
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izlo`ba 

 
Изложба 

"IZ DEPOA ARHIVA - ARHIVALIJE OD TEREZIJANSKOG 
DO MODERNOG DOBA" 

(Povodom obele`avawa 1.09. Dana grada Subotice i  jubileja - 50. godina od osnivawa 
ustanove Arhiva) 

 

 

Izlo`ba 

"IZ DEPOA ARHIVA - ARHIVALIJE OD TEREZIJANSKOG DO 

MODERNOG DOBA" 
(Povodom obele`avanja 1.09. Dana grada Subotice i  jubileja - 50. godina od osnivanja ustanove 

Arhiva) 
 

 

KiÄllÕtÄs 

"A LEVÜLTàR RAKTàRAIBçL - LEVÜLTàRI ANYAG MàRIA 

TERÜZIA KORàTçL NAPJAINKIG" 
(Szabadka vÄros napjÄnak - szeptember 1. megÏnneplÅse Ås a LevÅltÄr fennÄllÄsÄnak 50. 

ÅvfordulÆja alkalmÄbÆl) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 

Povod za prire|ivawe i postavku izlo`be pod nazivom "Iz depoa Arhiva - arhivalije od 
terezijanskog do modernog doba" je dvostruk: obele`avawe 1.septembra - Dana grada Subotice ali i  jubileja 
na{e ustanove - 50. godina od wenog osnivawa. 
 Samim izborom teme izlo`be poku{ali smo ukqu~iti i zadovoqiti oba ciqa, koja su formulisana u 
povodima za weno organizovawe, a oni su: izlo`iti najzna~ajnije dokumente koji se odnose na doga|aje od 1. 
septembra 1779. godine, vezane za progla{ewe Slobodnog kraqevskog grada Maria Teresipolis i 
instalirawe gradske uprave, ali i ujedno dati presek vrsta arhivalija (arhivske gra|e) koji odslikava deo 
raznovrsnosti i bogatstva materijala koji se ~uva u na{im depoima, prate}i razvoj oblika i formi 
arhivske gra|e, od tog - terezijanskog doba do modernog vremena. Time se ujedno, dodu{e posredno, mogu 
naslutiti i te{ko}e ali i uspesi, dometi i rezultati rada Arhiva u proteklih pola veka. 
 

oooOOOooo 
 
 Potreba za ~uvawem pisanih dokumenata se`e u same korene pismenosti ~ove~anstva. Od polovine 
18. veka i na ovim prostorima se zapa`a razvoj dr`avne organizacije i uprave koji prati i usavr{avawe 
administrativnog aparata, sistema kancelarijskog poslovawa, pa tada nastaju i kancelarijski arhivi koji su 
imali  zadatak da ~uvaju nastalu pisanu gra|u. Wihov zadatak je bio vezan za prakti~ne potrebe 
administracije, da budu mesta na kojima }e se ~uvati dokumenta koja mogu poslu`iti kao dokazna sredstva o 
ste~enim pravima i posedovawima. No, tek u drugoj polovini 19. veka, sa razvojem istoriografije kao nauke 
i u Subotici dolazi  do shvatawa da su arhivi nezaobilazna nalazi{ta validnih istorijskih izvora. Primer 

za to su istra`ivawa profesora suboti~ke Gimnazije I{tvana Ivawia (IvÄnyi IstvÄn), spovedena u arhivu 
tada{we gradske administarcije, koja su uspe{no krunisana i sadr`ajnom dvotomnom monografijom. 
 Tako se u pro{losti arhiva i arhivirawa,  u Subotici, mogu jasno razlikovati dva perioda. Prvi 
period zapo~iwe 1743. godine, kada se udaraju temeqi  organizovanom prikupqawu i ~uvawu gra|e nastale u 
pisarnicama organa vlasti. Ti postupci zapo~iwu odmah po uspostavqawu varo{kog Magistrata, gra|anskog 
organa politi~ko-upravne i sudske vlasti, juna 1743. godine, na osnovu privilegije izdate maja iste godine, 

kojom se na{ grad progla{ava privilegovanom komorskom varo{icom sa imenom Sent Marija  (Privilegiatum 
Oppidum Szent Maria ) i osloba|a vojne uprave. Pravi zamah i ta oblast, u sklopu zapo~etog sna`nog 

ekonomskog, politi~kog i kulturnog razvoja, dobija nakon 1779. godine i progla{ewa ovog naseqa slobodnim 

kraqevskim gradom - pod nazivom Maria Tereziopolis ( Libera regiaque civitatis Maria-Theresiopolis). 
 Takav status arhiva protegao se u ~itavom periodu Monarhije, a i u novoj jugoslovenskoj dr`avi 
nakon 1918. godine. Tek nakon Drugog sv. rata, u ~itavoj zemqi, pa tako i kod nas, pri{lo se formirawu 
arhivskih ustanova sa zadacima primerenim tokovima moderne arhivske slu`be. Time zapo~iwe drugi 
period uspostavqawem arhivskih podru~ja u ciqu za{tite arhivske gra|e. Arhivsko podru~je formirano je 
1946. godine i za grad Suboticu i Srez Ba~ku Topolu, da bi 1952. god., na osnovu re{ewa Izvr{nog odbora 
Gradskog narodnog odbora bila osnovana samostalna ustanova pod nazivom Gradska dr`avna arhiva u 
Subotici. Re{ewem Skup{tine sreza Subotica 1964.god., ustanova je dobila dana{wi naziv - Istorijski 

arhiv Subotica.  
 Trebalo je mnogo truda, `eqa i znawa da se u tom proteklom vremenskom periodu izgradi i na 
stru~nim temeqima oformi moderna arhivska ustanova. Zapo~ev{i sa samo jednim radnikom - rukovodiocem 
arhivskog podru~ja - Bla{kom Vojni} Hajdukom (od 1947.god.), bez ijedne prostorije, preko dobijawa 
prostora, depoa i kancelarija na 3. spratu Gradske ku}e - 1950. godine i prvog stru~nog radnika Emila 
Vojnovi}a,  do{lo se do kolektiva sa 16 zaposlenih ( a od toga 7 arhivista). Od vagona razbacane hartije, 
raspar~anog fonda Magistrata, stiglo se do preko 4500 du`nih metara  u 440 fondova ili zbirki, ve}inom 
obra|ene i sre|ene arhivske gra|e, nau~no informativnih sredstava - sumarnih i analiti~kih inventara i 
edicija sopstvenih izdawa. Od jedne neadekvatne prostorije, do 1657 kvadratnih metara depoa (a i ta 
povr{ina je nedovoqna za daqe preuzimawe novih koli~ina gra|e!) i kancelarija, put je koji je Arhiv 
prevalio u zadwem poluvekovnom periodu, od svog zasnivawa kao ustanove. Gledano u celini, i suboti~ki 
Arhiv je izrastao na talasu modernog shvatawa arhivske delatnosti, od prvobitnog ~uvara arhivalija samo 
kao pravnih sredstava (od 1743. do 1946. godine) u instituciju od op{teg dru{tvenog interesa, sa zadacima da 
se stara o gra|i, obra|uje je i za{ti}uje, te da zadovoqava nau~no istra`iva~ke i privatno pravne potrebe i 
zahteve stranaka i istra`iva~a, u prvom redu na poqu istoriografije.   
 

oooOOOooo 
  
 Najstariji dokument koji ~uva na{ Arhiv poti~e iz 1685. godine. Do vremena  uspostavqawa 
Magistrata (1743)  sa~uvano je samo jo{ nekoliko akata. Od te godine, mo`emo da pratimo ve} narastawe 
dobro sa~uvane celine materijala nastalog u radu tog gradskog organa. Period 19., a pogotovo  20. veka 
karakteri{e izuzetno pove}awe koli~ina pisanih dokumenata, a time i arhivske gra|e, zate~ene ili 
preuzete u Arhiv.  



 Danas razlikujemo slede}e velike grupe arhivalija (arhivske gra|e): isprave (poveqe, diplome), 
rukopisne kwige ( protokole, registre i druge kwige), spise sa svojim pomo}nim kwigama, rukopisne 
ostav{tine zna~ajnih porodica i li~nosti, karte, mape, planove, {tampani materijal, fotografije, audio-

vizulenu gra|u te magnetne zapise (diskete, CD, i sli~no). Sav taj razli~iti materijal mora da ispuwava 

jedan kriterijum da bi dospeo i ~uvao se u Arhivu - da poseduje kulturno-istorijsku vrednost i da je bio u 
sastavu registrature (pisarnice) stvaraoca  gra|e.  
 Izbor arhivalija, predmeta izlo`enih ovom prilikom, prikazuje upravo neke od najmarkantnijih 
primera tih pojedinih vrsta, od najstarijeg do novijeg vremena, te isto tako uporedo prati wihove promene 
po spoqa{wim i unutra{wim karakteristikama. Po~ev{i od privilegija gradu iz 1743. i 1779. godine, 
pisanih latinskom jezikom, preko rukopisnih kwiga i spisa iz Magistrata, do {tampane i na druge na~ine 
zabele`ene gra|e iz 20. veka. Ti dokumenti su samo mali deo bogatstva ba{tine pohrawene u na{im depoima.   
 
  Ova izlo`ba treba da poslu`i kao podsetnik na dosada{wi zna~aj i ulogu Arhiva, na to da ona mora 
i daqe da se razvija i ja~a, da bi i u novim dru{tvenim relacijama bila aktivno ukqu~ena u dru{tveni i 
kulturni `ivot na{ega grada i {ire zajednice. Istovremeno, ona daje priliku {iroj javnosti da se upozna 
sa raznovrsno{}u formi i oblika arhivalija, kao i sa nekim od kqu~nih dokumenata koji svedo~e o davno 
zapo~etom izrastawu Subotice u grad.   
 
 
U Subotici, avgusta 2002.     Stevan Ma~kovi}, arhivista, 
           direktor Istorijskog arhiva Subotica 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Povod za prire|ivanje i postavku izlo`be pod nazivom "Iz depoa Arhiva - arhivalije od terezijanskog do 

modernog doba" je dvostruk: obele`avanje 1. septembra - Dana grada Subotice, ali i  jubileja na{e ustanove - 50. 

godina od njenog osnivanja. 

 Samim izborom teme izlo`be poku{ali smo uklju~iti i zadovoljiti oba cilja koja su formulisana u povodima za 

njeno organizovanje, a  oni su: izlo`iti najzna~ajnije dokumente koji se odnose na doga|aje od 1. septembra 1779. 

godine, vezane za progla{enje Slobodnog kraljevskog grada Maria Teresipolis i instaliranje gradske uprave, ali i 

ujedno dati presek vrsta arhivalija (arhivske gra|e) koji odslikava deo raznovrsnosti i bogatstva materijala koji se ~uva 

u na{im depoima, prate}i razvoj oblika i formi arhivske gra|e, od tog - terezijanskog doba do modernog vremena. 

Time se ujedno, dodu{e posredno, mogu naslutiti i te{ko}e ali i uspesi, dometi i rezultati rada Arhiva u proteklih pola 

veka. 

 

oooOOOooo 

 

 Potreba za ~uvanjem pisanih dokumenata se`e u same korene pismenosti ~ove~anstva. Od polovine XVIII 

veka i na ovim prostorima se zapa`a razvoj dr`avne organizacije i uprave koji prati i usavr{avanje administrativnog 

aparata, sistema kancelarijskog poslovanja, pa tada nastaju i kancelarijski arhivi koji su imali zadatak da ~uvaju 

nastalu pisanu gra|u. Njihov zadatak je bio vezan za prakti~ne potrebe administracije, da budu mesta na kojima }e se 

~uvati dokumenta koja mogu poslu`iti kao dokazna sredstva o ste~enim pravima i posedovanjima. No, tek u drugoj 

polovini XIX veka, sa razvojem istoriografije kao nauke i u Subotici dolazi do shvatanja da su arhivi nezaobilazna 

nalazi{ta validnih istorijskih izvora. Primer za to su istra`ivanja profesora suboti~ke Gimnazije I{tvana Ivanjia (IvÄnyi 

IstvÄn), spovedena u arhivu tada{nje gradske administarcije, koja su uspe{no krunisana i sadr`ajnom dvotomnom 

monografijom. 

 Tako se u pro{losti arhiva i arhiviranja  u Subotici, mogu jasno razlikovati dva perioda. Prvi period  zapo~inje 

1743. godine, kada se udaraju temelji  organizovanom prikupljanju i ~uvanju arhivske gra|e. Ti postupci zapo~inju 

odmah po uspostavljanju varo{kog Magistrata, gra|anskog organa politi~ko-upravne i sudske vlasti, juna 1743. godine, 

na osnovu privilegije izdate maja iste godine, kojom se na{ grad progla{ava privilegovanom komorskom varo{icom sa 

imenom Sent Marija  (Privilegiatum Oppidum Szent Maria ) i osloba|a vojne uprave. Pravi zamah i ta oblast, u 

sklopu zapo~etog sna`nog ekonomskog, politi~kog i kulturnog razvoja, dobija nakon 1779. godine i progla{enja ovog 

naselja slobodnim kraljevskim gradom - pod nazivom Maria Tereziopolis ( Libera regiaque civitatis Maria-
Theresiopolis). 
 Takav status arhiva protegao se u ~itavom periodu Monarhije, a i u novoj jugoslovenskoj dr`avi nakon 1918. 

godine. Tek nakon II sv. rata, u ~itavoj zemlji, pa tako i kod nas, pri{lo se formiranju arhivskih ustanova sa zadacima 

primerenim tokovima moderne arhivske slu`be. Time zapo~inje drugi period uspostavljanjem arhivskih podru~ja u 

cilju za{tite arhivske gra|e. Arhivsko podru~je formirano je 1946. godine i za grad Suboticu i Srez Ba~ku Topolu, da 

bi 1952. god., na osnovu re{enja Izvr{nog odbora Gradskog narodnog odbora bila osnovana samostalna ustanova pod 

nazivom Gradska dr`avna arhiva u Subotici. Re{enjem Skup{tine sreza Subotica 1964.god., ustanova je dobila 

dana{nji naziv - Istorijski arhiv Subotica.  

 Trebalo je mnogo truda, `elja i znanja da se u tom proteklom vremenskom periodu izgradi i na stru~nim 

temeljima oformi moderna arhivska ustanova. Zapo~ev{i sa samo jednim radnikom - rukovodiocem arhivskog 

podru~ja - Bla{kom Vojni} Hajdukom (od 1947.god.), bez ijedne prostorije, preko dobijanja prostora, depoa i 

kancelarija na III spratu Gradske ku}e - 1950. godine i prvog stru~nog radnika Emila Vojnovi}a,  do{lo se do 

kolektiva sa 16 zaposlenih (od toga 7 arhivista). Od vagona razbacane hartije, raspar~anog fonda Magistrata, stiglo se 

do preko 4500 du`nih metara  u 440 fondova ili zbirki, ve}inom obra|ene i sre|ene arhivske gra|e, nau~no 

informativnih sredstava - sumarnih i analiti~kih inventara i edicija sopstvenih izdanja. Od jedne neadekvatne 

prostorije, do 1657 kvadratnih metara depoa (a i ta povr{ina je nedovoljna za dalje preuzimanje novih koli~ina 

gra|e!) i kancelarija, put je koji je Arhiv prevalio u zadnjem poluvekovnom periodu, od svog zasnivanja kao ustanove. 

Gledano u celini, i suboti~ki Arhiv je izrastao na talasu modernog shvatanja arhivske delatnosti, od prvobitnog ~uvara 

arhivalija samo kao pravnih sredstava (od 1743. do 1946. godine) u instituciju od op{teg dru{tvenog interesa, sa 

zadacima da se stara o gra|i, obra|uje je i za{ti}uje, te da zadovoljava nau~no istra`iva~ke i privatno pravne potrebe i 

zahteve stranaka i istra`iva~a, u prvom redu na polju istoriografije   

 

oooOOOooo 

 Najstariji dokument koji ~uva na{ Arhiv poti~e iz 1685. godine. Do vremena  uspostavljanja Magistrata 

(1743)  sa~uvano je samo jo{ nekoliko akata. Od te godine, mo`emo da pratimo ve} narastanje dobro sa~uvane celine 

materijala nastalog u radu tog gradskog organa. Period XIX, a pogotovo  XX veka karakteri{e izuzetno pove}anje 

koli~ina pisanih dokumenata, a time i arhivske gra|e, zate~ene ili preuzete u Arhiv.  

 Danas razlikujemo slede}e velike grupe arhivalija (arhivske gra|e): isprave (povelje, diplome), rukopisne 

knjige ( protokole, registre i druge knjige), spise sa svojim pomo}nim knjigama, rukopisne ostav{tine zna~ajnih 

porodica i li~nosti, karte, mape, planove, {tampani materijal, fotografije, audio-vizulenu gra|u te magnetne zapise 

(disketa, CD, i sli~no). Sav taj razli~iti materijal mora da ispunjava jedan kriterijum da bi dospeo i ~uvao se u Arhivu 

- da poseduje kulturno-istorijsku vrednost i da je bio u sastavu registrature (pisarnice) stvaraoca  gra|e.  



 Izbor arhivalija, predmeta izlo`enih ovom prilikom, prikazuje upravo neke od najmarkantnijih primera tih 

pojedinih vrsta, od najstarijeg do novijeg vremena, te isto tako uporedo prati njihove promene po spolja{njim i 

unutra{njim karakteristikama. Po~ev{i od privilegija gradu iz 1743. i 1779. godine, pisanih latinskom jezikom, preko 

rukopisnih knjiga i spisa iz Magistrata, do {tampane i na druge na~ine zabele`ene gra|e iz XX veka. Ti dokumenti su 

samo mali deo bogatstva ba{tine pohranjene u na{im depoima.   

 

  Ova izlo`ba treba da poslu`i kao podsetnik na dosada{nji zna~aj i ulogu Arhiva, na to da ona mora i dalje da 

se razvija i ja~a, da bi i u novim dru{tvenim relacijama bila aktivno uklju~ena u dru{tveni i kulturni `ivot na{ega grada 

i {ire zajednice. Istovremeno, ona daje priliku {iroj javnosti da se upozna sa raznovrsno{}u formi i oblika arhivalija, 

kao i sa nekim od klju~nih dokumenata koji svedo~e o davno zapo~etom izrastanju Subotice u grad.   

 

 

U Subotici, avgusta 2002.     Stevan Ma~kovi}, arhivista, 

             direktor Istorijskog arhiva Subotica  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “ A Levéltár raktáraiból – levéltári anyag Mária Terézia korától napjainkig” elnevezésű kiállítás megrendezésének  

kettős indítéka van: egyik szeptember elsejének, Szabadka város napjának megünneplése, a másik intézményünk 

megalakulásának 50. évfordulója. 

 Már a kiállítás témájának megválasztásával igyekeztünk eleget tenni azoknak a céloknak, melyek megszervezésének 

indokoltságát hivatottak bizonyítani, vagyis elsősorban kiállítani mindazokat a legjelentősebb dokumentumokat, melyek az 

1779. szeptember 1. utáni időből származnak, és Maria Theresiopolis Szabad királyi város kikiáltásával, valamint  a városi 

kormányzat kinevezésével kapcsolatosak. Másodsorban  a raktárainkban található levéltári anyag sokféleségére és 

gazdagságára  is szerettünk volna rámutatni, nyomon követve ezen anyag kialakulását Mária Terézia idejétől egészen máig. 

Ezzel párhuzamosan, igaz csak közvetetten, rávilágíthattunk a Levéltár munkáját fémjelző nehézségekre, sikerekre, 

eredményekre az elmúlt 50 év folyamán. 

 

oooOOOooo 

 

 Az írásos emlékek megőrzésének igénye az emberiség írásosságának hajnaláig nyúlik vissza. Vidékünkön a 18. 

század közepétől tapasztalható az állami szervek és a közigazgatás fejlődése, melyet a közigazgatási szervek és az ügyintézés 

rendszerének tökéletesedése követ, így ezekre az időkre tehető az irattárak kialakulása, melyeknek feladata a létrejött írott 

anyag megőrzése volt. E feladatok igen gyakorlatiasan kötődtek az irodai ügyintézés folyamatához, egyszerűen olyan helyeket 

jelentettek, ahol azokat az iratokat őrizték, melyek a szerzett tulajdonjogok és birtokjogok bizonyítására szolgálhattak. 

 Szabadkán is valójában csak a 19. század második felében, a történetírás tudományának fejlődésével tudatosodik a 

tény, hogy az irattárak a valós történelmi források megkerülhetetlen lelőhelyei. Bizonyíték erre Iványi Istvánnak, a szabadkai 

Gimnázium tanárának kutatása, melyet az akkori városi közigazgatás irattárában végzett, melynek eredményeként kétkötetes 

tartalmas monográfia jelent meg. 

 A szabadkai irattár és adattárolás múltjában világosan elkülöníthető két időszak. Az első 1743-ban kezdődik, amikor 

lefektették a levéltári anyag szervezett begyűjtésének és megőrzésének alapköveit. E tevékenység közvetlenül a városi 

Magisztrátus, a politikai-igazgatási és igazságügyi hatalom polgári szervének megalakulása után veszi kezdetét 1743. 

júniusában, a  májusban kiadott kiváltságlevél alapján, mellyel városunk Szent Maria néven (Privilegiatum Oppidum Szent 

Maria) kiváltságos kamaravárosi kinevezést nyert, és ezzel mentesült a katonai igazgatás alól. Az irattári tevékenység igazi 

lendületet azonban csak 1779 után, az erőteljes gazdasági, politikai és kultúrális fejlődés idején kap, ami egybeesik a település 

szabad királyi várossá (Libera regiaque civitas Maria-Theresiapolis) való kinevezésével. 

 Ey a helyzet jellemezte a levéltárat a Monarchia egész időszakában, ugyanígy az 1918. után megalakult új jugoszláv 

államban is. Akárcsak az egész országban, nálunk is csak a II. Világháború befejezése után vette kezdetét a korszerű levéltári 

szolgálat követelményeinek megfelelő levéltári intézményrendszer megszervezése. A levéltári anyag megőrzésének céljából 

levéltári körzeteket alakítanak ki, mellyel valójában kezdetét veszi a második időszak. 1946-ban megalakult a Szabadka várost 

és Topolya járást felölelő levéltári körzet, melyet 1952-ben a Városi Népbizottság Végrehajtó bizottságának végzése alapján 

egy önálló intézmény vált fel Szabadkán Városi Állami Leváltár néven . 1964-ben  A Szabadkai Járás Képviselő-testületének 

döntése alapján az intézmény megkapja mai elnevezését: Szabadkai Történelmi Levéltár. 

 Az elmúlt időszakban rengeteg igyekezetre, akaraterőre és szaktudásra volt szükség ahhoz, hogy kialakuljon és 

szakmai alapokon megszerveződjön egy korszerű levéltári intézmény. Egyetlen alkalmazottal – a levéltári körzet vezetőjével – 

Vojnić Hajduk Blaškoval (1947-től), kezdetben egyetlen helység nélkül, majd 1950-ben a Városháza harmadik emeletén 

megkapott raktárak és irodahelységeken át, valamint Vojnović Emillel, az első szakmunkatárssal, eljutottunk egy 16 tagot 

számláló munkaközösségig, melyből heten képzett levéltárosok. A többvagonnyi szétszórt irat, a Magisztrátus megtizedelt 

majd egyesitett anyagának feldolgozása után most mintegy 4500 folyóméter anyag 440 fond és gyűjteményben áll 

rendelkezésünkre, a többnyire rendszerezett levéltári anyag egyenes használat útján, illetve a tudományos-tájékoztató 

eszközök – összegző és analitikus leltárak, valamint saját kiadványaink formájában kerülhet nyilvánosságra. A célnak nem 

megfelelő egyetlen helyiségtől a ma használatos 1657 négyzetméternyi depóig (amely terület a további levéltári anyag 

befogadására máris szűkösnek bizonyul !) és irodahelyiségek jelentik azt a területi terjeszkedést, mely a Levéltárat az elmúlt 

fél évszázadban jellemzi, intézménnyé válásától mindmáig. Egészében tekintve, a Szabadkai Levéltár is a korszerű levéltári 

tevékenység felfogásának útján haladt, amely az adatok elsődleges jogi felhasználását jelentő megőrzésétől (az 1743-tól 1946-

ig terjedő időszakban) az általános társadalmi érdekeket képviselő intézmény irányában fejlődött, olyan célokat maga elé 

tűzve, mint az anyag  gondozása, feldolgozása és megóvása, valamint a tudományos kutatómunka, a magánszemélyek és 

kutatók magánjellegű és jogigényléseinek, kérelmeinek kielégítése, elsősorban a történetírás területén. 

 

OooOOOooo 

 

 A levéltárunkban őrzött legrégibb okirat 1685-ből származik. A Magisztrátus megalakításának dátumáig (1743.) 

csupán néhány irat található meg. Ettől az időponttól kezdve azonban már nyomon követhetjük a városi igazgatási szerv 

munkájának jól megőrzött és egyre duzzadó írásos emlékeit. A 19. századra, de különösen  a 20. századra az írott 

dokumentumok feltűnő sokasága, ezzel együtt a fellelt és a Levéltárba átvett anyag növekedése jellemző. 

 A levéltári anyagot ma a következő jelentősebb csoportokba sorolhatjuk: okiratok (okmányok, oklevelek), kézzel írott 

könyvek (jegyzőkönyvek, iktató-  és más könyvek), iratok a hozzájuk tartozó segédkönyvekkel,  jelentősebb családi és 

személyes alapítványok kéziratai, térképek, tervek, nyomtatványok, fényképek, audio-vizuális anyagok, ezen kívül más, 

korszerű (hajlékony lemezre, CD-re rögzitett) adatok. Mindezeknek az adatoknak egyetlen mércének kell megfelelniük - 

kultúrtörténeti szempontból értékesnek kell lenniük, és ezen belül az iratképző szerv irattárából kell származniuk. 

 A most kiállításra kerülő tárgyak a fent említett csoportok legjellemzőbb példái, melyek tükrözik ezek formai és 

tartalmi változásait a kezdetektől egészen napjainkig. A latinul írott, 1743-ban és 1779-ban megjelent kiváltságlevelektől 



kezdve, a Magisztrátus által közzétett kézzel írott iratokon át, a 20. században megjelent, nyomtatott vagy más módon 

közzétett anyag tekinthető itt meg, amely csak egy kis töredéke annak a gazdagságnak, amelyet levéltárunk őriz. 

 E kiállítás elsődleges célja, hogy rávilágítson a Levéltár jelentőségére és szerepére, arra, hogy ennek az intézménynek 

továbbra is fejlődnie és erősödnie kell, hogy tevékenyen hozzájáruljon városunk és tágabb környezetünk társadalmi és 

kultúrális fejlődéséhez. Ugyanakkor lehetőséget nyújt arra, hogy a nagyközönség végre megismerkedjen a levéltárban rejlő 

anyagok tartalmi és alaki sokszínűségével, valamint azokkal a kulcsfontosságú okiratokkal, melyek Szabadka várossá való 

alakulásának régen megkezdett folymatát bizonyítják. 

 

Szabadka, 2002. augusztusa 

 

      Mačković Stevan, levéltáros, 

    a Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatója  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



POPIS IZLO@ENIH PREDMETA: 
 
 
PRIVILEGIJE I DIPLOME 
 
1. Privilegija komorske varo{i Sent Marija iz 1743. godine  (IAS, F:164.2. dipl. br.4) 
2. Ve~iti ugovor  grada sklopqen sa  Ma|arskom kraqevskom komorom 1743. godine (IAS, F:164.2. dipl. br.5) 
3. Privilegija Slobodnom kr. gradu Marija Tereziopol iz 1779. godine  (IAS, F:164.3. dipl. br.9) 

4. Masonska diploma Jakoba Vojni}a de Baj{a iz 1872. godine (IAS, F:001.16. II/1.fol.65) 

5. Osniva~ko pismo Gospodarskog dru{tva gradova Baje, Subotice, Sombora i Novog Sada u Ba~bodro{koj  
`upaniji 1880. godine za Lajo{a Pilasanovi}a (IAS, F:164.7. dipl. br.22) 

6. Diploma Karoqa Biroa iz 1907. godine (IAS, F:002. 941/eln.1907.) 

  
 
KARTE:       
 
7. Subotica na karti na~iwenoj izme|u 1514-1528. od strane dijaka Lazara (IAS, F:3.3.3.124) 

8. Subotica na detaqu karte V. Laziusa iz XVI veka (IAS, F:3.3.3.1.) 
9. Subotica iz 1697. godine i logor Eugena Savojskog - crte` perom i akvarel (IAS, F:3.2.2.100. i F:3.2.2.0.) 
10. Subotica na karti Ba~ke iz 1740. godine (IAS, F:3.3.3.41.) 
11. Subotica i okolina na karti in`. K. J. Kajsera iz 1747. godine (IAS, F:3.3.2.1.) 
12. Detaqna karta grada iz 1778. godine in`ewera K. L. Kova~a (IAS, F:3.3.1.67.) 
13. Karta iz 1783. godine (IAS, F:3.3.2.74) 
14. Karta in`. G. Vla{i}a: Subotica sa pustarama iz 1789. godine (IAS, F:3.1.3.17.) 
15. Subotica u 1805. godini - detaq iz atlasa Antala Bauera (IAS, F:3.3.2.99.) 
16. Mapa uli~ne mre`e Subotice iz 1884. godine (IAS, F: 3.2.1.6.) 
17. Katastarska karta iz 1882. godine sekcija br. 120 (IAS, F:277.30.) 
18. Mapa mre`e ulica iz 1911. godine (IAS, F: 3.2.1.10.) 
19. Plan ulica  iz 1921. godine (IAS, F:3.1.1.15.) 
20. Pregledna karta za kolnike u Subotici iz 1927. godine (IAS, F:3.1.1.14.) 
21. Mapa Subotice i Pali}a iz 1928. godine (IAS, F:3.2.1.20) 
22. Mapa atara Subotica iz 1948. godine ( IAS, F: 3.3.2.63.) 
23. Plan ulica iz 1968. godine ( IAS, F: 3.2.1.56.) 
24. Pregledna karta komune Subotica iz 1967. godine (IAS, F:3.2.2.94.) 
 
 
PROJEKTI 
 

25. Prva Gradska ku}a iz 1751. godine (IAS, F:172.VI.18.) 

26. Projekat prve katedrale grada sagra|ene izme|u 1773-1798. godine (IAS, F:272. 24.B.18/aec.1798.) 

27. Plan crkve Sv. Terezije iz 1783. godine (IAS, F:008. 24.B.33/Glud.1788-1790) 

28. Plan Ludo{kog jezera iz 1839. godine sa osvrtom na tr{~ane delove (IAS, F:272. 20.B.106/aec.1839.) 
29. Projekat U~iteqske {kole iz 1891. godine (IAS, F:275.40.2. fol 138.) 
30. Projekat Sreskog suda u Ba~koj Topoli iz 1898. godine (IAS, F:281.) 
31. Projekti Gradske ku}e /1908-1912/ tre}e po redu (IAS, F:275.53. fol.50, 12, 60, 61.) 
32. Projekti "Sokolskog doma" iz 1924, 1930. i 1941. godine (IAS, F:275.68.2. fol.3 i 60, F:275.70. fol. 1 i F:275.71.1. fol.2-9) 
33. Projekat Upravne zgrade NO sreza Subotica iz 1961. godine (IAS, F:138.) 
 
FOTOGRAFIJE 
 
34. Fotografije iz zbirke fotografija Istorijskog arhiva u Subotici (IAS, F:180.) 
 
 
PLAKATI 
 
35. Proglas zemaqske uprave Srpske Vojvodine i Tami{kog Banata iz 1852. godine o uvo|ewu prekog suda (IAS, F:018. 1.) 
36. Objava u vezi izbora ~lanova Gradske skup{tine iz 1898. godine (IAS, F:018. 68.) 
37. Proglas u vezi 15. godi{wice oslobo|ewa grada (1933.), (IAS, F:018. 380.) 
38. Naredba za mobilizaciju svih Slavena (23.10.1944.), (IAS, F:018. 446.) 
39. Parola "I posle Tita - Tito" (1982), (IAS, F:018. 747.). 
40. Kandidaciona lista OK SSRNV za predsednika Skup{tine op{tine Subotica (1990), (IAS, F:018. 1381).   
      
 
TRODIMENZIONALNI PREDMETI 
 
Pe~ati 
 

41. Otisak najstarijeg pe~ata grada (1690-1743) na spisu iz 1739. godine. (IAS, F:179. III/23) 

42. Otisak pe~ata grada koji je bio u upotrebi od 1743. godine (IAS,F:178.) 
43. Otisak pe~ata grada u vosku iz 1845. godine (IAS. F:178.) 
44. Pe~ati iz zbirke pe~ata Arhiva (F:178.) 
 
Kancelarijska oprema i pribor  
 

45. Pisa}a ma{ina Andervud (Underwood), aparat za umno`avawe (Cyklograf Rog), te sitan kancelarijski pribor: spajalice , gumice, 
pero ... 
 
 

 
 



 

KWIGE 
 
Zapisnici, delovodnici, indeksi, mati~ne kwige 
 
46. Kwiga zapisnika Magistrata iz 1743. godine (IAS, F:261.1.) 
47. Kwiga zapisnika gradskih sednica iz 1779. godine (IAS, F:272.1.) 
48. Kwiga zapisnika ekonomskih sednica Magistrata iz 1831. godine (IAS, F:272.418) 
49. Kwiga zapisnika Gradske uprave iz 1900. godine (IAS, F:002.) 
50. Zapisnici Gradskog poglavarstva iz 1934. godine ( IAS, F:047.12.) 
51. Kwiga zapisnika Gradskog narodnooslobodila~kog odbora iz 1944. godine (IAS,F:068.) 
52. Zapisnici op{tine Subotica iz 1963. godine (IAS, F:425.) 
53. Delovodnik Gradskog poglavarstva iz 1938. godine (IAS, F:047.227.) 
54. Delovodnik Gradske uprave iz 1943. godine (IAS, F:060.) 
55. Indeks uz delovodnik Gradskog narodnog odbora iz 1946. godine ( IAS, F:068.) 
56. Mati~na kwiga u~enika suboti~ke Gimanzije za {kolsku 1852/53. godinu (IAS, F:019.32.) 
 
 
SPISI 
 
57. Prvi zavedeni spis iz 1743. godine ( IAS, F:261.21.1. br.1/1743.) 
58. Prvi Satut (policijska objava) grada iz 1745. godine (IAS, F:179. I/38.) 
59. Najstariji testament sa~iwen je 1748. godine (IAS, F:261.22.1. br. 21/1748.) 

60.Popis zanatlija 1796. godine  (IAS,F:272. 15.A.29/pol.1876. fol 29.) 

61. Dokumenti iz serije spisa Magistrata "Naredbe namesni~og ve}a" iz 1779. godine (IAS, F:272. 3.A.3/pol.1779.) 
62. Izbor gradona~elnika Jovana Su~i}a 1796. godine  (IAS, F:272.82. fol.74.) 

63. Cehovsko pismo tesara iz 1815-1817. godine sa vedutom grada Subotice (IAS, F:172.VI.18.) 
64. Zemaqski popis stanovni{tva 1828. godine (IAS, F:272.2007.) 
65. Spisak zanatlija iz 1854. godine (IAS, F:011. 663/1854.)  

66. Vandrovska kwi`ica ~izmara Jo`efa [inkovi}a (IAS, F:002. 751/polg.1861.) 

67. Hrtovski ~arda{ iz 1879. godine povodom natecawa hrtova, posve}en Jakobu Vojni}u iz Baj{e  (IAS, F:001.25. VI/3.2. fol.1.) 

68. Skica kanala od Pali}kog , preko Krvavog, do Ludo{kog jezera (IAS, F:002. 6495/polg.1881.) 
69. Privremeni inventar suboti~kog Dru{tva muzeja i javne biblioteke iz 1906. godine i odluka o imenovawu ~uvara Gradskog muzeja iz 

1920. godine (IAS, F:002. II-79/1915.) 
70. Memorandumi suboti~kih firmi iz perioda 1912-1946. godine (IAS, iz raznih fondova F: 002, 043, 047, 068, 235 ...) 
71. Deonice (1923) i obveznice (1915) Op{te kreditne banke DD Subotica (IAS, F:043.489.) 
72. Ponude proizvo|a~a i distributera po konkursu za nabavku automobila za polivawe ulica i odluka Senata o nabavci iz 1929. godine 

(IAS, F:047.1392. XV-245/1929.) 

73. Pravila suboti~ke Gradske biblioteke iz 1937. godine (IAS, F:047. IV-1049/1937.) 
74. Dvovlasni~ka prolaznica Jovana Mancingera iz 1940. godine (IAS, F:070. 3337/1945.) 

75. Akt o osnivawu Gradske dr`ave arhive u Subotici - 1952. (IAS, F:068. IV-1511/1952.) 
76. Spis o priznavawu radnog sta`a iz 1957. godine sa radnim kwi`icama (IAS, F:068. Radni~ke kwi`ice 32585/1957.) 
77. Iz prepiske suboti~ke firme ITK Ba~kaprodukt: minte perja i tkanina iz 1968. godine (IAS, F:195.233.) 
78. Ste~ajni spisi suboti~ke firme "Velehem" iz 1999 i 2000. godine (IAS, F:445.) 
79. Elektronske i druge vrste zapisa (disketa, CD plo~a, mikrofilm, magnetofonska traka ...) 
 
Prilozi spisa: novine, kwige, bro{ure, prospekti 
 

80. Suboti~ki vesnik (Szabadkai Hirlap) 1887. (IAS, F:002. 11346/polg.1887.) 

81. Dnevni glasnik (Napi KÎzlÎny) 1899. (IAS, F:002. XII-77/1899.) 

82. Nezavisnost (FÏggetlensÅg) 1907. (IAS, F:032. FÎisp.500/1906.) 

83. Ba~ki dnevnik (BÄcskai Naplê) 1910. (IAS, F:002. eln.1207/1910.) 

84. Suboti~ke sportske novine (Szabadkai sport (UjsÄg)) 1911. (IAS, F:002. eln.794/1913.) 

85. Jutarwe novine (Reggeli UjsÄg) 1911. (IAS, F:002. KB. XI-650/1913.) 

86. Ba~ki vesnik (BÄcskai Hirlap) 1915. (IAS, F:002. Finansijski spisi ekonomskog odeqewq. br. 31/1915) 

87. Severna Po{ta 1923. (IAS. F:047.1375. XIV-83/1923.) 

88. Nova Po{ta 1923. (IAS, F:047.1375.  XIV-83/1923.) 

89. Neven 1928. (IAS, F:047.1729. 235/1928.) 

90. Tribuna 1936. (IAS, F:047.1472. IV-463/1936.) 

91. Aprilske novine (àprilisi UjsÄg) 1938. (F:276.91. K{t.3/1938.) 
92. Slu`beni list za zauzeti Jugoslovenski teritorij 1941. (IAS, Zbirka slu`benih listova) 
93. Narodne novine 1941. (IAS, Zbirka slu`benih listova) 

94. Dunavske novine (Donauzeitung) 1941. (IAS, Zbirka slu`benih listova) 

95. Hrvatska rije~ 1952. (IAS, F:100.68. 1532/1952.) 

96. Pravila kupali{ta "Pali}" iz 1887. godine (IAS, F:002. 5350/polg.1886.) 
97. Prospekt bawe Pali} iz 1917. godine  
 
 INFORMATIVNA SREDSTVA 
 
98. Vodi~, sumarni i analiti~ki inventari fondova i zbirki  
 
 JEDINICE PAKOVAWA 
  
99. Fascikle, registratori i arhivske kutije. 
100. Fotografije depoa Arhiva i arhivske gra|e. 
 

  

 

 



POPIS IZLO@ENIH PREDMETA: 

 

PRIVILEGIJE I DIPLOME 

 

 

1. Privilegija komorske varo{i Sent Marija iz 1743. godine  (IAS, F:164.2. dipl. br.4) 

2. Ve~iti ugovor  grada sklopljen sa  Ma|arskom kraljevskom komorom 1743. godine (IAS, F:164.2. dipl. br.5) 

3. Privilegija Slobodnom kr. gradu Marija Tereziopol iz 1779. godine  (IAS, F:164.3. dipl. br.9) 

4. Masonska diploma Jakoba Vojni}a de Baj{a iz 1872. godine (IAS, F:001.16. II/1.fol.65) 

5. Osniva~ko pismo Gospodarskog dru{tva gradova Baje , Subotice, Sombora i Novog Sada u Ba~bodro{koj `upaniji 1880. godine za Lajo{a 

Pilasanovi}a (IAS, F:164.7. dipl. br.22) 

6. Diploma Karolja Biroa iz 1907. godine (IAS, F:002. 941/eln.1907.) 

 

 

KARTE:       

 

7. Subotica na karti na~injenoj izme|u 1514-1528. od strane dijaka Lazara (IAS, F:3.3.3.124) 

8. Subotica na detalju karte W. Laziusa iz XVI veka (IAS, F:3.3.3.1.) 

9. Subotica iz 1697. godine i logor Eugena Savojskog - crte` perom i akvarel (IAS, F:3.2.2.100. i F:3.2.2.0.) 

10. Subotica na karti Ba~ke iz 1740. godine (IAS, F:3.3.3.41.) 

11. Subotica i okolina na karti in`. C. J. Kayssera iz 1747. godine (IAS, F:3.3.2.1.) 

12. Detaljna karta grada iz 1778. godine in`enjera C. L. Kova~a (IAS, F:3.3.1.67.) 

13. Karta iz 1783. godine (IAS, F:3.3.2.74) 

14. Karta in`. G. Vla{i}a: Subotica sa pustarama iz 1789. godine (IAS, F:3.1.3.17.) 

15. Subotica u 1805. godini - detalj iz atlasa Antala Bauera (IAS, F:3.3.2.99.) 

16. Mapa uli~ne mre`e Subotice iz 1884. godine (IAS, F: 3.2.1.6.) 

17. Katastarska karta iz 1882. godine sekcija br. 120 (IAS, F:277.30.) 

18. Mapa mre`e ulica iz 1911. godine (IAS, F: 3.2.1.10.) 

19. Plan ulica  iz 1921. godine (IAS, F:3.1.1.15.) 

20. Pregledna karta za kolnike u Subotici iz 1927. godine (IAS, F:3.1.1.14.) 

21. Mapa Subotice i Pali}a iz 1928. godine (IAS, F:3.2.1.20) 

22. Mapa atara Subotica iz 1948. godine ( IAS, F: 3.3.2.63.) 

23. Plan ulica iz 1968. godine ( IAS, F: 3.2.1.56.) 

24. Pregledna karta komune Subotica iz 1967. godine (IAS, F:3.2.2.94.) 

 

 

PROJEKTI 

 

25. Prva Gradska ku}a iz 1751. godine (IAS, F:172.VI.18.) 

26. Projekat prve katedrale grada sagra|ene izme|u 1773-1798. godine (IAS, F:272. 24.B.18/aec.1798.) 

27. Plan crkve Sv. Terezije iz 1783. godine (IAS, F:008. 24.B.33/Glud.1788-1790) 

28. Plan Ludo{kog jezera iz 1839. godine sa osvrtom na tr{~ane delove (IAS, F:272. 20.B.106/aec.1839.) 

29. Projekat U~iteljske {kole iz 1891. godine (IAS, F:275.40.2. fol 138.) 

30. Projekat Sreskog suda u Ba~koj Topoli iz 1898. godine (IAS, F:281.) 

31. Projekti Gradske ku}e /1908-1912/ tre}e po redu (IAS, F:275.53. fol.50, 12, 60, 61.) 

32. Projekti "Sokolskog doma" iz 1924, 1930. i 1941. godine (IAS, F:275.68.2. fol.3 i 60, F:275.70. fol. 1 i F:275.71.1. fol.2-9) 

33. Projekat Upravne zgrade NO sreza Subotica iz 1961. godine (IAS, F:138.) 

 

 

FOTOGRAFIJE 

 

34. Fotografije iz zbirke fotografija Istorijskog arhiva u Subotici (IAS, F:180.) 

 

 

PLAKATI 

 

35. Proglas zemaljske uprave Srpske Vojvodine i Tami{kog Banata iz 1852. godine o uvo|enju prekog suda (IAS, F:018. 1.) 

36. Objava u vezi izbora ~lanova Gradske skup{tine iz 1898. godine (IAS, F:018. 68.) 

37. Proglas u vezi 15. godi{njice oslobo|enja grada (1933.), (IAS, F:018. 380.) 

38. Naredba za mobilizaciju svih Slavena (23.10.1944.), (IAS, F:018. 446.) 

39. Parola "I posle Tita - Tito" (1982), (IAS, F:018. 747.). 

40. Kandidaciona lista OK SSRNV za predsednika Skup{tine op{tine Subotica (1990), (IAS, F:018. 1381).    

     

 

TRODIMENZIONALNI PREDMETI 

 

Pe~ati 

 

41. Otisak najstarijeg pe~ata grada (1690-1743) na spisu iz 1739. godine. (IAS, F:179. III/23) 

42. Otisak pe~ata grada koji je bio u upotrebi od 1743. godine (IAS,F:178.) 

43. Otisak pe~ata grada u vosku iz 1845. godine (IAS. F:178.) 

44. Pe~ati iz zbirke pe~ata Arhiva (F:178.) 

 

Kancelarijska oprema i pribor  

 

45. Pisa}a ma{ina "Underwood", aparat za umno`avanje "Cyklograf Rog", te sitan kancelarijski pribor: spajalice , gumice, pero ... 

 



 

KNJIGE 

 

Zapisnici, delovodnici, indeksi, mati~ne knjige 

 

46. Knjiga zapisnika Magistrata iz 1743. godine (IAS, F:261.1.) 

47. Knjiga zapisnika gradskih sednica iz 1779. godine (IAS, F:272.1.) 

48. Knjiga zapisnika ekonomskih sednica Magistrata iz 1831. godine (IAS, F:272.418) 

49. Knjiga zapisnika Gradske uprave iz 1900. godine (IAS, F:002.) 

50. Zapisnici Gradskog poglavarstva iz 1934. godine ( IAS, F:047.12.) 

51. Knjiga zapisnika Gradskog narodnooslobodila~kog odbora iz 1944. godine (IAS,F:068.) 

52. Zapisnici op{tine Subotica iz 1963. godine (IAS, F:425.) 

53. Delovodnik Gradskog poglavarstva iz 1938. godine (IAS, F:047.227.) 

54. Delovodnik Gradske uprave iz 1943. godine (IAS, F:060.) 

55. Indeks uz delovodnik Gradskog narodnog odbora iz 1946. godine ( IAS, F:068.) 

56. Mati~na knjiga u~enika suboti~ke Gimanzije za {kolsku 1852/53. godinu (IAS, F:019.32.) 

 

 

SPISI 

 

57. Prvi zavedeni spis iz 1743. godine ( IAS, F:261.21.1. br.1/1743.) 

58. Prvi Satut (policijska objava) grada iz 1745. godine (IAS, F:179. I/38.) 

59. Najstariji testament sa~injen je 1748. godine (IAS, F:261.22.1. br. 21/1748.) 

60.Popis zanatlija 1796. godine  (IAS,F:272. 15.A.29/pol.1876. fol 29.) 

61. Dokumenti iz serije spisa Magistrata "Naredbe namesni~og ve}a" iz 1779. godine (IAS, F:272. 3.A.3/pol.1779.) 

62. Izbor gradona~elnika Jovana Su~i}a 1796. godine  (IAS, F:272.82. fol.74.) 

63. Cehovsko pismo tesara iz 1815-1817. godine sa vedutom grada Subotice (IAS, F:172.VI.18.) 

64. Zemaljski popis stanovni{tva 1828. godine (IAS, F:272.2007.) 

65. Spisak zanatlija iz 1854. godine (IAS, F:011. 663/1854.)  

66. Vandrovska knji`ica ~izmara Jo`efa [inkovi}a (IAS, F:002. 751/polg.1861.) 

67. Hrtovski ~arda{ iz 1879. godine povodom natecanja hrtova, posve}en Jakobu Vojni}u iz Baj{e  (IAS, F:001.25. VI/3.2. fol.1.) 

68. Skica kanala od Pali}kog , preko Krvavog, do Ludo{kog jezera (IAS, F:002. 6495/polg.1881.) 

69. Privremeni inventar suboti~kog Dru{tva muzeja i javne biblioteke iz 1906. godine i odluka o imenovanju ~uvara Gradskog muzeja iz 1920. 

godine (IAS, F:002. II-79/1915.) 

70. Memorandumi suboti~kih firmi iz perioda 1912-1946. godine (IAS, iz raznih fondova F: 002, 043, 047, 068, 235 ...) 

71. Deonice (1923) i obveznice (1915) Op{te kreditne banke DD Subotica (IAS, F:043.489.) 

72. Ponude proizvo|a~a i distributera po konkursu za nabavku automobila za polivanje ulica i odluka Senata o nabavci iz 1929. godine (IAS, 

F:047.1392. XV-245/1929.) 

73. Pravila suboti~ke Gradske biblioteke iz 1937. godine (IAS, F:047. IV-1049/1937.) 

74. Dvovlasni~ka prolaznica Jovana Mancingera iz 1940. godine (IAS, F:070. 3337/1945.) 

75. Akt o osnivanju Gradske dr`ave arhive u Subotici - 1952. (IAS, F:068. IV-1511/1952.) 

76. Spis o priznavanju radnog sta`a iz 1957. godine sa radnim knji`icama (IAS, F:068. Radni~ke knji`ice 32585/1957.) 

77. Iz prepiske suboti~ke firme ITK Ba~kaprodukt: minte perja i tkanina iz 1968. godine (IAS, F:195.233.) 

78. Ste~ajni spisi suboti~ke firme "Velehem" iz 1999 i 2000. godine (IAS, F:445.) 

79. Elektronske i druge vrste zapisa (disketa, CD plo~a, mikrofilm, magnetofonska traka ...) 

 

Prilozi spisa: novine, knjige, bro{ure, prospekti 

 

80. Suboti~ki vesnik (Szabadkai Hirlap) 1887. (IAS, F:002. 11346/polg.1887.) 

81. Dnevni glasnik (Napi KÎzlÎny) 1899. (IAS, F:002. XII-77/1899.) 

82. Nezavisnost (FÏggetlensÅg) 1907. (IAS, F:032. FÎisp.500/1906.) 

83. Ba~ki dnevnik (BÄcskai Naplê) 1910. (IAS, F:002. eln.1207/1910.) 

84. Suboti~ke sportske novine (Szabadkai sport (UjsÄg)) 1911. (IAS, F:002. eln.794/1913.) 

85. Jutarnje novine (Reggeli UjsÄg) 1911. (IAS, F:002. KB. XI-650/1913.) 

86. Ba~ki vesnik (BÄcskai Hirlap) 1915. (IAS, F:002. Finansijski spisi ekonomskog odeljenja br. 31/1915) 

87. Severna Po{ta 1923. (IAS. F:047.1375. XIV-83/1923.) 

88. Nova Po{ta 1923. (IAS, F:047.1375.  XIV-83/1923.) 

89. Neven 1928. (IAS, F:047.1729. 235/1928.) 

90. Tribuna 1936. (IAS, F:047.1472. IV-463/1936.) 

91. Aprilske novine (àprilisi UjsÄg) 1938. (F:276.91. K{t.3/1938.) 

92. Slu`beni list za zauzeti Jugoslovenski teritorij 1941. (IAS, Zbirka slu`benih listova) 

93. Narodne novine 1941. (IAS, Zbirka slu`benih listova) 

94. Dunavske novine (Donauzeitung) 1941. (IAS, Zbirka slu`benih listova) 

95. Hrvatska rije~ 1952. (IAS, F:100.68. 1532/1952.) 

96. Pravila kupali{ta "Pali}" iz 1887. godine (IAS, F:002. 5350/polg.1886.) 

97. Prospekt banje Pali} iz 1917. godine  

 

 

 INFORMATIVNA SREDSTVA 

 

98. Vodi~, sumarni i analiti~ki inventari fondova i zbirki  

 

 JEDINICE PAKOVANJA 

  

99. Fascikle, registratori i arhivske kutije. 

 

100. Fotografije depoa Arhiva i arhivske gra|e. 



 

 

 

 
A KIÁLLÍITOTT TÁRGYAK JEGYZÉKE: 

 
 

KIVÁLTSÁGLEVELEK ÉS DIPLOMÁK 

 
1. Szent Maria mezőváros 1743. évi kiváltságlevele (SzTL, F:164.2. 4.sz.dipl.) 

2. A város 1743. évi örökös szerződése a magyar királyi kamarával (SzTL, F:164.2. 5.sz.dipl.) 

3. Maria Theresiopolis 1779. évi kiváltságlevele (SzTL, F:164.3. 9.sz.dipl.) 
4. Vojnics Jakab szabad kőműves levele 1872-ből (SzTL, F:001.16. II/1.fol.65.) 

5. Pilászánovits Lajos Bács-Bodrogh megyei – Baja, Szabadka, Zombor és Ujvidék szab. kir. városok – Gazdasági Egyesületének alapitó levele 

1880-ból (SzTL, F:164.7. 22.sz.dipl.) 
6. Biró Károly diplomája 1907-ből (SzTL, F:002. 941/eln.1907.) 

 

 
TÉRKÉPEK 

 

7. Szabadka az 1514-1528 között készitett Lázár deák-féle térképen (SzTL, F:3.3.3.124.) 
8. Szabadka W. Lazius XVI. századi térképrészletén (SzTL, F:3.3.3.1.) 

9. Szabadka 1697-ben és Savoyai Jenő tábora – tollrajzon és akvarell (SzTL, F:3.2.2.100., F:3.2.2.0.) 

10. Szabadka az 1740-ben készült Bácska térképen (SzTL, F:3.3.3.41.) 
11. C. J. Kaysser mérnök 1747. évi térképe Szabadkáról és környékéről (SzTL, F:3.3.2.1.) 

12. C. L. Kovács mérnök 1778. évi részletes térképe Szabadkáról (SzTL, F:3.3.1.67.) 

13. Térkép 1783-ból (SzTL, F:3.3.2.74.) 
14. Szabadka a hozzátartozó pusztákkal 1789-ben - G. Vlasics mérnök térképén (SzTL, F:3.1.3.17.) 

15. Szabadka 1805-ben – részlet Bauer Antal atlaszából (SzTL, F:3.3.2.99.) 

16. Szabadka város utcahálózatának térképe 1884-ből (SzTL, F:3.2.1.6.) 
17. Kataszeri térkép 1882-ből, 120. sz. szelvény (SzTL, F:277.30.) 

18. Szabadka város utcahálózatának térképe 1911-ből (SzTL, F:3.2.1.10.) 
19. Utcahálózati térkép 1921-ből (SzTL, F:3.1.1.15.) 

20. Szabadka útjainak áttekintő térképe 1927-ból (SzTL, F:3.1.1.14.) 

21. Szabadka és Palics térképe 1928-ból (SzTL, F:3.2.1.20.) 
22. Szabadka határának térképe 1948-ból (SzTL, F:3.3.2.63.) 

23. Utcatérkép 1968-ból (SzTL, F:3.2.1.56.) 

24. Szabadka község áttekintó  térképe 1967.ből (SzTL, F:3.2.2.94.) 
 

 

TERVRAJZOK 
 

25. Az első városháza 1751-ből (SzTL, F:172.VI.18.) 

26. A város első székesegyházának terve mely 1773-1798 között épült (SzTL, F:272. 24.B.18/aec.1798.) 
27. A Sz.Teréz templom terve 1783-ból (SzTL, F:008. 24.B.33/Glud.1788-1790.) 

28. A Ludasi tó terve 1839-ből a nádlási területekkel (SzTL, F:272, 20.B.106/aec.1839.) 

29. A tanitóképző tervrajza 1891-ből (SzTL, F:275.40.2. fol.138.) 
30. A topolyai Járásbiróság épületének tervrajza 1898-ból (SzTL, F:281.) 

31. A harmadik városháza tervei /1908-1912/ (SzTL, F:275.53. fol.50, 12, 60, 61.) 

32. A „Sokol” otthon tervei 1924-ból, 1930-ból és 1941-ből (SzTL, F:275.68.2.fol.3 és 60, F:275.70.fol.1 és F:275.71.1. fol.2-9.) 
33. Terv a Szabadkai járás népbizottságanak igazgatósági épületéről 1961-ből (SzTL, F:138.) 

 

 
FÉNYKÉPEK 

 

34. Fényképek a Szabadkai Történelmi Levéltár fényképgyűjteményéből (SzTL, F:180.) 
 

 

PLAKÁTOK 
 

35. A Szerb Vajdaság és a Temesi Bánság kiáltványa 1852-ből a rögtönitélő biróság bevezetéséről (SzTL, F:018. 1.) 

36. Hirdetmény a városi bizottsági tagok megválasztásáról 1898-ból (SzTL, F:018. 68.) 
37. Hirdetmény a város felszabadulásának 15. évfordulója alkalmából 1933-ból (SzTL, F:018. 380.) 

38. Rendelet minden szláv mozgósitásáról - 1944.X.10. (SzTL, F:018. 446.) 

39. Tito után is Tito (I posle Tita - Tito) jelmondat  – 1982-ből (SzTL, F:018. 747.) 
40. A VDNSZSZ jelölő hirdetménye Szabadka község küldött-testületének elnökválasztására 1990-ből (SzTL, F:018. 1381.) 

 

 
HÁROMDIMENZIÓS TÁRGYAK 

 

Pecsétek 
 

41. A város legrégibb pecsétjének (1690-1743) lenyomata egy 1739. évi okmányon (F:179.III/23) 

42.  A város 1743-tól használt pecsétjének lenyomata (SzTL, F:178.) 
43. A város pecsétjének viaszlenyomata 1845-ből (SzTL, F:178.) 

44. Pecsétek a Levéltár pecsétgyűjteményból (SzTL, F:178.) 

 
Irodai felszerelés és kellékek 

 

45. „Underwood” irógép, „Rog Cyklograf” sokszorositó gép, valamint apró kellékek aktakapcsok, törlőgumik, toll ... 
 



 

KÖNYVEK 
 

Jegyzőkönyvek, iktatók, mutatók, anyakönyvek 

 
46. A Magisztátus üléseinek jegyzőkönyve1743-ból (SzTL, F:261.1.). 

47. A városi gyülések  jegyzőkönyve 1779-ből (SzTL, F:272.1.) 

48. A Magisztrátus gazdasági üléseinek jegyzőkönyve 1831-ból (SzTL, F:272.418.) 
49. A városi hatóság 1900. évi gyűléseinek jegyzőkönyve (SzTL, F:002.) 

50. A városi elöljáróság jegyzőkönyvei 1934-ből (SzTL, F:047.12.) 

51. A városi népfelszabaditó bizottság jegyzőkönyvei 1944-ből (SzTL, F:068.) 
52. Szabadka község jegyzőkönyvei 1963-ból (SzTL, F:425.) 

53. A városi elöljáróság iktatókönyve 1938-ból (SzTL, F:047.227.) 

54. A városi hatóság 1943. évi iktatókönyve (SzTL, F:060) 
55. A városi népbizottság iktatójának tárgymutatója (SzTL, F:068.) 

56. A szabadkai Gimnázium diákjainak anyakönyve az 1952/1953. iskolaévre (SzTL, F:019.32.) 

 
 

IRATOK 

 

57. Az első 1743-ban iktatott okmány (SzTL, F:261.21.1. 1/1743.) 

58. A város első rendszabálya (rendőri hirdetmény) 1745-ből (SzTL, F:179. I/38.) 

59. A legrégibb végrendelet 1748-ban keletkezett (SzTL, F:261.22.1. 21/1748.) 
60. Iparosok összeirása 1796-ból (SzTL, F:272. 15.A.29/pol.1876. fol.29.) 

61. Okmányok a Magisztrátusnak a „Helytartó tanács rendeletei” iratsorozatából (SzTL, F:272. 3.A.3/pol.1779.) 

62. Joannes Sutsitsot a város polgármesterévé választják 1796-ban (SzTL, F:272.82. fol.74.) 
63. A szabadkai ácscéhek látképes bizonyságlevele 1815-1817 között (SzTL, F:172.VI.18.) 

64. Az 1828. évi országos népszámlálás (SzTL, F:272.2007.) 
65. Iparosok névsora 1854-ből (SzTL, F:011. 663/1854.) 

66. Sinkovics József csizmadia vándorkönyve (SzTL, F:002.751/polg.1861.) 

67. Az agárverseny alkalmából irt Agárverseny-csárdás (Bajsai Vojnich Jakab tiszteletére), (SzTL, F:001.25. VI/3.2 fol.1.) 
68. Vázlat  Palicsot, a Vértón keresztül, a ludasi tóval összekötő csatornáról 1881-ből (SzTL, F:002.6495/polg.1881.) 

69. A szabadkai „Múzeum és Közkönyvtár Egyesület” tulajdonát képező ideiglenes leltára 1906-ból, valamint határozat a Városi múzeum őrzőjéről 

1920.ból (SzTL, F:002. II-79/1915.) 
70. Szabadkai cégek memorandumai 1912. és 1946. között (SzTL, különböző fondokból F:002, 043, 047, 068, 235 ...) 

71. A szabadkai Általános Hitelbank RT részvényei (1923) és kötvényei (1915), (SzTL, F:043.489.) 

72. A gyártók és kereskedők ajánlatai a szenátus hirdetményére, miszerint a város utcalocsoló automobilt szándékozik beszerezni, valamint a szenátus 

határozata 1929-ből (SzTL, F:047.1392. XV-245/1929.) 

73. A szabadkai Városi könyvtár alapszabályai 1937-ből (SzTL, F:047.1475. IV-1049/1937.) 

74. Mancinger Jovan birtokos utiigazolványa 1940-ből (SzTL, F:070. 3337/1945.) 
75. A Városi Állami Levéltár megalakitásárol szóló végzés 1952-ből (SzTL, F:068. IV-1511/1952.) 

76. 1957. évi okmány a munkaévek elismerésével kapcsolatban, munkakönyvekkel (SzTL, F:068. Munkakönyvek 32585/1957.) 

77. A szabadkai „ITK Bačkaprodukt” iratanyagából: toll- és szövetminták 1968-ból (SzTL, F:195.233.) 
78. A szabadkai „Velehem” cég csődeljárási iratanyaga 1999. és 2000-ből (SzTL, F:445.) 

79. Elektronikus és más fajta feliratok (hajlékony és CD lemez, mikrofilm, magnetofonszalag ...) 

 
Okmánymellékletek: újságok, könyvek, brosurák, tájékoztatók 

 

80. Szabadkai Hirlap 1887. (SzTL, F:002. 11346/polg.1887.) 
81. Napi Közlöny 1899. (SzTL, F:002. XII-77/1899.) 

82. Függetlenség 1907. (SzTL, F:032. Főisp.500/1906.) 

83. Bácskai Napló 1910. (SzTL, F:002. eln.1207/1910.) 
84. Szabadkai sport (Ujság) 1911. (SzTL, F:002. eln.794/1913.) 

85. Reggeli Ujság 1911. (SzTL, F:002. KB. XI-650/1913.) 

86. Bácskai Hirlap 1915. (SzTL, F:002. gazd.ügyoszt. pénzügyi iratai 31/1915.) 
87. Severna Pošta 1923. (SzTL, F:047.1375. XIV-83/1923.) 

88. Nova Pošta 1923. (SzTL, F:047.1375. XIV-83/1923.) 

89. Neven 1928. (SzTL, F:047.1729. 235/1928.) 
90. Tribuna 1936. (SzTL, F:047.1472. IV-463/1936.) 

91. Áprilisi Ujság 1938. (SzTL, F:276.91.  Kšt.3/1938.) 

92. Hivatalos lap az elfoglalt Jugoszláv területre 1941. (SzTL, Hivatalos lapok gyűjteménye) 
93. Narodne novine 1941. (SzTL, Hivatalos lapok gyűjteménye) 

94. Donauzeitung 1941. (SzTL, Hivatalos lapok gyűjteménye) 

95. Hrvatska Riječ 1952. (SzTL, F:100.68. 1532/1952.) 
96. Palics fürdőintézet szabályrendelete 1887-ből (SzTL, F:002. 5350/polg.1886.) 

97. Palics gyógyfürdő tájékoztatója 1917-ből 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ ESZKÖZÖK 

 
98. Fondjegyzék, a fondok és gyűjtemények összegező és analitikus leltárai. 

 

CSOMAGOLÓ EGYSÉGEK 
 

99. Iratcsomók, regisztrátorok (iratiktatók) és levéltári dobozok. 

100. Fényképek a Levéltár raktárairól és a levéltári anyagról. 
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KiÄllÕtÄs 

"A LEVÜLTàR RAKTàRAIBçL - LEVÜLTàRI ANYAG MàRIA 

TERÜZIA KORàTçL NAPJAINKIG" 
(Szabadka vÄros napjÄnak - szeptember 1. megÏnneplÅse Ås a LevÅltÄr fennÄllÄsÄnak 50. 

ÅvfordulÆja alkalmÄbÆl) 
 

 

 “ A Levéltár raktáraiból – levéltári anyag Mária Terézia korától napjainkig” elnevezésű kiállítás megrendezésének  

kettős indítéka van: egyik szeptember elsejének, Szabadka város napjának megünneplése, a másik intézményünk 

megalakulásának 50. évfordulója. 

 Már a kiállítás témájának megválasztásával igyekeztünk eleget tenni azoknak a céloknak, melyek megszervezésének 

indokoltságát hivatottak bizonyítani, vagyis elsősorban kiállítani mindazokat a legjelentősebb dokumentumokat, melyek az 

1779. szeptember 1. utáni időből származnak, és Maria Theresiopolis Szabad királyi város kikiáltásával, valamint  a városi 

kormányzat kinevezésével kapcsolatosak. Másodsorban  a raktárainkban található levéltári anyag sokféleségére és 

gazdagságára  is szerettünk volna rámutatni, nyomon követve ezen anyag kialakulását Mária Terézia idejétől egészen máig. 

Ezzel párhuzamosan, igaz csak közvetetten, rávilágíthattunk a Levéltár munkáját fémjelző nehézségekre, sikerekre, 

eredményekre az elmúlt 50 év folyamán. 

 

oooOOOooo 

 

 Az írásos emlékek megőrzésének igénye az emberiség írásosságának hajnaláig nyúlik vissza. Vidékünkön a 18. 

század közepétől tapasztalható az állami szervek és a közigazgatás fejlődése, melyet a közigazgatási szervek és az ügyintézés 

rendszerének tökéletesedése követ, így ezekre az időkre tehető az irattárak kialakulása, melyeknek feladata a létrejött írott 

anyag megőrzése volt. E feladatok igen gyakorlatiasan kötődtek az irodai ügyintézés folyamatához, egyszerűen olyan helyeket 

jelentettek, ahol azokat az iratokat őrizték, melyek a szerzett tulajdonjogok és birtokjogok bizonyítására szolgálhattak. 

 Szabadkán is valójában csak a 19. század második felében, a történetírás tudományának fejlődésével tudatosodik a 

tény, hogy az irattárak a valós történelmi források megkerülhetetlen lelőhelyei. Bizonyíték erre Iványi Istvánnak, a szabadkai 

Gimnázium tanárának kutatása, melyet az akkori városi közigazgatás irattárában végzett, melynek eredményeként kétkötetes 

tartalmas monográfia jelent meg. 

 A szabadkai irattár és adattárolás múltjában világosan elkülöníthető két időszak. Az első 1743-ban kezdődik, amikor 

lefektették a levéltári anyag szervezett begyűjtésének és megőrzésének alapköveit. E tevékenység közvetlenül a városi 

Magisztrátus, a politikai-igazgatási és igazságügyi hatalom polgári szervének megalakulása után veszi kezdetét 1743. 

júniusában, a  májusban kiadott kiváltságlevél alapján, mellyel városunk Szent Maria néven (Privilegiatum Oppidum Szent 

Maria) kiváltságos kamaravárosi kinevezést nyert, és ezzel mentesült a katonai igazgatás alól. Az irattári tevékenység igazi 

lendületet azonban csak 1779 után, az erőteljes gazdasági, politikai és kultúrális fejlődés idején kap, ami egybeesik a település 

szabad királyi várossá (Libera regiaque civitas Maria-Theresiapolis) való kinevezésével. 

 Ey a helyzet jellemezte a levéltárat a Monarchia egész időszakában, ugyanígy az 1918. után megalakult új jugoszláv 

államban is. Akárcsak az egész országban, nálunk is csak a II. Világháború befejezése után vette kezdetét a korszerű levéltári 

szolgálat követelményeinek megfelelő levéltári intézményrendszer megszervezése. A levéltári anyag megőrzésének céljából 

levéltári körzeteket alakítanak ki, mellyel valójában kezdetét veszi a második időszak. 1946-ban megalakult a Szabadka várost 

és Topolya járást felölelő levéltári körzet, melyet 1952-ben a Városi Népbizottság Végrehajtó bizottságának végzése alapján 

egy önálló intézmény vált fel Szabadkán Városi Állami Leváltár néven . 1964-ben  A Szabadkai Járás Képviselő-testületének 

döntése alapján az intézmény megkapja mai elnevezését: Szabadkai Történelmi Levéltár. 

 Az elmúlt időszakban rengeteg igyekezetre, akaraterőre és szaktudásra volt szükség ahhoz, hogy kialakuljon és 

szakmai alapokon megszerveződjön egy korszerű levéltári intézmény. Egyetlen alkalmazottal – a levéltári körzet vezetőjével – 

Vojnić Hajduk Blaškoval (1947-től), kezdetben egyetlen helység nélkül, majd 1950-ben a Városháza harmadik emeletén 

megkapott raktárak és irodahelységeken át, valamint Vojnović Emillel, az első szakmunkatárssal, eljutottunk egy 16 tagot 

számláló munkaközösségig, melyből heten képzett levéltárosok. A többvagonnyi szétszórt irat, a Magisztrátus megtizedelt 

majd egyesitett anyagának feldolgozása után most mintegy 4500 folyóméter anyag 440 fond és gyűjteményben áll 

rendelkezésünkre, a többnyire rendszerezett levéltári anyag egyenes használat útján, illetve a tudományos-tájékoztató 

eszközök – összegző és analitikus leltárak, valamint saját kiadványaink formájában kerülhet nyilvánosságra. A célnak nem 

megfelelő egyetlen helyiségtől a ma használatos 1657 négyzetméternyi depóig (amely terület a további levéltári anyag 

befogadására máris szűkösnek bizonyul !) és irodahelyiségek jelentik azt a területi terjeszkedést, mely a Levéltárat az elmúlt 

fél évszázadban jellemzi, intézménnyé válásától mindmáig. Egészében tekintve, a Szabadkai Levéltár is a korszerű levéltári 

tevékenység felfogásának útján haladt, amely az adatok elsődleges jogi felhasználását jelentő megőrzésétől (az 1743-tól 1946-

ig terjedő időszakban) az általános társadalmi érdekeket képviselő intézmény irányában fejlődött, olyan célokat maga elé 

tűzve, mint az anyag  gondozása, feldolgozása és megóvása, valamint a tudományos kutatómunka, a magánszemélyek és 

kutatók magánjellegű és jogigényléseinek, kérelmeinek kielégítése, elsősorban a történetírás területén. 
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 A levéltárunkban őrzött legrégibb okirat 1685-ből származik. A Magisztrátus megalakításának dátumáig (1743.) 

csupán néhány irat található meg. Ettől az időponttól kezdve azonban már nyomon követhetjük a városi igazgatási szerv 

munkájának jól megőrzött és egyre duzzadó írásos emlékeit. A 19. századra, de különösen  a 20. századra az írott 

dokumentumok feltűnő sokasága, ezzel együtt a fellelt és a Levéltárba átvett anyag növekedése jellemző. 

 A levéltári anyagot ma a következő jelentősebb csoportokba sorolhatjuk: okiratok (okmányok, oklevelek), kézzel írott 

könyvek (jegyzőkönyvek, iktató-  és más könyvek), iratok a hozzájuk tartozó segédkönyvekkel,  jelentősebb családi és 

személyes alapítványok kéziratai, térképek, tervek, nyomtatványok, fényképek, audio-vizuális anyagok, ezen kívül más, 

korszerű (hajlékony lemezre, CD-re rögzitett) adatok. Mindezeknek az adatoknak egyetlen mércének kell megfelelniük - 

kultúrtörténeti szempontból értékesnek kell lenniük, és ezen belül az iratképző szerv irattárából kell származniuk. 

 A most kiállításra kerülő tárgyak a fent említett csoportok legjellemzőbb példái, melyek tükrözik ezek formai és 

tartalmi változásait a kezdetektől egészen napjainkig. A latinul írott, 1743-ban és 1779-ban megjelent kiváltságlevelektől 

kezdve, a Magisztrátus által közzétett kézzel írott iratokon át, a 20. században megjelent, nyomtatott vagy más módon 

közzétett anyag tekinthető itt meg, amely csak egy kis töredéke annak a gazdagságnak, amelyet levéltárunk őriz. 

  

oooOOOooo 

 

E kiállítás elsődleges célja, hogy rávilágítson a Levéltár jelentőségére és szerepére, arra, hogy ennek az intézménynek 

továbbra is fejlődnie és erősödnie kell, hogy tevékenyen hozzájáruljon városunk és tágabb környezetünk társadalmi és 

kultúrális fejlődéséhez. Ugyanakkor lehetőséget nyújt arra, hogy a nagyközönség végre megismerkedjen a levéltárban rejlő 

anyagok tartalmi és alaki sokszínűségével, valamint azokkal a kulcsfontosságú okiratokkal, melyek Szabadka várossá való 

alakulásának régen megkezdett folymatát bizonyítják. 

 

Szabadka, 2002. augusztusa 

 

      Mačković Stevan, levéltáros, 

    a Szabadkai Történelmi Levéltár igazgatója  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izlo`ba 

"IZ DEPOA ARHIVA - ARHIVALIJE OD TEREZIJANSKOG DO 

MODERNOG DOBA" 
(Povodom obele`avanja 1.09. Dana grada Subotice i  jubileja - 50. godina od osnivanja ustanove 

Arhiva) 
 

 

 

 

 

Povod za prire|ivanje i postavku izlo`be pod nazivom "Iz depoa Arhiva - arhivalije od terezijanskog do 

modernog doba" je dvostruk: obele`avanje 1. septembra - Dana grada Subotice, ali i  jubileja na{e ustanove - 50. 

godina od njenog osnivanja. 

 Samim izborom teme izlo`be poku{ali smo uklju~iti i zadovoljiti oba cilja koja su formulisana u povodima za 

njeno organizovanje, a  oni su: izlo`iti najzna~ajnije dokumente koji se odnose na doga|aje od 1. septembra 1779. 

godine, vezane za progla{enje Slobodnog kraljevskog grada Maria Teresipolis i instaliranje gradske uprave, ali i 

ujedno dati presek vrsta arhivalija (arhivske gra|e) koji odslikava deo raznovrsnosti i bogatstva materijala koji se ~uva 

u na{im depoima, prate}i razvoj oblika i formi arhivske gra|e, od tog - terezijanskog doba do modernog vremena. 

Time se ujedno, dodu{e posredno, mogu naslutiti i te{ko}e ali i uspesi, dometi i rezultati rada Arhiva u proteklih pola 

veka. 

 

oooOOOooo 

 

 Potreba za ~uvanjem pisanih dokumenata se`e u same korene pismenosti ~ove~anstva. Od polovine XVIII 

veka i na ovim prostorima se zapa`a razvoj dr`avne organizacije i uprave koji prati i usavr{avanje administrativnog 

aparata, sistema kancelarijskog poslovanja, pa tada nastaju i kancelarijski arhivi koji su imali zadatak da ~uvaju 

nastalu pisanu gra|u. Njihov zadatak je bio vezan za prakti~ne potrebe administracije, da budu mesta na kojima }e se 

~uvati dokumenta koja mogu poslu`iti kao dokazna sredstva o ste~enim pravima i posedovanjima. No, tek u drugoj 

polovini XIX veka, sa razvojem istoriografije kao nauke i u Subotici dolazi do shvatanja da su arhivi nezaobilazna 

nalazi{ta validnih istorijskih izvora. Primer za to su istra`ivanja profesora suboti~ke Gimnazije I{tvana Ivanjia (IvÄnyi 

IstvÄn), spovedena u arhivu tada{nje gradske administarcije, koja su uspe{no krunisana i sadr`ajnom dvotomnom 

monografijom. 

 Tako se u pro{losti arhiva i arhiviranja  u Subotici, mogu jasno razlikovati dva perioda. Prvi period  zapo~inje 

1743. godine, kada se udaraju temelji  organizovanom prikupljanju i ~uvanju arhivske gra|e. Ti postupci zapo~inju 

odmah po uspostavljanju varo{kog Magistrata, gra|anskog organa politi~ko-upravne i sudske vlasti, juna 1743. godine, 

na osnovu privilegije izdate maja iste godine, kojom se na{ grad progla{ava privilegovanom komorskom varo{icom sa 

imenom Sent Marija  (Privilegiatum Oppidum Szent Maria ) i osloba|a vojne uprave. Pravi zamah i ta oblast, u 

sklopu zapo~etog sna`nog ekonomskog, politi~kog i kulturnog razvoja, dobija nakon 1779. godine i progla{enja ovog 

naselja slobodnim kraljevskim gradom - pod nazivom Maria Tereziopolis ( Libera regiaque civitatis Maria-
Theresiopolis). 
 Takav status arhiva protegao se u ~itavom periodu Monarhije, a i u novoj jugoslovenskoj dr`avi nakon 1918. 

godine. Tek nakon II sv. rata, u ~itavoj zemlji, pa tako i kod nas, pri{lo se formiranju arhivskih ustanova sa zadacima 

primerenim tokovima moderne arhivske slu`be. Time zapo~inje drugi period uspostavljanjem arhivskih podru~ja u 

cilju za{tite arhivske gra|e. Arhivsko podru~je formirano je 1946. godine i za grad Suboticu i Srez Ba~ku Topolu, da 

bi 1952. god., na osnovu re{enja Izvr{nog odbora Gradskog narodnog odbora bila osnovana samostalna ustanova pod 

nazivom Gradska dr`avna arhiva u Subotici. Re{enjem Skup{tine sreza Subotica 1964.god., ustanova je dobila 

dana{nji naziv - Istorijski arhiv Subotica.  

 Trebalo je mnogo truda, `elja i znanja da se u tom proteklom vremenskom periodu izgradi i na stru~nim 

temeljima oformi moderna arhivska ustanova. Zapo~ev{i sa samo jednim radnikom - rukovodiocem arhivskog 

podru~ja - Bla{kom Vojni} Hajdukom (od 1947.god.), bez ijedne prostorije, preko dobijanja prostora, depoa i 

kancelarija na III spratu Gradske ku}e - 1950. godine i prvog stru~nog radnika Emila Vojnovi}a,  do{lo se do 

kolektiva sa 16 zaposlenih (od toga 7 arhivista). Od vagona razbacane hartije, raspar~anog fonda Magistrata, stiglo se 

do preko 4500 du`nih metara  u 440 fondova ili zbirki, ve}inom obra|ene i sre|ene arhivske gra|e, nau~no 

informativnih sredstava - sumarnih i analiti~kih inventara i edicija sopstvenih izdanja. Od jedne neadekvatne 

prostorije, do 1657 kvadratnih metara depoa (a i ta povr{ina je nedovoljna za dalje preuzimanje novih koli~ina 

gra|e!) i kancelarija, put je koji je Arhiv prevalio u zadnjem poluvekovnom periodu, od svog zasnivanja kao ustanove. 

Gledano u celini, i suboti~ki Arhiv je izrastao na talasu modernog shvatanja arhivske delatnosti, od prvobitnog ~uvara 

arhivalija samo kao pravnih sredstava (od 1743. do 1946. godine) u instituciju od op{teg dru{tvenog interesa, sa 

zadacima da se stara o gra|i, obra|uje je i za{ti}uje, te da zadovoljava nau~no istra`iva~ke i privatno pravne potrebe i 

zahteve stranaka i istra`iva~a, u prvom redu na polju istoriografije   



 

oooOOOooo 

 Najstariji dokument koji ~uva na{ Arhiv poti~e iz 1685. godine. Do vremena  uspostavljanja Magistrata 

(1743)  sa~uvano je samo jo{ nekoliko akata. Od te godine, mo`emo da pratimo ve} narastanje dobro sa~uvane celine 

materijala nastalog u radu tog gradskog organa. Period XIX, a pogotovo  XX veka karakteri{e izuzetno pove}anje 

koli~ina pisanih dokumenata, a time i arhivske gra|e, zate~ene ili preuzete u Arhiv.  

 Danas razlikujemo slede}e velike grupe arhivalija (arhivske gra|e): isprave (povelje, diplome), rukopisne 

knjige ( protokole, registre i druge knjige), spise sa svojim pomo}nim knjigama, rukopisne ostav{tine zna~ajnih 

porodica i li~nosti, karte, mape, planove, {tampani materijal, fotografije, audio-vizulenu gra|u te magnetne zapise 

(disketa, CD, i sli~no). Sav taj razli~iti materijal mora da ispunjava jedan kriterijum da bi dospeo i ~uvao se u Arhivu 

- da poseduje kulturno-istorijsku vrednost i da je bio u sastavu registrature (pisarnice) stvaraoca  gra|e.  

 Izbor arhivalija, predmeta izlo`enih ovom prilikom, prikazuje upravo neke od najmarkantnijih primera tih 

pojedinih vrsta, od najstarijeg do novijeg vremena, te isto tako uporedo prati njihove promene po spolja{njim i 

unutra{njim karakteristikama. Po~ev{i od privilegija gradu iz 1743. i 1779. godine, pisanih latinskom jezikom, preko 

rukopisnih knjiga i spisa iz Magistrata, do {tampane i na druge na~ine zabele`ene gra|e iz XX veka. Ti dokumenti su 

samo mali deo bogatstva ba{tine pohranjene u na{im depoima.   

 

  Ova izlo`ba treba da poslu`i kao podsetnik na dosada{nji zna~aj i ulogu Arhiva, na to da ona mora i dalje da 

se razvija i ja~a, da bi i u novim dru{tvenim relacijama bila aktivno uklju~ena u dru{tveni i kulturni `ivot na{ega grada 

i {ire zajednice. Istovremeno, ona daje priliku {iroj javnosti da se upozna sa raznovrsno{}u formi i oblika arhivalija, 

kao i sa nekim od klju~nih dokumenata koji svedo~e o davno zapo~etom izrastanju Subotice u grad.   

 

 

U Subotici, avgusta 2002.     Stevan Ma~kovi}, arhivista, 

             direktor Istorijskog arhiva Subotica  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изложба 

"IZ DEPOA ARHIVA - ARHIVALIJE OD TEREZIJANSKOG 
DO MODERNOG DOBA" 

(Povodom obele`avawa 1.09. Dana grada Subotice i  jubileja - 50. godina od osnivawa 
ustanove Arhiva) 

 
 

 

 

 
 
 

Povod za prire|ivawe i postavku izlo`be pod nazivom "Iz depoa Arhiva - arhivalije od 
terezijanskog do modernog doba" je dvostruk: obele`avawe 1.septembra - Dana grada Subotice ali i  jubileja 
na{e ustanove - 50. godina od wenog osnivawa. 
 Samim izborom teme izlo`be poku{ali smo ukqu~iti i zadovoqiti oba ciqa, koja su formulisana u 
povodima za weno organizovawe, a oni su: izlo`iti najzna~ajnije dokumente koji se odnose na doga|aje od 1. 
septembra 1779. godine, vezane za progla{ewe Slobodnog kraqevskog grada Maria Teresipolis i 
instalirawe gradske uprave, ali i ujedno dati presek vrsta arhivalija (arhivske gra|e) koji odslikava deo 
raznovrsnosti i bogatstva materijala koji se ~uva u na{im depoima, prate}i razvoj oblika i formi 
arhivske gra|e, od tog - terezijanskog doba do modernog vremena. Time se ujedno, dodu{e posredno, mogu 
naslutiti i te{ko}e ali i uspesi, dometi i rezultati rada Arhiva u proteklih pola veka. 
 

oooOOOooo 
 
 Potreba za ~uvawem pisanih dokumenata se`e u same korene pismenosti ~ove~anstva. Od polovine 
18. veka i na ovim prostorima se zapa`a razvoj dr`avne organizacije i uprave koji prati i usavr{avawe 
administrativnog aparata, sistema kancelarijskog poslovawa, pa tada nastaju i kancelarijski arhivi koji su 
imali  zadatak da ~uvaju nastalu pisanu gra|u. Wihov zadatak je bio vezan za prakti~ne potrebe 
administracije, da budu mesta na kojima }e se ~uvati dokumenta koja mogu poslu`iti kao dokazna sredstva o 
ste~enim pravima i posedovawima. No, tek u drugoj polovini 19. veka, sa razvojem istoriografije kao nauke 
i u Subotici dolazi  do shvatawa da su arhivi nezaobilazna nalazi{ta validnih istorijskih izvora. Primer 

za to su istra`ivawa profesora suboti~ke Gimnazije I{tvana Ivawia (IvÄnyi IstvÄn), spovedena u arhivu 
tada{we gradske administarcije, koja su uspe{no krunisana i sadr`ajnom dvotomnom monografijom. 
 Tako se u pro{losti arhiva i arhivirawa,  u Subotici, mogu jasno razlikovati dva perioda. Prvi 
period zapo~iwe 1743. godine, kada se udaraju temeqi  organizovanom prikupqawu i ~uvawu gra|e nastale u 
pisarnicama organa vlasti. Ti postupci zapo~iwu odmah po uspostavqawu varo{kog Magistrata, gra|anskog 
organa politi~ko-upravne i sudske vlasti, juna 1743. godine, na osnovu privilegije izdate maja iste godine, 

kojom se na{ grad progla{ava privilegovanom komorskom varo{icom sa imenom Sent Marija  (Privilegiatum 
Oppidum Szent Maria ) i osloba|a vojne uprave. Pravi zamah i ta oblast, u sklopu zapo~etog sna`nog 
ekonomskog, politi~kog i kulturnog razvoja, dobija nakon 1779. godine i progla{ewa ovog naseqa slobodnim 

kraqevskim gradom - pod nazivom Maria Tereziopolis ( Libera regiaque civitatis Maria-Theresiopolis). 
 Takav status arhiva protegao se u ~itavom periodu Monarhije, a i u novoj jugoslovenskoj dr`avi 
nakon 1918. godine. Tek nakon Drugog sv. rata, u ~itavoj zemqi, pa tako i kod nas, pri{lo se formirawu 
arhivskih ustanova sa zadacima primerenim tokovima moderne arhivske slu`be. Time zapo~iwe drugi 
period uspostavqawem arhivskih podru~ja u ciqu za{tite arhivske gra|e. Arhivsko podru~je formirano je 
1946. godine i za grad Suboticu i Srez Ba~ku Topolu, da bi 1952. god., na osnovu re{ewa Izvr{nog odbora 
Gradskog narodnog odbora bila osnovana samostalna ustanova pod nazivom Gradska dr`avna arhiva u 
Subotici. Re{ewem Skup{tine sreza Subotica 1964.god., ustanova je dobila dana{wi naziv - Istorijski 

arhiv Subotica.  
 Trebalo je mnogo truda, `eqa i znawa da se u tom proteklom vremenskom periodu izgradi i na 
stru~nim temeqima oformi moderna arhivska ustanova. Zapo~ev{i sa samo jednim radnikom - rukovodiocem 
arhivskog podru~ja - Bla{kom Vojni} Hajdukom (od 1947.god.), bez ijedne prostorije, preko dobijawa 
prostora, depoa i kancelarija na 3. spratu Gradske ku}e - 1950. godine i prvog stru~nog radnika Emila 
Vojnovi}a,  do{lo se do kolektiva sa 16 zaposlenih ( a od toga 7 arhivista). Od vagona razbacane hartije, 
raspar~anog fonda Magistrata, stiglo se do preko 4500 du`nih metara  u 440 fondova ili zbirki, ve}inom 
obra|ene i sre|ene arhivske gra|e, nau~no informativnih sredstava - sumarnih i analiti~kih inventara i 
edicija sopstvenih izdawa. Od jedne neadekvatne prostorije, do 1657 kvadratnih metara depoa (a i ta 
povr{ina je nedovoqna za daqe preuzimawe novih koli~ina gra|e!) i kancelarija, put je koji je Arhiv 
prevalio u zadwem poluvekovnom periodu, od svog zasnivawa kao ustanove. Gledano u celini, i suboti~ki 
Arhiv je izrastao na talasu modernog shvatawa arhivske delatnosti, od prvobitnog ~uvara arhivalija samo 
kao pravnih sredstava (od 1743. do 1946. godine) u instituciju od op{teg dru{tvenog interesa, sa zadacima da 



se stara o gra|i, obra|uje je i za{ti}uje, te da zadovoqava nau~no istra`iva~ke i privatno pravne potrebe i 
zahteve stranaka i istra`iva~a, u prvom redu na poqu istoriografije.   
 

oooOOOooo 
  
 Najstariji dokument koji ~uva na{ Arhiv poti~e iz 1685. godine. Do vremena  uspostavqawa 
Magistrata (1743)  sa~uvano je samo jo{ nekoliko akata. Od te godine, mo`emo da pratimo ve} narastawe 
dobro sa~uvane celine materijala nastalog u radu tog gradskog organa. Period 19., a pogotovo  20. veka 
karakteri{e izuzetno pove}awe koli~ina pisanih dokumenata, a time i arhivske gra|e, zate~ene ili 
preuzete u Arhiv.  
 Danas razlikujemo slede}e velike grupe arhivalija (arhivske gra|e): isprave (poveqe, diplome), 
rukopisne kwige ( protokole, registre i druge kwige), spise sa svojim pomo}nim kwigama, rukopisne 
ostav{tine zna~ajnih porodica i li~nosti, karte, mape, planove, {tampani materijal, fotografije, audio-

vizulenu gra|u te magnetne zapise (diskete, CD, i sli~no). Sav taj razli~iti materijal mora da ispuwava 
jedan kriterijum da bi dospeo i ~uvao se u Arhivu - da poseduje kulturno-istorijsku vrednost i da je bio u 
sastavu registrature (pisarnice) stvaraoca  gra|e.  
 Izbor arhivalija, predmeta izlo`enih ovom prilikom, prikazuje upravo neke od najmarkantnijih 
primera tih pojedinih vrsta, od najstarijeg do novijeg vremena, te isto tako uporedo prati wihove promene 
po spoqa{wim i unutra{wim karakteristikama. Po~ev{i od privilegija gradu iz 1743. i 1779. godine, 
pisanih latinskom jezikom, preko rukopisnih kwiga i spisa iz Magistrata, do {tampane i na druge na~ine 
zabele`ene gra|e iz 20. veka. Ti dokumenti su samo mali deo bogatstva ba{tine pohrawene u na{im depoima.   
 
  Ova izlo`ba treba da poslu`i kao podsetnik na dosada{wi zna~aj i ulogu Arhiva, na to da ona mora 
i daqe da se razvija i ja~a, da bi i u novim dru{tvenim relacijama bila aktivno ukqu~ena u dru{tveni i 
kulturni `ivot na{ega grada i {ire zajednice. Istovremeno, ona daje priliku {iroj javnosti da se upozna 
sa raznovrsno{}u formi i oblika arhivalija, kao i sa nekim od kqu~nih dokumenata koji svedo~e o davno 
zapo~etom izrastawu Subotice u grad.   
 
 
U Subotici, avgusta 2002.     Stevan Ma~kovi}, arhivista, 
           direktor Istorijskog arhiva Subotica 
 
 

 
 

 

 


