВИЋ ДЕСАНКА
74
ЈУРИН ЈОСИП
10, 14, 37, 38, 64, 73, 75, 76, 78

К
КАДЕЛБУРГ ЗОРАН
64
КАЛЕБ ВЈЕКОСЛАВ
1
КАНАЗИР ДУШАН
1
КАРАНОВИЋ БОШКО
85
КАСУ ЖАН
75
КИСЕЉЕВ И. К.
78
КЛОПЧИЧ МИЛЕ
1
КОВАЧЕВИЋ ЖИВОРАД
33
КОРАЋ ВЕЉКО
92
КОСОВАЦ МИЛУТИН
97
КОСТИЋ ВОЈИСЛАВ
39
КОЦИЈАНЧИЧ ЈАНЕЗ
11
КРАЊЕЦ МИШКО
1
КРЛЕЖА МИРОСЛАВ
90
КРСТИНИЋ МАРИЈАН
7, 14, 23

Л
ЛАПЕ ЉУБЕН
17
ЛАХ АВГУШТИН
25
ЛЕВИ САМУИЛО
98
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ЉУБИЧИЋ НИКОЛА
2

М
МАКАРИОС, АРХИЕПИСКОП
1
МАКСИМОВИЋ ДЕСАНКА
1
МАРЕНДИЋ КАТИЦА
19, 40
МАСКАРЕЛИ МАРИО
73
МАЦАРОЛ МИЛОШ
99
МЕКУЛИ ДР ЕСАД
83
МИЛИЋ ДАНИЦА
110
МИРКОВИЋ-ЛЕБЛ ДИВА
110
МИТРОВИЋ ЈЕРЕМИЈА
87
МИЋУНОВИЋ ВУКАШИН
1, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 17, 26, 27, 37, 38, 64, 68, 69,
73-75, 77-79
МИШЕЛ АНРИ
75, 88

65

ПЈАЖЕ (PIAGET) ЖАН
70
ПЛЕНЧА ДУШАН
95
ПОГАЧИЋ ВЛАДИМИР
83, 91
ПОПОВСКИ ДУШАН
70
ПРОХАСКА МИЉЕНКО
12

Р
РАСПОПОВИЋ МИЛАН
64
РАСПОР ВИЦКО
97
РИСТИЋ МАРКО
84
РУКАВИНА АНТЕ
77

С
СЕЛИМОВИЋ МЕХМЕД - МЕША
1
СКОВРАН ОЛГА
31

МОБЕРГ СВЕН
3, 75

СПИРИДОКИС КОНСТАНТИНОС
73

МОРАЧА ПЕРО
17

СТЕФАНОВИЋ РАДМИЛА
98

МРЂЕНОВИЋ БРАНКО
64

СТИЈОВИЋ РИСТО
1

Н

СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
68

НИКЕЗИЋ МАРКО
75

СТОЈАНОВИЋ НЕДЕЖДА
104

НИКОЛИЋ-ШПИЧЕК ДОНКО
9

СУПЕК ИВАН
6

НОВОСЕЛ НАДА
23
НУШИ ПАЈАЗИТ
3, 14, 27, 74-78, 80, 99

О
ОСТРОГОРСКИ ГЕОРГИЈЕ
1

П
ПАЛ ИЛКУ
78

Т
ТОМШИЧ ВИДА
26
ТОТ ДЕЖЕ
78
ТРКУЉА РАДОСЛАВ
73

Ћ
ЋОПИЋ БРАНКО
1
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66

Ф
ФРАНКОВИЋ ДР ДРАГУТИН
113
ФРАНКОВИЋ ДРАГУТИН
23

Х
ХАЈЕК ЈИРЖИ
79
ХАЏИ ВАСИЛЕВ КИРО
23
ХОРВАТ ДР БРАНКО
125

Ц
ЦВИТЕР (ZWITTER) ФРАН
17, 74
ЦЕРАР МИРОСЛАВ
1

Ч

ЧУБРИЛОВИЋ ВАСА
17

Џ
ЏУВЕРОВИЋ БОРИСЛАВ
110
ЏУВЕРОВИЋ МИОДРАГ
70, 73, 74, 79, 126
ЏУМХУР ЗУКО
85

Ш
ШАНТИЋ АЛЕКСА
7
ШИРОКА КОЉ
23
ШОПОВ АЦО
1
ШОРТ (SHORT) ЕДВАРД
3, 74

ЧАВОШКИ КОСТА
126

ШОЋ СТЕВАН
80

ЧОЛАКОВИЋ РОДОЉУБ
23

ШОШКИЋ БРАНИСЛАВ
24

ЧОЛИЋ ВЛАСТИМИР
19

ШПИЉАК МИКА
124

ЧОЛИЋ МИЛУТИН
97

ШТИХ БОЈАН
10
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67

ГЕОГРАФСКИ ИНДЕКС
A
АБУ СИМБЕЛ
73
АВГАНИСТАН
65, 73
АЛАБАМА
77
АЛБАНИЈА
3, 66
АЛЖИР
73, 100
АМСТЕРДАМ
9, 64
АРАНЂЕЛОВАЦ
115
АТЛАНТСКИ ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР ЗА
НАСТАВНИКЕ, ЛОНОДОН
65
АУСТИЈА
74
АУСТРАЛИЈА
3, 80
АУСТРИЈА
66, 76, 132
АФРИКА, ЗАПАДНА
3
АФРИКА, ИСТОЧНА
3

Б
БАДЕН-ВИРТЕНБЕРГ
76
БАЉА ЛУКА
15, 18, 35, 54, 110, 111
БАШКО ПОЉЕ
85
БЕЛГИЈА
66, 74, 104, 132
БЕОГРАД
122
БЕРЛИН
76
БЕРН
106

БЕЧ
64, 69
БИХАЋ
88
БОН
64
БОР
25
БОСАНСКА КРАЈИНА
110, 111
БОСАНСКО ГРАХОВО
83
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
22, 30, 35, 49, 108, 109, 130, 131
БРАЗИЛ
73
БРНО
64
БУГАРСКА
1, 3, 66
БУДИМПЕШТА
78
БУКУРЕШТ
64
БУРМА
73

В
ВАРШАВА
79
ВАШИНГТОН
3, 77, 106
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
3, 35, 66, 74, 76
ВЕНЕЦИЈА
10, 35, 67, 68
ВЕНЕЦУЕЛА
73
ВЕРСАЈ
72
ВИНКОВЦИ
113
ВОЈВОДИНА
21, 29, 97, 112
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ВРБАС
115

ИРАК
3, 65, 73, 126, 132

ВУПЕРТАЛ
76

ИРАН
65, 80

Г

ИТАЛИЈА
1, 35, 58, 66, 74, 132

ГАНА
66, 73

Ј

ГВАЈАНА
80

ЈАПАН
35, 80

ГРЧКА
3, 66, 74

ЈОРДАН
3, 73, 126, 127

Д
ДАНИЛОВГРАД
101
ДАНСКА
35, 66, 75
ДАРУВАР
83
ДУБРОВНИК
85, 105

Ђ
ЂЕРДАПСКА КЛИСУРА
100

Е
ЕГИПАТ
73
ЕТИОПИЈА
73, 127

Ж
ЖЕНЕВА
9, 64, 70, 87

З

ЈУГОСЛОВЕНСКА КОНЦЕТНА АГЕНЦИЈА
65
ЈУЖНИ ЈЕМЕН
73

К
КАМБОЏА
73
КАНАДА
3, 80
КЕМБРИЏ
121
КЕНИЈА
73
КИПАР
1, 66, 73
КОЛУМБИЈА
73
КОНГО-КИНШАСА
73
КОНГО-БРАЗАВИЛ
73
КОСОВО И МАКЕДОНИЈА
35

ЗАГРЕБ
17, 83, 88, 114, 115, 130

КОСОВО И МЕТОХИЈА
3, 6, 12, 21, 27, 110-112

ЗАМБИЈА
3, 73

КОСТАЈНИЦА
83

ЗЕНИЦА
33, 35

КОТОР
85

И

КУБА
73

ИВАЊИЦА
30
ИНДИЈА
3, 65, 73, 132
ИНДОНЕЗИЈА
3, 73

КУВАЈТ
73

Л
ЛАЈДЕН
121
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