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УВОДНА РЕЧ
 

Ове године посебним програмима обележавамо 70 

година деловања Архива. То као да је природни наставак 

и неговање традиције, пошто је наша установа обележила 

40-ту1 и 60-ту2 годишњицу. У том циљу настаје и ова 

публикација. Њоме покушавамо дати данашњи пресек 

Архива али и на сажет, информативан и целовит начин 

представити седам деценија иза нас. 

Поглавље – Првих седам деценија сумира период 

од 1947. до 2017. године, док наставак – Од прошлог 
јубилеја до данас, укратко представља Архив у том 

периоду. Про мемориа је наш покушај да се одужимо 

колегама и колегиницама који су дали своје велике доприносе да се Архив 

формира као респектабилна стручна установа.  

Уводне речи из наше публикације пре десет година,  поред свих корака који 

су направљени ка напретку и модернизацији струке и Архива,  актуелне су и 

данас. “Спољашњи оквири и услови који детерминишу судбину сваке установе 

овог типа, а који зависе у првом реду од ширих, друштвених и државних 

околности, мењали су се током протеклог периода и битно су утицали и 

на наш Архив. Простор за смештај архивске грађе и за рад са архивском 

грађом; потребан број и одговарајућа физиономија архивистичког кадра; 

свест о значају архивске грађе и архива, те правилна законска регулатива и 

1	 	Том	приликом	је	одржано	Међурепубличко саветовање архивских радника СР Србије, СР Македоније, САП Косова и САП Војводине.
2	 	Поред	пригодног	окупљања	колега	из	земље	и	иностранства,	издали	смо	и	публикацију	60 година делатности Историјског архива Суботица.
3	 	Нав.	дело,	стр.	3.	Илустрацију	хроничног	и	дуготрајног	трајања	проблема	који	нас	муче,	дају	речи	бившег	директора	Палинкаша,	који	је	далеке	1971.	изнео	пред	надлежне	власти	врло	амбициозан,	
али	и	архивистичким	нормама	и	стандардима	примерен	план,	у	коме	наводи	да	је	неопходно	повећање	броја	запослених	на	тридесет,	изградња	савременог	објекта	са	канцеларијским	простором	од	300	
м²,	спремишним	простором	од	2200	м²,	радионицама	од	120	м²,	три	сале	–	за	библиотеку,	изложбе	и	седнице	са	укупно	150	м²,	станом	за	домара,	итд.	Тренутно	нас	је	запослено	19,	савремени	објекат	ни	
данас	немамо,	баш	као	ни	сале	за	изложбе,	радионицу...

обезбеђена финансијска средства – су основни предуслови рада и развоја 

сваког архива. Готово ниједан од тих предуслова суботички Архив, кроз своје 

трајање од шест десетлећа, није имао ни довољно ни у потпуности обезбеђено 

– у складу са својим  развојем, са количином архивске грађе и потребама 

за технолошком модернизацијом, те с обзиром на повећање интереса за 

коришћењем архивске грађе.”3  

Постоји раширено погрешно мишљење да су архиви, па тако и овај суботички,  

само затворене изоловане временске капсуле у којима се похрањују и 

чувају документи. Но они су и много више, они живе и пулсирају заједно са 

друштвеном структуром у коју су уткани. Тако ће и наш Архив наставити 

даље да испуњава своју функцију и задатке, старајући се о писаној баштини, 

покушавајући да заузме одговарајући статус како у стручној, тако и локалној 

те широј заједници.  

 

У Суботици, 1.08.2017.                       

Стеван Мачковић, 

директор Историјског архива Суботица
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ПРЕТХОДНИХ СЕДАМ 
ДЕЦЕНИJА У АРХИВУ

Културно наслеђе наших предака настајало је као одраз  живота којим су 
живели у прошлости. Реалан живот остао је записан на многобројним хартијама 
које ће својим садржајима ткати ћилим прошлости и духа протеклог времена.

Записи догађаја настали на хартији, чували су се на местима и зградама 
где су их исписивали њихови творци, у црквама, жупанијама, зградама суда, 
општина или код појединаца који су стварали своје колекције. Из појединачних 
канцеларија које су чувале своје документе, јавиће се потреба да се документи 
чувају у посебним за то предвиђеним архивама. 

Архиви су израстали временом из потребе која се наметнула у смислу очувања 
и заштите оних докумената који ће постати културно добро народа и нација 
државе. Темељи данашње мреже архивских установа и архива у Војводини 
постављени су после Другог светског рата инструкцијама државних органа. 

До рата па и за време њега, градска архива у Суботици је била похрањена 
у просторије ондашње и данашње Градске куће грађене од 1908. до 1910. 
године. Китњаста грађевина стила мађарске варијанте сецесије, састоји се од 
централног и више малих, споредних торњева. У једном од њих на северној 
страни града налазила се градска архива која је у овом простору брижно 
чувала и крила списе који су сведочили о итекако важним догађајима који су 
стварали историју града. Архив је у раздобљу до стварања првих архивских 
подручја, сакупљао архивску документацију везану за рад градске управе, без 
обзира да ли се она односила на период Магистрата повлашћене Краљевско-
коморске вароши Сент-Мариа 1743−1778, Магистрата слободног краљевског 
града Мариа Tересиопел 1779−1849, Градског начелства Мариа Тересиопел 
1849−1860, Градског већа Слободног краљевског града 1861−1918. или Сената 
града Суботице 1918−1941. године.4 Поред ових архивских фондова,5 настале 

4  Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/1,2, приредили Татјана Сегединчев и Зоран Вељановић, Суботица 2012. и 2015.
5  По формирању Историјског архива ове групе докумената ће постати архивски фондови који данас чине део укупних фондова који се налазе у Архиву.
6  Средоје Лалић, Архивска служба у САП Војводини 1944−1975, Сремски Карловци 1984, стр. 12.
7  Средоје Лалић, нав. дело, стр. 6.
8  ИАСу, Ф. 68, Индекс из 1946, II 2315/46.
9  ИАСу, Архива Историјског архива Суботица, кутија 67, предмет 6/1947.
10  Исто.
11  ИАСу, Ф. 68, Просветни одељак, кутија 1556, омот бр. 3.

су архиве више школа, културних установа, при црквама матичне књиге 
рођених, венчаних и умрлих, деловодници и важнији списи при судовима.6

Успостављени вид чувања архивске грађе, биће прекинут избијањем Другог 
светског рата када ће у ратним временима страдати на хиљаде докумената. Да 
би се ово спречило и сачували значајни писани документи, нови органи власти 
већ од завршетка рата доносе прве прописе и упутства о заштити споменика 
културе. Све Команде места су добиле наредбу да се постарају како би се 
„сачувале од уништења – све архиве: државне, самоуправне, црквене, културно-
просветних установа и удружења, фашистичких, петоколонашких и окупаторских 
организација и друго“.7 Прописи су се односили на заштиту и чување архива 
појединих установа или предузећа. У архивском фонду Градски народни одбор 
Суботица чији рад почиње од 1944. године, наилазимо на упутства која се односе 
на: начин чувања архиве државних предузећа, шкартирање архиве и издавање 
докумената од културно-историјског значаја,8 упутства о архивама предузећа, 
сређивању архиве, о осигурању архиве, библиотеке и музеја.

Појединачни прописи и упутства о заштити докумената ће прерасти у 
организовани вид заштите образовањем Архивског подручја за град Суботицу 
и Бачкотополски срез, на основу одлуке одељења за просвету ГИО НС АПВ бр. 
16800 од 1946. године. Овом одлуком је формирано девет архивских подручја 
у Војводини. Суботичко подручје се односило на градско подручје Суботице и 
срез Суботице и Бачке Тополе.9 Истом одлуком је назначено да свако архивско 
средиште мора имати архивског руководиоца. За архивског руководиоца у 
Суботици је именован Блашко Војнић Хајдук, руководилац Градске библиотеке. 
Његово именовање као архивског руководиоца и одређивање делокруга 
његовог рада је извршено дописом ГИО НС АПВ – Повереништво за Просвету број 
11059 од 16. VII 1947. године.10 У предмету именовања архивског руководиоца и 
одређивање његовог делокруга се наводи:

„Да би архивски руководилац могао успешно обавити све те послове дужан 
је власник сваке архиве (државне, јавно-правне, приватне) дозволити и 
омогућити руководиоцу приступ у архиву и обављање стручног прегледа и 
рада у њој, а и усвојити сваки стручни предлог и упутство руководиоца за 
обезбеђење и уређење архиве.“11
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12	 	ИАСу,	Архива	Историјског	архива	Суботица,	кутија	67,	9/1947.
13	 	ИАСу,	Ф.	68,	Просветни	одељак,	кутија	1556,	омот	бр.	3/1948.
14	 	ИАСу,	Архива	Историјског	архива	Суботица,	кутија	67,	15/1949.

Његово	именовање	представљаће	и	почетак	рада	архивске	службе	на	овим	
просторима.	Нашавши	се	на	овој	функцији	суочио	се	са	првим	пословима	око	
организације	рада	у	Установи.	Ускоро	су	расписом	утврђени	најпречи	послови	
које	је	требало	обавити	као:	добијање	просторије	за	средиште,	обезбеђивање	
финансија,	проналажење	лица	за	рад	и	преглед	архива	на	свом	подручју.12

Након	Михаља	Прокеша	од	12.	јула	1948,	архивски	руководилац	ће	бити	Иван	
Рудић,	као	хонорарни	службеник.	Новембра	1948,	он	подноси	исцрпни	извештај	
о	раду	подручне	архиве	и	о	ситуацији	на	терену.	Осим	дела	који	се	односи	на	
преглед	архива	на	терену	он		пише	о	проблемима,	сметњама	и	недостацима	у	
раду.	Главна	питања	која	се	морају	решити	су:

„1.	 Постављање	 руководиоца	 за	 сталног	 службеника	 као	 ’архивисте’,	 2.	
Утврђивање	позиције	материјалних	расхода	и	3.	Додељивање	просторија	за	
подручну	архиву!“13

Крајем	 1948.	 године	 ће	 се	 обезбедити	 једна	 мала	 просторија	 за	 Архивско	
подручје	која	се	налазила	у	згради	Градског	музеја.	Наредне	године	архива	
добија	две	просторије	у	тадашњој	Енгелсовој	улици.

То	 је	 било	 време	 када	 се	 организују	 први	 курсеви	 из	 архивистике	 у	
Новом	 Саду,	 Београду	 и	 Дубровнику.	 Успешним	 завршетком	 рата	 ФНРЈ	 и	
престанком	 могућности	 оружаног	 сукоба,	 партијско-државно	 руководство	
проценило	 је	 потребу	 појачаног	 рада	 у	 изучавању	 историје,	 културе	 и	
развоја	револуционарног	радничког	покрета	и	деловања	КПЈ	у	Југославији.	
Тим	 поводом	 се	 и	 посвећује	 пажња	 архивама	 као	 чуварима	 докумената	 о	
прошлости.

Почетком	1949.	године	Архивско	подручје	прерасло	је	у	Архивско	средиште.	
Архивска	подручја	се	још	не	могу	третирати	као	установе,	која	су	била	и	даље	
одговорна	ГНО-у	Повереништва	просвете	на	чијем	терену	се	налазе.14

Архив	 се	 преселио	 у	 нове	 просторије	 децембра	 1950.	 године.	 Архивско	
средиште	 добија	 просторије	 на	 3.	 спрату	 Градске	 куће.	 Наставља	 се	
прикупљање	архивског	материјала	из	народно-ослободилачког	рата	чији	се	
материјал	предавао	Историјској	секцији	Земаљског	одбора	Савеза	бораца	у	
Београду.	

За	 архивског	 руководиоца	 ће	 бити	 постављен	 Емил	 Војновић	 28.	 новембра	
1951.	 године.	 У	 то	 време	 пажња	 ће	 још	 увек	 бити	 концентрисана	 у	 правцу	
спасавање	архивске	грађе,	администрације	и	контроле	службе	а	да	нагласак	
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још није могао бити на стручном раду.15 Од тог времена постепено ће се 
повећавати број запослених радника у архиву.

Извршни одбор ГНО у Суботици упутио је предлог Савету за просвету, науку 
и културу Србије, за претварање досадашњег архивског средишта у Градску 
државну архиву. По упућивању дописа од стране ГИО НС АПВ свим Градским 
народним одборима у градовима − средиштима будућих градских архива, 
о томе како да се ово изврши, основани су архиви. Допис о овој тематици, 
упутио је и архивски руководилац Емил Војновић 1. фебруара 1952. године, 
Савету за просвету и културу ИОГНО Суботице: 

„Архивска средишта која су основана на територији Народне Републике 
Србије, били су привремени центри за заштиту и прикупљање историјско-
архивског и архивско-регистратурског материјала до формирања односних 
државних архива, како пак Закон о државним архивима предвиђа оснивање 
градских државних архива у великим или историјски значајним градовима, 
као установе народних одбора односних градова, то се указала потреба, да 
се архивско подручје у Суботици претвори у Градску државну архиву, утолико 
више што за то постоје предуслови, наиме, Суботица спада у ред великих, 
историјски значајних градова наше државе, њен архивски материјал садржава 
податке о историјским збивањима из прошлости целе северне Војводине, те 
представља драгоцени извор за изучавање политичке, културне, правне и 
економске историје овога краја.“ 16

Утврђена су подручја рада архиве и донета Решења о оснивању. Извршни 
одбор Градског народног одбора Суботице донео је на својој седници одржаној 
10. марта 1952. године Решење да се архивско средиште претвори у Градску 
државну архиву.

У овом периоду ће се радити интензивно на сакупљању архивске грађе. 
Установа приређује прву изложбу архивских докумената у Суботици и на 
Палићу.

Историјски архив добија назив на основу Решења Скупштине среза Суботице 
бр. 05-7101/1964 године.17 Права и дужности оснивача у овом периоду је вршио 
Народни одбор среза, односно Скупштина среза Суботице. Број радника и 
количина архивске грађе у Архиву се повећавала.

У Историјском архиву Суботице је био укупан број фондова: 1955. године 
51 (12.500 фасцикли списа; 4.900 књига); 1957. године 96; 1962. године 115 

15  ИАСу, Ф. 68, Просветни одељак, кутија 1556, омот бр. 3/1950.
16  ИАСу, Ф. 68, Просветни одељак, кутија 1556, омот бр. 3/1952, допис Емила Војновића од 1. фебруара 1952. године.
17  Савез друштава архивских радника Југославије, Архивски фондови и збирке у СФРЈ – САП Војводина, Београд 1977, стр. 249.
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(сређених 40, делимично сређених 25, несређених 50).18

Запослених радника је било: 1957. године 6; 1967. године 9 и 1970. године 11 
запослених.19

У 1970. години из штампе је изашао први број Водича нашег Архива на 176 
страна. У поменутом Водичу представљени су фондови и збирке које су 
тада биле евидентиране у архиву, укупно 143. Објављивање овога Водича је 
представљало велики корак у домену информисања о архивској грађи. Иако 
је био непотпун и ограничен са подацима, често је употребљаван.20

Од времена објављивања „Жутога водича“ број фондова и збирки у Архиву 
се вишеструко повећао. Наредни попис − Водич кроз фондове и збирке је 
сачињен 1977. године овде је представљен 191 фонд и збирка. У међувремену 
је у архив примљено много нове архивске грађе. Ново примљени фондови су 
најпре морали бити архивистички сређени да би се израдили њихови описи.21

Савремена ситуација наметнула је представљање фондова и збирки писањем 
по новом, захтевнијем Упутству. Ово је резултирало писањем савременијих 
водича, који ће бити објављени у 2012. и 2015. години. У две књиге представљен 
је 491 фонд и збирка.22 Објављени Водичи представљају стање архивске грађе, 
они су најкраћи пут до жељене информације.23  

18  Средоје Лалић, нав. дело, стр. 91.
19  Исто, стр.139.
20  Популарно назван „Жути водич“ изашао је као први у едицији водича за Војводину.
21  Зоран Вељановић, Татјана Сегединчев, Водич кроз архивске фондове за архиве у Војводини, Нови Сад − Суботица 2014, стр. 56.
22  Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/1 и  XVIII/2, Суботица 2012. и 2015. година.
23  Зоран Вељановић, Татјана Сегединчев, Водич кроз архивске фондове за архиве у Војводини, Нови Сад – Суботица 2014, стр. 16.
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ОРГАНИЗОВАЊЕ
Историјски архив у Суботици је међуопштинска установа заштите, која покрива 
територије општина Суботица, Бачка Топола и Мали Иђош.

Од оснивања до данас подручје територијалне надлежности је остало 
непромењено. Уз три општине Архиву припадају и 33 насељена места: Бачки 
Соколац, Бачки Виногради, Багремово, Бајмок, Бајша, Биково, Чантавир, 
Душаново, Ђурђин, Фекетић, Горња Рогатица, Гунарош, Хајдуково, Карађорђево, 
Келебија, Кочићево, Ловћенац, Мала Босна, Мали Београд, Мићуново, Ново 
Орахово, Његушево, Орешковац, Пачир, Средњи салаши, Стара Моравица, 
Светићево, Шупљак, Таванкут, Вишњевац, Зобнатица и Жедник.24

До 31. августа 1955. године права и дужности оснивача Архива вршио је 
Народни одбор града Суботице. Од 1. септембра 1955. до 31. марта 1965. 
Народни одбор среза, односно Скупштине среза Суботица, од 1. априла 1965. 
до 31. марта 1967. Покрајинско извршно веће, а од 1. априла 1967. па надаље 
скупштина општине Суботица, Бачка топола и Мали Иђош.25

У Архиву се обавља рад у оквиру следећих организационих јединица:

1. Одељење за управу и опште послове

2. Одељење за заштиту архивске грађе ван Архива

3. Одељење за сређивање и обраду архивске грађе

4. Одељење за документационо-информативну службу.

Архив има богату библиотеку, са књигама које се стално надопуњују 
куповином или разменом. Књиге се односе на завичајну историографију, 
периодику и стручне часописе. У делатност Архива спада и културно-
пропагандна делатност. Ради се на истраживању чија се основа базира на 
архивској грађи, затим изради публикација и на публиковању, архивске грађе 
путем информативних средстава као и на њеној дигитализацији. У Архиву се 
припремају и изложбе ради популаризације архивске грађе. 

Са кадровским јачањем архива развијала се и његова издавачка делатност. 
Архивисти као и многобројни истраживачи, објављују своје радове и студије 
које се базирају на архивској грађи а тичу се завичајне историје. Установа 

24  Емил Војновић, Гашпар Улмер, Мирјана Димитријевић, Тереза Буљовчић, Водич кроз архивске фондове 4, Историјски архив Суботица, свеска I, Сремски Карловци 1970, стр. 18.
25  Савез друштава архивских радника Југославије, Архивски фондови и збирке у СФРЈ − САП Војводина, Београд 1977, стр. 249.
26  60 година делатности Историјског архива Суботица, научно-информативна средства о архивској грађи, Суботица 2007, стр. 63−65.
27  ИАСу, Извештај о раду Историјског архива Суботица у 2016. години, Стеван Мачковић, 2016.

издаје свој часопис под називом „Ex Pannonia“ од 1996. године. Објављени 
радови се односе на теме из завичајне историографије и архивистике. Архив 
је у својој едицији објавио више стручних књига из прошлости овога поднебља. 
У оквиру научно-информативних средстава о архивској грађи објављени су 
многи аналитички инвентари фондова из различитих временских епоха. 26

У својој прошлости сам Историјски архив у Суботици је био организатор 
више запажених стручних саветовања и семинара. На овим скуповима се 
расправљало о актуелним темама из струке. Поред колега из земље на овим 
семинарима су учешће узимали и колеге из суседних земаља. Суботички 
архивисти успостављају сарадњу и реализују узајамне посете са колегама из 
осталих архива у земљи и иностранству.

На крају 2016. године број запослених је био 20, од тога 11 са високим 
образовањем, 1 са вишим образовањем, 6 са средњим образовањем, 2 са 
основним образовањем.27Архив користи просторије у више објеката. Од 
тога се један објекат налази у Бачкој Тополи. Радне просторије се налазе у 8 
канцеларија, које заједно са читаоницом износе 198,47 м2. 
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АРХИВСКА ГРАЂА
Разноврсни архивски фондови као и збирке које се чувају, чине богатство 
архива. Податке  о друштвеној, економској, политичкој, социјалној и културној 
прошлости града проналазимо у документима из 515 архивских фондова.

Сачувани документи датирају из различитих временских епоха, они су 
различитих провенијенција. Подељени су по настанку у фондове и збирке: 

1. Управа и јавне службе

2. Правосуђе

3. Војне јединице, установе и организације

4. Просветне, културне и научне установе и организације

5. Социјалне и здравствене установе и организације

6. Привреда и банкарство

7. Друштвено-политичке организације, друштва и удружења

8. Породични и лични фондови

9. Збирке.28 

Посебно богатство Архива чини архивска грађа која је настала радом локалних 
органа управе, а која се може у континуитету пратити од времена Магистрата 
повлашћене краљевско-коморске вароши Сент Мариа (1743−1778). 
Привилегована камерална варош Сент Марија је 1779. године проглашена 
за слободни краљевски град Мариа-Терезиополис и тада град добија први 
Статут. Из овога времена сачувани су списи у количини од 4000 фасцикула.29

Континуитет рада градске управе наставља се кроз фонд Градског начелства 
за период 1850−1860. године. Потом следи фонд Градско веће слободног 
краљевског града Суботице 1861−1918, затим Градско поглаварство (Сенат 
града) Суботице 1918−1941, Градско начелство слободног краљевског града 
Суботице 1941−1944, Градски народни одбор 1944−1955. година.

Поред фондова који осликавају рад градске управе кроз векове, не мање 
значајни су фондови са списима о раду судова, краљевских комесара, уред 
Великог жупана Суботице и Баје (1887−1918), Збирке црквених и државних 
матичних књига, Збирка карата и планова града, Збирка пројеката, Збирка 

28  Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII /2, приредили Татјана Сегединчев и Зоран Вељановић , Суботица 2015, Попис фондова по класификационој шеми, стр. 339.
29  Зоран Вељановић, Pro Arhiva − De Arhivo, у: Руковет, часопис за књижевност, уметност и културу, бр. 4−5−6, Суботица 1997, стр. 47.

плаката, Збирка диплома из периода 1658−1845. година. Архив поседује и 
Збирку фотографија из времена од XIX века. 

По критеријуму за категоризацију архивске грађе, архивски фондови су 
груписани на фондове од изузетног, великог и општег значаја.

Татјана Сегединчев, архивски саветник
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ОД ПРОШЛОГ ЈУБИЛЕЈА ДО 
ДАНАС
Иза нас је седма деценија живота суботичког Историјског архива, откако је 
успостављена самостална установа архива код нас.30 Архивистика, као и 
само архивирање, данас је позната и уобичајена наука и пракса која прати 
канцеларијско пословање и живот докумената. Преко опште потребе за 
чувањем писаних трагова и развоја административних система на овим 
просторима, до прошлости архива код нас, издвајају се два архивска 
периода у Суботици – први који почиње 1743. успостављањем Магистрата 
привилеговане коморске варошице Сент Марија31 и други који почиње након 
Другог светског рата формирањем Архивског подручја за град Суботицу и 
срез Бачку Тополу.32 Данас смо у ери модерне архивистике, која мора да се 
прилагођава новим технологијама и техничким тенденцијама и самим тим 
ствара велику потребу за променама у методама, техникама, законима, 
сарађивању, у последњој деценији, логично, више него икад. Због тога, поред 
уобичајених активности, архив се бави активностима које су прилагођене 
новим информатичким потребама и дигиталним условима.

Историјски архив Суботица као међуопштински архив надлежан над 
територијом градa Суботица и општина Бачка Топола и Мали Иђош, 
базира свој рад на вршењу његовог примарног задатка који се заснива на 
Закону о културним добрима,33 а то је заштита архивске грађе на терену, 
њено прикупљање и заштита архивске грађе унутар Историјског архива 
(архивистичка обрада и сређивање архивске грађе која се чува у депоима 
самог Архива), као и културно-образовни рад. 

30  Извршни одбор Градског народног одбора Суботице донео је на седници  10.03.1952. године Решење, на основу Решења Министарства просвете НР Србије, да се архивско средиште претвори у 
Градску државну архиву. Ф. 60, ГНО, 2173/1952.
31  Gašpar Ulmer, Privilegija kraljevskoj komorskoj varoši Sent Marija 1743, у: Koreni : Gyökerek I, стр. 45−52. Gašpar Ulmer, Večiti ugovor magistrata Subotice sa Ugarskom kraljevskom komorom iz 1743. godine, 
у: Koreni : Gyökerek I, стр. 61−72.
32  На основу одлуке Одељења за просвету ГИО НС, Аутономне Покрајине Војводине, бр. 16800/1946. Архива ИАСу, списи уз деловодник, пред. бр. 6/1947. Било је успостављено 9 архивских подручја: 
Нови Сад, Сомбор, Суботица, Сента, Велика Кикинда, Зрењанин, Вршац, Панчево и Сремска Митровица.
33  Службени гласник РС, бр. 71/94.
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ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
АРХИВА
Одељење за управне и опште послове. Сваке године број захтева странака 
поднесених Секретаријату Архива ради издавања уверења у приватно-
правне сврхе,  на основу грађе којом Архив располаже, варира од потреба и 
нових прописа. Захтеви су у вези са издавањем разних потврда, уверења и 
преписа, у вези са радним стажом, уверења из црквених и државних матичних 
књига; овера ЗКУЛ, оставина, грађевинских дозвола  а затим оних везаних 
за поступак реституције. Ако упоредимо, у 2009. години је било 764 захтева 
док је 5 година након тога у 2014, било 1963 захтева, највише везаних за 
поступак реституције. Прошле године број захтева је био 1407. Секретаријат 
врши истраживања докумената за странке, након чега издаје оверене копије, 
преписе, уверења, потврде итд.

Одељење за заштиту архивске грађе ван Архива. Архив тренутно врши надзор 
над заштитом архивске грађе у 963 регистратуре од којих је угашено 75.34 
Преузимање грађе током минуле деценије готово је у потпуности испунило 
просторне капацитете депоа Архива. Простор је један од проблема са којим се 
Архив увек бори. Архив данас располаже са 7 депоа на различитим локацијама 
на површини од 2512 м2.35 

Одељење за сређивање и обраду архивске грађе. Број фондова у Архиву је 
сваке године већи. Тренутно Архив има 515 архивских фондова и збирки,36 што 
је 7.300,45 м архивске грађе. Укупан број сређених фондова данас је 372 и 24 
сређене збирке, и преостаје 3433,01 м несређене грађе. 

Читаоница архива, као део наше специјализоване стручне библиотеке,  прима 
истраживаче који могу да истражују грађу и користе библиотечки материјал 
архива. И домаћи и страни истраживачи37 истражују разне теме за радове, 
породично стабло итд., и поред доступности грађе онлајн, не може се рећи да је 

34  Извештај о раду Историјског архива у 2016. години.
35  Простор у Градској кући Архив користи као депо од 60-тих година. Тај простор је попуњен одавно и више се није могао оптерећивати. Године 1982. добијено је 230 м2 сутеренских просторија 
Суда, који има много недостатака за вршење функције архивског депоа, иако је данас готово у потпуности попуњен грађом. Архив 2005. добија смештајни простор у згради бившег Маргит млина, од 637 
м2. Поред ових простора, грађа се чува у атомским склоништима у улицама Павла Штоса 2, Душана Петровића 1 и Наде Димић 40. У Бачкој Тополи се налази један депо површине 144 м2 (део приземног 
магацина) у улици Бајшански пут 21.
36  Стеван Мачковић одг. ур., приредили Татјана Сегединчев и Зоран Вељановић, Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/1, Водич кроз архивску грађу Србије, Водичи кроз 
архивске фондове за aрхиве у Војводини, Суботица 2012. Стеван Мачковић одг. ур., Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/2, Водич кроз архивску грађу Србије, Водичи кроз 
архивске фондове за aрхиве у Војводини, Суботица 2015.
37  Сви истраживачи могу да истражују доступни архивски материјал по Правилнику о начину коришћења архивске грађе (http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/prav_o_kor_citaonica.pdf).
38  Архив тренутно од рачунарске опреме има само један штампач и 6 компјутера више у односу на пре 10 година. Користе се рачунари и опрема који су више од деценије стари.

у протеклој деценији број истраживача који нам долазе опао. Специјализована 
архивска библиотека у свом фонду има 6512 наслова о завичајној историји и 
архивској струци,  и 1125 издања архивске периодике. 

Центар за документацију и информације. Архив спроводи дигитализацију 
своје грађе, као и управљање веб сајтом и Е архивом. Данас је готово немогуће 
пословати без компјутерске технологије, и зато је за запослене Архива често 
велики изазов да обављају задатке користећи рачунаре и опрему која је услед 
тренутних (финансијских) прилика, застарела...38 Архив данас располаже са 1 
сервером, 20 рачунара, 4 скенера, 2 дигитална фотоапарата и 9 штампача.
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ДИГИТАЛИЗАЦИЈА, Е 
АРХИВА И ВЕБ САЈТ АРХИВА
Веб страница архива39 постоји од 2006. године и увек je константно у 
процесу надоградње и ажурирања. Преко веб странице корисници, странке 
и истраживачи могу да се информишу о свему у вези са нашим Архивом, 
од историјата и основне делатности, до актуелности и новости у вези са 
активностима архива и његовим радом. Део процеса модернизације је 
дигитализација архивске грађе и библиотечког материјала, што омогућава 
лакше коришћење као и коначну заштиту грађе. Архив врши дигитализацију  
своје грађе као део пројеката и сарадње, као и за потребе истраживања. На 
сајту је истраживачима доступна одређена дигитализована грађа (индекси 
матичних књига, сумарни и аналитички инвентари, као и публикације архива).

Е архива је база податка која садржи грађу Историјског архива Суботица 
којој се може приступити путем интернета. Тренутно, Е архива садржи део 
дигитализоване грађе фонда 451, Збирка црквених матичних књига (1687–
1949) и то индексе матичних црквених књига (крштених, венчаних, умрлих) 
католичке (црквена општина Света Терезија, Свети Рока, Свети Ђорђе) и 
православне (црквена општина Вазнесење Господње, Свети Великомученик 
Димитрије – Александрово) вероисповести за територију Суботице од 
1687. до 1947. године, за територију Бајмок (црквена општина Свети Петар 
и Павао) од 1820. до 1905. и за територију Шупљак – Лудаш (црквене 
општине Света Катарина) од 1832. до 1901. године. Дигитализовани снимци 
су груписани по основним одредницама које иду редом – по месту, затим 
вероисповести, црквеној општини, врсти индекса (крштење, венчање, смрт), 
граничним годинама и по абецеди односно азбуци. Основне одреднице за 
истраживање су на три језика (српски, мађарски, енглески), али је крајњи 
документ на изворном језику. Корисник који жели да приступи подацима у Е 
архиви, мора да попуни пријаву, тачније да се региструје. Након попуњавања 
формулара, треба назначити тему односно сврху истраживања, место које 
жели будући истраживач да претражује као и презимена која се истражују. 
Постоје наглашени услови коришћења које корисник мора да прихвати да би 
приступио Е архиви. У Е архиви има укупно 8498 нормализованих снимака за 
истраживање преко интернета. На сваки снимак је постављен водени жиг у 
облику логоа Историјског архива Суботица ради идентификације порекла. 

39   http://www.suarhiv.co.rs/

КОНФЕРЕНЦИЈЕ И 
РАДИОНИЦЕ
Историјски архив Суботица организује и одржава Суботички архивски дан 
од 2008. године. То је стручна конференција међународног карактера, где 
колеге из сродних институција из наше и суседних земаља, имају прилику да 
одрже реферат на одређену архивистичку тему. Размена искуства овог типа 
је јако значајна за напредак праксе, као и превазилажење одређених изазова 
с којима се архивисти свакодневно суочавају. На конференције сваке године 
долазе колеге из Мађарске, Хрватске и Босне. Архивски дани се одржавају 
у Великој већници суботичке Градске куће. Након пријема и регистрације 
учесника и гостију, отвара се састанак музичком тачком и поздравним речима 
директора. Затим следи радни део тј. подношење реферата, обично из два 
дела. Предавање је пропраћено видео презентацијом ако аутори то укључе у 
своје излагање, и омогућен је симултани превод са српског на мађарски језик 
и обрнуто. Од 2012. године Архивски дан постаје дводневни догађај, где се 
првог дана одржава стручна радионица за регистратуре у читаоници архива, а 
другог дана радни део конференције. Ове године се одржава јубиларни Десети 
архивски дан.
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Архивски дан Датум одржавања Тема

Први архивски дан 23.09.2008.
Заједничка питања за све архиве 

у региону

Други архивски дан 23.09.2009. Архив и дигитализација

Трећи архивски дан 23.09.2010.
Архиви и културно-образовна 

делатност

Четврти архивски дан 21.09.2011.
Локална − завичајна 

историографија и архиви

Пети архивски дан 18.09.2012.
Архиви и регистратуре – заштита 

архивске грађе у настајању

Шести архивски дан 20.09.2013. Јавност и архив

Седми архивски дан 18.09.2014. Збирке у архиву

Осми архивски дан 17.09.2014.
Архиви и њихова међународна 

сарадња

Девети архивски дан 23.09.2016.
Архиви и њихова културно-

просветна делатност

Десети архивски дан 21.09.2017.
Архиви између културе, науке и 

управе

Од 2012. године, сваке године у склопу конференције Архивски дани Историјски 
архив Суботице одржава и радионицу за стручно оспособљавање запослених 
у регистратурама (запослених у просветним институцијама и правника, 
секретара у рачуновођа културних установа), из области канцеларијског 
и архивског пословања. Радионица се одржава у просторијама читаонице 
Историјског архива, дан пре саме конференције. 
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САРАДЊА И УСАВРШАВАЊЕ
Архивисти су у последњој деценији морали прилагодити своје активности и 
рад модерним друштвеним и медијским потребама, што је понекад изазов. 
Константно усавршавање, саветовање и размена искуства су кључни у 
превазилажењу тих изазова. У току последње деценије, архивисти Историјског 
архива Суботица су, колико су могућности дозвољавале, присуствовали 
догађајима организованим од стране сродних установа, као што су изложбе, 
семинари, конференције, саветовања, конгреси, дани архива, промоције, 
радионице, предавања, где су и узимали и учешће. Традиционално се обављају 
посете таквим приликама, архивима у Војводини и остатку земље, као и 
архивима у суседним земљама у Будимпешти, Осијеку, Сегедину, Кечкемету, 
Баји, Печују, Залаегерсегу, Тузли, Осијеку, Вуковару, Загребу, као и посете 
музејима, библиотекама... Колеге и сарадници из многих установа такође 
присуствују нашим конференцијама, изложбама и догађајима. Сарадња са 
архивима из суседних земаља, Мађарске, Хрватске и Босне и Херцеговине, 
увек се одржава па су потписани и уговори о међусобној сарадњи. Године 
2014. је потписан уговор о сарадњи са Хрватским државним Архивом у 
Загребу. Архивисти суботичког архива такође присуствује састанцима 
стручних комисија у Новом Саду и Београду и састанцима Друштва архивских 
радника Војводине (ДАРВ) и Архивистичког друштва Србије. Наш Архив је 
2016. приступио међународној архивистичкој организацији ICARUS.

Архив редовно одржава предавања студентима и ученицима основних и 
средњих школа, о значају архива и архивске грађе приликом којих се ђаци 
упознају са установом и радом архива и грађом коју архив чува.
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ЗАПОСЛЕНИ У АРХИВУ
Поред многих услова од којих зависи квалитет рада и продуктивност Архива, 
један од значајних је структура запослених у овој институцији. Састав 
запослених у архиву у смислу струке се мењао. Данас, поред одговарајуће 
стручне спреме коју одређена позиција Законом захтева,40 запослени морају 
да полажу стручни архивистички испит у надлежној установи, у нашем случају 
Архиву Војводине.41

Данас колектив Архива чини 20 запослених, од тога 10 са високим, 1 са вишим, 
6 са средњим и 3 са основним образовањем:

−	  Одељење за управу и опште послове има 7 радника (директор Стеван 
Мачковић, архивски саветник; секретаријат − Рудолф Герхардт, Невенка 
Бероња; рачуноводство – Тамара Петковић, Роберт Шимон; одржавање – 
Марија Хегедиш, Весна Вујковић);

40   Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места установе Историјски архив Суботица, дел. бр.:01-74/1-2016, 25.02.2016.
41  Извршно веће АП Војводине донело је 2003. Одлуку о утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског материјала. У 
оквиру своје матичне делатности Архив Војводине у складу са овом одлуком прати и проучава заштиту архивске грађе и регистратурског материјала у Војводини, води евиденције о архивима, архивским 
одељењима и архивској грађи, централни каталог архивских фондова и збирки у АП Војводини. Једном годишње врши надзор над стањем заштите архивске грађе и регистратурског материјала у 
архивима АП Војводине и на основу прикупљених података израђује анализу стања заштите архивске грађе и регистратурског материјала. Архив у два испитна рока током године организује предавања и 
стручни архивистички испит за запослене у архивима у АП Војводини. http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/pocetna-21618/delatnost-21884

−	 Одељење за заштиту архивске грађе и регистратурског материјала (тзв. 
спољна служба) има двоје запослених (виши архивиста Зоран Вукелић, 
архивиста Горан Стантић);

−	 Одељење за сређивање и обраду архивске грађе има 9 архивиста и архивских 
помоћника (архивски саветник Золна Матијевић, архивски саветник Татјана 
Сегединчев, виши архивиста Золтан Месарош, архивиста и правник Санела 
Плетикосић, архивисти Халас Тибор и Дијана Бореновић, архивски помоћници 
Бранислав Егић, Хајналка Леваи, Дејан Мркић) и једног манипуланта (Жељко 
Видаковић);

−	 Одељење за документационо-информативну службу има једног радника, 
Бојан Самарџија, информатичар. 
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ЗАПОСЛЕНИ У АРХИВУ ОД 2007. ДО 2017.

Редни 
број

Име и презиме Радно место Дан, месец и година ступања на дужност Дан, месец и година престанка рада

1.  Марија Хегедиш чистачица 25.04.2007. 25.08.2007.

27.08.2007.

2. Санела Плетикосић архивиста

правник

3.09.2007.

3. Николета Апро (рођ. Чернек) архивски помоћник 7.04.2008. 28.10.2014.

4. Душанка Трајковић рачуновођа, билансиста 15.01.2008. 30.04.2009

5. Тибор Халас архивиста 23.02.2009.

6. Тамара Петковић (рођ. Танурџић) рачуновођа, билансиста 1.05.2009.

7. Милена Попадић архивиста 10.02.2011. 10.05.2011.

8. Дијана Боренoвић (рођ. Мусин) архивиста 13.06.2011.

9. Елеонора Ремеш спремачица

курир

1.08.2011. 01.09.2015.

10. Дејан Мркић архивски помоћник 1.03.2012.

11. Горан Стантић архивски помоћник 1.12.2012.

12. Дијана Вилов помоћни радник у рачуноводству 1.08.2014. 14.09.2014

13. Бисерка Лолевски помоћни радник у рачуноводству 15.09.2014. 28.10.2014.

29.10.2014. 30.03.2015.

14. Роберт Шимон административни радник 11.05.2015.

15. Весна Вујковић спремачица 21.09.2015. 31.03.2016.

18.04.2016. 30.09.2016.

20.10.2016. 28.12.2016.

9.01.2017.

16. Владимир Крстић информатичар 15.11.2016. 14.03.2017.

17. Бојан Самарџија информатичар 27.03.2017.

Дијана Бореновић, архивиста
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ИЗЛОЖБЕ И ПУБЛИКАЦИЈЕ  

ИЗЛОЖБЕ

2009. − Архив и школа: Архив и учитељи; изложба је била постављена у 
гимназији Костолањи, поводом завршетка пројекта Архив и школа.

2010. −  Суботичке градске куђе 1751−1828−1910; изложба је била постављена у 
вестибилу Градске куће, а гостовала је у Мађарској у Сентешу и Кишкунхалашу 
и у Хрватској.

2011. − Суботица на старим картама и мапама; изложба је била постављена у 
вестибилу Градске куће, а гостовала је у Мађарској у Кечкемету.

2015. − Спортско друштво Спартак; изложба је била постављена поводом 
јубилеја 70 година постојања и рада спортског друштва Спартак из Суботице, 
у оквиру Ноћи музеја 16. маја у вестибилу Градске куће.

2016. − 115 година ФК Бачка; изложба је била постављена у оквиру Ноћи музеја 
22. маја у вестибилу Градске куће.

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Информативна средства

У последњој деценији наш архив је успео да направи и изда најзначајније 
архивско информативно средство, а то је Водич кроз архивске фондове.42 

Водич кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/143 издат је 
2012. године. Ова књига садржи опис 220 фондова и збирки и географски и 
именски регистар истих. Друга књига Водича, тј. Водич кроз архивске фондове 
Историјског архива Суботица XVIII/2,44 издата је 2015. године и садржи опис 
270 фондова и збирки и њихов географски и именски регистар.  Исте године 
је издат и превод прве књиге Водича на мађарски језик A Szabadkai Történelmi 
Levéltár levéltári kalauza. 1. köt. Водич нашег архива је писан по Упутству за 
израду Водича за архиве у Војводини који је усвојен од стране Редакције 
водича кроз архивску грађу Србије 2002. године.

42  Архив је претходно имао два Водича, први у издању Архива Војводине (Emil Vojnović, Ulmer Gašpar, Mirjana Dimitrijević, Tereza Buljovčić, Istorijski arhiv Subotica, Vodič kroz arhivske fondove, Naučno-
obaveštajna sredstva o arhivskoj građi u arhivima Vojvodine, 4, sveska 1, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1970), а други у издању Савеза друштава архивских радника Југославије (Sredoje Lalić gl. ur., Arhivski 
fondovi i zbirke u SFRJ, SAP Vojvodina, Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1977).
43  Драго Његован, Приказ „Водича кроз архивске фондове Историјског архива Суботица XVIII/1“, у: Ex Pannonia бр. 18, стр. 109−110.
44  Золна Матијевић, Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1 i XVIII/2 i Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica sveska I na mađarskom jeziku, у: Ex Pannonia бр. 20, стр. 
92−93.
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ПРО МЕМОРИА 
НАЈИСТАКНУТИЈИ 
АРХИВИСТИ ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА СУБОТИЦА

ЕМИЛ ВОЈНОВИЋ (1910−1986)

Рођен је у Темишвару у Румунији 28. јуна 1910. године. 
Гимназију је похађао у родном месту и Новом Врбасу. 
Од 1931. до 1933. године био је запослен у адвокатској 
канцеларији у Бачкој Тополи као службеник. 
Дипломирао је на Правном факултету у Суботици 
1937. године, а докторирао1942. године у Печују.

За управника Историјског архива у Суботици 
постављен је решењем Извршног одбора Народног 
одбора града Суботице дана 1. децембра 1951. године. 
Пионирским залагањем ударио је темеље архивској 
пракси и теорији у Суботици, али и шире. Као архивски 

радник написао је читав низ стручних радова и реферата који су публиковани 
у стручним часописима Архивски преглед, Архивски алманах, затим у 
стручном органу Националног архива Мађарске Levéltári Hiradó (Архивски 
гласник). У периоду од 1955. до 1962. године био је члан редакција стручних 
часописа Архивски преглед, Архивски алманах, Архивист, као и члан Извршног 
одбора Друштва архивиста. Био је ангажован и у већем броју стручних тела и 
комисија. Важио је и био признат као један од најбољих стручњака−архивиста 
на територији Југославије. Поред српског, владао је немачким, француским, 
румунским, латинским и мађарским језиком. За свој рад награђен је 1972. 
године Октобарском наградом града Суботице. Као руководилац установе 
посвећивао је пажњу стручном оспособљавању и усавршавању запослених. 
Био је иницијатор размене архивалија са иностранством. Радио је на 
истраживањима у земљи и иностранству у вези са прошлошћу Војводине. 
Пензионисан је 1973. а преминуо 1986. године.

ГАШПАР УЛМЕР (1915−2002)

Гашпар Улмер, архивски саветник, родио се у 
Станишићу, општина Сомбор 13. априла 1915. године. 
Надбискупску класичну гимназију завршава у 
Травнику, док Богословски факултет завршава 1940. 
године у Ђакову. За време окупације завршава Вишу 
управну школу у Марошвашархеју (Marosvásárhely) 
1944. годинe. После Другог светског рата са породицом 
се пресељава из Станишића у Суботицу. Када је 1952. 
године Архивско подручје за град Суботицу и срез 
Бачка Топола прерасло у Градску државну архиву, 
као добар зналац латинског, немачког, мађарског и 
српског језика добија посао архивисте где, заједно 

са још једном колегиницом и директором, чини окосницу стручног кадра. 
Осамнаест година Улмер обавља и дужности заменика директора Архива, тако 
да бива један од сведока утемељивача архивистике, као и реализатор свих 
догађања везаних за установу. У више наврата био је члан и председник Савета 
архива Војводине, да би од 1974. године сваке године био у стручном тиму 
који је радио у страним архивима (Аустрије и Мађарске) ради истраживања 
архивске грађе са садржајем занимљивим за нашу земљу. Такође је био и члан 
Савезне комисије експерата која је одређена за утврђивање провенијенције 
југословенске грађе у архивским установама Беча ради реституције.

За свој предан рад добио је прегршт друштвених признања од којих наводимо 
само најзначајнија: Диплома са медаљом Матице српске 1976. године; 
Диплома Општине Бачка Топола 1988. године; Октобарска награда за нарочита 
достигнућа из области друштвених делатности „Ослобођење Суботице“ 1989. 
године и статус Почасног грађанина града Суботице 1997. године.

МИЛАН ДУБАЈИЋ (1929−2007)

Рођен је у Новом Жеднику 3. фебруара 1929. године. Основну школу је завршио 
у Жеднику, а гимназију у Новом Саду и Суботици. Филозофски факултет, 
предмет – историја са помоћним историјским наукама, студирао је и завршио 
у Београду 1957. године.

Кратко време је био запослен као васпитач, нешто више од две године 
ради као професор у суботичкој Гимназији, а седамнаест година ради као 
кустос–историчар у Градском музеју у Суботици. Као кустос у Музеју ради на 
истраживању радничког покрета и народноослободилачке борбе. За то време 
организује више изложби. У штампи и часописима објављује око 150 чланака и 
публикује два посебна стручна рада.

Милан Дубајић је био учесник народноослободилачког покрета од 1944. 
године. Био је курир при Котарском народноослободилачком одбору Доњи 
Лапац.
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Члан СКОЈ-а је од јуна 1944. године, а члан СКЈ од јуна 1948. године. Био 
је учесник на три омладинске савезне радне акције, члан омладинских 
организација и друштвено-политичких организација.

На радно место директора Историјског архива именован је 1. фебруара 1977. 
године. Као директор установе ради до новембра 1993. године. Кратко време 
пре одласка у пензију, фебруара 1994. године, ради као архивиста.

ЈАНОШ ДОБОШ (1935−1998)

Јанош Добош рођен је  24. априла 1935. године у Кањижи. Основну школу је 
завршио у родном месту, а гимназију у Сенти 1953. године. Историју је студирао 
на Филозофском факултету у Београду где је и дипломирао 1958. године. Свој 
радни век започео је као наставник у основној школи, затим као професор 
историје у Гимназији у Сенти. Од 1961. до 1962. године био је и директор те 
установе. У Историјски архив у Сенти се запослио 1. маја 1965. године као 
архивиста, а од 1972. до 1979. године преузима дужности директора. До 1985. 
године и даље ради у Историјском архиву као архивиста и стиче магистарско 
звање у Загребу на тему: Регистратурски системи за архиве Војводине. Од 
1985. године до пензионисања 1991. године био је члан колектива Историјског 
архива у Суботици. У том периоду стиче и звање архивског саветника. Био 
је члан стручних тела где је радио на унапређивању архивске струке. Био је 
свестрани архивски стручњак, историчар, истраживач завичајне историје, 
аутор и преводилац стручних текстова и уџбеника историје. Био је суоснивач 
Удружења пријатеља музеја и архива Дудаш Ђула у Сенти 1961. године. Дуго 
година био је уредник серије Сенћанске свеске, приредио је за штампу више 
сенћанских монографских свезака. Био је коаутор 14 издања, у домаћим и 
страним часописима објавио је двадесет радова. У штампи је објављено 
много његових чланака из завичајне историје. Учествовао је у приређивању 
прве публикације Историјског архива у Суботици Корени.

За свој рад примио је јавна признања Златну медаљу града Сенте 1968. године 
и Спомен плакету Завичајног савеза Мађарске 1998. године.

ЛАСЛО МАЂАР (1937−1998)

Рођен је 3. јуна 1937. године у Хајдукову код Суботице. Основну, затим средњу 
школу – гимназију завршио је у Суботици 1957. године, а дипломирао је на 
Филолошком факултету – група немачки језик и књижевност у Београду 
(1969). Од 1964. до 1975. године ради као наставник немачког језика у основној 
школи у Хајдукову. У Историјски архив прелази 1. септембра 1975. године 
где до 1998. године ради на пословима архивисте. Због доброг познавања 
језика (мађарски, српски, немачки, енглески, италијански, док је латински 
усавршавао уз рад) додељен му је посао у Одељењу за обраду архивске грађе 
старије провенијенције. Од самог почетка свог рада у Историјском архиву 
испољио је велико интересовање за истраживачки рад. У том циљу одлази 
на истраживања у иностранство (Мађарска, Аустрија, Словачка). Од 1982. до 

1987. године сарадник је Института за историју Новосадског универзитета, од 
1984. године члан је редакције Суботичке монографије. Био је члан уредништва 
свих едиција Архива. Такође је био ангажован у јавном и културном животу 
Суботице. Више од триста његових научних радова и чланака је објављено у 
домаћим и страним издањима на мађарском, српском немачком и енглеском 
језику и есперанту. Добитник је највиших општинских награда које се додељују 
појединцима: др Ференц Бодрогвари (1996) и Про урбе (1998).

ГАБОР ЛАЛИЈА (1951−2008)

Рођен је 14.10.1951. године у Суботици. Основну и Учитељску школу завршио 
је у Суботици након чега се уписује на Природно-математички факултет у 
Новом Саду, Одсек географија. Као апсолвент се 1979. године запошљава у 
Историјском архиву. Дипломирао је 1981. године и од тада је радио у Служби 
заштите архивске грађе ван Архива. Звање архивисте стекао је 1989. године, 
а виши архивиста постаје 2003. године. Био је познавалац виноградарства и 
винарства што је потврђено и његовим чланством у суботичком Реду винских 
витезова – Arena Zabatkiensis. Бавио се и економском историјом тј. историјом 
пољопривреде Северне Бачке и о томе је писао у бројним листовима. Из 
оваквог аспекта је сагледавао и архивску грађу користећи је на особен начин.

Био је друштвено ангажован у неколико нивоа. Политички је био ангажован 
као члан Савеза војвођанских Мађара, али исто тако у својем ужем окружењу 
у својој Месној заједници и у хуманитарној организацији Костолањи Деже. Био 
је и председник Управног одбора Градског музеја, члан уредништва часописа 
Бачорсаг и Палићких новина. 

МИРЈАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ – БЕБА (1929−1985)

Рођена је 1929. године у Суботици где је завршила основну школу и гимназију, 
потом студије филозофије на Универзитету у Загребу. Свој радни век 
започела је и завршила у Историјском архиву у Суботици. Запослила се 
марта 1955, а пензионисала 1983. године. Највећи део свог радног века 
провела је на обради архивске грађе на латинском језику где је постигла 
велике резултате у разрешавању скраћеница и латинских кованица, које су 
својствене канцеларијском језику и које се нису могле наћи у реченицама 
класичног латинског језика. Учествовала је у изради  Водича кроз архивске 
фондове Архива који је такође био пионирски подухват, будући да је био први 
Водич у Војводини. Аутор је неколико чланака из архивистике и историје 
града – истраживала је здравствене прилике у граду. Била је познавалац и 
заљубљеник домаће и стране књижевности, као човек широке опште културе 
говорила је неколико језика. Oсим српским, владала је мађарским, немачким, 
француским, руским, енглеским и латинским језиком. Била је ненадмашан 
лектор.
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МАРИЈА МИЛОДАНОВИЋ (1938−1984)

Рођена је у Суботици 1938. године. У родном граду завршава и основну и 
Учитељску школу. Кратко време радила је као учитељица потом као коректор 
за часопис „7 Nap“. У мају 1961. године запослила се као архивски помоћник у 
Историјском архиву у Суботици где ради све до своје смрти 1984. године.

Предано је и одговорно радила на проналажењу података у раду са странкама, 
али и на пословима који су превазилазили њену стручну спрему. Учествовала 
је у сакупљању материјала за изложбе, одвајала грађу за микрофилмовање и 
конзервацију, а највише је радила на сређивању и обради архивских фондова 
и збирки, посебно на деловима управних фондова из старијег периода који су 
се односили на изградњу града. Средила је и обрадила архивски материјал 
Инжењерског уреда града Суботице и у рукопису оставила већ рецензирано 
дело Називи улица у Суботици 1841−1981 (Szabadkai utcanevek 1841−1981). 
Овај рад пружа преглед промена назива улица кроз историјске епохе града. 
У многим стручним радовима наших истраживача наилазимо на речи 
хвале Марији Милодановић, која им је несебично помагала током њиховог 
истраживачког рада. Поред љубави и интересовања за архивски позив, нашла 
је времена и писала кратке поучне написе за малишане.
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AZ ELSŐ 70 
ÉVÜNK

(1947-2017)
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ELŐSZÓ
Az idén különleges programokkal ünnepli 70 éves fennállását Levéltárunk. Ez 

persze már természetes, szinte hagyományos, hiszen intézményünk megünnepelte 

működésének 40.45 és 60.46 évfordulóját is. Ebből az alkalomból készült el ez 

a kiadvány is, melynek célja, hogy rávilágítson Levéltárunk mai munkájának 

keresztmetszetére, és ugyanakkor tömören, de átfogóan tájékoztasson, betekintést 

nyújtson  a mögöttünk álló hét évtized történéseibe. 

A Levéltár elmúlt hét évtizede című fejezet az 1947 és 2007 közötti időszakot foglalja 

össze, míg a folytatás, amely A hetedik évtized a Levéltárban címet viseli, az azt 

követő éveket írja le. Az In memoriam - A Szabadkai Történelmi Levéltár legjelesebb 

levéltárosai fejezetben pedig arra tettünk kísérletet, hogy valamiképp megháláljuk 

a valamikor itt dolgozó, ám elhunyt munkatársaink hozzájárulását ahhoz, hogy a 

Levéltár tekintélyes szakmai intézménnyé váljon.

Annak ellenére, hogy a szakma és a Levéltár fejlődése és korszerűsítése irányába 

rengeteg lépést megtettünk, a tíz évvel ezelőtt íródott kiadvány Előszava most is 

időszerű, megállja a helyét: „A külső keretek és feltételek, amelyek meghatározzák 

az ilyen típusú intézmények sorsát – elsősorban a szélesebb, társadalmi és állami 

körülmények –  az elmúlt időszakban nagyban megváltoztak, és ez jelentősen 

befolyásolta a Levéltár tevékenységét is. Ahhoz, hogy egy levéltár sikeresen 

végezhesse feladatkörébe tartozó tevékenységét, szükséges a raktárhelyiségek 

biztosítása, megfelelő szakmai képzettségű alkalmazottak foglalkoztatása, a 

levéltár tevékenységének jelentőségéről létező köztudat, a megfelelő törvényhozási 

45  Ebből az alkalomból rendezték meg a Szerb SzK, Macedón SzK, Koszovó SzAT és Vajdaság SzAT levéltárosainak köztársasági tanácskozását.
46  A résztvevő hazai és külföldi levéltáros vendégek mellett az évforduló kapcsán A Szabadkai Történelmi Levéltár 60 éves tevékenysége című kiadvány is megjelent.
47 Az idézett kiadvány: A Szabadkai Történelmi Levéltár 60 éves tevékenysége, 75. old., A bennünket sújtó krónikus és már régen fennáló problémákat a volt igazgató, Pálinkás József, a “távoli múltban”, 1971-ben  
az illetékes hatóságokhoz írt levele is jól illusztrálja.  Ebben talán túl ambiciózusnak tűnő, ám a levéltári mércéknek megfelelő tervet terjeszt elő, miszerint a levéltári alkalmazottak számát hamincra kellene növelni, egy 
olyan modern létesítményt kellene építeni, amely 300 m²-nyi irodaterületnek 2200 m² raktározásra alkalmas helyiségnek,  120 m²-es műhelynek biztosítana helyet. Ezeken kívül szükség lenne még három helyiségre 150 
m² összterülettel a könyvtár, a kiállítások és ülések lebonyolítása számára, gondnoki lakásra… Jelenleg 19 alkalmazottunk van, korszeű létesítményünk, kiállítótermünk, műhelyünk azonban nincs...

és pénzelési háttér biztosítása. Sajnos Levéltárunk hat évtizedes fennállása alatt 

a fent felsorolt feltételek egyike sem volt teljes mértékben biztosítva – a Levéltár 

fejlődésétől, a levéltári anyag gyarapodásától, a technológiai korszrűsítés igényétől 

és a levéltári anyag iránti megnövekedett érdeklődéstől függetlenül.”47

  Egy szélesebb körben is elterjedt tévhit szerint a levéltárak – így a szabadkai 

is – csak elzárt, elszigetelt időkapszulák, melyekben iratokat tárolnak és őriznek. 

Ám ennél sokkal többet jelentenek: együtt élnek és lüktetnek azzal a társadalmi 

struktúrával, amelybe beleszövődtek. Így Levéltárunk a jövőben is igyekszik ellátni 

célkitűzéseit és feladatait,  az írott örökséget megőrizve és gondozva elfoglalni 

megfelelő helyét a szakmai, helyi és tágabb közösségben.

Szabadka, 2017.08.01.    

Stevan Mačković, 

a Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatója
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A LEVÉLTÁR ELMÚLT HÉT 
ÉVTIZEDE

Kulturális örökségünket őseinknek köszönhetjük, az ő életmódjuk hozta azt létre. A 
valóság sok papírlapon is fennmaradt, amelyek tartalmukkal a múlt szövetét szövik, 
és megidézik azt.

A papíron írottakat, az események leírását, sok helyen és különböző épületekben 
őrizték: ahol megírták őket, a gyárakban, a templomokban, a megyeszékhelyeken, 
a bíróságok épületeiben, a községházakban vagy egyéneknél, akik saját 
gyűjteményeket hoztak létre. Az egyes irodákban, ahol számos iratot őriztek, 
megjelent annak szüksége, hogy azokat külön erre a célra létrehozott irattárakban 
őrizzék.

A levéltárak azért jöttek létre, mert szükségessé vált, hogy megóvják és megtartsák 
azokat az iratokat, amelyek a nemzet és az ország kulturális javai.

A vajdasági levéltárak alapjait a második világháborút követően rendezték az állami 
intézmények, a levéltárak mai hálózatát az állami szervek iránymutatása alapján 
hozták létre a Vajdaságban.

Szabadkán a háborúban és az előtt, a városi irattárat a mai Városházában őrizték, 
amelyet 1908 és 1910 között építettek. A magyaros szecesszió díszes alkotásának 
egy nagy és több kisebb, kevésbé látványos tornya van. Közülük az egyikban volt a 
városi irattár, amely ebben a helységben gondosan őrizte, sőt rejtegette is azokat az 
iratokat, amelyek a város múltjának igen fontos történéseiről tanúskodtak, azaz a 
város történelméről. A Levéltár létrehozásától gyűjtötte a város levéltári ügyiratait. 
Nem számított, hogy a mezőváros Szent Mária 1743-1778 közötti iratokról volt szó, 
vagy az 1779-1849 közötti szabad királyi városról, Maria Theresiopolisról 1779−1849, 
vagy Maria Teresiopel városi igazgatásról 1849-1860 között, vagy a szabad királyi 
város 1861-1918 közötti Városi Tanácsának, vagy Szenátusának 1918-1941 
közötti iratairól.48 Ezek mellett más levéltári fondok is létrejöttek:49 létrejöttek iskolai 
irattárak, kulturális egyesületek irattárai, az egyházak anyakönyvei, az újszölöttek 
anyakönyvei, házassági anyakönyvek, az elhunytak anyakönyvei. A bíróságok fontos 
iratait is megőrizték.50

48 SzTL A Szabadkai Történelmi Levétár Levéltári Kalauza, XVIII/1,2., szerkesztették: Tatjana Segedinčev Zoran Veljanović (IASu, Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1,2, priredili Tatjana 
Segedinčev Zoran Veljanović, Subotica 2012.)
49 A Történelmi Levéltár megalapításától ezek az iratcsoportok levéltári fondok lesznek, amelyeket ma a levéltári fondok között tartunk számon.
50 Sredoje Lalić A levéltári szolgált a Vajdaság Szocialista Autonóm tartományban, Vajdasági Levéltár Sremski Karlovci, 1984 12. o.(Sredoje Lalić, Arhivska služba u SAP Vojvodini 1944−1975, Arhiv Vojvodine, 
Sremski Karlovci, 1984.str.12.)
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Az iratok őrzésének megszokott módja megszakad a második világháború 
kitörésével, a háború folyamán ezernyi dokumentum semmisül meg. Hogy a 
további pusztulásnak véget vessenek és a fontos iratok megőrződjönek, az új 
hatalom már előírásokat és rendeleteket hozott a kulturális javak védelméről. 
Minden Helyőrség azt a parancsot kapta, hogy gondoskodjon arról, hogy„minden 
levéltári anyag őrződjön meg – állami, önigazgatási, egyházi, kulturális-oktatási, 
a fasisztákra, az ötödik hadoszlopra és megszálló erőke és egyebekre vonatkozó 
is.”51Az előírások egyes intézmények és vállalatok irataira is vonatkoztak. A Városi 
Népbizottság fondjának (Gradski narodni odbor), amely 1944-től működik, iratai 
között olyan útbaigazításokat találunk, amelyek az állami vállalatok iratainak 
őrzésének mikéntjéről, selejtezéséről és a kulturális és történeti jelentőségű52 iratok 
elkülönítéséről, valamint az irattátak rendezéséről, biztosításáról, könyvtárakról és 
múzeumokról szólnak.

Egyes szabályok és útbaigazításak alapjai lesznek a majdani szervezett 
iratmegőrzésnek Szabadka városban és Topolya járásban, erről Vajdaság Tartomány 
Fő Végregajtó Bizottsága (GIO NS APV) dönt a közoktatási bizottsággal együtt 
168000/1946-ban. Ezzel a döntéssel a Vajdaságban kilenc levéltári körzet jött 
létre. A szabadkai körzet illetékességi területe Szabadka városra, a szabadkai és a 
topolyai53 járásra terjedt ki. Ugyanezzel a döntéssel arról is határoztak, hogy minden 
levéltári központban kötelezően szükséges levéltári vezető. Szabadkán Blaško 
Vojnić Hajduk lett a levéltár vezetője, aki egyben a városi könyvtár vezetője is volt. 
A kinevezését, valamint tevékenységi körét a Vajdaság Tartomány Fő Végregajtó 
Bizottsága az 11059-es, 1947. VII. 16-i döntésével szabályozta.54A kinevezésben a 
hatáskörét is meghatározták:

„Hogy a levéltár vezetője sikeresen végrehajthassa feladatát, minden irattárnak 
(állami, közjogi és magánirattár) lehetővé kell tennie számára az iratok megtekintését 
és a szakmai munka elvégzését az irtokkal, azaz a levéltár vezetőjétől érkező minden 
szakmai tanácsot végre kell hajtania az őrzés és renszerezés tekintetében.55

Vidékünkön a levéltári szolgálat kezdetét a Levéltár vezetőjének kinevezése jelenti, 
aki ezen a tisztségen találva magát máris szembesül az intézmény munkájának 
megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges első feladatokkal. Hamarosan 
körlevélben határozták meg, melyek a legsürgősebb feladatok: helyiséget szerezni 

51 Sredoje Lalić idézett mű, 6. o. (Sredoje Lalić, nav. delo, str. 6.)
52 SzTL F.68 Mutató1946, II 2315/46 (IASu, F. 68, Indeks iz 1946, II 2315/46.)
53 SzTL 67-es doboz 6/1947. (IASu, Arhiva Istorijskog arhiva Subotica, kutija broj 67, predmet 6/1947.)
54 Uo.
55 SzTL F. 68 közoktatási osztály 1556. doboz 3. iratborító. (IASu, F. 68, Prosvetni odeljak, kutija 1556, omot br. 3.)
56 SzTL 67 doboz 9/1947. (IASu, Arhiva Istorijskog arhiva Subotica, kutija broj 67, 9/1947.)
57 SzTL F,68, közoktatási részleg 1556. doboz, br. 3/1948. iratborító) (IASu, F. 68, Prosvetni odeljak, kutija 1556, omot br. 3/1948.)
58 SzTL F.67, 15/1949 (IASu, Arhiva Istorijskog arhiva Subotica, kutija 67, 15/1949.)

az igazgatóságnak, a pénzelés megoldása, munkatársak keresése, valamint az 
irattárak felmérése az illetkességi területen.56

Mihalj Prokeš után 1948. július 12-től a Levéltár vezetője fizetett hivatalnokként Ivan 
Rudić lesz. 1948 novemberében részletekbe menő jelentést nyújt be a Levéltárról és 
az illetékességébe tartozó irattárakról. A Levéltáron kívüli irattárak helyzete mellett 
arról is írt, hogy melyek a problémák, akadályok, zavaró tényezők és hiányosságok a 
munkában. A fő problémák: 

„1. Egy archivistát alkalmazni mint az intézmény vezetőjét, 

2. Megállapitíni a pénzügyi költségeket és 

3. Tárhely biztosítva a térségi levéltárnak!“57

1948 végén kap egy kis helyiséget azok a levéltári iratok számára, amelyek eddig a 
Városi Múzeumban voltak. A következő évben a Levéltár két helyiségét kap az akkori 
Engels utcában.

Ebben az időben szervezik meg az első továbbképzéseket az archivisztikáról 
Újvidéken, Belgrádban, valamint Dubrovnikban. A háború befejeztével és a fegyveres 
összetűzések elmúltával a Jugoszláv Föderatív Népköztársaság (FNRJ), a párt és az 
állami vezetés úgy látta, hogy ideje élénkíteni a történelmi kutatásokat, a kultúrát, 
a forradalmi munkásmozgalom, valamint a Jugoszláv Kommunista Párt (KPJ) 
működését Jugoszláviában. Mindezekért több figyelmet fordítanak a levéltárakra, 
a múlt iratainak őrzőire. 1949 elején a levéltári iratgyűjtő terület levéltári központ 
lett. A levéltári iratgyűjtő területek még nem voltak igazi levéltárak, ezek továbbra is 
annak a Városi Népbizottság (GNO) Közoktatási Kirendeltságeknek voltak felelősek, 
amelynek a területén voltak. A Levéltár 1950-ben új helyiségekbe költözött. A 
levéltári központ a Városháza harmadik emeletén kapott helyiségeket. Itt folytatja 
a népfelszabadító háborúból származó levéltári iratok gyűjtését, melyeket később 
átadtak a Belgrádban székelő Harcosok Országos Szövetségének, annak Történelmi 
Részlegének (Istorijska sekcija Zemaljskog odbora Saveza boraca u Beograda). 58

A Levéltár irányításával Emil Vojnovićot bízták meg 1951. november 28-án. Ebben 
az időszakban még mindig az iratanyag megmentésére összpontosítottak. Az 
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adminisztratív és ellenőrző munkát még szakmai tevékenységgel is fokozták.59Attól 
kezdve fokozatosan nő a munkavállalók száma a Levéltárban.

A Szabadkai Népfelszabadító Bizottság Végrehajtó Bizottsága javaslattal fordult 
Szerbia Közoktatási, Tudományos és Kulturális Tanácshoz (Savetu za prosvetu, 
nauku i kulturu), hogy az eddigi levéltári központ Városi Állami Levéltár legyen. A 
javaslatra Vajdaság Tartomány Fő Végregajtó Bizottsága (GIO NS APV) minden 
városi népbizottságnak – a majdani városi levéltáraknak – utasítást ad arról, hogy 
ez hogyan valósuljon meg, hogyan hozzák létre a levéltárakat. A Levéltár irányítója, 
Emil Vojnović 1952. február 1-jén írta erről szóló levelét a Szabadkai Közoktatás és 
Kultúra Tanácsának és a Városi Népbizottság Végrehajtó Tanácsának (IOGNO).

„A levéltári központok, amelyeket a Szerb Népköztársaság területén hoztak 
létre, átmeneti központok voltak, amelyeknek az volt a célja, hogy begyűjtsék 
és megvédjék az iratokat, a történelmi-levéltári valamint a levéltári és irattári 
iratanyagot. Ez az állami levéltárak létrejöttéig tartott. Miután törvény szabályozta az 
állami levéltárak helyzetét, ez azt jelentette, hogy városi állami levéltárakat hoznak 
létre a nagyvárosokban, vagy a történelmileg jelentős városokban. Mivel szükség 
volt rá, a levéltári területi központ helyett létrejött a Városi Állami Levéltár. Annál is 
inkább megvoltak ennek az előfeltételei, mert államunkban Szabadka a nagy- és 
történelmileg jelentős városok sorába tartozik. A rá vonatkozó levéltári iratok olyan 
adatokat tartalmaznak, amelyek Észak-Vajdaság szempontjából érdekesek, így 
értékes források a politikai, jogi, gazdaságtörténet tárgyköreihez.60

Meghatározták a levéltárak illetékességének körét és meghozták a végzéseket a 
levéltár létrehozásáról. A Városi Népbizottság Végrehajtó Bizottsága 1952. március 
10-i ülésén döntött, hogy a levéltári központot Városi Állami Levéltárrá fejlesszék.

Ekkoriban a Levéltár intenzíven dolgozik a levéltári iratok gyűjtésén. Az intézmény 
első kiállításai is megvalósulnak Szabadkán és Palicson.

59 SzTL F.68, közoktatási osztály, 1556, doboz, 3/1950. (IASu, F. 68, Prosvetni odeljak, kutija 1556, omot broj 3/1950.)
60 SzTL 68. közoktatási osztály 1556-os doboz 3/1952 iratborító Emil Vojnović levele 1952. február 12. (IASu, F. 68, Prosvetni odeljak, kutija 1556, omot broj 3/1952, dopis Emila Vojnovića od 1. februara 1952. 
godine.)
61 Levéltári fondok és gyűjtemények Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság– Vajdaság Szocialista Autunom Tartomány (Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ – SAP Vojvodina), A Levéltárosok Társaságainak 
Jugoszláviai Szövetsége (Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd) 1977, 249.
62 Sredoje Lalić idézett mű 91.o.. (Sredoje Lalić, nav. delo, str. 91.)
63 Uo. 139.
64 Mindenki csak „Sárga Kalauznak” hívta, mert ez volt az első a Vajdasági Levéltári Kalauzok kiadásának a sorában.
65 Tatjana Segedinčev Zoran Veljanović: A Szabadkai Történelmi Levétár Levéltári Kalauza, XVIII/1,2, 2012. Szabadka, 56. o.(Zoran Veljanović, Tatjana Segedinčev, Vodič kroz arhivske fondove za arhive u Vojvodini, 
Novi Sad-Subotica, 2014.), 56.
66 Tatjana Segedinčev Zoran Veljanović: A Szabadkai Történelmi Levétár Levéltári Kalauza, XVIII/1,2 2012. Szabadka (Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1 i XVIII/2, Subotica, 2012 i 
2015. godina)
67 SzTLTatjana Segedinčev Zoran Veljanović: A Szabadkai Történelmi Levétár Levéltári Kalauza, XVIII/1,2 2012. Szabadka16. o. (Zoran Veljanović Tatjana Segedinčev, Vodič kroz arhivske fondove za arhive u 
Vojvodini, Novi Sad-Subotica, 2014, str. 16.)

A Történelmi Levéltár új nevét Szabadka járás közgyűlésén kapja (a végzés száma: 
br. 05-7101/1964).61Fenntartóként a Levéltár jogait és kötelezettségeit ebben az 
időszakban a járás Népbizottsága ill. Szabadka város közgyűlése ellenőrizte. A 
Levéltár munkatársainak száma és a levéltári anyag mennyisége is nőtt ebben az 
időszakban.

A Szabadkai Történelmi Levéltárban az összes fond száma 1955-ben 51 (12 500 
iratcsomó; 4900 levéltári könyv), 1957-ben 96, 1962-ben 115 (ebből rendezett 40, 
részben rendezett 25 és 50 rendezetlen).62

A munkatársak létszáma a következőképpen alakult: 1957-ben 6-an, 1967-ben 
9-en,  1970-ben 11-en dolgoztak itt. 63

1970-ben nyomtatták ki 176 oldalon Levéltárunk első Levéltári Kalauzát.  Ebben 
az addig a Levéltár birtokában található fondokat és gyűjteményeket mutatják 
be, összesen 143-at. A Levéltári Kalauz megjelenése nagy lépés volt a levéltári 
iratanyagról szóló információ tekintetében. Noha nem volt teljes, és nem volt benne 
meg minden adat, gyakran használták. 64

Az ún. Sárga Kalauz megjelenésétől a fondok száma többszörösére nőtt. A következő 
összeírást – Levéltári Kalauzt 1977-ben adták ki. Ebben 191 fond és gyűjtemény 
szerepel. Időközben a Levéltár sok új iratanyagot vett át. Az új fondokat először 
archivista alapossággal kellett rendezni, hogy azok leírhatók legyenek.65

A mai helyzetben az érvényben lévő Utasítás a fondok és a gyűjtemények újszerű, 
igényesebb bemutatását kívánja meg. Ennek eredményeként korszerűbb Levéltári 
Kalauzok íródtak, amelyeket 2012-ben és 2015-ben jelentetett meg a Levéltár. A 
két könyvben összesen 491 fondot és gyűjteményt66 mutattak be. A megjelentetett 
Levéltári Kalauzok a jelen helyzetet mutatják be, és általuk juthatunk el a 
leggyorsabban a kívánt információkhoz.67
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SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
A Szabadkai Történelmi Levéltár községközi intézmény, amelynek feladata a 
kultúrjavak védelme, amit Szabadkán, Topolyán és Kishegyesen valósít meg.

Létrejöttétől máig a területi illetékessége nem változott. A három község mellett a 
33 település is a Levéltár gyűjtési területét képzi, ezek: Bácsandrásszállás (Bački 
Sokolac), Bácsszöllős (Bački Vinogradi), Brazília (Bagremovo), Bajmok, Bajsa 
(Bajša), Békova (Bikovo), Csantavér (Čantavir), Zentaörs (Dušanovo), Györgyén 
(Đurđin), Bácsfeketehegy (Feketić), Andrástelke (Gornja Rogatica), Gunaras 
(Gunaroš), Hajdújárás (Hajdukovo), Andrásfalva (Karađorđevo), Kelebia (Kelebija), 
Kočićevo, Szikics (Lovćenac), Mala Bosna, Mali Beograd, Karkatur (Mićunovo), 
Zentagunaras (Novo Orahovo), Njeguševo, Oreškovac, Pacsér (Pačir), Srednji salaši, 
Ómoravica (Stara Moravica),Buránysor (Svetićevo), Ludas (Šupljak), Tavankut, 
Meggyes (Višnjevac), Zobnatica és Nagyfény (Žednik).

1955. augusztus 31-ig az alapító jogokat és kötelességeket Szabadka Város 
Népbizottsága gyakorolta. 1955. szeptember 1-jétől, 1965. május 31-ig a Járási 
Népbizottság, azaz ennek Közgyűlése, 1965. április 1-jétől 1967. március 31-
ig a Tartományi Végrehajtó Tanács, 1967. április 1-jétől és a továbbiakban pedig 
Szabadka, Topolya és Kishegyes községek Képviselőtestületei.

A Levéltárban a következő szervezeti egységek találhatók:

1. Igazgatási és folyó ügyek.

2. Külszolgálat – a levéltári iratok védelme a levéltáron kívül.

3. A levéltári iratok rendezésének és feldolgozásának osztálya.

4. A Levéltár dokumentációs és információs szolgálata.

A Levéltárnak gazdag könyvtára van, amelyet folyamatosan bővít olyan új könyvekkel, 
amelyeket maga vásárol vagy más intézményekkel cserél. A könyvek, a periodikák 
és szakfolyóiratok főleg helytörténettel foglalkoznak. A Levéltárnak kulturális és 
propaganda feladatai is vannak. A Levéltár olyan kutatásokat végez, amelynek alapja 
a levéltári iratanyag, ezen kívül megjelentet kiadványokat, és közzétesz levéltári 
iratokatat hagyományos és digitalis formában is. A Levéltár kiállításokat is szervez, 
hogy népszerűsítse az levéltári iratokat. 

A Levéltár személyzetének változásával a kiadói tevékenysége is fejlődött. A 
levéltárosok és számos kutató jelenteti meg dolgozatát, tanulmányát, amelynek az 
alapja levéltári irat, és amelyek a helytörténetre vonatkoznak. A Levéltár 1996-tól 

68 SzTL. A Szabadkai Történelmi Levéltár 60 éves tevékenysége, tudományos-információs segédeszközök a levéltári iratanyagból, 2007. 63−65. o.(IASu, „60 godina delatnosti Istorijskog arhiva Subotica“, naučno-
informativna sredstva o arhivskoj građi, Subotica, 2007), str. 63−65.

kiadja saját, Ex Pannonia című folyóiratát is. A megjelentetett írások helytörténeti 
ill. archivisztikai jellegűek. A Levéltár maga is megjelentetett könyveket. A levéltári 
iratanyagról sok, a különböző időszakokról szóló tudományos-információs 
részletező leírás jelenik meg.68
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Fennállása során a Szabadkai Történelmi Levéltár több figyelemre méltó szakmai 
értekezést és szemináriumot szervezett. Ezeken az aktuális témákról beszéltek. A 
hazai kollégák mellett ezeken a rendezvényeken a szomszédos államok levéltárosai 
is részt vettek. A szabadkai levéltárosoknak kapcsolatot tartanak fenn és működnek 
együtt a külföldi és hazai kollégákkal, gyakoriak az egymás közötti látogatások.

 2016 végén, a munkatársak száma 20 volt, ebből 11 felsőfokú végzettséggel, 
1 főiskolai végzettséggel, hat középiskolai végzettséggel, és 2 általános iskolával 
rendelkezett.69 A Levéltárnak több irattárolója van, közülük az egyik Topolyán. 
Irodákból nyolc van, területük az olvasóteremmel együtt 198m2.

A LEVÉLTÁR IRATANYAGA
A levéltár értékmérője a benne őrzött fondok, gyűjtemények értéke. A levéltár 515 
fondjában találunk adatokat a város társadalmi, gazdasági, politikai, szociális és 
kulturális múltjáról. Ami a keletkezésüket illeti, több féle fondba ill. gyűjteménybe 
osztjuk fel őket.

A iratok különböző időszakokból és különböző helyekről ill. jogi személytől 
(provenencia) származnak. Az iratokat létrejöttük alapján fondokként vagy 
gyűjteményekként őrizzük.

1. Közigazgatás és adminisztráció

2. Igazságszolgáltatás

3. Katonai egységek, intézmények és szervezetek

4. Közoktatási, kulturális és tudományos intézetek és szervezetek

5. Szociális, egészségügyi iratok

6. Gazdaság és pénzügyek

7. Társasdalmi-politikai szervezetek, egyletek és egyesületek

8. Családi és személyes fondok

9. Gyűjtemények.70

A Levéltár különleges értéke, hogy olyan iratokat és levéltári könyveket őriz, amelyek 
a helyi közigazgatás munkája során keletkeztek, és amelyeket megszakítás nélkül 
követhetünk a mezővárossá nyílvánításától napjainkig. Ilyenek: Magisztrátus Sent 

69 SzTL Jelentés a Levéltár 2016-os munkájáról. (IASu, Izveštaj o radu Istorijskog arhiva Subotica u 2016. godini), Stevan Mačković, 2016.
70 A Szabadkai Történelmi Levéltár Levéltári Kalauza XVII//2, Szabada 339. o. Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/2, Subotica, 2015, popis fondova po klasifikacionoj šemi, str. 339.
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Maria (1743−1778), majd Szent Mária Szabad Királyi Város 1779-től történetét 
annak kikiálltásától, ebből az időbő való a város első Statutuma. Ebből az időből 
4000 iratcsomó maradt fenn.71

A közigazgatás munkája folyamatosan követhető a Szabadka Város Polgármesteri 
Hivatalának 1850−1860 közötti irataiban (Bürgermaisteramt)(Gradsko načelstvo):

- Szabadka (THJ) Szabad Királyi Város Tanácsa (Gradsko veće slobodnog 
kraljevskog grada Subotice) 1861−1918,

- Városigazgatás Szabadka (Gradsko poglavarstvo) Városi Szenátus Szabadka 
(Senat grada) 1918−1941,

- Szabadka Szabad Királyi Város Városigazgatása (Szabadkat hj. Város Polgármesteri 
Hivatala) 1941−1944,

- Szabadka Város Népbizottsága (Gradski narodni odbor) 1944−1955-ig.

A városigazgatás évszázadait bemutató fondok mellett nem kevésbé jelentősek 
a bíróságokról, a királyi biztosokról, Szabadka és Baja Városok Főispáni 
Hivataláról(1887−1918) szóló iratok. A gyűjtemények közül pedig az egyházi 
és állami anyakönyvek gyűjteménye, a város és környéke térképei, a tervek, a 
projektumok, a plakátgyűjtemény, az 1658-1845 közötti Oklevelek gyűjteménye. A 
Levéltárban a XIX. századból származó fényképgyűjtemények is vannak.

A fondok kategorizációs kritériumai alapján a város fondjai lehetnek különlegesen 
jelentősek, nagy jelentőségűek és általános jelentőségűek.

Tatjana Segedinčev, levéltári tanácsos

71 Zoran Veljanović, Pro Arhiva − De Arhivo, Rukovet, irodalmi, művészi és kulturális folyóirat.4−5−6. sz. Szabadka, 1997, 47. o. (Zoran Veljanović, Pro Arhiva − De Arhivo, Rukovet, časopis za književnost, umetnost i 
kulturu, br.4−5−6, Subotica, 1997, str. 47.)
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A KÉT JUBILEUM KÖZÖTT
Már a hetedik évtized is eltelt a Szabadkai Történelmi Levéltár megalakulása óta, 
amikortól önálló intézmény.72A levéltártudomány (arcrhivisztika) és maga az iratok 
őrzése, ma egy jól ismert tudomány és gyakorlat, amely az irodai ügyvitelt és az 
iratok útját szabályozza. Amióta az írott emlékek őrzésére és hivatalokra szükség 
van, ezen a vidéken két levéltári rendszert különböztethetünk meg. Az első 1743-
ban kezdődik Szent Mária73mezővárossal, amikor a mezőváros Magisztrátusa 
megalakult. A másik rendszer a második világháború után jött létre, amikor 
meghatározták a levéltéri gyűjtőterületeket a levéltárak, így a majdani Szabadkai 
Történelmi Levéltár számára is.74 Ma az archivisztika modern korszakába léptünk, 
amelynek alkalmazkodnia kell az új technológiákhoz és a technikai trendekhez, 
ami nagy változásokat követel meg módszerekben, technikában, törvényekben, 
együttműködésben. Az elmúlt évtizedben – ami logikus – többet, mint bármikor. 
Ezért a szokásos tevékenységek mellett a Levéltár új, az informatika keltette 
igényeknek tesz eleget a digitális környezetben.

A Szabadkai Történelmi Levéltár községközi intézmény, amely Szabadka város 
területén, Topolya valamint a Kishegyes községek területén illetékes. Munkáját a 
Kultúrjavakról szóló törvényre (Zakonu o kulturnim dobrima)75alapozza. Ez pedig 
magában foglalja a levéltári iratok védelmét azok létrehozóinál, ezek gyűjtését és az 
iratok gondos védelmét a Levéltárban (az iratok kezelése és rendezése, az irattároló 
raktárban őrzése), ezen kívül ide tartoznak még kulturális és közoktatási feladatok.

72 A Szabadkai Népbizottság Végrehajtó Bizottsága 1952. 03. 10-i ülésén azt a határozatot hozta a Szerb Népköztársaság Közoktatási Minisztériumának határozata alapján, hogy a levéltári központ Városi Állami 
Levéltár lesz. F. 60, (Városi Népbizottság) GNO, 2173/1952.
73 Ulmer Gáspár: Szent Maria Kamarai Mezőváros 1743-évi kiváltságlevele (Privilegija kraljevskoj komorskoj varoši Sent Marija 1743), Koreni-Gyökerek I, 45−52. Szabadkai Történelmi Levéltár,1991; és.Ulmer 
Gáspár: A város 1743 évi Örökös szerződése a Kamarával (Večiti ugovor magistrata Subotice sa Ugarskom kraljevskom komorom iz 1743. godine), U.o. I, 61−72.
74 A Vajdaság Autonóm Tartomány Közoktatási osztályának döntése alapján a Képviselő-testület Fő Végrehajtó Tanácsa (GIO NS, Autonomne pokrajine Vojvodine), 16800/1946 sz. döntése. A Szabadkai 
Történelmi Levéltár irattára, iktatószáma 6/1947. Az irat elrendeli, hogy 9 levéltári körzetet hozzanak létre: Újvidék, Zombor, Szabadka, Zenta, Nagykikinda, Nagybecskerek (Zrenjanin), Versec, Pancsova és Sremska 
Mitrovica (régen: Szávaszentdemeter).
75 Službeni glasnik RS, br. 71/94.
76 Jelentés a Levéltár 2016-os munkájáról.
77 A Levéltár a Városházában az 1960-as évektől használ irattároló raktárakat. Ez a kapacitás megtelt és nem lehetett tovább terhelni. 1982-ben a Bíróság épületének pincéjét kapta a Levéltár, ahol 230 m2.felületet 
kapott. Ennek sok hibája van, egy irattároló-raktárhelység feltételeihez képest. Ennek ellenére szinte teljesen tele van levéltári iratokkal. A Levéltár 2005-ben új raktárhelységeket kapott az egykori Margit-malomban, 637 
m2-t. Emellett az iratanyagot atombúvóhelyeken is őrzik, ezek: Pavale Štos u.2., Dušan Petrović u.1.  és a Nade Dimić  u.40. Topolyán is van egy irattároló raktár.
78 Stevan Mačković felelős szerkesztő, Tatjana Segedinčev és Zoran Veljanović szerk., Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1, Vodič kroz arhivsku građu Srbije, Vodiči kroz arhivske fondove 
za arhive u Vojvodini, Subotica, 2012. Stevan Mačković felelős szerkesztő, Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/2, Vodič kroz arhivsku građu Srbije, Vodiči kroz arhivske fondove za arhive u Vojvodini, 

A LEVÉLTÁR SZERVEZETI 
EGYSÉGEI
Igazgatási és általános működési osztály. A Levéltár ügyfeleinek száma minden 
évben nő, így a kérelmek száma is. Ezekre a Levéltár titkársága ad ki különböző 
dokumentumokat, igazolásokat magánügyek, jogi ügyek intézése céljából, az alapján, 
amilyen iratanyaggal rendelkezik. Mindez változik az új előírások változásával. A 
benyújtott kérelmek általában igazolások, bizonylatok, hiteles átiratok az eltöltött 
munkaévekről, igazolások különböző egyházi és állami anyakönyvekből, telekkönyvi 
betét (zemljišno knjižni uložak), hagyaték, építési engedélyek, végül a kárpótlás 
(restitúció) folyamatával kapcsolatos ügyiratok. Ha a számokat vesszük figyelembe, 
2009-ben 764 kérelem érkezett be, míg öt évre rá, 2014-ben 1963. A legtöbb a 
restitúcióval kapcsolatban. Tavaly a kérelmek száma 1407 volt. A titkárság kutatja 
fel az ügyfeleknek a dokumentumokat, ami után hitelesített másolatot, átiratot, 
bizonylatokat, igazolásokat stb. ad ki.

A külszolgálat feladata a Levéltáron kívüli levéltári iratok védelme. Az archívum 
jelenleg 963 iratképzőt tart nyílván és ellenőriz, ezek közül 75 megszűnt.76Az iratok 
átvétele az elmúlt évtizedben szinte teljesen megtöltötte az irattároló raktárainkat, 
az iratok elhelyezésének  területe állandó gond a Levéltárban. A Levéltárnak ma hét 
irattároló raktárra van több helyen. Azok összterülete 2512 m2.77

Az iratrendezési osztály. A fondok száma a Levéltárban minden évben nagyobb, 
pillanatnyilag a Levéltárnak 515 fondja és gyűjteménye van,78ami 7.300,45 folyóméter 
(m1) levéltári irat és könyv. A rendezett fondok száma összesen 372, ezen kívül 24 
rendezett gyűjtemény van. A többi nem rendezett irat mennyisége 3433,01 m1.
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Subotica, 2015. (Ezeknek magyar nyelvű fordítása is van: A Szabadkai Történelmi Levéltár Levéltári Kalauza I. kötet, amely már ki is van adva, a második kötet még csak digitális formátumban létezik.)
79 Minden kutatónak joga van kutatni azt az iratanyagot, a Levéltári iratok használatának szabályzata szerint (http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/prav_o_kor_citaonica.pdf).
80 2006-ban a Levéltárban csak egy nyomtató és hat számítógép volt, de ezek is tíz évesnél is régebbiek voltak.
81 http://www.suarhiv.co.rs/

A Levéltár olvasóterme, a speciális szakkönyvtár azok a kutatók rendelkezésére 
áll, akik az iratokat és a könyveket is használhatják. Hazai és külföldi kutatók79 
látogatják. Az iratanyag hozzáférhetőségének ellenére az elmúlt évtizedben 
csökkent a kutatók száma. A Levéltár specializált könyvtára 6512 könyvet számlál. 
Ezek a helytörténetről és a levéltárak szakmai kérdéseiről szólnak, ugyanúgy, mint 
az 1125 periodika.

A dokumentációs és információs központ. A Levéltár digitalizálja iratanyagát, és 
honlapot működtet, az ún. e-Archívumot. Ma már szinte lehetetlen számítógépek 
nélkül működni, ezért a Levéltár dolgozóinak sokszor nagy kihívás, hogy 
feladataiknak olyan számítógépeken végezzék el, amelyek a pillanatnyi pénzügyi 
okok miatt elavultak.80A Levéltárban ma egy szerver, 20 számítógép, 4 szkenner, két 
digitális fényképezőgép és kilenc nyomtató található.

DIGITALIZÁCIÓ, E-ARCHÍVUM, 
ÉS A LEVÉLTÁR HONLAPJA
A Levéltár weboldala812006-tól létezik, és folyamatosan működik, egyre teljesebbé 
és pontosabbá válik. A honlap segítségével a felhasználók, az ügyfelek és kutatók 
az online felületen jobban tájékozódhatnak mindenről, ami fontos a Levéltárunkkal 
kapcsolatban: annak történetéről, a Levéltár munkájáról, alaptevékenységéről, 
az aktualitásokról, és az újdonságokról. A Levéltár modernizálásának része a 
digitalizálás, így könnyebben használható a levéltári és a könyvtári anyag, és ez 
egyben a levéltári iratok védelmét is szolgálja. A modernizálás része levéltári könyvek 
digitalizálása is. Ez is megkönnyíti a használatot és az iratanyag végső megőrzését 
segíti elő. A Levéltár a kutatók szükségleteit figyelembe véve  saját iratanyagának 
digitalizálását végzi, egyes projekteknek és az együttműködéseknek köszönhetően. 
A honlapon a kutatók elérhetnek bizonyos iratanyagot (az anyakönyvek mutatói 
darabszinten, áttekintő raktári jegyzékek, analitikus leltárok, a Levéltárak kiadványai.)

Az e-Arhívum egy adatbázis, amely a Szabadkai Történelmi Levéltár iratait 
tartalmazza, amihez az interneten is hozzáférhetünk. Jelenleg az e-Archívum a 451-
es fond digitalizált részeit tartalmazza. 

Ez az Egyházi anyakönyvek gyűjteménye (1687-1949), ennek mutatókönyvei (index) 
a születési, a házassági, az elhunytak adataival. A katolikus anyakönyvek: a Szent 
Teréz, a Szent Rókus és a Szent György templomok egyházközségének iratai. A 
pravoszláv egyházközségek az Úr Mennybemenetele és a Szent Demeter Vértanú 
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(Sándorban). Az egyéb egyházi anyakönyvek Szabadka területén 1687 és 1947 
között: Bajmokon a Szent Péter és Szent Pál egyházközség 1820 és 1905 között, 
valamint Ludas (Šupljak) Szent Katalin egyházközség 1832-1901 között. A digitális 
felvételeket az alapvető jellemzők szerint csoportosítottuk – település, felekezet, 
egyházközség, A mutató fajtája (keresztelő, esküvő, halál), évkör és az ábécé, 
azaz az azbuka szerint. Az alapjellemzők három nyelven találhatók meg (szerb, 
magyar és angol), de a dokumentum az eredeti nyelvén van. A felhasználó, aki meg 
akarja tekinteni az adatokat, először ki kell, hogy töltse a jelentkezési lapot, azaz 
regisztrálnia kell. Az adatlap kitöltése után közölnie kell, hogy mit és milyen célból 
kutat, a helyeket is és a vezetékneveket is. A kutatáshoz a kutatónak el kell fogadnia 
az iratanyag használatának feltételeit ahhoz, hogy az e-Archívum adataihoz jusson. 
Az e-Archívumban 8498 helyreállított kép található a neten való kutatás céljára. 
Minden digitális képen a digitális tartalom eredete miatt szükséges vízlenyomatként 
szerepel a Levéltár logója.

KONFERENCIÁK ÉS 
MUKACSOPORTOK

A Szabadkai Történelmi Levéltár 2008-tól rendezi meg a Szabadkai Levéltári Napot 
(Subotički arhivski dan). Ez egy nemzetközi szakmai konferencia. A szomszédos 
országokban, a hasonló intézményekben dogozó kollégáknak lehetőségük adódik 
arra, hogy szakmai beszámolót tartsanak egy bizonyos levéltári témáról. A 
tapasztalatok ilyen cseréje nagyon fontos a levéltári gyakorlat szempontjából, és 
ugyanakkor olyan kérdések megvitatásának céljából, amilyenekkel a levéltárosok nap 
mint nap találkoznak. A konferencián minden évben vendégül látjuk a magyarországi, 
horvátországi és boszniai vendégekeket. A Levéltári Napot a szabadkai Városháza 
nagy tanácstermében tartjuk meg. A vendégek fogadása, majd a regisztráció után 
következik a konferencia megnyitója komolyzenei produkcióval és az igazgató 
üdvözlő szavaival. Ez után kezdődik a konferencia munkarésze a beszámolókkal, 
általában két részben. Az előadásokat kísérő videoprezentáció használatára is 
adottak a feltételek. Amennyiben a hallgatók bekapcsolják készüléküket, szimultán 
fordítást hallgathatnak magyarul és szerbül. 2012 óta a Levéltári Nap két napos 
lett, az első napon szakmai továbbképzést tartanak az irattárosoknak a Levéltár 
olvasótermében, másnap pedig a konferencia munkarésze következik. Az idén a 
jubíleumi, Tizedik Levéltári Napot tartjuk meg. Az eddigi Szabadkai Levéltári Napok 
témái a következők voltak:
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Levéltári nap Dátuma Témája

Első Levéltári Nap 2008. 09. 23. Közös kérdések a régió levéltáraiban

Második Levéltári Nap 2009. 09. 23. A levéltár és a digitalizálás

Harmadik Levéltári Nap 2010. 09. 23. A levéltárak és a kulturális és 
közoktatási tevékenységük

Negyedik Levéltári Nap 2011. 09. 21. A helytörténetírás és a levéltárak

Ötödik Levéltári Nap 2012. 09. 18. A levéltárak és irattárak – a most 
keletkező levéltári iratok őrzése

Hatodik Levéltári Nap 2013. 09. 20. A közélet és a levéltár

Hetedik Levéltári Nap 2014. 09. 18. A levéltári gyűjtemények

Nyolcadik Levéltári Nap 2015 09. 17. A levéltárak és a nemzetközi 
együttműködés

Kilencedik Levéltári Nap 2016. 09. 23. A levéltárak és a kulturális és 
közoktatási tevékenységük

Tizedik Levéltári Nap 2017. 09. 21. A levéltárak a kultúra, a tudomány 
és a közigazgatás szolgálatában

2012-től a konferenciához kapcsolódva a Levéltári Napokon a Szabadkai Történelmi 
Levéltár munkagyakorlatot tart az irattárosoknak, hogy szakmailag fejlődjenek az 
irattárakban dolgozó munkavállalók (az iskolákban titkárként dolgozó jogászok, 
könyvelők a kultúrintézményekben). Ezek a munkagyakorlatok az irodai ügyvitelt 
és a levéltárak működésének megismerését segítik. A gyakorlatot a Levéltár 
olvasótermében tartják, egy nappal a konferencia előtt.

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS 
TOVÁBBKÉPZÉS
A levéltárosoknak az elmúlt évtizedben alkalmazkodniuk kellett a modern 
társadalom és a média szükségleteihez, ami gyakran kihívás. A folyamatos 
önképzés, értekezletek és a tapasztalatok cseréje a kihívásokra adott válaszok 
kulcsa. A elmúlt évtizedben, amennyire a keretek lehetővé tették, a Levéltár 
munkatársai részt vettek a hasonló intézmények rendezvényein, kiállításokon, 
tanfolyamokon, konferenciákon, értekezleteken, kongresszusokon, más levéltári 
napokon, promóciókon, munkagyakorlatokon. Hagyományosan meglátogatjuk a 
vajdasági és szerbiai, valamint a szomszéd országok rendezvényeit Budapesten, 
Eszéken (Osijek), Szegeden, Kecskeméten, Baján, Pécsett, Zalaegerszegen, Tuzlán, 
Vukováron, Zágrábban. Ezen kívül múzeumokat és könyvtárakat is látogatunk.

A kollégák és munkatársak sok más intézményből hasonlóképpen részt vesznek 
a mi konferenciáinkon, kiállításokon és más alkalmakon. Az együttműködés a 
környező országok levéltáraival Magyarországban, Horvátországban, Bosznia és 

Hercegovinában folyamatosak, így együttműködési aláírások is léteznek ezekkel 
az intézményekkel. 2014-ben a Zágrábi Horvát Állami Levéltárral (Hrvatski Državni 
Arhiv u Zagrebu) írt alá ilyen szerződést a Levéltár. A szabadkai levéltárosok 
ugyanígy részt vesznek szakbizottságokban, üléseken Újvidéken és Belgrádban. 
Ezek a Vajdasági Levéltárak Munkatársainak Társasága (Društvo arhivskih radnika 
Vojvodine, DARV), ezen kívül a Levéltár 2016-ban belépett az ICARUS nemzetközi 
szervezetbe.

A Levéltár rendszeresen tart előadásokat egyetemistáknak és közép- valamint 
általános iskolásoknak, így ők is  megismerik a levéltár jelentőségét, magát az 
intézményt, valamint az iratokat, amelyeket őriz.
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A LEVÉLTÁR MUNKAVÁLLALÓI
A Levéltár minőségi jellemzői és eredményessége a sok tényező mellett attól 
is függ, hogy milyen a munkavállalók struktúrája az intézményben. A Levéltár 
munkatársainak struktúrája természetesen idővel változott. Ma az egy-egy munkakör 
betöltéséhez szükséges megfelelő iskolai végzettséget a törvény határozza meg.82A 
munkatársaknak szakvizsgát is le kell tenniük az illetékes intézményben. Nálunk ez 
a Vajdasági Levéltár.83

Jelenleg a Levéltárban 19-en dolgoznak, ebből 10 felsőfokú, 1 főiskolai fokozatú, 6 
középiskolai és 3 általános iskolai végzettségű munkavállaló dolgozik:

– A Levéltár igazgatásában és ügyintézésében hatan dolgoznak (az igazgató, 
Stevan Mačković, levéltári tanácsos; titkárság – Gerhardt Rodolf és Nevenka 
Beronja; számvitel – Tamara Petković, Robert Simon; takarítás – Hegedűs Mária és 
Vesna Vujković).

82 Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta ustanove Istorijski arhiv Subotica, Del.br.:01-74/1-2016, 25.02.2016. (Szabályzat a belső szerveződésről és a munkahelyek rendszerezéséről a 
Szabadkai Történelmi Levéltárban. Iktatószám:01-74/1-2016, 2016.02. 25.)
83 Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsa 2003-ban döntött arról, hogy bővíti az újvidéki székhelyű Vajdasági Levéltár anyalevéltári funkcióját. Ez a levéltári iratok és a levéltáron kívüli levéltári 
iratok felügyeli. A Vajdasági Levéltár funkcióját betöltve követi, tanulmányozza, és őrzi a vajdasági levéltári iratanyag és levéltáron kívüli iratanyag őrzését és védelmét, nyilvántartásokat vezet a levéltárakról, a levéltári 
osztályokról és a levéltári iratokról. A központi katalógusa a fondoknak és gyűjteményeknek is náluk van, és felöleli az egész tartományt. Évente egyszer ellenőrzi a levéltári iratanyag helyzetét a levéltárban és az 
iratképzőknél. A Vajdasági Levéltár az összegyűjtött információk alapján elemzi a levéltári és az irattári anyagokról végzett nyilvántartást. A Vajdasági Levéltárban évente két alkalommal előadásokat és vizsgákat szervez 
azoknak, akik újonnan vállaltak munkát valamelyik vajdasági levéltárban. (http://www.arhivvojvodine.org.rs/index.php/pocetna-21618/delatnost-21884)

– A levéltári iratok és irattári anyag védelmével megbízott részlegben, az ún. 
külszolgálatban (spoljna služba) ketten dolgoznak (Zoran Vukelić  és Goran Stantić 
levéltáros).

– A levéltári iratok rendezésének szolgálatában összesen 9 levéltáros és 
segédlevéltáros dolgozik (Zolna Matijević levéltári tanácsos; Tatjana Segedinčev 
levéltári tanácsos; Mészáros Zoltán; Sanela Pletikosić levéltáros és jogász; Halász 
Tibor levéltáros; Dijana Borenović levéltáros. Segédlevéltárosok Branislav Egić, Lévai 
Hajnalka és Dejan Mrkić). Ezen kívül van egy manipulánsunk (Željko Vidaković).

– A dokumentációs és információs részlegben egy munkatárs dolgozik, Bojan 
Samardžija informatikus.
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A LEVÉLTÁR MUNKAVÁLLALÓI 2007 ÉS 2017 KÖZÖTT

SORSZÁM NÉV MUNKABEOSZTÁS
A munka megkezdésének éve, hónapja és 

napja
A munkaviszony megszűnésének éve, hónapja és 

napja

1. Hegedűs Mária takarítónő 2007. 04. 25. 2007. 08. 25.

2007. 08. 27.

2. Sanela Pletikosić levéltáros, jogász 2007. 09. 03.

3. Apró Nikoletta (szül: Csernek) segédlevéltáros 2008. 04. 07. 2014. 10. 28.

4. Dušanka Trajković 
mérlegképes

számviteli dolgozó
2008. 01. 15. 2009. 04. 30.

5. Halász Tibor levéltáros 2009.02. 23.

6. Tamara Petković (szül: Tanurdžić)
mérlegképes

számviteli dolgozó
2009. 01.05.

7. Milena Popadić levéltáros 2011. 02. 10. 2011. 05. 10.

8. Dijana Borenović (szül: Musin) levéltáros 2011. 06. 13.

9. Eleonora Remeš takarítónő, kézbesítő 2011. 08. 01. 2015. 09. 01.

10. Dejan Mrkić segédlevéltáros 2001. 03. 01.

11. Goran Stantić segédlevéltáros 2012. 12. 01.

12. Dijana Vilov számviteli segéd 2014. 08. 01. 2014. 09. 14.

13. Biserka Lolevski számviteli segéd 2014. 09. 15. 2014. 10. 28.

2014. 10. 29. 2015. 03. 30.

14. Robert Šimon adminisztratív munkás 2015. 05. 11.

15. Vesna Vujković takarítónő 2015. 09. 21. 2016. 03. 31.

2016. 04. 18. 2016. 09. 30.

2016. 10. 20. 2016. 12. 28.

2017. 01. 09.

16. Vladimir Krstić informatikus 2015. 11. 15. 2017.03.14.

17. Bojan Samardžija informatikus 2017. 03. 27.
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KIÁLLÍTÁSOK ÉS 
PUBLIKÁCIÓK

KIÁLLÍTÁSOK

2009. –  A Levéltár és az iskola, kiállítást a projektum lezárásaként a Kosztolányi 
Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban rendeztük.

 2010. − Szabadkai városházák 1751−1828−1910; A kiállítás a Városháza 
előcsarnokában volt felállítva, ezen kívül vendégszerepelt a magyarországi 
Szentesen és Kiskunhalason, valamint Horvátországban.

2011. – Szabadka a régi térképeken, a kiállítás a Városháza előcsarnokában volt 
látható, ezen kívül vendégszerepelt Magyarországon, Kecskeméten.

2015. – Spartak Sportegyesület, a kiállítást az egyesület fennállásának 70 éves 
jubileuma alkalmából rendeztük a Múzeumok Éjszakája keretében május 16-án, a 
Városháza előcsarnokában.

2016. – A Bácska Labdarúgó Egyesület 115 éve (115 godina FK Bačka), a  kiállítást 
a Múzeumok Éjszakája keretében május 22-én rendeztük.

KIADVÁNYOK

Információs segédeszközök

A legutóbbi évtizedben a Levéltárnak sikerült kiadnia a legjelentősebb információs 
segédeszközt, ez a Szabadkai Levéltár Történelmi Kalauza84 (Vodič kroz arhivske 
fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1).85A könyvet 2012-ben adták ki, és 220 
fond és gyűjtemény szerepel benne, ezen kívül földrajzi- és névmutató. A Szabadkai 
Levéltár Történelmi Kalauzának második könyvét (Vodič kroz arhivske fondove 
Istorijskog arhiva Subotica XVIII/2)862015-ben adták ki, 270 fondot és gyűjteményt 
ír le, ebben is megtalálható a földrajzi- és névmutató. Ugyanebben az évben jelent 
meg a magyar nyelvű könyv első kötete, A Szabadkai Történelmi Levéltár levéltári 

84 A Levéltárnak már megjelent két Kalauza ez előtt. Az első kiadója a Vajdasági Levéltár (Emil Vojnović, Ulmer Gašpar, Mirjana Dimitrijević, Tereza Buljovčić, Istorijski arhiv Subotica, Vodič kroz arhivske fondove, 
Naučno-obaveštajna sredstva o arhivskoj građi u arhivima Vojvodine, 4, sveska 1, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci, 1970). A másodikat A Jugoszláv Levéltárosok Szövetsége adta ki, a főszerkesztő Sredoje Lalić: 
Levéltári fondok és gyűjtemények a Szocialista Föderatív Jugoszláv Köztársaságban, és a Szocialista Autonom Vajdaságban, Belgrád 1977 (Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Sredoje Lalić gl. ur. Arhivski 
fondovi i zbirke u SFRJ, SAP Vojvodina, Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd, 1977).
85 Drago Njegovan, a „Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1“ bemutatása = ExPannonia 18, 109−110. o. (A Szabadkai Történelmi Katalógus első kötetének bemutatása.)
86 Zolna Matijević, (A Szabadkai Történelmi Levéltár Levéltári Kalauza 1. és 2.) Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1 i XVIII/2 i Vodič kroz arhivske fondove, és a magyar nyelvű A 
Szabadkai Történelmi Levéltár Levéltári Kalauza I. kötet = ExPannonia 20, 92−93.

Kalauza. 1. köt. Levéltárunk Kalauza a 2002-ben kiadott, a Szerbiai Levéltári 
Kalauzok Szerkesztőbizottsága,  a vajdasági levéltárakra vonatkozó útbaigazítása 
alapján íródott.

A folyóiratok

Ex Pannonia 11, Szabadka, 2007.

Ex Pannonia 12−13, Szabadka, 2009.

Ex Pannonia 14, Szabadka, 2011.

Ex Pannonia 15−16, Szabadka, 2012.

Ex Pannonia 17, Szabadka, 2013.

Ex Pannonia 18, Szabadka, 2014.

Ex Pannonia 19, Szabadka, 2015.

Ex Pannonia 20, Szabadka, 2016.

Monográfiák

Emil Libman, Građa za medicinsku bibliografiju Subotice (1828−2005), Subotica, 
2008. (Az egészségügyi iratanyag Szabadka egészégügyi bibliográfiájához)

Emil Libman, Medicinska bibliografija Subotica 1825−2009, Subotica, 2011. 
(Szabadka egészségügyi bibliográfiája)

Hovány Lajos (Lajoš Hovanj) Sliv jezera Palić, Subotica 2016. (A Palicsi-tó 
vízgyűjtője)

Katalógusok

Zoran Vukelić, Stevan Mačković, Zolna Matijević, Subotičke gradske kuće − Szabadkai 
városházák 1751−1828−1910, Katalog izložbe, a Kiállítás Katalógusa, 2010.

Zoran Vukelić, Stevan Mačković, Zolna Matijević, Subotica na starim kartama i 
mapama − Szabadka a régi térképek tükrében − Subotica on old charts and maps, 
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Katalog izložbe, a  Kiállítás Katalógusa. 2011.

DIGITÁLIS KIADVÁNYOK

Szabadka Szabad Királyi Város Privilégiuma 1779-ből (Privilegija slobodnog 
kraljevskog grada Subotice iz 1779. godine,) CD/DVD, 2009.
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PRO MEMORIA
A SZABADKAI TÖRTÉNELMI 
LEVÉLTÁR LEGJELESEBB 
LEVÉLTÁROSAI

EMIL VOJNOVIĆ (1910-1986)

A romániai Temesvárott született 1910. június 28-án. A gimnáziumot szülőhelyén és 
Verbászon fejezte be. 1931 és 1933 között hivatali titkárként az Ügyvédi titkárságon 
dolgozott Topolyán. A jogi egyetemet Szabadkán fejezte be 1937-ben, majd 1942-
ben Pécsett doktorált. A Szabadkai Történelmi Levéltár ügyvivőjének Szabadka 
Népbizottsága nevezte ki 1951. december 1-jén. Úttörőként odaadással alapozta 
meg a levéltári elméletet és gyakorlatot Szabadkán és a környékén. Levéltárosként 
számos szakmunkát jelentetett meg. Ezek a tanulmányok és beszámolók olyan 
szakfolyóiratokban jelentek mint az: Arhisvki pregled, Arhivski almanach, majd 
magyarországi szaklapban is: Levéltári Híradó (Arhivski glasnik). 1955 és 1962 
között több szaklap szerkesztőbizottságának volt volt tagja: Arhivski pregled, 
Arhivski almanah, Arhivist. Az Archivisták Végrehajtó Tanácsának tagjaként 
szaktestületekben és bizottságokban látott el feladatokat. Az egyik legjobb és 
legelismertebb levéltáros szakember volt az egész egykori Jugoszláviában. 
A szerb nyelv mellett beszélt németül, franciául, románul, latinul és magyarul. 
Munkásságáért 1972-ben Októberi díjat kapott Szabadka városától. Mint az intézet 
vezetője odafigyelt a szakmai továbbképzésekre és a dolgozók szakmai fejlődésére. 
A nemzetközi szintű levéltári iratanyag cseréjének kezdeményezője volt. Kutatott 
belföldön és külföldön is egyaránt Vajdaság múltjával kapcsolatban. 1973-ban 
vonult nyugdíjba és 1986-ban hunyt el.

ULMER GÁSPÁR (1915-2002)

Ulmer Gáspár levéltári tanácsos volt. Őrszálláson (Stanišić) 
született, Zombor községben 1915. április 13-án. Az 
érseki klasszikus gimnáziumot Travnikban fejezte be, míg 
a teológiai egyetemet 1940-ben  Diakováron (Đakovo). 
A megszállás ideje alatt közigazgatási főiskolát végzett 
Marosvásárhelyen 1944-ben. A második világháború után 
családja Őrszállásról Szabadkára költözött. Amikor 1952-
ben a Szabadka városára és Topolya járásra vonatkozó 
területi levéltár állami városi levéltárrá nőtte ki magát, 
Szabadkán kap munkát, mivel jól ismeri a latin, a német, 

a magyar és a szerb nyelvet is, és egy kolléganőjevel, valamint az igazgatóval 
együttműködve közösen biztosítják az intézmény szakmaiságát. Ulmer tizennyolc 
évig igazgatóhelyettes, így szemtanúja, és egyben megalapozója is az intézmény 
munkájának. Többször volt tagja és elnöke a Vajdasági Levéltár Tanácsának. 
1974-től azzal a céllal, hogy az ország számára jelentős iratokat kutassanak fel, 
minden évben tagja volt a szakemberek azon csoportjának, akik a régi iratokat őrző 
levéltárakban dolgoztak (Ausztria és Magyarország). Tagja volt annak az állami 
szövetségi bizottságnak, amelyet azért alakítottak, hogy a háborús kártérítések 
megszerzésért megállapítsa, a Bécsi Levéltárban mely dokumentumok vonatkoznak 
Jugoszláviára.

 Odaadó munkájáért számos társadalmi elismerést kapott, amelyek közül csak 
a legfontosabbakat említjük: A Matica Srpska oklevelét és díszérmét 1976-ban, 
Topolya elismerő oklevelét 1988-ban, Októberi díjat a Szabadkán kifejtett társadalmi 
tevékenységekben elért jelentős eredményeiért, Szabadka felszabadulás-díjat 
(„Oslobođenje Subotice“), majd 1997-ben Szabadka város díszpolgárává avatták. 

MILAN DUBAJIĆ (1929-2007)

Újzsedniken született, 1929. február 3-án. Az általános iskolát Nagyfényen fejezte 
be, a gimnáziumot Újvidéken és Szabadkán. A Bölcsészettudományi Egyetemen 
tanult történelmet, ahol 1957-ben szerzett oklevelet.

Rövid ideig nevelőként dolgozott, majd több mint két évig gimnáziumi tanárként a 
Szabadkai Gimnáziumban, ez után pedig 17 évig kurátorként a Múzeumban. Ezen a 
munkahelyén a munkásmozgalommal és a népfelszabadító háborúval foglalkozott, 
és az itt töltött idő alatt több kiállítást szervezett meg. A sajtóban és a folyóiratokban 
közel 150 cikket és két tudományos munkát jelentetett meg.

Milan Dubajić a népfelszabadító mozgalomnak 1944-től volt résztvevője, a Doljnji 
Lapac kerületi népfelszabadító bizottságban volt futár.

A Szocialista Ifjúsági Szövetség (SKOJ) tagja 1944 júniusától, a Kommunista Pártba 
1948 júniusában lépett be. Három ifjúsági munkaakció résztvevője, valamint több 
ifjúsági és társadalmi szervezet tagja volt.

A Levéltár igazgatói posztjárara 1977. február 1-jén terjesztették fel, ahol 1993 
novemberéig dolgozik igazgatóként. 1994-ig, rövid ideig nyugdíjba vonulásáig, 
levéltárosként tevékenykedik.

DOBOS JÁNOS (1935-1998)

Dobos János 1935. április 24-én született Magyarkanizsán. Az általános 
iskolát szülőhelyén végezte, a gimnáziumot pedig 1953-ban Zentán. A Belgrádi 
Bölcsészettudományi Egyetemen történelmet tanult, ahol 1958-ban szerzett 
oklevelet. Tanárként általános iskolában kezdett dolgozni, majd a Zentai 
Gimnáziumban tanított, amelynek 1961-től 1962-ig igazgatója is volt. A Zentai 
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Történelmi Levéltárban 1965. május 1-jén helyezkedett el levéltárosként, ahol 1972 
és 1979 között szintén igazgató. 1985-ben még mindig a Levéltárban dolgozik, és 
magiszteri címet szerez Zágrábban. Magiszteri munkájának címe: Irattári rendszerek 
a vajdasági levéltárak számára (Registraturski sistemi za arhive Vojvodine). 1985-
től nyugdíjba vonulásáig, 1991-ig, a Szabadkai Történelmi Levéltárban dolgozik. 
Ekkor szerzi meg a levéltárosi tanácsos (arhivskog savetnik) címet is. Azoknak 
a szakmai bizottságoknak volt tagja, amelyek a levéltártudomány fejlődésével 
foglalkoztak. Sokoldalú levéltári szakember volt, történész, helytörténész, szakmai 
szövegeket írt és fordított, még tankönyveket is. Többedmagával hozta létre a Dudás 
Gyula Múzeum és Levélbarátok Köre egyesületet 1961-ben. Sokáig szerkesztette 
a Zentai füzeteket, és ezek között több monográfiát. 14 kiadvány társszerzője 
volt, húsz hazai és külföldi folyóiratban húsz munkát jelentetett meg. A sajtóban 
számtalan helytörténeti írása jelent meg. Részt vett a Koreni-Gyökerek kiadvány 
szerkesztésében, amely a Szabadkai Történelmi Levéltár első kiadványa.

Munkásságáért a következő kitüntetéseket kapta meg: Zenta város arany medalionját 
1968-ban és a magyarországi Honismereti Szövetség emlékplakettjét 1998-ban.

MAGYAR LÁSZLÓ (1937-1998)

Magyar László 1937. június 3-án született a Szabadka 
melletti Hajdújáráson (Hajdukovo). Itt fejezte be az 
általános iskolát, majd a középiskolát – gimnáziumot 
Szabadkán. Oklevelet a Belgrádi Nyelvészeti Egyetemen 
(Filološki fakultet) szerzett 1969-ben német nyelv és 
irodalom szakon. 1964-től 1975-ig a hajdújárási általános 
iskolában dolgozik tanárként, német nyelvet tanít. A 
Levéltárban 1975. szeptember 1-jén kezd dolgozni, 
1998-ig levéltárosi munkakörben tevékenykedett. Mivel 
jó ismerője volt a magyar, szerb, német, angol, olasz 
nyelvnek, a latint pedig munkája mellett tökéletesítette, 
azt a feladatot kapta, hogy régebbi iratokkal foglalkozzon. 

Munkába állása kezdetétől nagyon érdekelte a kutatás, ezért azt külföldön is 
folytatja: Magyarországon, Ausztriában, Szlovákiában. 1992 és 1997 között 
munkatársa lett az Újvidéki Egyetemnek, 1984-től pedig tagja a Szabadkai 
Monográfia szerkesztőségnek. A Levéltár mindegyik kiadványának szerkesztőségi 
tagja volt. Hasonlóképpen részt vett a közéletben és Szabadka kulturális életében. 
Több mint háromszáz cikket jelentetett meg a hazai és a külföldi kiadványokban 
magyarul, szerbül, németül és angolul, sőt eszperantóul is. A legrangosabb községi 
kitüntetéseket is megkapta: a dr. Bodrogvári Ferenc díjat 1996-ban, a Pro urbe díjat 
1998-ban.

LALIA GÁBOR (1951-2008)

Lalia Gábor 1951. október 14-én született Szabadkán. Az általános iskolát és 
a Tanítóképzőt is Szabadkán fejezi. Ez után az Újvidéki Természettudományi-

matematikai Egyetemre földrajz karára írtakozott. 
Abszolvensként 1979-ben lesz a Levéltár munkatársa. 1981-
ben szerez oklevelet, és attól kezdve a külszolgálatban, a még 
levéltárba nem került iratok, az irattári anyag, megőrzésén 
dolgozik. 1989-ben lett levéltáros (archivista), főlevéltáros 
pedig 2003-ban. Jó ismerője volt a gyümölcsészetnek, 
valamint a szőlészetnek és borászatnak, amit az is bizonyít, 
hogy az Arena Zabatkiensis Borlovagrend tagja volt. 
Foglalkozott még gazdaságtörténettel, azaz a földművelés-
történettel Észak-Bácskában, amiről számos lapban írt. 
Ebből a szempontból vizsgálta a levéltári iratokat, sajátosan 

használva azokat.

Aktív tagja volt a közéletnek, politikai értelemben a Vajdasági Magyar Szövetségnek 
volt a tagja, de a helyi közösségében is tevékenykedett. Ezen kívül a Kosztolányi 
Dezső Diáksegélyező humanitárius szervezet munkájában is részt vett. A Városi 
Múzeum igazgatóbizottságának elnöke volt, a Bácsország és a Palicsi és környéke 
lap szerkesztőbizottságának pedig tagja.

MIRJANA DIMITRIJEVIĆ - BEBA (1929-1985)

Szabadkán született 1929-ben. Itt fejezte be az általános iskolát és a gimnáziumot, 
ez után Zágrábban filozófiát tanult. A Szabadkai Történelmi Levéltárban 1955 
márciusában kezdett dolgozni, és 1983-ban innen is ment nyugdíjba. Munkássága 
legnagyobb részében latin nyelvű szövegekkel foglalkozott. Ebben kimagasló 
eredményeket ért el: megfejtett egyes rövidítéseket, önmegnevezéseket (intitulatio) 
és a latinban képzett szavakat, amelyek a hivatali nyelv sajátos kifejezései voltak, 
és amelyeket nem lehetett megtalálni a klasszikus latin szótárakban. Részt 
vett a Levéltári Kalauz elkészítésében, ami szintén úttörő kezdeményezés volt, 
lévén, hogy az első Levéltári Kalalauz volt a Vajdaságban. Néhány cikk szerzője a 
levéltártudományokból és a város történetéből – a város egészségügyi állapotát 
kutatta.

Jó ismerője és szerelmese volt a hazai és a külföldi irodalomnak. Művelt, iskolázott 
egyénként több nyelvet beszélt, a szerb mellett tudott magyarul, németül, franciául, 
oroszul, angolul és latinul. Páratlan lektor volt.

MARIJA MILODANOVIĆ (1938-1984)

Szabadkán született 1938-ban. Szülővárosában fejezi be az általános iskolát 
és a Tanítóképzőt. Rövid ideig osztálytanító, majd a 7 Nap hetilap korrektora. A 
Levéltárban 1961 májusában helyezkedett el segédlevéltárosként, ahol egész 
haláláig, 1984-ig dolgozott.

Az adatok megtalálásában és az ügyfelekkel végzett munkáját odaadóan és 
lelkiismeretesen végezte. Azonban olyan dolgokban is részt vett, amelyek 
felülmúlták szakmai képzettségét. A kiállítások anyagának gyűjtésében is 
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közreműködött, válogatta az iratokat mikrofilmezésre és konzervációra, a legtöbbet 
azonban a levéltári fondok és gyűjtemények rendezésében, különösen olyan régebbi 
közigazgatási fondokon dolgozott, amelyek a város kiépülésével foglalkoztak. 
Rendezte a város Mérnöki hivatalának iratanyagát. Kéziratban ránk hagyta a már 
recenzeált kéziratot, a Nazivi ulica u Subotici 1841-1981 (Szabadkai utcanevek 
1841-1981). Ez a mű megvilágítja az utcanevek változását a város különböző 
korszakaiban. Sok kutatónk munkájában találhatjuk meg a Marija Milodanovićnak 
leírt köszönetet, hiszen önzetlenül segítette kutatómunkájukat. A levéltári hivatás 
iránti érdeklődése és szeretete mellett gyermekeknek szóló rövid tanmesék írására 
is szakított időt.
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NAŠIH PRVIH 
70 GODINA
(1947-2017)
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UVODNA RIJEČ

Ove godine posebnim programima obilježavamo 70 

godina djelovanja Arhiva. To kao da je prirodni nastavak i 

njegovanje tradicije pošto je naša ustanova obilježela 40-

tu i 60-tu godišnjicu. U tom cilju nastaje i ova publikacija. 

Njome pokušavamo dati današnji presjek Arhiva ali i na 

sažet, informativan i cjelovit način predstaviti sedam 

desetljeća iza nas. 

Poglavlje – Prvih sedam desetljeća sumira razdoblje od 

1947. do 2017. godine, dok nastavak – Od prošlog jubileja 

do danas ukratko predstavlja Arhiv u tom razdoblju. 

Pro memoria je naš pokušaj da se odužimo kolegama i 

kolegicama koji su dali svoje velike doprinose da se Arhiv 

formira kao respektabilna stručna ustanova.   

Uvodne riječi iz naše publikacije prije deset godina, osim 

svih koraka koji su napravljeni k napretku i modernizaciji 

struke i Arhiva,  aktualne su i danas. “Vanjski okviri i 

uvjeti koji određuju sudbinu svake ustanove ovog tipa, 

a koji ovise u prvom redu od širih, društvenih i državnih 

okolnosti, mijenjali su se tijekom proteklog razdoblja 

i bitno su utjecali i na naš Arhiv. Prostor za smještaj 

arhivske građe i za rad s arhivskom građom; potreban 

broj i odgovarajuća fizionomija arhivističkog kadra; svijest 

o značaju arhivske građe i arhiva, te pravilna zakonska 

regulativa i osigurana financijska sredstva – su osnovni 

preduvjeti rada i razvoja svakog arhiva. Gotovo nijedan 

od tih preduvjeta subotički Arhiv, kroz svoje trajanje od 

šest desetljeća, nije imao ni dovoljno ni u potpunosti 

osigurano – sukladno svom  razvoju, količini arhivske 

građe i potrebama za tehnološkom modernizacijom, 

te s obzirom na povećanje interesa za korišćenjem 

arhivske građe.  

Postoji rašireno pogrešno mišljenje da su arhivi, pa tako 

i ovaj subotički,  samo zatvorene izolirane vremenske 

kapsule u kojima se pohranjuju i čuvaju dokumenti. 

No oni su i mnogo više, oni žive i pulsiraju zajedno s 

društvenom zajednicom u koju su utkani. Tako će i 

naš Arhiv nastaviti dalje ispunjavati svoju funkciju i 

zadatke, skrbeći o pisanoj baštini, pokušavajući zauzeti 

odgovarajući status u stručnoj, lokalnoj i široj zajednici.  

 

U Subotici, 1. kolovoza 2017.      

 

Stevan Mačković,       

ravnatelj Povijesnog arhiva Subotica
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PRVIH SEDAM DESETLJEĆA U 
ARHIVU
Kulturno naslijeđe naših predaka nastajalo je kao odraz života kojim su živjeli u 
prošlosti. Realan život ostao je zapisan na mnogobrojnim hartijama koje će svojim 
sadržajima tkati ćilim prošlosti i duha proteklog vremena.

Zapisi događaja, nastali na hartiji, čuvali su se na mjestima i zgradama gdje su 
ih ispisivali njihovi tvorci: u crkvama, županijama, zgradama suda, općina ili kod 
pojedinaca koji su stvarali svoje kolekcije. Iz pojedinačnih ureda koji su čuvali svoje 
dokumente javit će se potreba da se dokumenti čuvaju u posebnim za to predviđenim 
arhivama. 

Arhivi su izrastali vremenom iz potrebe koja se nametnula u smislu očuvanja i zaštite 
onih dokumenata koji će postati kulturno dobro naroda i nacija, države.

Temelji današnje mreže arhivskih ustanova i arhiva u Vojvodini postavljeni su poslije 
Drugog svjetskog rata instrukcijama državnih tijela. 

Do rata pa i za vreme njega, gradska arhiva u Subotici je bila pohranjena u prostorije 
ondašnje i današnje Gradske kuće, građene od 1908. do 1910. godine. Kitnjasta 
građevina stila mađarske varijante secesije sastoji se od centralnog i više malih, 
sporednih tornjeva. U jednom od njih na sjevernoj strani grada nalazila se gradska 
arhiva koja je u ovom prostoru brižno čuvala i krila spise koji su svjedočili o itekako 
važnim događajima koji su stvarali povijest grada. Arhiv je u razdoblju do stvaranja 
prvih arhivskih područja sakupljao arhivsku dokumentaciju vezanu za rad gradske 
uprave, bez obzira na to da li se ona odnosila na razdoblje Magistrata povlašćene 
Kraljevsko-komorske varoši Szent-Mária 1743. − 1778., Magistrata slobodnog 
kraljevskog grada Maria Theresiopel 1779. − 1849., Gradskog načelstva Maria 
Theresiopel 1849. − 1860., Gradskog vijeća Slobodnog kraljevskog grada 1861. − 
1918. ili Senata grada Subotice 1918. − 1941. godine.87 Osim ovih arhivskih fondova,88 
nastale su arhive više škola, kulturnih ustanova, pri crkvama matične knjige rođenih, 
vjenčanih i umrlih, djelovodnici i važniji spisi pri sudovima.89

Uspostavljeni vid čuvanja arhivske građe bit će prekinut izbijanjem Drugog svjetskog 
rata kada će u ratnim vremenima stradati na tisuće dokumenata. Da bi se ovo 
spriječilo i sačuvali značajni pisani dokumenti, nova tijela vlasti već od završetka 
rata donose prve propise i upute o zaštiti spomenika kulture. Sve komande mjesta 
dobile su zapovijed da se postaraju kako bi se „sačuvale od uništenja – sve arhive: 

87   Povijesni arhiv Subotica (dalje PoAS), Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1,2, priredili Tatjana Segedinčev Zoran Veljanović, Subotica 2012.
88   Po formiranju Povijesnog arhiva ove grupe dokumenata će postati arhivski fondovi koji danas čine dio ukupnih fondova koji se nalaze u Arhivu.
89   Sredoje Lalić, Arhivska služba u SAP Vojvodini 1944−1975, Sremski Karlovci 1984., str. 12.
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državne, samoupravne, crkvene, kulturno-prosvjetnih ustanova i udruga, fašističkih, 
petokolonaških i okupatorskih organizacija i drugo“.90 Propisi su se odnosili na 
zaštitu i čuvanje arhiva pojedinih ustanova ili poduzeća. U arhivskom fondu Gradski 
narodni odbor Subotica, čiji rad počinje od 1944. godine, nailazimo na upute koje se 
odnose na: način čuvanja arhive državnih poduzeća, škartiranje arhive i izdavanje 
dokumenata od kulturno-povijesnog značaja,91 upute o arhivama poduzeća, 
sređivanju arhive, o osiguranju arhive, biblioteke i muzeja.

Pojedinačni propisi i upute o zaštiti dokumenata će prerasti u organizirani vid zaštite 
obrazovanjem Arhivskog područja za grad Suboticu i Bačkotopolski srez, temljem 
odluke odjeljenja za prosvjetu GIO NS APV br. 16800 od 1946. godine. Ovom odlukom 
je formirano devet arhivskih područja u Vojvodini. Subotičko područje odnosilo 
se na gradsko područje Subotice i srez Subotice i Bačke Topole.92 Istom odlukom 
je naznačeno da svako arhivsko središte mora imati arhivskog rukovodioca. Za 
arhivskog upravitelja u Subotici je imenovan Blaško Vojnić Hajduk, upravitelj Gradske 
biblioteke. Njegovo imenovanje kao arhivskog upravitelja i određivanje djelokruga 
njegovog rada izvršeno je dopisom GIO NS APV – Povjereništvo za prosvjetu broj 
11059 od 16. VII. 1947. godine.93 U predmetu imenovanja arhivskog upravitelja i 
određivanje njegovog djelokruga se navodi:

„Da bi arhivski upravitelj mogao uspješno obaviti sve te poslove dužan je vlasnik 
svake arhive (državne, javno-pravne, privatne) dozvoliti i omogućiti upravitelju 
pristup u arhivu i obavljanje stručnog pregleda i rada u njoj, a i usvojiti svaki stručni 
prijedlog i uputu upravitelja za osiguranje i uređenje arhive.“94

Njegovo imenovanje predstavljat će i početak rada arhivske službe na ovim 
prostorima. Našavši se na ovoj funkciji, suočio se s prvim poslovima oko organizacije 
rada u Ustanovi. Uskoro su raspisom utvrđeni najpreči poslovi koje je trebalo obaviti 
kao: dobijanje prostorije za središte, osiguravanje financija, pronalaženje osoba za 
rad i pregled arhiva na svom području.95

Nakon Mihálya Prokesa od 12. srpnja 1948, arhivski upravitelj će biti Ivan Rudić, 
kao honorarni službenik. U studenome 1948. on podnosi iscrpno izvješće o radu 
područne arhive i o situaciji na terenu. Osim dijela koji se odnosi na pregled arhiva 
na terenu, on  piše o problemima, smetnjama i nedostacima u radu. Glavna pitanja 

90   Sredoje Lalić, nav. djelo, str. 6.
91   PoAS, F. 68, Indeks iz 1946., II 2315/46.
92   PoAS, Arhiva Povijesnog arhiva Subotica, kutija 67, predmet 6/1947.
93   Isto.
94   PoAS, F. 68, Prosvjetni odjeljak, kutija 1556, omot br. 3.
95   PoAS, Arhiva Povijesnog arhiva Subotica, kutija 67, 9/1947.
96   PoAS, F. 68, Prosvjetni odjeljak, kutija 1556, omot br. 3/1948.
97   PoAS, Arhiva Povijesnog arhiva Subotica, kutija 67, 15/1949.
98   PoAS, F. 68, Prosvjetni odjeljak, kutija 1556, omot broj 3/1950.

koja se moraju riješiti su:

„1. Postavljanje upravitelja za stalnog službenika kao ’arhiviste’, 2. Utvrđivanje 
pozicije materijalnih rashoda i 3. Dodjeljivanje prostorija za područnu arhivu!“96

Koncem 1948. godine će se osigurati jedna mala prostorija za Arhivsko područje 
koja se nalazila u zgradi Gradskog muzeja. Naredne godine arhiva dobija dvije 
prostorije u tadašnjoj Engelsovoj ulici.

To je bilo vrijeme kada se organiziraju prvi tečajevi iz arhivistike u Novom Sadu, 
Beogradu i Dubrovniku. Uspješnim završetkom rata FNRJ i prestankom mogućnosti 
oružanog sukoba, partijsko-državno rukovodstvo procijenilo je potrebu pojačanog 
rada u izučavanju povijesti, kulture i razvoja revolucionarnog radničkog pokreta i 
djelovanja KPJ u Jugoslaviji. Tim povodom se i posvećuje pažnja arhivama kao 
čuvarima dokumenata o prošlosti.

Početkom 1949. godine Arhivsko područje preraslo je u Arhivsko središte. Arhivska 
područja se još ne mogu tretirati kao ustanove, koja su bila i dalje odgovorna GNO-u 
Povjereništva prosvjete na čijem terenu se nalaze.97

Arhiv se preselio u nove prostorije u prosincu 1950. godine. Arhivsko središte dobija 
prostorije na 3. katu Gradske kuće. Nastavlja se prikupljanje arhivskog materijala 
iz narodno-oslobodilačkog rata čiji se materijal predavao Historijskoj sekciji 
Zemaljskog odbora Saveza boraca u Beogradu. 

Za arhivskog upravitelja će biti postavljen Emil Vojnović 28. studenog 1951. godine. 
U to vrijeme pažnja će još uvijek biti koncentrirana u pravcu spašavanje arhivske 
građe, administracije i kontrole službe a da naglasak još nije mogao biti na stručnom 
radu.98 Od tog vremena postupno će se povećavati broj zaposlenih radnika u arhivu.

Izvršni odbor GNO u Subotici uputio je prijedlog Savjetu za prosvjetu, znanost i 
kulturu Srbije, za pretvaranje dosadašnjeg arhivskog središta u Gradsku državnu 
arhivu. Po upućivanju dopisa od strane GIO NS APV svim gradskim narodnim 
odborima u gradovima − središtima budućih gradskih arhiva, o tome kako da se ovo 
izvrši, osnovani su arhivi. Dopis o ovoj tematici, uputio je i arhivski rukovodilac Emil 
Vojnović 1. veljače 1952. godine, Savjetu za prosvjetu i kulturu IOGNO Subotice: 
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„Arhivska središta koja su osnovana na teritoriju Narodne Republike Srbije bila 
su privremeni centri za zaštitu i prikupljanje povijesno-arhivskog i arhivsko-
registraturskog materijala do formiranja odnosnih državnih arhiva, kako pak Zakon 
o državnim arhivima predviđa osnivanje gradskih državnih arhiva u velikim ili 
povijesno značajnim gradovima, kao ustanove narodnih odbora odnosnih gradova, 
to se ukazala potreba da se arhivsko područje u Subotici pretvori u Gradsku državnu 
arhivu, utoliko više što za to postoje preduvjeti, naime, Subotica spada u red velikih, 
povijesno značajnih gradova naše države, njen arhivski materijal sadržava podatke o 
povijesnim zbivanjima iz prošlosti cijele sjeverne Vojvodine, te predstavlja dragocjeni 
izvor za izučavanje političke, kulturne, pravne i ekonomske povijesti ovoga kraja.“ 99

Utvrđena su područja rada arhive i donijeta rješenja o osnivanju. Izvršni odbor 
Gradskog narodnog odbora Subotice donio je na svojoj sjednici, održanoj 10. ožujka 
1952. godine rješenje da se arhivsko središte pretvori u Gradsku državnu arhivu.

U ovom razdoblju će se raditi intenzivno na sakupljanju arhivske građe. Ustanova 
priređuje prvu izložbu arhivskih dokumenata u Subotici i na Paliću.

Povijesni arhiv dobija naziv temeljem Rješenja Skupštine sreza Subotice br. 05-
7101/1964 godine.100 Prava i dužnosti osnivača u ovom razdoblju vršio je Narodni 
odbor sreza, odnosno Skupština sreza Subotice. Broj radnika i količina arhivske 
građe u Arhivu se povećavala.

U Povijesnom arhivu Subotice je bio ukupan broj fondova: 1955. godine 51 (12.500 
fascikli spisa; 4.900 knjiga); 1957. godine 96; 1962. godine 115 (sređenih 40, djel. 
sređ. 25, nesređenih 50).101

Zaposlenih radnika je bilo: 1957. godine 6; 1967. godine 9 i 1970. godine 11 
zaposlenih.102

U 1970. godini iz tiska je izašao prvi broj Vodiča našeg Arhiva na 176 strana. U 
pomenutom Vodiču predstavljeni su fondovi i zbirke koje su tada bile evidentirane u 
arhivu, ukupno 143. Objavljivanje ovoga Vodiča predstavljalo je veliki korak u domeni 
informiranja o arhivskoj građi. Iako je bio nepotpun i ograničen podacima, često je 
upotrebljavan.103

Od vremena objavljivanja „Žutoga vodiča“ broj fondova i zbirki u Arhivu se višestruko 

99   PoAS, F. 68, Prosvjetni odjeljak, kutija 1556, omot broj 3/1952, dopis Emila Vojnovića od 1. veljače 1952. godine.
100   Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ – SAP Vojvodina, Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1977., 249.
101   Sredoje Lalić, nav. djelo, str. 91.
102   Isto, str.139.
103   Popularno nazvan „Žuti vodič“ izašao je kao prvi u ediciji vodiča za Vojvodinu.
104   Zoran Veljanović Tatjana Segedinčev, Vodič kroz arhivske fondove za arhive u Vojvodini, Novi Sad − Subotica 2014., str. 56.
105  Vodič kroz arhivske fondove Povijesnog arhiva Subotica XVIII./1 i  XVIII./2, Subotica 2012. i 2015. godina.
106  Zoran Veljanović Tatjana Segedinčev, Vodič kroz arhivske fondove za arhive u Vojvodini, Novi Sad – Subotica 2014., str. 16.

povećao. Naredni popis − Vodič kroz fondove i zbirke je sačinjen 1977. godine ovdje 
je predstavljen 191 fond i zbirka. U međuvremenu je u arhiv primljeno mnogo nove 
arhivske građe. Novoprimljeni fondovi su najprije morali biti arhivistički sređeni da 
bi se izradili njihovi opisi.104

Suvremena situacija nametnula je predstavljanje fondova i zbirki pisanjem po 
novom, zahtjevnijoj Uputi. Ovo je rezultiralo pisanjem suvremenijih vodiča, koji 
će biti objavljeni u 2012. i 2015. godini. U dvije knjige predstavljen je 491 fond i 
zbirka.105 Objavljeni vodiči predstavljaju stanje arhivske građe, oni su najkraći put do 
željene informacije.106  
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ORGANIZIRANJE

Povijesni arhiv u Subotici je međuopćinska ustanova zaštite, koja pokriva teritorije 
općina Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš.

Od osnutka do danas područje teritorijalne nadležnosti je ostalo nepromijenjeno. Uz 
tri općine, Arhivu pripadaju i 33 naseljena mjesta: Bački Sokolac, Bački Vinogradi, 
Bagremovo, Bajmak, Bajša, Bikovo, Čantavir, Dušanovo, Đurđin, Feketić, Gornja 
Rogatica, Gunaroš, Hajdukovo, Karađorđevo, Kelebija, Kočićevo, Lovćenac, Mala 
Bosna, Mali Beograd, Mićunovo, Novo Orahovo, Njeguševo, Oreškovac, Pačir, Srednji 
salaši, Stara Moravica, Svetićevo, Šupljak, Tavankut, Višnjevac, Zobnatica i Žednik.107

Do 31. kolovoza 1955. godine prava i dužnosti osnivača Arhiva obavljao je Narodni 
odbor grada Subotice. Od 1. rujna 1955. do 31. ožujka 1965. Narodni odbor 
sreza, odnosno Skupštine sreza Subotica, od 1. travnja 1965. do 31. ožujka 1967. 
Pokrajinsko izvršno vijeće, a od 1. travnja 1967., pa nadalje Skupština općine 
Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš.108

U Arhivu se obavlja rad u okviru sljedećih organizacijskih jedinica:

1. Odeljenje za upravu i opće poslove

Odeljenje za zaštitu arhivske građe izvan Arhiva

Odeljenje za sređivanje i obradu arhivske građe

Odeljenje za dokumentacijsko-informativnu službu.

Arhiv ima bogatu knjižnicu, s knjigama koje se stalno nadopunjuju kupovinom ili 
razmjenom. Knjige se odnose na zavičajnu historiografiju, periodiku i stručne 
časopise. U djelatnost Arhiva spada i kulturno-propagandna djelatnost. Radi se 
na istraživanju čija se osnova bazira na arhivskoj građi, zatim izradi publikacija i 
na publiciranju arhivske građe putem informativnih sredstava kao i na njenoj 
digitalizaciji. U Arhivu se pripremaju i izložbe radi popularizacije arhivske građe. 

Kadrovskim jačanjem Arhiva razvijala se i njegova nakladnička djelatnost. Arhivisti, 
kao i mnogobrojni istraživači, objavljuju svoje radove i studije koje se baziraju na 
arhivskoj građi a tiču se zavičajne povijesti. Ustanova izdaje svoj časopis pod 
nazivom „Ex Pannonia“ od 1996. godine. Objavljeni radovi se odnose na teme iz 
zavičajne historiografije i arhivistike. Arhiv je u svojoj ediciji objavio više stručnih 
knjiga iz prošlosti ovoga podneblja. U okviru znanstveno-informativnih sredstava o 

107   Emil Vojnović, Gašpar Ulmer, Mirjana Dimitrijević i Tereza Buljovčić, Vodič kroz arhivske fondove 4, Istorijski arhiv Subotica, sveska I, Sremski Karlovci 1970., str. 18.
108   Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ, SAP Vojvodina, Beograd 1977., str. 249.
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arhivskoj građi objavljeni su mnogi analitički inventari fondova iz različitih epoha. 109

U svojoj prošlosti sam Povijesni arhiv u Subotici je bio organizator više zapaženih 
stručnih savetovanja i seminara. Na ovim skupovima se raspravljalo o aktualnim 
temama iz struke. Osim kolega iz zemlje, na ovim seminarima su sudjelovali i kolege 
iz susednih zemalja. Subotički arhivisti uspostavljaju suradnju i realiziraju uzajamne 
posjete s kolegama iz ostalih arhiva u zemlji i inozemstvu.

Na kraju 2016. godine broj zaposlenih je bio 20, od toga 11 s visokim obrazovanjem, 
1 s višim, 6 sa srednjim obrazovanjem, 2 s osnovnim.110 Arhiv koristi prostorije u više 
objekata. Od toga se jedan objekt nalazi u Bačkoj Topoli. Radne prostorije se nalaze 
u 8 ureda, koje, skupa s čitaonicom, iznose 198,47 m2. 

ARHIVSKA GRAĐA
Raznovrsni arhivski fondovi, kao i zbirke koje se čuvaju, čine bogatstvo arhiva. 
Podatke  o društvenoj, ekonomskoj, političkoj, socijalnoj i kulturnoj prošlosti grada 
pronalazimo u dokumentima iz 515 arhivska fonda.

Sačuvani dokumenti datiraju iz različitih epoha, oni su različitih provenijencija. 
Podijeljeni su po nastanku u fondove i zbirke: 

1. Uprava i javne službe

2. Pravosuđe

3. Vojne jedinice, ustanove i organizacije

4. Prosvjetne, kulturne i znanstvene ustanove i organizacije

5. Socijalne i zdravstvene ustanove i organizacije

6. Privreda i bankarstvo

7. Društveno-političke organizacije, društva i udruge

8. Porodični i osobni fondovi

9. Zbirke.111 

Posebno bogatstvo Arhiva čini arhivska građa koja je nastala radom lokalnih tijela 
uprave, a koja se može u kontinuitetu pratiti od vremena Magistrata povlašćene 
kraljevsko-komorske varoši Szent Mária (1743. − 1778.). Privilegirana kameralna 

109   PoAS, 60 godina delatnosti Istorijskog arhiva Subotica, naučno-informativna sredstva o arhivskoj građi, Subotica 2007., str. 63−65.
110   PoAS, Izvještaj o radu Povijesnog arhiva Subotica u 2016. godini, Stevan Mačković, 2016.
111   Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII /2, Subotica 2015., Popis fondova po klasifikacijskoj šemi, str. 339.
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varoš Szent Mária je 1779. godine proglašena za slobodni kraljevski grad Maria-
Theresiopolis i tada grad dobija prvi Statut. Iz ovoga vremena sačuvani su spisi u 
količini od 4.000 fascikala.112

Kontinuitet rada gradske uprave nastavlja se kroz fond Gradskog načelstva za 
razdoblje od 1850. do 1860. godine. Zatim slijedi fond Gradsko vijeće slobodnog 
kraljevskog grada Subotice 1861. −1918., zatim Gradsko poglavarstvo (Senat grada) 
Subotice 1918. − 1941., Gradsko načelstvo slobodnog kraljevskog grada Subotice 
1941. − 1944., Gradski narodni odbor 1944. − 1955. godina.

Osim fondova koji oslikavaju rad gradske uprave kroz stoljeća, ne manje značajni 
su fondovi sa spisima o radu sudova, kraljevskih komesara, ured Velikog župana 
Subotice i Baje (1887. − 1918.), Zbirke crkvenih i državnih matičnih knjiga, Zbirka 
karata i planova grada, Zbirka projekata, Zbirka plakata, Zbirka diploma iz razdoblja 
1658. − 1845. godina. Arhiv posjeduje i Zbirku fotografija iz vremena od XIX stoljeća. 

Po kriteriju za kategorizaciju arhivske građe, arhivski fondovi su grupisani na 
fondove od izuzetnog, velikog i općeg značaja.

                         

Tatjana Segedinčev, arhivska savjetnica

112   Zoran Veljanović, Pro Arhiva − De Arhivo, u: Rukovet, časopis za književnost, umetnost i kulturu, br. 4−5−6, Subotica 1997., str. 47.
113  Izvršni odbor Gradskog narodnog odbora Subotice donio je na sjednici  10. ožujka 1952. godine Rješenje, na temelju Rješenja Ministarstva prosvjete NR Srbije, da se arhivsko središte pretvori u Gradsku 
državnu arhivu. F. 60, GNO, 2173/1952.
114  Gašpar Ulmer, Privilegija kraljevskoj komorskoj varoši Sent Marija 1743., u: Koreni : Gyökerek I., str. 45−52. Gašpar Ulmer, Večiti ugovor magistrata Subotice sa Ugarskom kraljevskom komorom iz 1743. godine, 
u: Koreni : Gyökerek I., str. 61−72.
115   Temeljem odluke Odjeljenja za prosvjetu GIO NS, Autonomne Pokrajine Vojvodine, br. 16800/1946. Arhiva PoAS, spisi uz djelovodnik, pred. br. 6/1947. Bilo je uspostavljeno 9 arhivskih područja: Novi Sad, 
Sombor, Subotica, Senta, Velika Kikinda, Zrenjanin, Vršac, Pančevo i Srijemska Mitrovica.
116  Službeni glasnik RS, br. 71/94.

OD PROŠLOG JUBILEJA DO 
DANAS

Iza nas je sedmo deseteljeće života subotičkog Povijesnog arhiva, otkako je 
uspostavljena samostalna ustanova arhiva kod nas.113 Arhivistika, kao i samo 
arhiviranje, danas je poznata i uobičajena znanost i praksa koja prati uredsko 
poslovanje i život dokumenata. Preko opće potrebe za čuvanjem pisanih tragova 
i razvoja administrativnih sustava na ovim prostorima do prošlosti arhiva kod nas 
izdvajaju se dva arhivska razdoblja u Subotici – prvo, koji počinje 1743. uspostavom 
Magistrata privilegirane komorske varošice Szent Mária114 i drugo, koji počinje nakon 
Drugog svjetskog rata formiranjem Arhivskog područja za grad Suboticu i srez 
Bačku Topolu.115 Danas smo u eri moderne arhivistike, koja se mora prilagođavati 
novim tehnologijama i tehničkim tendencijama i samim ti stvara veliku potrebu 
za promjenama u metodama, tehnikama, zakonima, surađivanju, u posljednjem 
desetljeću, logično, više no ikad. Zbog toga, osim uobičajenih aktivnosti, Arhiv se 
bavi aktivnostima koje su prilagođene novim informatičkim potrebama i digitalnim 
uvjetima.

Povijesni arhiv Subotica kao međuopćinski arhiv, nadležan nad teritorijem grada 
Subotica i općina Bačka Topola i Mali Iđoš, bazira svoj rad na obavljanju njegovog 
primarnog zadatka koji se temelji na Zakonu o kulturnim dobrima,116 a to je 
zaštita arhivske građe na terenu, njeno prikupljanje i zaštita arhivske građe unutar 
Povijesnog arhiva (arhivistička obrada i sređivanje arhivske građe koja se čuva u 
depoima samog Arhiva), kao i kulturno-obrazovni rad. 
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ORGANIZACIJSKE JEDINICE 
ARHIVA

Odjeljenje za upravne i opće poslove. Svake godine broj zahtjeva stranaka 
podnesenih Tajništvu Arhiva radi izdavanja uvjerenja u privatno-pravne svrhe, na 
temelju građe kojom Arhiv raspolaže, varira od potreba i novih propisa. Zahtjevi 
su u vezi s izdavanjem raznih potvrda, uvjerenja i prepisa; u vezi s radnim stažom, 
uvjerenja iz crkvenih i državnih matičnih knjiga; ovjera ZKUL, ostavina, građevinskih 
dozvola, a zatim onih vezanih za postupak restitucije. Ako usporedimo, u 2009. 
godini je bilo 764 zahtjeva dok je 5 godina nakon toga u 2014., bilo 1963 zahtjeva, 
najviše vezanih za postupak restitucije. Prošle godine broj zahtjeva je bio 1.407... 
Tajništvo obavlja istraživanja dokumenata za stranke, nakon čega izdaje ovjerene 
kopije, prepise, uvjerenja, potvrde itd.

Odjeljenje za zaštitu arhivske građe izvan Arhiva. Arhiv trenutačno obavlja 
nadzor nad zaštitom arhivske građe u 963 registrature od kojih je ugašeno 75.117 
Preuzimanje građe tijekom minulog desetljeća gotovo je u potpunosti ispunilo 
prostorne kapacitete depoa Arhiva. Prostor je jedan od problema s kojim se Arhiv 
uvijek bori. Arhiv danas raspolaže sa 7 depoa na različitim lokacijama na površini 
od 2.512 m2.118 

Odjeljenje za sređivanje i obradu arhivske građe. Broj fondova u Arhivu je svake 
godine veći. Trenutačno Arhiv ima 515 arhivskih fondova i zbirki,119 što je 7.300,45 
m arhivske građe. Ukupan broj sređenih fondova danas je 372 i 24 sređene zbirke i 
preostaje 3433,01 m nesređene građe. 

Čitaonica arhiva, kao dio naše specijalizirane stručne knjižnice, prima istraživače 
koji mogu istraživati građu i koristiti bibliotečki materijal arhiva. I domaći i strani 
istraživači120 istražuju razne teme za radove, porodično stablo itd., i pored dostupnosti 
građe online, ne može se reći da je u proteklom desetljeću broj istraživača koji nam 
dolaze opao. Specijalizirana arhivska knjižnica u svom fondu ima 6.512 naslova o 
zavičajnoj povijesti i arhivskoj struci i 1.125 izdanja arhivske periodike. 

117   Izvještaj o radu Povijesnog arhiva u 2016. godini.
118   Prostor u Gradskoj kući Arhiv koristi kao depo od 60-tih godina. Taj prostor je popunjen odavno i više se nije mogao opterećivati. Godine 1982. dobijeno je 230 m2 suterenskih prostorija Suda, koji ima mnogo 
nedostataka za obavljanje funkcije arhivskog depoa, iako je danas gotovo u potpunosti popunjen građom. Arhiv 2005. dobija smještajni prostor u zgradi bivšeg Margit mlina, od 637 m2. Osim ovih prostora, građa se čuva 
u atomskim skloništima u ulicama Pavla Štosa 2, Dušana Petrovića 1 i Nade Dimić 40. U Bačkoj Topoli se nalazi jedan depo površine 144 m2(dio prizemnog magacina) u ulici Bajšanski put 21.
119   Stevan Mačković odg. ur., priredili Tatjana Segedinčev i Zoran Veljanović, Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1, Vodič kroz arhivsku građu Srbije, Vodiči kroz arhivske fondove za arhive 
u Vojvodini, Subotica 2012. Stevan Mačković odg. ur., Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/2, Vodič kroz arhivsku građu Srbije, Vodiči kroz arhivske fondove za arhive u Vojvodini, Subotica 2015.
120   Svi istraživači mogu istraživati dostupni arhivski materijal po Pravilniku o načinu korištenja arhivske građe (http://www.suarhiv.mycpanel.rs/files/olvaso_2016/prav_o_kor_citaonica.pdf ).
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Centar za dokumentaciju i informacije. Arhiv provodi digitalizaciju svoje građe, kao 
i upravljanje web stranicom i E arhivom. Danas je gotovo nemoguće poslovati bez 
računalne tehnologije i zato je za zaposlene Arhiva često veliki izazov da obavljaju 
zadatke koristeći računala i opremu koja je uslijed trenutačnih (financijskih) prilika 
zastarjela...121 Arhiv danas raspolaže s 1 serverom, 20 računala, 4 skenera, 2 digitalna 
fotoaparata i 9 pisača.

DIGITALIZACIJA, E ARHIVA I 
WEB STRANICA ARHIVA
Web stranica arhiva122 postoji od 2006. godine i konstantno je u procesu nadogradnje 
i ažuriranja. Preko web stranice korisnici, stranke i istraživači mogu se informirati o 
svemu u vezi s našim Arhivom, od historijata i osnovne djelatnosti, do aktualnosti i 
novosti u vezi s aktivnostima arhiva i njegovim radom. Dio procesa modernizacije 
je digitalizacija arhivske građe i bibliotečkog materijala, što omogućava lakše 
korištenje kao i konačnu zaštitu građe. Arhiv obavlja digitalizaciju svoje građe kao 
dio projekata i suradnje, kao i za potrebe istraživanja. Na web stranici je istraživačima 
dostupna određena digitalizirana građa (indeksi matičnih knjiga, sumarni i analitički 
inventari i kao i publikacije arhiva).

E arhiva je baza podatka koja sadrži građu Povijesnog arhiva Subotica kojoj se može 
pristupiti putem interneta. Trenutačno, E arhiva sadrži dio digitalizirane građe fonda 
451, Zbirka crkvenih matičnih knjiga (1687. – 1949.) i to indekse matičnih crkvenih 
knjiga (krštenih, vjenčanih, umrlih) katoličke (crkvena općina Sveta Terezija, Sveti Rok, 
Sveti Juraj) i pravoslavne (crkvena općina Vaznesenje Gospodnje, Sveti Velikomučenik 
Dimitrije – Aleksandrovo) vjeroispovijesti za teritorij Subotice od 1687. do 1947. 
godine, za teritorij Bajmak (crkvena opšćna Sveti Petar i Pavao) od 1820. do 1905. i 
za teritorij Šupljak – Ludaš (crkvene općine Sveta Katarina) od 1832. do 1901. godine. 
Digitalizirane snimke su grupisane po osnovnim odrednicama koje idu redom – po 
mjestu, zatim vjeroispovijesti, crkvenoj općini, vrsti indeksa (krštenje, vjenčanje, smrt), 
graničnim godinama i po abecedi, odnosno azbuci. Osnovne odrednice za istraživanje 
su na tri jezika (srpski, mađarski, engleski), ali je krajnji dokument na izvornom jeziku. 
Korisnik koji želi pristupiti podacima u E arhivi mora popuniti prijavu, točnije registrirati 
se. Nakon popunjavanja formulara, treba naznačiti temu, odnosno svrhu istraživanja, 
mjesto koje budući istraživač želi pretraživati kao i prezimena koja se istražuju. Postoje 
naglašeni uvjeti korištenja koje korisnik mora prihvatiti kako bi pristupio E arhivi. U E 
arhivi ima ukupno 8.498 normaliziranih snimaka za istraživanje preko interneta. Na 
svaku snimku je postavljen vodeni žig u obliku logoa Povijesnog arhiva Subotica radi 
identifikacije podrijetla. 

121   Arhiv trenutačno od računalne opreme ima samo jedan pisač i 6 računala više u odnosu na prije 10 godina. Koriste se računala i oprema koji su stari više od desetljeća.
122   http://www.suarhiv.co.rs/

KONFERENCIJE I RADIONICE
Povijesni arhiv Subotica organizira i održava Subotički arhivski dan od 2008. 
godine. To je stručna konferencija međunarodnog karaktera, gdje kolege iz srodnih 
institucija iz naše i susjednih zemalja imaju priliku održati referat na određenu 
arhivističku temu. Razmjena iskustva ovog tipa je jako značajna za napredak prakse, 
kao i prevladavanje određenih izazova s kojima se arhivisti svakodnevno suočavaju. 
Na konferencije svake godine dolaze kolege iz Mađarske, Hrvatske i Bosne. Arhivski 
dani se održavaju u Velikoj vijećnici subotičke Gradske kuće. Nakon prijema i 
registracije sudionika i gostiju otvara se sastanak glazbenom točkom i pozdravnim 
riječima direktora. Zatim slijedi radni dio, tj. podnošenje referata, obično iz dva dijela. 
Predavanje je propraćeno video prezentacijom ako autori to uključe i omogućen 
je simultani prijevod sa srpskog na mađarski i obrnuto. Od 2012. godine Arhivski 
dan postaje dvodnevni događaj, gdje se prvog dana održava stručna radionica za 
registrature u čitaonici arhiva, a drugog dana radni dio konferencije. Ove godine se 
održava jubilarni, deseti arhivski dan.
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ARHIVSKI DAN DATUM ODRŽAVANJA TEMA

Prvi Arhivski dan 23. 9. 2008. Zajednička pitanja za sve arhive u regiji

Drugi Arhivski dan 23. 9. 2009. Arhiv i digitalizacija

Treći Arhivski dan 23. 9. 2010. Arhivi i kulturno-obrazovna djelatnost

Četvrti Arhivski dan 21. 9. 2011. Lokalna − zavičajna historiografija i arhivi

Peti Arhivski dan 18. 9. 2012. Arhivi i registrature – zaštita arhivske 
građe u nastajanju

Šesti Arhivski dan 20. 9. 2013. Javnost i arhiv

Sedmi Arhivski dan 18. 9. 2014. Zbirke u arhivu

Osmi Arhivski dan 17. 9. 2014. Arhivi i njihova međunarodna suradnja

Deveti Arhivski dan 23. 9. 2016. Arhivi i njihova kulturno-prosvjetna 
djelatnost

Deseti Arhivski dan 21. 9. 2017. Arhivi između kulture, znanosti i uprave

Od 2012. svake godine u sklopu konferencije Arhivski dani Povijesni arhiv Subotice 
održava i radionicu za stručno osposobljavanje zaposlenih u registraturama 
(zaposlenih u prosvjetnim institucijama i pravnika, tajnika i računovođa kulturnih 
ustanova), iz oblasti uredskog i arhivskog poslovanja. Radionica se održava u 
prostorijama čitaonice Povijesnog arhiva, dan prije same konferencije. 

SURADNJA I USAVRŠAVANJE
Arhivisti su u posljednjem desetljeću morali prilagoditi svoje aktivnosti i rad 
modernim društvenim i medijskim potrebama, što je ponekad izazov. Konstantno 
usavršavanje, savjetovanje i razmjena iskustva je ključna u prevladavanju tih 
izazova. Tijekom posljednjeg desetljeća arhivisti Povijesnog arhiva Subotica su, 
koliko su mogućnosti dozvoljavale, prisustvovali događajima organiziranim od 
strane srodnih ustanova, kao što su izložbe, seminari, konferencije, savjetovanja, 
kongresi, dani arhiva, promocije, radionice, predavanja... gdje su i sudjelovali. 
Tradicionalno se obavljaju posjeti takvim prilikama, arhivima u Vojvodini i ostatku 
zemlje, kao i arhivima u susjednim zemljama: u Budimpešti, Osijeku, Segedinu, 
Kecskemétu, Baji, Pečuhu, Zalaegerszegu, Tuzli, Osijeku, Vukovaru, Zagrebu... kao 
i posjeti muzejima, knjižnicama... Kolege i suradnici iz mnogih ustanova također 
prisustvuju našim konferencijama, izložbama i događajima. Suradnja s arhivima 
iz susjednih zemalja, Mađarske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uvijek se održava 
pa su potpisani i ugovori o međusobnoj suradnji. Godine 2014. je potpisan ugovor 
o suradnji s Hrvatskim državnim Arhivom u Zagrebu. Arhivisti subotičkog arhiva 
također prisustvuje sastancima stručnih komisija u Novom Sadu i Beogradu i 
sastancima Društva arhivskih radnika Vojvodine (DARV) i Arhivističkog društva 
Srbije. Naš Arhiv je 2016. pristupio međunarodnoj arhivističkoj organizaciji ICARUS.

Arhiv redovno održava predavanja studentima i učenicima osnovnih i srednjih škola 
o značaju arhiva i arhivske građe prilikom kojih se đaci upoznaju s ustanovom i 
radom arhiva i građom koju arhiv čuva.
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ZAPOSLENI U ARHIVU

Osim mnogih uvjeta od kojih ovisi kvaliteta rada i produktivnost Arhiva, jedan od 
značajnih je struktura zaposlenih u ovoj instituciji. Sastav zaposlenih u Arhivu u 
smislu struke se mijenjao. Danas, osim odgovarajuće stručne spreme koju određena 
pozicija Zakonom zahtijeva,123 zaposleni moraju polagati stručni arhivistički ispit u 
nadležnoj ustanovi, u našem slučaju Arhivu Vojvodine.124

Danas kolektiv Arhiva čini 20 zaposlenih, od toga 1 s visokim, 1 s višim, 6 sa srednjim 
i 2 s osnovnim obrazovanjem:

- Odjeljenje za upravu i opće poslove ima 7 radnika (ravnatelj Stevan Mačković, 
arhivski savjetnik; tajništvo − Rudolf Gerhardt, Nevenka Beronja; računovodstvo – 
Tamara Petković, Robert Šimon; održavanje – Marija Hegediš, Vesna Vujković);  

- Odjeljenje za zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala (tzv. vanjska 
služba) ima dvoje zaposlenih (viši arhivist Zoran Vukelić, arhivist Goran Stantić);

123   Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ustanove Povijesni arhiv Subotica, Djel.br.:01-74/1-2016., 25. 2. 2016.
124    Izvršno vijeće AP Vojvodine donijelo je 2003. Odluku o utvrđivanju funkcije matične ustanove Arhiva Vojvodine u Novom Sadu u oblasti zaštite arhivske građe i registraturskog materijala. U okviru svoje 
matične djelatnosti Arhiv Vojvodine, sukladno s ovom odlukom, prati i proučava zaštitu arhivske građe i registraturskog materijala u Vojvodini, vodi evidencije o arhivima, arhivskim odjeljenjima i arhivskoj građi, 
centralni katalog arhivskih fondova i zbirki u AP Vojvodini. Jednom godišnje obavlja nadzor nad stanjem zaštite arhivske građe i registraturskog materijala u arhivima AP Vojvodine i na temelju prikupljenih podataka 
izrađuje analizu stanja zaštite arhivske građe i registraturskog materijala.  Arhiv u dva ispitna roka tijekom godine organizira predavanja i stručni arhivistički ispit za zaposlene u arhivima u AP Vojvodini. http://www.
arhivvojvodine.org.rs/index.php/pocetna-21618/delatnost-21884

- Odjeljenje za sređivanje i obradu arhivske građe ima 9 arhivista i arhivskih 
pomoćnika (arhivski savjetnik Zolna Matijević, arhivski savjetnik Tatjana Segedinčev, 
viši arhivist Zoltán Mészáros, arhivist i pravnik Sanela Pletikosić, arhivist Tibor 
Halász, arhivist Dijana Borenović, arhivski pomoćnici Branislav Egić, Hajnalka Lévai, 
Dejan Mrkić) i jednog manipulanta (Željko Vidaković);

- Odjeljenje za dokumentacijsko-informativnu službu ima jednog radnika, Bojan 
Samardžija, informatičar. 
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ZAPOSLENI U ARHIVU OD 2007. DO 2017.

REDNI 
BROJ

IME I PREZIME RADNO MJESTO DAN, MJESEC I GODINA STUPANJA NA 
DUŽNOST

DAN, MJESEC I GODINA PRESTANKA RADA

1.  Mária Hegedüs čistačica 25. 4. 2007. 25. 8. 2007.

27. 8. 2007.

2. Sanela Pletikosić arhivistica

pravnica

03. 9. 2007.

3. Nikoleta Apró (rođ. Černek) arhivska pomoćnica 07. 4. 2008. 28. 10. 2014.

4. Dušanka Trajković računovođa

bilansista

15. 1. 2008. 30. 4. 2009.

5. Tibor Halász arhivist 23. 2. 2009.

6. Tamara Petković (rođ. Tanurdžić) računovođa

bilansista

1. 5. 2009.

7. Milena Popadić arhivistica 10. 2 2011. 10. 5. 2011.

8. Dijana Borenivić (rođ. Musin) arhivistica 13. 6. 2011.

9. Eleonora Remeš spremačica

kurirka

1. 8. 2011. 1. 9. 2015.

10. Dejan Mrkić arhivski pomoćnik 1. 3. 2012.

11. Goran Stantić arhivski pomoćnik 1. 12. 2012.

12. Dijana Vilov administrativna radnica 1. 8. 2014. 14. 9. 2014

13. Biserka Lolevski administrativna radnica 15. 9. 2014. 28. 10. 2014.

29. 10. 2014. 30. 3. 2015.

14. Robert Simon administrativni radnik 11.05.2015.

15. Vesna Vujković spremačica 21. 9. 2015. 31. 3. 2016.

18. 4. 2016. 30. 9. 2016.

20. 10. 2016. 28. 12. 2016.

9. 1 2017.

16. Vladimir Krstić informatičar 15. 11. 2016. 14. 3. 2017.

17. Bojan Samarddžija informatičar 27. 3. 2017.
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IZLOŽBE I PUBLIKACIJE

IZLOŽBE

2009. − Arhiv i škola: Arhiv i učitelji; izložba je bila postavljena u gimnaziji 
„Kosztolányi” u povodu završetka projekta „Arhiv i škola“.

2010. −  Subotičke gradske kuđe 1751.−1828.−1910.; izložba je bila postavljena u 
predvorju Gradske kuće, a gostovala je u Mađarskoj u Szentesu i Kiskunhalasu i u 
Hrvatskoj.

2011. − Subotica na starim kartama i mapama; izložba je bila postavljena u predvorju 
Gradske kuće, a gostovala je u Mađarskoj, u Kecskemétu.

2015. − Sportsko društvo Spartak; izložba je bila postavljena u povodu jubileja 70 
godina postojanja i rada Sportskog društva „Spartak“ iz Subotice, u okviru „Noći 
muzeja“ 16. svibnja u predvorju Gradske kuće.

2016. − 115 godina FK Bačka; izložba je bila postavljena u okviru „Noći muzeja“ 22. 
svibnja u predvorju Gradske kuće.

PUBLIKACIJE

Informativna sredstva

U posljednjem desetljeću naš arhiv je uspio napraviti i objaviti najznačajnije arhivsko 
informativno sredstvo, a to je Vodič kroz arhivske fondove.125 Vodič kroz arhivske 
fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1126 objavljen je 2012. godine. Ova knjiga 
sadrži opis 220 fondova i zbirki i geografski i imenski registar istih. Druga knjiga 
Vodiča, tj. Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/2,127 objavljena 
je 2015. godine i sadrži opis 270 fondova i zbirki i njihov geografski i imenski registar.  
Iste godine je objavljen i prijevod prve knjige Vodiča na mađarski jezik A Szabadkai 
Történelmi Levéltár levéltári kalauza. 1. köt. Vodič našeg arhiva je pisan po Uputstvu 
za izradu Vodiča za arhive u Vojvodini koji je usvojen od strane Redakcije vodiča kroz 
arhivsku građu Srbije 2002. godine.

125  Arhiv je prethodno imao dva Vodiča, prvi u izdanju Arhiva Vojvodine (Emil Vojnović, Gašpar Ulmer, Mirjana Dimitrijević, Tereza Buljovčić, Istorijski arhiv Subotica, Vodič kroz arhivske fondove, Naučno-
obaveštajna sredstva o arhivskoj građi u arhivima Vojvodine, 4, sveska 1, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci 1970.), a drugi u izdanju Saveza društava arhivskih radnika Jugoslavije (Sredoje Lalić gl. ur., Arhivski fondovi i 
zbirke u SFRJ, SAP Vojvodina, Savez društava arhivskih radnika Jugoslavije, Beograd 1977).
126  Drago Njegovan, Prikaz „Vodiča kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1“, u: Ex Pannonia br. 18, str. 109−110.
127  Zolna Matijević, Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica XVIII/1 i XVIII/2 i Vodič kroz arhivske fondove Istorijskog arhiva Subotica sveska I na mađarskom jeziku, у: Ex Pannonia  br. 20, str. 
92−93.

Časopis

Ex Pannonia 11, Subotica, 2007.

Ex Pannonia 12−13, Subotica, 2009.

Ex Pannonia 14, Subotica, 2011.

Ex Pannonia 15−16, Subotica, 2012.

Ex Pannonia 17, Subotica, 2013.

Ex Pannonia 18, Subotica, 2014.

Ex Pannonia 19, Subotica, 2015.

Ex Pannonia 20, Subotica, 2016.

Monografije

Emil Libman, Građa za medicinsku bibliografiju Subotice (1828. −2005.), Subotica, 
2008.

Emil Libman, Medicinska bibliografija Subotica 1825. − 2009., Subotica, 2011.

Lajos Hovány, Sliv jezera Palić, Subotica, 2016.

Katalozi

Zoran Vukelić, Stevan Mačković, Zolna Matijević, Subotičke gradske kuđe − 
Szabadkai városházák 1751−1828−1910, Katalog izložbe, 2010.

Zoran Vukelić, Stevan Mačković, Zolna Matijević, Subotica na starim kartama i 
mapama − Szabadka a régi térképek tükrében − Subotica on Old Charts and Maps, 
Katalog izložbe, 2011.

DIGITALNA IZDANJA

Privilegija slobodnog kraljevskog grada Subotice iz 1779. godine, CD/DVD, 2009.
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PRO MEMORIA
NAJISTAKNUTIJI ARHIVISTI 
POVIJESNOG ARHIVA 
SUBOTICA

EMIL VOJNOVIĆ (1910. − 1986.)

Rođen je u Temišvaru u Rumunjskoj 28. lipnja 1910. godine. Gimnaziju je pohađao 
u rodnom mjestu i Novom Vrbasu. Od 1931. do 1933. godine bio je zaposlen u 
odvjetničkom uredu u Bačkoj Topoli kao službenik. Diplomirao je na Pravnom 
fakultetu u Subotici 1937. godine, a doktorirao 1942. godine u Pečuhu.

Za upravnika Povijesnog arhiva u Subotici postavljen je rješenjem Izvršnog odbora 
Narodnog odbora grada Subotice 1. prosinca 1951. godine. Pionirskim zalaganjem 
udario je temelje arhivskoj praksi i teoriji u Subotici, ali i šire. Kao arhivski radnik 
napisao je čitav niz stručnih radova i referata koji su publicirani u stručnim časopisima 
Arhisvki pregled, Arhivski almanah, zatim u stručnom tijelu Nacionalnog arhiva 
Mađarske Levéltári Hiradó (Arhivski glasnik). U razdoblju od 1955. do 1962. godine 
bio je član redakcija stručnih časopisa Arhivski pregled, Arhivski almanah, Arhivist, 
kao član Izvršnog odbora Društva arhivista. Bio je angažiran i u većem broju stručnih 
tijela i komisija. Važio je i bio priznat kao jedan od najboljih stručnjaka-arhivista na 
teritoriju Jugoslavije. Osim srpskog, vladao je njemačkim, francuskim, rumunjskim, 
latinskim i mađarskim jezikom. Za svoj rad nagrađen je 1972. godine Oktobarskom 
nagradom grada Subotice. Kao upravitelj ustanove posvećivao je pažnju stručnom 
osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih. Bio je inicijator razmjene arhivalija s 
inozemstvom. Radio je na istraživanjima u zemlji i inozemstvu u vezi s prošlošću 
Vojvodine. Umirovljen je 1973., a preminuo 1986. godine.

GAŠPAR ULMER (1915. − 2002.)

Gašpar Ulmer, arhivski savjetnik, rođen je u Stanišiću, općina Sombor 13. travnja 
1915. godine. Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju završava u Travniku, dok Bogoslovni 
fakultet završava 1940. godine u Đakovu. Za vrijeme okupacije završava Višu 
upravnu školu u Marosvásárhelyu 1944. godine. Poslije Drugog svjetskog rata s 
obitelji se preseljava iz Stanišića u Suboticu. Kada je 1952. godine Arhivsko područje 
za grad Suboticu i srez Bačka Topola preraslo u Gradsku državnu arhivu, kao dobar 
znalac latinskog, njemačkog, mađarskog i srpskog jezika dobija posao arhiviste 
gdje, skupa s još jednom kolegicom i ravnateljem, čini okosnicu stručnog kadra. 
Osamnaest godina Ulmer obavlja i dužnost zamjenika ravnatelja Arhiva, tako da biva 

jedan od svjedoka utemeljivača arhivistike, kao i realizator svih događanja vezanih 
za ustanovu. U više navrata bio je član i predsjednik Savjeta arhiva Vojvodine da bi 
od 1974. godine svake godine bio u stručnom timu koji je radio u stranim arhivima 
(Austrije i Mađarske) radi istraživanja arhivske građe sa sadržajem zanimljivim za 
našu zemlju. Također je bio i član Savezne komisije eksperata koja je određena za 
utvrđivanje provenijencije jugoslavenske građe u arhivskim ustanovama Beča radi 
restitucije.

Za svoj predan rad dobio je pregršt društvenih priznanja, od kojih navodimo samo 
najznačajnija: Diploma s medaljom Matice srpske 1976. godine; Diploma Općine 
Bačka Topola 1988. godine; Oktobarska nagrada za naročita dostignuća iz oblasti 
društvenih djelatnosti „Oslobođenje Subotice“ 1989. godine i status Počasnog 
građanina grada Subotice 1997. godine.

MILAN DUBAJIĆ (1929. − 2007.)

Rođen je u Novom Žedniku 3. veljače 1929. godine. 
Osnovnu školu je završio u Žedniku, a gimnaziju u Novom 
Sadu i Subotici. Filozofski fakultet, predmet – povijest s 
pomoćnim historijskim znanostima, studirao je i završio u 
Beogradu 1957. godine.

Kratko vrijeme je bio zaposlen kao odgojitelj, nešto više 
od dvije godine radi kao profesor u subotičkoj Gimnaziji, 
a sedamnaest godina radi kao kustos-povjesničar u 
Gradskom muzeju u Subotici. Kao kustos u Muzeju radi 
na istraživanju radničkog pokreta i narodnooslobodilačke 
borbe. Za to vrijeme organizira više izložbi. U tisku i 

časopisima objavljuje oko 150 članaka i publicira dva posebna stručna rada.

Milan Dubajić je bio sudionik narodnooslobodilačkog pokreta od 1944. godine. Bio je 
kurir pri Kotarskom narodnooslobodilačkom odboru Donji Lapac.

Član SKOJ-a je od lipnja 1944. godine, a član SKJ od lipnja 1948. godine. Bio je 
sudionik na tri omladinske savezne radne akcije, član omladinskih organizacija i 
društveno-političkih organizacija.

Na radno mjesto ravnatelja Povijesnog arhiva imenovan je 1. veljače 1977. godine. 
Kao ravnatelj ustanove radi do studenog 1993. godine. Kratko vrijeme prije odlaska 
u mirovinu, u veljači 1994. godine, radi kao arhivist.

JÁNOS DOBOS (1935. − 1998.)

Rođen je 24. travnja 1935. godine u Kanjiži. Osnovnu školu je završio u rodnom 
mjestu, a gimnaziju u Senti 1953. godine. Povijest je studirao na Filozofskom 
fakultetu u Beogradu, gdje je i diplomirao 1958. godine. Svoj radni vijek započeo 
je kao nastavnik u osnovnoj školi, zatim kao profesor povijesti u Gimnaziji u Senti. 
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Od 1961. do 1962. godine bio je i ravnatelj te ustanove. U 
Povijesni arhiv u Senti se zaposlio 1. svibnja 1965. godine 
kao arhivist, a od 1972. do 1979. godine preuzima dužnost 
ravnatelja. Do 1985. godine i dalje radi u Povijesnom 
arhivu kao arhivist i stječe magistarsko zvanje u Zagrebu 
na temu: Registraturski sistemi za arhive Vojvodine. Od 
1985. godine do umirovljenja 1991. godine bio je član 
kolektiva Povijesnog arhiva u Subotici. U tom razdoblju 
stječe i zvanje arhivskog savjetnika. Bio je član stručnih 
tijela gdje je radio na unaprjeđivanju arhivske struke. Bio 
je svestrani arhivski stručnjak, povjesničar, istraživač 

zavičajne povijesti, autor i prevoditelj stručnih tekstova i udžbenika povijesti. Bio 
je suosnivač Udruge prijatelja muzeja i arhiva „Dudás Gyula“ u Senti 1961. godine. 
Dugo godina bio je urednik serije „Senćanske sveske“, priredio je za tiskanje više 
senćanskih monografskih svezaka. Bio je koautor 14 izdanja, u domaćim i stranim 
časopisima objavio je dvadeset radova. U tisku je objavljeno mnogo njegovih članaka 
iz zavičajne povijesti. Sudjelovao je u priređivanju prve publikacije Povijesnog arhiva 
u Subotici Koreni.

Za svoj rad primio je javna priznanja: Zlatnu medalju grada Sente 1968. godine i 
Spomen plaketu Zavičajnog saveza Mađarske 1998. godine.

LÁSZLÓ MAGYAR (1937. − 1998.)

Rođen je 3. lipnja 1937. godine u Hajdukovu kod Subotice. Osnovnu, zatim srednju 
školu – gimnaziju završio je u Subotici 1957. godine, a diplomirao je na Filološkom 
fakultetu – grupa njemački jezik i književnost u Beogradu (1969). Od 1964. do 
1975. godine radi kao nastavnik njemačkog jezika u osnovnoj školi u Hajdukovu. U 
Povijesni arhiv prelazi 1. rujna 1975. godine gdje do 1998. godine radi na poslovima 
arhiviste. Zbog dobrog poznavanja jezika (mađarski, srpski, njemački, engleski, 
talijanski, dok je latinski usavršavao uz rad) dodijeljen mu je posao u Odjeljenju 
za obradu arhivske građe starije provenijencije. Od samog početka svog rada u 
Povijesnom arhivu pokazao je veliko interesiranje za istraživački rad. U tom cilju 
odlazi na istraživanja u inozemstvo (Mađarska, Austrija, Slovačka). Od 1982. do 
1987. godine suradnik je Instituta za povijest novosadskog sveučilišta, od 1984. 
godine član je redakcije Subotičke monografije. Bio je član uredništva svih edicija 
Arhiva. Također je bio angažiran u javnom i kulturnom životu Subotice. Više od tristo 
njegovih naučnih radova i članaka objavljeno je u domaćim i stranim izdanjima 
na mađarskom, srpskom, njemačkom i engleskom jeziku i esperantu. Dobitnik je 
najviših općinskih nagrada koje se dodjeljuju pojedincima: „dr. Ferenc Bodrogvári“ 
(1996) i „Pro urbe“ (1998).

GÁBOR LALIA (1951. − 2008.)

Rođen je 14. listopada 1951. godine u Subotici. Osnovnu i Učiteljsku školu završio je 
u Subotici nakon čega se upisuje na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, 

odsjek geografija. Kao apsolvent se 1979. godine zapošljava u Povijesnom arhivu. 
Diplomirao je 1981. godine i od tada je radio u Službi zaštite arhivske građe izvan 
Arhiva. Zvanje arhiviste stekao je 1989. godine, a viši arhivist postaje 2003. godine. 
Bio je poznavalac vinogradarstva i vinarstva što je potvrđeno i njegovim članstvom 
u subotičkom Redu vinskih vitezova – „Arena Zabatkiensis“. Bavio se i ekonomskom 
poviješću, tj. poviješću poljoprivrede sjeverne Bačke i o tome je pisao u brojnim 
listovima. Iz ovakvog aspekta je sagledavao i arhivsku građu, koristeći je na osoben 
način.

Bio je društveno angažiran na nekoliko razina. Politički je bio angažiran kao član 
Saveza vojvođanskih Mađara, ali također u svojem užem okruženju u svojoj Mjesnoj 
zajednici i u humanitarnoj organizaciji „Dezső Kosztolányi”. Bio je i predsjednik 
Upravnog odbora Gradskog muzeja, član uredništva časopisa „Bácsország“ i 
„Palićkih novina“. 

MIRJANA DIMITRIJEVIĆ – BEBA (1929. − 1985.)

Rođena je 1929. godine u Subotici, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, potom 
studije filozofije na Sveučilištu u Zagrebu. Svoj radni vijek započela je i završila u 
Povijesnom arhivu u Subotici. Zaposlila se u ožujku 1955, a umirovljena je 1983. 
godine.

Najveći dio svog radnog vijeka provela je na obradi arhivske građe na latinskom 
jeziku, gdje je postigla velike rezultate u razrješavanju skraćenica i latinskih kovanica, 
koje su svojstvene uredskom jeziku i koje se nisu mogle naći u rečenicama klasičnog 
latinskog jezika. Sudjelovala je u izradi  Vodiča kroz arhivske fondove Arhiva koji je 
također bio pionirski pothvat, budući da je bio prvi Vodič u Vojvodini. Autorica je 
nekoliko članaka iz arhivistike i povijesti grada – istraživala je zdravstvene prilike u 
gradu.

Bila je poznavatelj i zaljubljenik domaće i strane književnosti; kao čovjek široke opće 
kulture govorila je nekoliko jezika. Osim srpskim, vladala je mađarskim, njemačkim, 
francuskim, ruskim, engleskim i latinskim jezikom. Bila je nenadmašan lektor.

MARIJA MILODANOVIĆ (1938. − 1984.)

Rođena je u Subotici 1938. godine. U rodnom gradu završava i osnovnu i Učiteljsku 
školu. Kratko vrijeme radila je kao učiteljica, zatim kao korektor za tjednik „7 Nap“. 
U svibnju 1961. godine zaposlila se kao arhivski pomoćnik u Povijesnom arhivu u 
Subotici, gdje radi sve do smrti 1984. godine.

Predano je i odgovorno radila na pronalaženju podataka u radu sa strankama, ali i 
na poslovima koji su prevazilazili njenu stručnu spremu. Sudjelovala je u sakupljanju 
materijala za izložbe, odvajala građu za mikrofilmovanje i konzervaciju, a najviše je 
radila na sređivanju i obradi arhivskih fondova i zbirki, napose na dijelovima upravnih 
fondova iz starijeg razdoblja koji su se odnosili na izgradnju grada. Sredila je i 
obradila arhivski materijal Inženjerskog ureda grada Subotice i u rukopisu ostavila 
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već recenzirano djelo Nazivi ulica u Subotici 1841−1981 (Szabadkai utcanevek 
1841−1981). Ovaj rad pruža pregled promena naziva ulica kroz povijesne epohe 
grada. U mnogim stručnim radovima naših istraživača nailazimo na riječi hvale 
Mariji Milodanović, koja im je nesebično pomagala tijekom njihovog istraživačkog 
rada. Osim ljubavi i zanimanja za arhivski poziv, našla je vremena i pisala kratke 
poučne napise za mališane.
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OUR FIRST 70 
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INTRODUCTION

We are celebrating 70 years of the Archives existence this year, something that is 
a tradition in our institution since the Archives did the same for the 40th and 60th 

anniversary. This publication is  an addition to this event and it presents a concise 
cross section of the 7 decades behind us.

The chapter Last seven decades sums the period between 1947 and 2007, while the 
chapter Between the Last Anniversary and Today describes the Archives in the last 
decade. Pro Memoria is our way of paying respect for their great contribution, to our 
colleagues that have left us. 

The issues addressed in the Introduction form the last anniversary publication, 
despite all the steps taken towards progress and modernization of our profession 
and the Archives, still are current: External influences and conditions that determine 
the faith of every institution of this type and which are dependent on broader 
social and public circumstances, have changed during the past period and have 
significantly influenced our Archives. The proper space for storage and archival 
material handling, the satisfactory profession of the staff, the awareness of the 
importance of archival material and the Archives, appropriate Laws and Regulations 
and secure financial support – all are basic for the work and development of every 
Historical Archives. Almost none of those basic conditions are available fully at The 
Historical Archives of Subotica throughout the past 60 years in accordance with 
its progress, the amount of the archival material and the need for technological 
advancement as well as the increased interest in the usage of the archival material.

There is a wide erroneous opinion about the Archives that they are merely an isolated 
time capsule which holds and protects old documents. They are so much more; 
they live and breathe together with the structure of the society which they permeate. 
Our Archives will continue to do their tasks and functions, taking care of the written 
legacy, never pausing in attempts to reach its proper status in the professional and 
local community.

In Subotica, August 1, 2017                                                                                                                                            

Stevan Mačković, 

Director of the Historical Archives of Subotica
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LAST 7 DECADES IN THE 
ARCHIVES
Cultural heritage of our ancestors was the reflection of their way of life in the past.  
The real way of life was written on numerous papers contents of which stand witness 
to the time behind us.

These events written down were kept in objects and buildings of those who did the 
writing, in churches, counties, court and municipalities’ buildings, or individuals who 
created their own collections. Those buildings that kept the papers shall eventually 
transform into the much needed archives.

The Archives was established out of the need to save and preserve many documents 
which will become cultural property of countries and nations.

The basis of contemporary archival network in Vojvodina was established after the 
Second World War by the instructions of the government.

Before the War and during, the City Archives of Subotica was located in the City Hall 
which was built from 1908 to 1910. Generously decorated building in the Hungarian 
Secession style, consist of the central and few smaller outer towers. The Archives 
was located in the north side tower, keeping the very important documents which 
stood witness to the history of the city. The Archives kept documents form before 
the forming of the archival areas, whether those documents were from Magistracy of 
the Royal Market Town Sent Mary (Subotica) 1743–1779, Magistracy of Free Royal 
Town of Subotica 1779–1849, Town’s District Offices 1850–1861, Council of the Free 
Royal City Subotica 1861–1918, Town’s Head Office 1918–1941, or other creators 
like vocational schools, cultural institutions, church Registers of birth, marriage and 
death, and protocols and other important court books, all of which became archival 
fonds in the Historical Archives.

The conventional safekeeping of the archival material practice at that point, stops at 
the beginning of the War which will cause thousands of documents to be destroyed. 
In order to prevent this, by the end of the War the new government brought new Laws 
concerning the Rules and Regulations about the preservation of cultural property. 
All Local Commands were ordered to take care of the documents and protect them 
from destruction, like state and local government records, church, cultural and 
educational institutions records, fascist and occupational organizations records and 
other. These new Laws concerned the protection and preservation of records from 
certain institutions and companies. There are documents in the fond City National 
Board – Subotica (1944–1955) stating the Guidelines for the safekeeping of public 
companies records, disposal of the records and assessment of the documents of 
cultural and historical value, managing the records, securing the archives, libraries 
and museums.
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Individual Rules and Regulations about the protection of documents will transform 
into an organized means of protection by establishing the Archival Area for the 
city of Subotica and Bačka Topola district, according to the decision passed by 
the Education Department GIO NS APV no. 16800 in 1946. Nine Archival Areas in 
Vojvodina were formed by this decision; Subotica area included the city of Subotica, 
Subotica district and Bačka Topola district. The same Decision stated that each 
Archival Area must have a director. Blaško Vojnić Hajduk, the director of the City 
Library, was appointed director of the Subotica area. He was appointed Archival Area 
Director and his duties and responsibilities were determined by the decision passed 
by the Education Department GIO NS APV no. 11059 on July 16, 1947. It is stated in 
this Decision:

“In order for the Director to successfully perform his tasks, the creators of the 
records (government, public, private) must allow and enable the Director to access 
the records and perform professional review and managing, and also accept every 
professional advice and guideline about the security and managing of the records.”

His appointing presents the beginning of archival service in this region. He had 
many challenges concerning the organization of work. Primary activities were 
soon established, such as providing the space, financial means, employment and 
managing the record outside the Archives.

Mihalj Prokeš was the next director until July 12, 1948 after which a part time office 
employee Ivan Rudić became the Director. In November 1984, he wrote a thorough 
report about the work and activities of the Archives. He wrote about the problems 
and obstacles that they must overcome and highlighted the main issues that need 
to be addressed: 1. Appointing the Director archivist full time; 2. Establishing solid 
expense points; 3. Assigning appropriate working space for the Archival Area.

At the end of 1948, a small office located in the City Museum building was assigned 
to the Archival Area. Next year the Archives got two offices in the Engels Street.

At that time, the first archival science courses were organized in Novi Sad, Belgrade 
and Dubrovnik. After the War, the political parties and government realized the need 
to increase the research of history, culture, development of the revolutionary labor 
movement and Communist Party of Yugoslavia activities and hence started to pay 
more intention to the Archives.

In the beginning of 1949, the Archival Area became the Archival Center. Archival 
Centers cannot yet be treated as individual institutions as they were still part of the 
Ministry of Education to which they were obliged.

The Archives moved to a new location on the 3rd floor of the City Hall in December 
1950, and the collection of the archival material continues. On November 28, 
1951, Emil Vojnović is appointed Director. At that point the activities are focused 
on rescuing the archival material, administrative work, and not so much on the 
professional staff. From that point the number of employees in the Archives rises.
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Executive Board of the City National Board sent a suggestion to the Ministry of 
Education of the National Republic of Serbia about transforming the Archival Area 
into City State Archives. After sending the instructions about how to undergo this 
change, the Archives we know today have been established. Emil Vojnović wrote 
to the Education and Culture Council of Subotica: “Archival centers were temporary 
centers for protection and collection of the historical and archival material and 
records in creation until the State Archives were established in accordance with the 
Law which estimates the establishment of the City State Archives in major cities. The 
need to create the City State Archives in Subotica has risen. Subotica is considered a 
big town of historical significance, the archival material in our town holds data about 
the historical events of the entire North Vojvodina hence represents an important 
source for research of the political, cultural, economical and legal past of this region.”

At the assemble held on March 10, 1952, according to the Rule of the Executive 
Board of the City National Board, the Archival Center was transformed into City State 
Archives in Subotica.

At this point the collection of the archival material intensifies and the Archives 
organizes the first exhibition of archival documents in Subotica and Palić.

The amount of the archival material rises. In 1955 there are 51 fonds in the Archives, 
96 fonds in 1957, 115 fonds in 1962. In 1957 there were 6 employees, 9 employees 
in 1967 and 11 employees in 1970.

The first issue of The Guide through Archival Fonds on 176 pages is published in 
1970. That issue had 143 fonds presented and described. The publication of this 
finding aid is a major step in presenting the archival material that the Archives holds. 
Although it lacks information, it was very frequently used.

New Guide was published in 1977 and it had 191 fonds presented. A lot of archival 
material was collected between the two Guides and the amount kept augmenting. 
All that material had to be organized into fonds and describe in order to be included 
into a Guide.

Contemporary archival science required changes due to new technological needs 
which partly resulted in new Guidelines for Guides, so the next Guide through 
Archival Fonds was published in two tomes, first in 2012 and second in 2015. These 
two books contain descriptions of 491 fonds and collections.
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ORGANIZATION
The Historical Archives of Subotica is a municipal institution of protection with 
jurisdiction over the territories of Subotica, Bačka Topola and Mali Iđoš municipalities. 
This remained the same from the establishment. Besides these three municipalities, 
the Archives also covers 33 residential locations: Bački Sokolac, Bački Vinogradi, 
Bagremovo, Bajmok, Bajša, Bikovo, Čantavir, Dušanovo, Đurđin, Feketić, Gornja 
Rogatica, Gunaroš, Hajdukovo, Karađorđevo, Kelebija, Kočićevo, Lovćenac, Mala 
Bosna, Mali Beograd, Mićunovo, Novo Orahovo, Njeguševo, Oreškovac, Pačir, Srednji 
Salaši, Stara Moravica, Svetićevo, Šupljak, Tavankut, Višnjevac, Zobnatica i Žednik.

The Archives is organized in the following departments:

1. Department for administration and general service

2. Department for Registry offices’ records management

3. Department for description and arrangement of the archival material

4. Department for administration and IT

The Archives has a library for which the number of books is increased constantly by 
purchase, exchange with other institutions or as gifts. Archives’ Library is a special 
type of library. The books concern local history topics and topics from other related 
social sciences with the majority of them closely connected to the history of the 
region the Archives has jurisdiction over. The researched archival material from the 
Archives is used in publications and books. Publishing and organizing exhibitions is 
part of the cultural activities the Archives undertakes.

The publishing activities in the Archives have intensified with the growth of the 
professional staff. Archivists and researchers get their work based on the archival 
material published. These publications are usually historiographical and concern 
local history. The Archives has published its magazine Ex Pannonia since 1996. The 
magazine consists of papers about local history, archival science and reviews. The 
Archives has also published monographs and books about the history of our town 
and this region. Many analytical and summary inventories have also been written 
and published. 

The Historical Archives of Subotica has been organizing professional conferences 
and seminars about current topics in the field. These meetings are attended by 
archivists from abroad as well. Archivists from our Archives return the visit whenever 
possible and cooperate with colleagues from other Archives in the country and 
abroad. At the end of 2016, the number of employees was 20, 11 of them with BA 
degree, 1 with vocational school, 6 with a high school diploma and 2 with elementary 
school diploma. The Archives uses several different objects for storage, one of which 
is in Backa Topola. There are 8 offices in the City Hall that the Archives occupies.
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ARCHIVAL MATERIAL
Various fonds and collections that The Historical Archives holds are a specific kind 
of treasure. The 515 fonds and collections in the Historical Archives of Subotica give 
the information about social, economic, political and cultural past of Subotica.

The preserved documents date from different time periods and are of different 
provenance. They are classified by the time of creation into fonds and collections of:

1. Government and public service

2. Courts and jurisdiction

3. Military units, institutions and organizations

4. Education, cultural and science institutions and organizations

5. Social and medical institutions and organizations

6. Economy and banking

7. Political organizations, societies and associations

8. Family and personal fonds

9. Collections.

Especially important archival material can be found among those of local 
government offices, which goes back continuously to the period of Magistracy of 
the Privileged Royal Market Town Saint Mary, which was proclaimed Free Royal City 
Maria Theresipolis in 1779. The town got its first Statute. There are 4000 folders 
saved from this period.

The work of the city administration can be traced through the fond of the Town’s 
Head Office from 1850 to1860, followed by the fond City Council of the Free Royal 
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City Subotica 1861–1918, Town’s Head Office (Town Senate) 1918–1941, Head 
Offices of the Free Royal Town Subotica 1941–1944 and City National Board – 
Subotica 1944–1955.

Besides these government fonds, the most important fonds are also those about 
courts, Royal Commissioners, Office of the Grand Prince (veliki župan) of Subotica 
and Baja 1872–1918, Collection of Church and Civil registers, Collection of maps 
and plans, Collection of Projects, Poster collection, Collection of Diplomas 1658–
1845 and Collection of photographs from 19th century.

The archival fonds are classified by the categorizations criteria into fonds of the 
highest, high and general significance.  
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BETWEEN THE LAST 
ANNIVERSARY AND TODAY
The 7th decade of the life of The Historical Archives of Subotica is behind us. 
Archival science and records keeping is a common practice today, accompanying 
administration and creation of documents. Among the general need to preserve 
written documents and progressive development of administrative systems in this 
region, we can identify two archival periods in Subotica – the first begins in 1793 
with the establishment of Magistracy of the Privileged Market Town Sent Mary and 
the second begins after the World War II by the forming of the archival area for the 
town Subotica and county Backa Topola. We are in the era of contemporary archival 
science today, which has to adapt to new technologies and technical tendencies and 
therefore creates a great need for change in methods, techniques, Laws, cooperation, 
in the last decade the most. Hence next to its usual activities, the Archives deals with 
the activities adjusted to new IT needs and digital surroundings. 

The Historical Archives of Subotica is a municipal institution that has jurisdiction 
over the town Subotica and municipalities Bačka Topola and Mali Iđoš. The Archives 
bases its activities on its primary task according to the Cultural Property Law, which 
is to protect the archival material in the field, the collection and protection of the 
records inside the Archives (archival description and arrangement), and cultural and 
educational activities.

ORGANIZATIONAL UNITS OF 
THE ARCHIVES
Department for administration and general service. Each year the number of requests 
by the users for the issuing of the certificates based on the archival material for private 
or legal purpose varies in accordance with the current needs and Laws. The requests 
are mostly about the issuing of certificates and copies about the length of service, 
certificate from Church registers, building permits, restitution papers, inheritance, 
land certificate copies. In comparison, there were 764 requests in 2009 while 5 years 
after there were 1963 requests mostly about restitution documentation. There were 
1407 requests last year. The Secretariat does the research of the documents by 
request after which it issues the copies, transcripts, certificates etc.

Department for Registry offices’ records management. The Archives supervises 
the records in 963 registry offices. The collection of the archival material over the 
last decade has almost completely filled the storage capacities of the Archives. 
The storage space is one of the problems the Archives always battles with. Today 
the Archives utilizes 7 depots on different locations occupying the surface of 2512 
square meters. 

Department for description and arrangement of the archival material.  The number 
of fonds the Archives holds rises each year. Today the Archives holds 515 archival 
fonds and collections, which is 7.300,45 m of archival material. There are 372 
arranged fonds and 24 arranged collections, hence 3433 m of unarranged archival 
material left.

The Archives’ Reading Room is a part of our specialized library and it is open for 
researchers which can research the archival material and books from the library. All 
researchers, including foreign ones, are interested in various subjects, like family 
history or topics for professional papers. Even though there is material available 
online now, the number of researchers in the reading room does not reduce. The 
specialized Archives’ library holds 5512 books about the local history and archival 
science, and 1125 periodicals. 

Department for administration and IT. The Archives digitizes the archival material 
it holds and manages its web site and the E-research. It is unimaginable in modern 
times to do most things without computer technologies. This is the reason why it is 
often challenging for the employees of the Historical Archives of Subotica to do their 
tasks using obsolete equipment, due to financial conditions… The Archives uses 1 
server, 20 computers, 4 scanners, 2 digital cameras and 9 printers, none of which 
are new.
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DIGITIZATION, E-RESEARCH 
AND THE WEB SITE
The Archives’ web site is active since 2006 and is constantly updated. The researchers 
and users can get information about everything considering the Archives, from the 
history of the institution to current events and activities. Part of the modernization 
process is the digitization of the archival material and library book fond which 
enables easier usage and the ultimate protection. The Archives digitizes the archival 
material it holds for the needs of various projects and cooperation and for the 
need of research. There is certain archival material available for research online on 
our web site (Church registers’ indexes, Summary and Analytical inventories and 
Archives’ publications).

E-research is a database which holds the archival material of the Historical Archives 
of Subotica which can be accessed online. The database holds part of the digitized 
material from the fond 451, Collection of Church registers (1687–1949), namely the 
indexes of the registers of births, marriage and deaths from the Catholic churches (St 
Theresa, St Roka, St George) and Orthodox Churches (Vaznesenje Gospodnje, Great 
Mortar St Dimitrije in Aleksandrovo) in Subotica from 1687 to 1947 and in Bajmok 
(St Peter and Paul) from 1820 to 1905 and Šupljak–Ludaš (St Catharine) from 1832 
to 1901. Digital mages are grouped by several determinants: place, religion, church 
municipality, type of index (birth, marriage, and death), time period, and alphabet. 
The determinants are in three languages (Serbian, Hungarian, and English) but the 
final document is original. There is a registration form that the user needs to fill in 
when he has to also state the purpose of the research and what he is researching. 
There are Rules and Regulations each user needs to follow. There are 8498 images 
available online in the database.
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CONFERENCES AND 
WORKSHOPS
Since 2008 The Historical Archives organizes the Subotički arhivski dan professional 
conference of international character where archivists and colleagues from the 
similar institutions in our country and abroad, can present their papers on certain 
archival subject. This kind of experience exchange is very important in order to 
improve the archival practice and overcome obstacles archivists come upon daily 
during their work. The conference is visited each year by colleagues from Hungary, 
Croatia and Bosnia. The conference is held at the Big Assembly room in the City 
Hall of Subotica. After the arrival and registration of the guests, the conference is 
opened by the welcoming speech of the Director and a musical act. The work part 
of the conference starts then, usually with one break. The archivists present their 
papers accompanied with a video presentation and with simultaneous translation 
into Hungarian from Serbian and vice versa. Since 2012, the Arhivski dani becomes a 
two day event. A professional workshop for the registry offices is held in our reading 
room on the first day, and then the main conference event occurs on the second day.

ARHIVSKI DAN DATE SUBJECT

The 1st ”Arhivski 
dan“

23.09.2008. Common issues for all Archives in region

The 2nd ”Arhivski 
dan“

23.09.2009. Archives and digitization

The 3rd ”Arhivski 
dan“

23.09.2010. Archives and cultural and educational activities

The 4th ”Arhivski 
dan“

21.09.2011. Local historiography and the Archives

The 5th ”Arhivski 
dan“

18.09.2012. Archives and Registry offices –  protection of 
archival material in creation

The 6th ”Arhivski 
dan“

20.09.2013. Archives and the public

The 7th ”Arhivski 
dan“

18.09.2014. Collections in the Historical Archives

The 8th ”Arhivski 
dan“

17.09.2014. The Archives and international collaboration

The 9th ”Arhivski 
dan“

23.09.2016. Archives and cultural and educational activities

The 10th ”Arhivski 
dan“

21.09.2017. The Archives between culture, science and  
administration

Every year since 2012, as a part of the conference event the day before the conference 
itself, a professional workshop is held in the Reading room of the Archives for the 
registry offices’ employees (usually for employees in educational and cultural 
institutions) about the administration and records arrangement. 

COLLABORATION AND 
SPECIALIZATION
Archivists had to adapt to contemporary social and media needs in the last decade. 
That can sometimes be challenging so constant improvement, learning, advice and 
the exchange of experiences are significant in order to overcome any obstacles. 
During the decade behind us, the archivists of the Historical Archives of Subotica have 
visited and took part in the events organized by other institutions like exhibitions, 
seminars, conferences, consultations, congresses, promotions, workshops, lectures 
etc. Some visits are traditional for our archivists, like visits to rest of the Historical 
Archives in Vojvodina, and abroad in Budapest, Szeged, Baja, Pécs, Osijek, Tuzla, 
Vukovar, Zagreb… There are also events we attend in museums and libraries.

Colleagues and fellow archivists also attend our conferences, exhibitions and events. 
The regular collaboration with neighboring countries Hungary, Croatia and Bosnia 
and Herzegovina is ongoing. In 2014 a Collaboration Contract has been signed 
with the Croatian State Archives in Zagreb. Employees of the Archives also attend 
meetings of the professional committees in Novi Sad and Belgrade and meetings of 
the Society of Archivists of Vojvodina and Serbia. The Historical Archives of Subotica 
has joined the international archival organization ICARUS in 2016.

The Archives regularly gives lectures to students of elementary and high schools 
about the importance of archival material and practice during which the students 
get familiar with the Archives’ activities and archival material.
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EMPLOYEES IN THE ARCHIVES
Next to many conditions that need to be met in order to achieve the expected quality 
of work and productivity, the structure of the staff is at the top most. The formation 
of the staff has changed over the years. Nowadays, besides the required educational 
level, an archivist must pass the professional exam given by the authorized 
institution, in our case The Archives of Vojvodina.

There are 20 employees in the Archives today, 10 of them with BA, MA or PhD degree, 
1 with vocational school degree, 6 with a high school diploma and 3 with elementary 
school diploma. Department for administration and general service (director, 
secretary, maintenance) has 7 employees, Department for Registry offices Records 
management has 2, Department for description and arrangement of the archival 
material has 9 employees plus one depot manager, and there is one employee in the 
Department for administration and IT.
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EXIBITIONS AND 
PUBLICATIONS
EXHIBITIONS

2009. – Archives and Schools: Archives and teachers; the exhibition was held at the 
Kostolanji Gymnasium.

2010. – City Halls of Subotica 1751–1828–1910; the exhibition was held in the City 
Hall vestibule. It was also displayed in Hungary in Szentes and Kiskunhalas and in 
Croatia.

2011. – Subotica on Old Charts and Maps; the exhibition was held in the City Hall 
vestibule. It was also displayed in Hungary in Kecskemét.

2015. – Sport Society Spartak; the exhibition was held to celebrate the 70 years of 
the formation and work of the sports society Spartak in Subotica, as a part of the 
Night of the Museums event on March 16 in the City Hall vestibule. 

2016. − 115 years of football club Bačka; the exhibition was held as a part of the 
Night of the Museums event on March 22 in the City Hall vestibule.

PUBLICATIONS

Finding aids

In the last decade the Archives managed to publish the most important archival 
finding aid, The Guide through Archival Fonds. The first book of the Guide was issued 
in 2012 and it contains descriptions of 220 fonds and collections and a Geographical 
Register and Register of Names. The second book of the Guide was issued in 2015 
and it contains descriptions of 270 fonds and collections and also Geographical 
Register and Register of Names. The translation of the first book in Hungarian was 
issued the same year as well.

Magazine

ExPannonia 11, Subotica, 2007.

ExPannonia 12–13, Subotica, 2009.

ExPannonia 14, Subotica, 2011.

ExPannonia 15–16, Subotica, 2012.

ExPannonia 17, Subotica, 2013.

ExPannonia 18, Subotica, 2014.

ExPannonia 19, Subotica, 2015.

ExPannonia 20, Subotica, 2016.

Monographs

Emil Libman, Građa za medicinsku bibliografiju Subotice (1828−2005), Subotica 
2008.

Emil Libman, Medicinska bibliografija Subotica 1825−2009, Subotica 2011.

Hovány Lajos, Sliv jezera Palić, Subotica 2016.

Catalogues

Zoran Vukelić, Stevan Mačković, Zolna Matijević, Subotičke gradske kuće – 
Szabadkai városházák 1751–1828–1910, Exhibition catalogue, 2010.

Zoran Vukelić, Stevan Mačković, Zolna Matijević, Subotica na starim kartama i 
mapama – Szabadka a régi térképek tükrében – Subotica on Old Charts and Maps, 
Exhibition catalogue, 2011.

DIGITAL ISSUES

Privilege of the Free Royal Town of Subotica from 1779, CD/DVD, 2009.
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PRO MEMORIA 
THE MOST PROMINENT 
ARCHIVISTS IN THE 
HISTORICAL ARCHIVES OF 
SUBOTICA

EMIL VOJNOVIĆ (1910−1986)

He was born in Timişoara, on June 28, 1910. He graduated from Gymnasium in his 
birthplace and Novi Vrbas. He was employed in an attorney’s office as a clerk from 
1931 to 1933. He graduated with a Bachelor’s degree from the Law University in 
Subotica in 1937 and a PhD in 1942 in Pécs.

He was appointed director of the Historical Archives in Subotica on December 1, 
1951. With his pioneer work, he set the foundation for the archival practice and 
theory in Subotica and further. He wrote numerous professional papers and articles 
which are published in professional journals such as Archival Review (Arhivski 
pregled), Archival Almanac (Arhivski almanah) and Levéltári Hiradó. From 1955 to 
1962 he was a member of the Editorial Board of the journals Archival Review, Archival 
Almanac, Archivist (Arhivist) and member of the Executive Board in the Archival 
Association. He was a member of other professional committees and boards as 
well. He was recognized as the best archivist and expert in the field in Yugoslavia. 
Next to Serbian, he spoke French, German, Romanian, Latin and Hungarian. He was 
granted the Oktobarska nagrada grada Subotice reward for his work in 1972. As the 
director of the Archives, he gave special attention to improvement and training of the 
employees. He initiated the exchange of archival material with other countries. He 
researched abroad about the history of Vojvodina. He retired in 1973. 

GAŠPAR ULMER (1915−2002)

He was born in Stanišić, Sombor municipality on April 13, 1915. He finished The 
Classical Archbishop Gymnasium in Travnik and he graduated in 1940 from The 
Faculty of Theology in Đakovo. He graduated from the vocational administration 
school in Marosvásárhely in 1944 during the occupation. After the Second World 
War he moved with his family to Subotica. He was employed in 1952 as an archivist 
due to his good knowledge of Latin, German, Hungarian and Serbian, when the 
Archival Region became City State Archives. At that point, the collective of the 
archives consisting of him, one more college and the director, presented the core 

of the professional body in the field.  He was the deputy director of the Archives for 
18 years so he took part in setting the grounds for archival science and archival 
activities. He was a member and the president of the Archives of Vojvodina Council. 
From 1974 he was part of professional group that annually worked in foreign archives 
(Hungary and Austria), researching the archival material concerning our country.

For his dedicated work he received numerous public acknowledgements some of 
which are Diploma sa medaljom Matice srpske in 1976; Diploma Opštine Bačka 
Topola in 1988; Oktobarska nagrada za naročita dostignuća iz oblasti društvenih 
delatnosti „Oslobođenje Subotice“ in 1989 and he was given the status of Honorary 
Citizen of the town Subotica in 1997.

MILAN DUBAJIĆ (1929−2007)

He was born in Novi Žednik on February 3, 1929. He finished elementary school in 
his birthplace and high school in Novi Sad and Subotica. He graduated from The 
Belgrade University of Philosophy, the History Department in 1957.

For a short while he worked as a teacher and a professor in Gymnasium in Subotica 
and he was employed as a curator in the City Museum in Subotica for 14 years. 
As a curator he researched about the labor movement and National Liberation 
War. He organized several exhibitions and published around 150 articles and two 
professional papers. He was a participant in the National Liberation Movement from 
1944 and a courier for the Kotar’s National Liberation Board Donji Lapac. He was a 
member of Young Communist League of Yugoslavia from June 1944 and a member 
of League of Communists of Yugoslavia from June 1948. He took part in many 
activities and organizations of these political parties.

He was appointed director of the Historical Archives on February 1, 1977. He was 
the director until November 1993. He worked as an archivist before he retired in 
February 1994.

JANOŠ DOBOŠ (1935−1998)

He was born on April 24, 1935 in Kanjiža. He finished elementary school in his 
birthplace and Gymnasium in Senta in 1953. He graduated from the Belgrade 
University of Philosophy in 1958 where he studied history. He worked as an 
elementary school teacher and later as a history professor in Gymnasium in Senta. 
From 1961 to 1962 he was the director of that school. He was employed at the 
historical archives as an archivist in 1965 and he was appointed director from 1972 
to 1979. He works as an archivist until 1985 and in the meantime he got a Masters 
degree in Zagreb with theses Registry systems in Archives in Vojvodina. He worked 
at The Historical Archives of Subotica until retirement in 1991. He was a member 
of professional committees and boards. He was a great expert in the field, a great 
historian and researcher and he is the author of many professional papers and a 
translator of textbooks. He is the co-founder of Society of Museum and Archives 
patrons Dudaš Đula in Senta in 1961. He was the editor for the Senćanske Sveske 
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periodical and the author of several monographs about Senta. He was the co-author 
of 14 publications and he published 20 papers in national and international journals, 
as well as many articles in newspapers about local history. He took part in the 
publication of Koreni, the first publication of The Historical Archives of Subotica.

He was rewarded for his work with public acknowledgements, Zlatna medalja grada 
Senta reward in 1968 and Spomen plaketa Zavičajnog saveza Mađarske reward in 
1998. 

LASLO MAĐAR (1937−1998)

He was born on June 3, 1937 in Hajdukovo near Subotica. He finished elementary 
school and Gymnasium in Subotica, and he graduated from the Belgrade University 
of Philology the German language and literature department in 1969. From 1964 
to 1975 he worked as elementary school German teacher in Hajdukovo. He was 
employed as an archivist in The Historical Archives of Subotica on September 1, 
1975 where he stayed until 1998. He spoke Hungarian, German. English, Italian in 
addition to Serbian and he improved Latin while working with the archival material. 
He worked with the older archival material. Due to his great interest in research 
work, he went abroad more than once to research (Hungary, Austria, and Slovakia). 
He was a contributor at the Institute of History at the University of Novi Sad from 
1982 to 1987, and from 1984 he was the member of the editorial board of Subotička 
monografija. He was a member of editorial board for every publication in The 
Historical Archives of Subotica. More than 300 of his articles in Hungarian, Serbian, 
English, German and Esperanto have been published in national and international 
journals and publications. He was granted two municipal rewards: Dr Ferenc 
Bodrogvari reward in 1996 and Pro urbe reward in 1998.

GABOR LALIJA (1951−2008)

He was born on October 14, 1951 in Subotica. He finished elementary school and 
Teachers school in Subotica. He got accepted at the Faculty of Science at the 
University of Novi Sad the Geography department. He was employed at The Historical 
Archives after which he graduated in 1981. He passed the professional archival exam 
in 1989 and he worked at the Department for Registry offices’ records management. 
He was interested in the history of economics and agriculture of North Bačka and 
he wrote about those subjects in several papers. He was an expert in viticulture and 
wine making and he was a member of Arena Zabatkiensis Winemaking Society in 
Subotica.

He was politically active as a member of The Alliance of Vojvodina Hungarians. 
He was active in his Municipality community office and humanitarian organization 
Kostolanji Deže. He was also the president of the executive board of the City Museum 
and a member of the editorial board of Bácsország magazine and Palicke novine 
newspaper.

MIRJANA DIMITRIJEVIĆ – BEBA (1929−1985)

She was born in 1929 in Subotica where she finished 
elementary school and Gymnasium, after which she 
graduated at the University of Philosophy in Zagreb. She 
started and ended her career at The Historical Archives of 
Subotica where she was employed in 1955 and retired in 
1983.

Most of her professional life she spent working on the 
archival material in Latin and made a huge contribution 
to interpretation and deciphering of the Latin words 
and abbreviations which are typical for administrative 
documentation language and not classic Latin. She took 

part in making of The Guide through Archival Fonds, a pioneer undertaking since that 
was the first issue of this most important finding aid in Vojvodina. She took interest 
in topics about health and medical conditions in the town, and she wrote several 
articles about archival science as well. She loved domestic and foreign literature and 
spoke several languages: Serbian, Hungarian, German, French, Russian, English and 
Latin. She was an unsurpassed editor.

MARIJA MILODANOVIĆ (1938−1984)

She was born in 1938 in Subotica. She finished elementary 
school and Teachers school in her birthplace. For a short 
while she worked as a teacher and later as a copy reader 
for 7 Nap magazine. In May 1961 she was employed at the 
Archives where she worked until the end of her life in 1984.

She was dedicated in her work with the researchers and 
tasks that surpassed her official position. She prepared 
archival material for exhibitions, microfilming and 
restoration. She worked on the description of numerous 
fonds and collections, mostly older archival material. 

She described and managed the archival material of the fond Engineers office of 
Subotica. She left us with Nazivi ulica u Subotici 1841−1981 (Szabadkai utcanevek 
1841−1981), a significant paper about the changes of the names of the streets 
through history of Subotica. She was appreciated by colleagues for her helpful 
nature and cooperative attitude, always willing to help with research. She wrote 
short versus for children.
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