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Едиција Научноинформативна средства о архивској грађи Архива Вој
водине богатија је за joш једну серију свезака (XIX) у оквиру које ће се пу
бликовати аналитички инвентар за веома значајним фондом Министарство
вера и просвете Краљевине Угарске. Фонд се састоји од преузетог дела грађе
истоимене институције која се односи на данашњу територију АП Војводине,
и то пре свега просветне тематике (не и верске). Остатак грађе који је остао у
седишту творца фонда у Будимпешти касније је однео ратни и револуционар
ни вихор. Наиме, у току Другог светског рата Земаљски архив у Будимпешти
био је погођен и део грађе Министарства је изгорео. У току Револуције 1956.
године поново је страдала зграда Архива, тако да је и преостали део грађе
уништен. Грађа која се чува у Архиву Војводине је стога од непроцењивог
значаја, јер се преко ње може реконструисати рад целокупног Министарства.
Зато је одлучено, што је новина у домаћој архивској пракси, да се за овај
фонд раде двојезични аналитички описи, са описом садржаја на српском и
мађарском језику, како би фондовски садржај био доступан што већем броју
корисника.
Историјат и структура фонда
Архивски фонд Архива Војводине (Ф.36) Министарство вера и просве
те Краљевине Угарске категорисан је као фонд од великог значаја. Део грађе
овог фонда, у смислу одредбе Уговора о миру у Тријанону и према реститу
ционим уговорима из 1924. године, предат је Краљевини СХС 1926. године, а
затим и Државној архиви у Новом Саду (данас Архив Војводине). Други део
грађе је предат Југославији 1956. у смислу Уговора у миру између Југослави
је и Мађарске 1947. године.
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Фонд се у целини налазио у Министарству вера и просвете у Будимпе
шти, а реституцијом преузета грађа односи на Бачко-бодрошку (129 насеља),
Торонталску (144) и Тамишку жупанију (51) односно на данашњу Војводину,
али су у знатном броју присутни и списи из других жупанија (нпр. Зала, Чон
град, Ваш), односно садашње Мађарске, Румуније и Хрватске. Према овоме
може се закључити да је током издвајања предмета у Мађарској на брзину из
вршен избор и није се обратила довољна пажња на идентификацију места.
Према записницима примопредаје фонд је био сређен по деловодној
ознаци, а без иједне помоћне административне књиге. У Архиву Војводине
је извршено пресређивање грађе фонда и то по местима и унутар места по
годинама и регистратурским ознакама. Током 2012. године извршена је по
следња ревизија фонда, исправљена идентификација списа и грађа је сређена
по местима у азбучном реду. Места се сукцесивно нижу унутар инвентарних
јединица – кутија, а архивска сигнатура је број предмета унутар кутије.
Садржај фонда и публикације
Иако није обрађен цео фонд, можемо рећи доста тога о његовом садр
жају. Према оснивачу разликују се следеће врсте школа: комуналне, верске,
закладне и државне. Према врсти образовања: забавишта, основне, пољопри
вредне продужне, занатске, грађанске школе, гимназије и учитељске школе.
Теме су најчешће: финансијски планови и извештаји, обнова старих или из
градња многих нових школа, конкурси за упражњена места наставног осо
бља, организација курсева, национализација, молбе за државу помоћ итд.
Интересантни су предмети који садрже спискове набављаних наставних сред
става или књига за потребе појединих школа или забавишта. Доста информа
ција добијемо у вези са радом и опремљеношћу верских школа, али и о неким
специфичним темама, као што су питања школства бивших граничарских ме
ста. Из записника школских надзорника који су сачињени приликом посета
школама, добија се много података о материјалној ситуацији и о специфич
ним проблемима насеља.
Поред информација о школству и просвети списи садрже и друге ин
тересантне податке. Осим примена закона и уредаба о просвети можемо да
пратимо однос између државе и цркава, права националних мањина, законе
који се односе на верске заједнице и на бивши граничарски део државе и
друга актуелна догађања. Бићемо обавештени, тако, о прослави Милениjума
у Угарској, развоју технике (у том периоду су увођени телефон, плинско
осветљење, струја, водовод, нортон бунари итд.), разним болестима на том
подручју (тифус, туберкулоза итд.), пољопривредним појавама (филоксера у
виноградима). Мноштво информација добијамо о животу и обичајима Срба
у бившим граничарским местима, о националним покретима крајем XIX и
почетком XX века, а демографски извештаји за поједина насеља и данас мо
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гу бити корисни. Кроз предмете који су до сада обрађени пратимо напредак
целе државе у том периоду. Школски центри који су тада изграђени и данас
функционишу: учитељске школе у Сомбору и Суботици, средње занатске и
стручне школе и гимназије. Можемо закључити да овај фонд није интересан
тан само за истраживаче из Војводине него и шире, па може послужити сви
ма који се баве писањем монографија појединих места или истраживањем
породичног стабла.
Аналитички инвентар
Уводни текст Школство у време дуализма у Краљевини Угарској, пр
ви пут у овом облику и на српском језику, доноси сажет преглед школског
система из времена рада творца фонда: Закон о народном школству, Развој
народног образовања 1867–1918, Образовни систем у дуализму (Забавишта,
Основне народне школе, Занатске школе, Грађанске школе, Средње школе,
Високо образовање и образовање наставника, Школски надзорници Торон
талске, Тамишке и Бачко-бодрошке жупаније), са одговарајућом табеларним
прилозима.
Књига обухвата првих осам кутија фонда: 1. кутија (Ада, Алибунар,
Алмаш, Апатин, Арадац, Арача, Аурелхаза), 2. (Баваниште), 3. (Баја, Бајмок,
Бајша, Баранда, Барачка, Бач, Башаид, Бегасентмихаљ, Бездан) 4. (Бела Цр
ква, Беодра, Берег, Берегсфалу, Бикић, Билет), 5. (Богарош, Богојево, Бођани,
Боршод, Бочар, Брестовац (Бачки), Брестовац (Банатски)), 6. (Брукенау, Буди
сава, Букин, Буљкес, Бућин, Вајска, Варадија, Вараља, Вашкут, Векерлефал
ва, Велика Кикинда), 7–8. (Велика Кикинда). Грађа је неједнако сачувана, и
по местима и по годинама.
Садржај фонда је пренесен у виду аналитичких инвентара који подразу
мевају појединачну обраду сваког предмета у фонду, са описом садржаја као
најбитнијег дела. Формални елементи су заједнички, а опис је дат упоредо
на српском и мађарском језику. Док део описа на мађарском задржава језик,
ортографију и облике из оригинала, дотле је српски део прилагођен српском
језичком облику, са транскрибованим именима лица и насеља.
Број с леве стране испред текста описаног предмета представља архив
ску сигнатуру предмета, односно број предмета у оквиру кутије. Подаци о
датуму и месту настанка налазе се у горњем левом углу изнад текста описа.
Број наведен у горњем десном углу изнад текста означава изворну сигнатуру,
односно регистратурску ознаку архивске јединице. У доњем левом углу наве
дена је атрибуција језика, а у десном углу број листова у предмету.
Именски регистар даје детаљније податке о наведеном лицу (занима
ње, функција, титула, пребивалиште и др.), који су значајни за разумевање
садржаја докумената у којима се појављују. Списак географских појмова у
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Географском регистру није оптерећен местима у којима се налазила нека цен
трална верска или образовна институција, нпр. код Калочке надбискупије
није наведено и место Калоча, као ни град Сегедин када се у тексту наводи
Главна дирекција школског округа у Сегедину. Ове институције наведене су у
Предметном регистру. Одреднице Предметног регистра сложене су азбучно/
абецедно у оквиру већих тематских група и подгрупа, које су посебно прила
гођене за ово издање: Институције (Министарства, Црквене институције,
Жупаније, Судство), Школе, Службеници, Школски фондови, Остале инсти
туције и службе, Школска питања (Опремање школа и стручних кабинета,
Помоћ, Наставне и школске активности, Изградња, Правна питања, Финан
сије) и Остало.
*
Проучавајући садржај докумената овог фонда, преко јасних и конци
зних аналитичких описа, може се закључити да је његова грађа занимљива
не само истраживачима школства и просветних питања, него и свима који
се баве проучавањем прошлости насеља, историјом породица, националним
покретима, грађевинарством, привредом или демографијом. Истина, грађа
је често шаблонског карактера, везана за административна и текућа питања
(финансирање, поправке, конкурси, изградња, набавка, помоћ, примена зако
на) али се у њој налазе и специфични и интересантни подаци о: прославама,
развоју технике, актуелним питањима, локалним проблемима, болестима и
друго.
Архив Војводине, у духу своје основне функције заштите архивске
грађе, са намером да је што више приближи истраживачима и корисницима,
преноси сведочанства времена када је постављен темељ модерног васпитнообразовног система на данашњој територији АП Војводине. Књига предста
вља значајан подухват делатника Архива, превасходно ауторке Жужане Ме
зеи, као и сарадника који су учествовали у њеном обликовању, садржајној
веродостојности и припреми за публиковање, чиме су допринели да изворни
архивски материјал постане доступан за проучавање, упознавање и разуме
вање. Сигурни смо да ће бити одлично полазиште за проучавање прошлости
школства, народа, насеља, демографије, привреде и разних других истражива
ња. Жеља нам је да се ова књига што чешће нађе у рукама научних радника,
истраживача и других корисника архивске грађе као аутентичан путоказ за
њено истраживање, коришћење и тумачење.

