
 

ПЕЧАТИ КАО СВЕДОЧАНСТВА ИСТОРИЈЕ : 

ОПИС ПЕЧАТА У ФОНДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ТОКОМ 140 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА 
GIMNAZIJE 

 

 PECSÉTEK MINT TÖRTÉNELMI BIZONYÍTÉKOK: 

KÖNYVTÁRI PECSÉTEK AZ ISKOLA 140 ÉVES FENNÁLLÁSA 

 
 

Богату историју „Сенћанске гимназије“ илуструју и разноврсни печати у библиотечком фонду. 
Овај приказ садржи до сада евидентиране и описане печате те није свеобухватан. 

 
A Zentai Gimnázium történetének gazdagságához hozzátartoznak a különféle pecsétek, melyeket eddig megtaláltak és összeírtak, tehát a 

bemutatott pecsétek számbavétele nem teljes. 
 

 



Четворогодишња нижа гимназија 
Községi négy osztályos algimnázium 

 

 

 

 

 
 

1886  
Општинска сенћанска гимназија 

 Zentai Községi Gymnásium 

 

 

 

 

 Године 1876. оснива се нижа (четвероразредна) гимназија. Библиотека се састојала из  наставничке и ученичке. 
 Од 30. априла 1885. г. настава се изводи у новој згради.       
 Наставничка библиотека 1886. г.  располаже са 10 ормана за књиге.  
 Крајем века библиотека поседује преко 7 хиљада књига. 
 1876 - Zenta Városi Községi Gimnázium (algimnázium) megalakulása. A könyvtár két részből állt : tanári- és ifjúsági könyvtárból  
 1885 -  Április 30-án az új épületben megkezdődött a tanítás           
 1886 - A tanári könyvtár tíz könyvszekrénnyel rendelkezett 
 A század végén a könyvtárunkban több mint hétezer könyv volt   

A ZENTAI GIMNÁZIUM TANÁRI KÖNYVTÁR 
НАСТАВНИЧКА БИБЛИОТЕКА СЕНЋАНСКЕ 

ГИМНАЗИЈЕ 
 

Овални печат (ovális pecsét) 3,5 x 2 cm ; плаво 
мастило (kék tinta) ; часопис  (folyóirat) :  
        Régi emlékek 1853-1870 / Berzeviczy Albert. – Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet Résv. -Társ., 1907. – lelt. sz.  
2858 (18.2.1961). 
 

A ZENTAI KÖZSÉGI GIMNÁZIUM IFJÚSÁGI 
KÖNYVTÁR  

УЧЕНИЧКА БИБЛИОТЕКА СЕНЋАНСКЕ 
ОПШТИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 

 
Овални печат (ovális pecsét)  плаво мастило (kék tinta) 
3,9 x 2,1 cm ; књига (könyv):  
           Tóth Kálmán válogatott költeményei / 
összeválogatta Lengyel Laura. – Budapest : Lampel R. 
Könyvkereskedése, [s.a.]. – lelt. sz.  2931 (20.2.1961). 



1900 – 1920 
Виша гимназија - Főgimnázium 

 

 

 

 

 

 Уписом ученика у пети разред 1897. г.  школа постепено прераста  у вишу гимназију. 
 Од  1900. године  званичан назив школе је Општинска виша гимназија Сенте са државном потпором. 
 Од 1910. г. настава се одвија у новоизграђеној згради. Библиотека се налазила у приземљу. 
 Године 1912. библиотека поседује преко 8 хиљада књига ;  Иштван Телеки израђује  први каталог наставничког фонда.  
 Почетком  I светског рата просторије школе су уступљене за потребе војне болнице.   
 У последњој години рата наставничка библиотека броји 8541 књигу. 
 1897-  Megnyílt a gimnázium ötödik osztálya és főgimnáziummá változott            
 1900 - 1920.  között az iskola hivatalos neve Zentai Államilag Segélyzett  Községi Főgimnázium  
 1910 - Új épületben kezdődött  a tanítás. A földszinten könyvtár volt 
 1912 - A könyvtárunkban több mint nyolcezer könyv volt ; Teleki István tanár kidolgozta a könyvtárunk első katalógusát    
 Az első világháború elején az iskola épületében katonai kórház működött 
 A világháború utolsó évében a tanári könyvtár 8541 könyvet tartalmazott  

A ZENTAI KÖZSÉGI FŐGIMNÁZIUM TANÁRI KÖNYVTÁRА  
НАСТАВНИЧКА БИБЛИОТЕКА СЕНЋАНСКЕ 

ОПШТИНСКЕ ВИШЕ  ГИМНАЗИЈЕ 
Овални печат (ovális pecsét) 4,5 x 2 cm ; мастило љубичасто (lila 
tinta) ; књига (könyv) : 
          Régi emlékek 1853-1870 / Berzeviczy Albert. – Révai Testvérek 
Irodalmi Intézet Résv.-Társ., 1907. - lelt. sz.  2858 (18.2.1961). 
 

A ZENTAI KÖZSÉGI FŐGIMNÁZIUM IFJÚSÁGI 
KÖNYVTÁRА  

УЧЕНИЧКА БИБЛИОТЕКА СЕНЋАНСКЕ ОПШТИНСКЕ 
ВИШЕ  ГИМНАЗИЈЕ 

 
Овални печат (ovális pecsét) 4,4 x 2 cm ; мастило љубичасто (lila 
tinta) ; књига (könyv) :  
       II. József császár kora  Magyarországban / Vas Gerebén. – 
Budapest Franklin-Társulat, 1898. – lelt. sz. 2920  (18.2.1961). 



Вероватно око 1920. године 
Valószínűleg az 1920-as években 

használt pecsét 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У Историјском архиву налази се инвентарна листа књига од 1935. до 1941. Године. Међу пописаним књигама налазе се и оне 
које имају  приказани печат. Међутим, претпостављамо да је сам печат установљен раније, јер је од 1924. године  већ постојао 
печат Државне гимназије.    

A Városi Leveltárban található leltári könyv, amely az 1935 és 1941 között összeírt könyveket tartalmazza. Ezek között olyanok is 
szerepelnek, amelyekben ez itt bemutatott pecsét szerepel. Meg kell állapítanunk, hogy ez a pecsét korábbról szármozik, mivel a fent 
említett időszakban már létezett az Állami gimnázium pecsétje.    

НАСТАВНИЧКА БИБЛИОТЕКА СЕНЋАНСКЕ 
ГИМНАЗИЈЕ  

A ZENTAI GIMNÁZIUM TANÁRI KÖNYVTÁRA 
 

 Овални печат (ovális pecsét) 3,7 x 2,6 cm ; мастило 
љубичасто (lila tinta) ; књигa (könyv):  
A kender természetrajza / Ormándy Miklós. – S. A.- Újhely, nyomtatott a 
„Zemplén” Könzvnzomtató intézetében, 1889   
        A ma, holnap nélkül / írta Kazár Emil. – Budapest : Pallas 
irodalmi és nyomdai Részvénytársaság, [s.a.]. – lelt. sz 1997 
(16.11.1961) 

ЂАЧКА БИБЛИОТЕКА СЕНЋАНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
 A ZENTAI GIMNÁZIUM IFJÚSÁGI KÖNYVTÁRA  

 
Овални печат (ovális pecsét) 3,8 x 2,6 cm ; мастило 
љубичасто (lila tinta) ; књига (könyv) :  
         Хаџи-Ђера / Драгутин Ј. Илић. – Београд : Штампано 
у штампарији Д. Димитријевића, 1904, инв. бр. 2123 (-1).  



1920 – 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Од 1923. године формира се наставнички фонд  на српском језику који је до 1940. године нарастао на 2173 књиге. 
Ученичка библиотека на српском језику такође се формира 1923. године и до 1940. године броји  2272 књиге. 

 

 1923- ban létrehozták a szerb nyelvű tanári állományt, amely 1940- re 2173 könyvet tett ki. A szerb nyelvű ifjúsági állományt 
szintén 1923- ban hozták létre, 1940- ben az állomány már 2272 könyvből  állt 

ДРЖАВНА ГИМНАЗИЈА У СЕНТИ 
ÁLLAMI GIMNÁZIUM ZENTA 

 
Округли печат са одлепљене вињете (vignettán lévő kerek 
pecsét) ; пречник  (átmérő) 3,5 cm, љубичасто мастило (lila 
tinta) ; књига (könyv) :   
            Савремена филозофија / Владимир Дворниковић. – У 
Загребу : Књижара Мирка Бревера, [192?]. - инв. бр. 7311 од 
17.12. 1971.  

 

ДРЖАВНА ГИМНАЗИЈА У СЕНТИ 
ÁLLAMI GIMNÁZIUM ZENTA 

 
Правоугаони печат за сигнатуру (derékszögű pecsét) 7 x 3 cm 
; мастило љубичасто (lila tinta) ; књига (könyv) :  
        Hugo Badalić : Izabrane pjesme. – U Zagrebu : Naklada 
„Matice hrvatske”,1896. - инв. бр. 2087(-1) од 26.12.1984 



1929 – 1941 

 

 

 

 

 Од 1929. године Гимназија се спушта у статус ниже гимназије са званичним називом:  Државна реална гимназија.   
 Библиотека 1940. г. поседује око 13 хиљада књига : професорска 10520,  ученичка 2678,  уџбеничка 195.  

 

 1929 - A Gimnázium ismét négyosztályos algimnázium lett. Hivatalos neve Állami Reálgimnázium volt    
 1940 - A könyvtár állománya kb. 13 ezer könyvből áll (a tanári állomány 10520, az ifjúsági állomány 2678, a tankönyvek száma: 

195) 

 

1941 – 1944 

 

 

 

ДРЖАВНА РЕАЛНА ГИМНАЗИЈА СЕНТА 
ÁLLAMI REÁLGIMNÁZIUM ZENTA 

 
Округли печат (kerek pecsét) ; мастило љубичасто (lila tinta) ; 
пречник (átmérő) 2,1 cm ; пер. публикација (időszaki kiadvány):  
       Регистар – Индекс просветног гласника за 1932. годину. – 
Београд : Државна штампарија Краљевине Југославије, 1933,  
сигн.. II 16   

MAGYAR KIR. ÁLL. GIMNÁZIUM ZENTA 
МАЂАРСКА ДРЖАВНА 

КРАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА 
 

Округли печат (kerek pecsét) ; пречник  (átmérő) 2,2 cm ; 
љубичасто мастило (lila tinta) ; књига (könyv) : 
          Kedves atyafiak / Jókai Mór. – Budapest : Franklin-
Társulat, 1902. – lelt. sz.. 1969 (15.11.1968).  



 

1941 – 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У току II светског рата школа наставља са радом само у одељењима на мађарском језику и добија поново статус више 
гимназије. 

 A második világháború idején csak a magyar osztályokban folyt tanítás.  A Gimnázium újra főgimnázium lett 

MAGYAR KIR. ÁLL. GIMNÁZIUM ZENTA 
МАЂАРСКА ДРЖАВНА 

КРАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА 
 

Округли печат власништва (kerek pecsét ; пречник (átmérő) 
2,2 cm ; љубичаста боја (lila tinta) ; књига (könyv): 
           Oidipus király ; Oidipus Kolonosban / Sophokles. – [Bp] 
: Franklin-Társulat ; Partenon, 1942. – lelt. sz. 3122 (22.2.1961) 

MAGYAR KIR. ÁLLAMI GIMNÁZIUM ZENTA 
МАЂАРСКА ДРЖАВНА 

КРАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА 
 

Округао, безбојан водени жиг (kerek színtelen vízjel) ; 
пречник (átmérő) 3 cm ; књига (könyv) :   
Szemelvény / Publius Vergilius Maro Aeneséből. – 
bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Cserép József. 
– [s.l. : s.n. , s.a.]. 
 



1941 – 1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И након II светског рата зграда школе је послужила као болница - уништен је целокупан књижни фонд на српском језику 
(око 2000 примерака) ; фонд на мађарском је увећан. 

 Школске 1945/46. године у мађарска одељења уписано је 659 ученика, у српска 430 ученика. Пуни назив школе је Државна 
мешовита реална гимназија.     

 A második világháború végén a gimnázium épületében ismét kórház volt.  Tönkrement a könyvtár egész szerb nyelvű állománya, 
mintegy 2000 kötet.  A magyar nyelvű könyvállomány  gyarapodott. 

 1945/46-os tanévben a magyar osztályokba 659 tanuló iratkozott be, a szerb osztályokba pedig 430. Hivatalos neve a Zentai 
Állami Vegyes Reálgimnázium volt  

Zentai M. Kir. Állami Gimnázium 
Ifjusági könyvtára 

---csoport---szám--- leltározás 
(група, број, датум инвентарисања) 
 
Правоугаони печат за сигнатуру (derékszögű pecsét) 5,7 x 
3,6 cm ; љубичаста боја (lila tinta) ; књига (könyv):  
      Bizánc / Herczeg Ferenc. – Budapest : Singer és Wolfner 
Irodalmi Intézet, cop. 1936. – lelt. sz.  1965 (15.11.1960) 

A Zenta M. Kir. Állami Gimnázium 
tanári könyvtára 

 
Правоугаони печат (derékszögű pecsét) 4,5 x 2,7 cm ; црно 
мастило (fekete tinta) ; књига (könyv):    
       Lúdas Matyi / Fazekás Mihaly. – Budapest : Patria, 1938. – 
lelt. sz. 2253 (18.11.1960). 



1948/49 

  

 

 

 

 

 Од 1948/49. шк. године Гимназија је раздвојена на две самосталне целине на језичкој основи.  
 1948  - Két vegyes főgimnázium működött  egy épületben.    

 
1948/1953 

 

 

 

 

Народна Република Србија – Аут. Покрајина 
Бојводина – ПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА СА 

МАЂ. НАСТАВНИМ ЈЕЗИКОМ – MAGYAR NYELVŰ  
VEGYES GIMNÁZIUM – СЕНТА 

 
Округли печат (kerek pecsét) ; пречник (átmérő) 3,8 cm ; 
мастило црно (fekete tinta) ; књига (könyv) : 
Oidipus király  ; Oidipus Kolonosban / Sophokles. – [Bp] : 
Franklin-Társulat ; Partenon, 1942. – lelt. sz.  3122 od 22. 2. 
1961.  

Народна република Србија – Аут.  покрајина 
Војводина – ПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА СА 

МАЂ. НАСТАВНИМ ЈЕЗИКОМ – MAGYAR NYELVŰ 
VEGYES GIMNÁZIUM  - СЕНТА 

 
Округли печат (kerek pecsét) ; пречник (átmérő) 3,6 cm ; 
љубичасто мастило (lila tinta) ;  књига (könyv) :  
 Историјски атлас ослободилачког рата народа Југославије. – 
Београд : Војноисторијски институт ЈНА, 1952,  реинв. инв. бр. 
17331 (8251) од 23. 6. 1972. г. 



1953/1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Од 1953. г.  гимназија на српском наставном језику носи име Стевана Сремца а на мађарском наставном  језику Фаркаша 
Бојаија. 

 1953  -  A Stevan Sremac szerb tannyelvű gimnázium és a Bolyai Farkas magyar tannyelvű gimnázium  

Народна република Србија – Аутономна 
покрајина Војводина  - ПОТПУНА МЕШОВИТА 
ГИМНАЗИЈА  - СЕНТА – „СТЕВАН СРЕМАЦ“ 

 
Округли печат (kerek pecsét) ; пречник  (átmérő) 3,6 cm ; црно 
мастило (fekete tinta) ; књига (könyv) : 
Историјски атлас ослободилачког рата народа Југославије. – 
Београд : Војноисторијски институт ЈНА, 1952. инв. бр. 8251  
од 23. 6. 1972. г. 

Народна Република Србија – Аутономна покрајина 
Војводина – ПОТПУНА МЕШОВИТА ГИМНАЗИЈА СА 

МАЂ. НАСТАВ. ЈЕЗИКОМ – MAGYAR NYELVŰ VEGYES  
FŐGIMNÁZIUM „BOLYAI FARKAS”- СЕНТА 

 
Округли печат (kerek pecsét) ; пречник (átmérő) 3,6 cm ; 
љубичасто мастило (lila tinta) ; књига (könyv) : 
Историјски атлас ослободилачког рата народа Југославије. – 
Београд : Војноисторијски институт ЈНА, 1952 



Након 1956. године 
1956 után 

 

 

 

 

 

Виша гимназија - főgimnázium 

 

 

 

 

 

 До поновног уједињења долази 1956. године. Званичан назив школе постаје Гимназија „Моша Пијаде“.  
 Од  1959. године оснивају се редом три стручне школе. 
 1956 - A két gimnázium egyesítése. Hivatalos neve a Moša Pijade Gimnázium  
 1959- től alakulnak meg a szakiskolák  

Народна Република Србија – А. П. Војводина – Срез 
Сента – ГИМНАЗИЈА „МОША ПИЈАДЕ“ СЕНТА – 

GIMNÁZIUM 
 

Округли печат власништва (kerek pecsét) ; пречник  (átmérő) 
3 cm ; љубичасто мастило (lila tinta) ; књига (könyv) : 
Борбени пут СКОЈ- а : белешке о историјату / Живомир 
Станковић. – Београд : Младо поколење, 1959. – инв. бр. 
1583 од 29.12.1959.  

Народна република Србија – Аутономна покрајина 
Војводина – Срез Сента – ВИША МЕШОВИТА 

ГИМНАЗИЈА  МОША ПИЈАДЕ  - СЕНТА – VEGYES 
FŐGIMNÁZIUM 

 
Округли печат власништва (kerek pecsét) ; пречник (átmérő) 
3,5 cm ; мастило љубичасто (lila tinta) ; књига (könyv) :  
 Nyitott könyv / Fehér Klára . – [Budapest] : Szépirodalmi 
könyvkiadó, 1951. – lelt. sz. 2669 (19.12.1961) 



Након 1963. године 
1963 után 

 

 

 

 

 

 На западном крилу зграде 1963. г. дограђује се нови део.  
 Заједница средњих школа постоји од 1962.  до 1964. године. 
 Године 1965. предат је на употребу дограђени спрат, чиме се  обезбеђује и простор за библиотеку и читаоницу.               
 Крајем 1968. године инвентарсано је око 6877 инв. јединица ; реално је било и више књига.       

  

 1963 novemberében a nyugati szárnyhoz új épületrészt csatolnak 
 1962 -  Középiskolai Közösség ( 1964-én feloszlott) 
 1965 szeptemberében átadták az újonnan épült emeletet, melyen a könyvtár és olvasóterem is helyet kapott   
 1968 végén 6877 könyv volt a könyvtárban, talán egy kicsit több is, mivel leltározáskor, szabálytalanul, több könyvet is beírtak 

egy leltári szám alá   

 

 

 

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA SRBIJA – SAPV – 
SZERB SZOC. KÖZTÁRSASÁG – VSZAT – 

GIMNAZIJA – GIMNÁZIUM „MOŠA PIJADE“ 
 

Округли печат (kerek pecsét) ; љубичасто мастило (lila 
tinta) ; пречник (átmérő) 3,9 cm ; књига (könyv) : 
 
Illyés Gyula: Abbahagyott versek. – Budapest: 
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. – lelt sz 7667 (2.2.1972). 



Након 1979. године 

1979 után 

 

 

 

 

 
 У јуну 1977. године формира се Школа за заједничко средње образовање и васпитање „Пал Пал“, потом Образовни 

центар за позивноусмерено образовање и васпитање средњег ступња друштвених делатности „Моша Пијаде“.     
 Маја 1979. г. оснива се Средњошколски васпитно-образовни центар  за позивноусмерено образовање „8. октобар“. 
 Фузионисањем са техничким школским центром „Пап Пал“, 1982. године формира се Центар за заједничко средње и 

позивноусмерено образовање „8. октобар“.  
 Године 1986. настаје Међуопштински образовни центар „8. октобар“ са седиштима у Чоки и Сенти.  

 

 1977. júniusában megalakult a Papp Pál Általános Középiskola. Ugyanakkor megalakult a Moša Pijade Hivatásirányú Társadalmi 
tevékenységi Oktatási Központ 

 1979 -  Október 8. Közép- és Középfokú Hivatásirányú Oktatási és Nevelési Központ  
 1982 - Október 8. Egységes Közép és Középfokú Hivatásirányú Oktatási és Nevelési Központ  
 1986 - Október 8.  Községközi Oktatási Központ (e központ keretében működött a Zentai Középfokú Oktatási-nevelési 

Alapszervezet)  

 

MEĐUOPŠTINSKI OBRAZOVNI CENTAR – KÖZÉPKORI 
OKTATÁSI KÖZPONT  - OVOO SREDNJA ŠKOLA SENTA – 

ZENTAI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI –NEVELÉSI 
ALAPSZERVEZET „8. OKTOBAR” – O.SOL.O. SENTA – 

ČOKA 
OKTÓBER 8. K.A.L. ZENTA ČOKA  

 Округли печат (kerek pecsét) ; љубичасто мастило (lila tinta) ; 
пречник  (átmérő) 4 cm ; књига (könyv) : 
Бертолт Брехт: Мајка храброст. – Београд : Просвета, 1988. – 
инв. бр. 21025 (4132-1) 

 



1986 – 1989 

 

 

 

 
 

Након 1990 - поново Гимназија 
1990 után – ismét Gimnázium   

  

 
 Августа 1990. године поново се оснива Гимназија.  
 Сенћанска гимназија 2016. г. слави 140 година постојања 
 1990 -  Augusztus 28-án megalakult a Gimnázium  
 2016 októberében a Zentai Gimnázium ünnepli fennállásának 140 éves évfordulóját 

 

Република Србија – Szerb Köztársaság – Аутоном на 
покрајина Војводина – Vajdaság Autonóm Tartomány – 

Гимназија Сента – Gimnázium Szenta 
 
Округли печат (kerek pecsét) ; љубичасто мастило (lila tinta) ; 
пречник (átmérő) 4 cm ; књига (könyv) : 
Radnóti Miklós: Erőltetett menet. – Budapest : Interpopulárt 
Könyvkiadó, 1995. – lelt. sz. 20313 (2609-3) 
 

CENTAR ZA ZAJEDNIČKO SREDNJE 
POZIVNOUSMERENO OBRAZOVANJE I VASPITANJE – 
EGYSÉGES KÖZÉP-ÉS KÖZÉPFOKÚ HIVATÁSIRÁNYÚ 
OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI KÖZPONT „8. OKTOBAR” - 

OKTÓBER 8. P.O. – T.F. SENTA - ZENTA  
  

Округли печат (kerek pecsét) ; љубичасто мастило (lila tinta) ; 
пречник (átmérő) 4 cm ; књига (könyv) : 
Jovan Ćulum : Dnevnik sa Atlantika i drugi eseji. – Beograd : 
Nolit, 1974. – инв. бр. 1876-1 od 22.2. 1983. 

 



ПЕЧАТИ ПРЕТХОДНИХ ВЛАСНИКА  
AZ ELŐZŐ TULAJDONOSOK PECSÉTJEI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZENTAI  KÖZSÉGI ISKOLA – 1869 
(ОПШТИНСКА СЕНЋАНСКА ШКОЛА) 

 
Овални печат власништва (ovális pecsét) ; љубичасто мастило 
(lila tinta) ; 4 x 2 cм ; књига (könyv) :  
 A ma, holnap nélkül / írta Kazár Emil. – Budapest : Pallas irodalmi 
és nyomdai Részvénytársaság, [s.a.]. – lelt. sz 1997 (16.11.1961) 

ZENTAI KÖZSÉGI POLGÁRI LEÁNYISKOLA KÖNYVTÁRA-
1896 

(БИБЛИОТЕКА СЕНЋАНСКЕ ОПШТИНСКЕ ЖЕНСКЕ 
ГРАЂАНСКЕ ШКОЛЕ) 

Округли печат власништва (kerek pecsét), мастило љубичасто 
(lila tinta) ; пречник (átmérő) 3,3 cm ;  књига (könyv) : 
 Az egérek  és egyéb elbeszélések / Vértes. – Baja : Kolár Antal és 
Fia Könyvnyomdája, 1897.  – lelt. sz.  1999 (16.11.1960) 

M. KIR.ÁLL.ELEMI NÉPISKOLA – TANÍTÓKÉPZŐ 
INTÉZET BAJÁN – 1870 

(Установа за образовање васпитача у Баји)  
Округли печат власништва (kerek pecsét) ; пречник  (átmérő) 3,2 
cm ; црвено мастило (piros tinta) ; књига (könyv) : 
 A megszabadított Jeruszalem / írta Torquato Tasso. – Budapest : 
Szent-István-Társulat, 1893. – lelt. sz. 3005 (21.6.1961)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR KIR. ÁLLAMI LEÁNYISKOLA ZENTA 
(МАЂАРСКА КРАЉЕВСКА ДРЖАВНА ДЕВОЈАЧКА 

ШКОЛА  СЕНТА) 
 

Округли печат власништва (kerek pecsét) ; пречник (átmérő) 3,5 
cm ;  љубичасто мастило (lila tinta) ; књига (könyv) : 
 Az esztergom diák : regény III. Béla király korából / írta S. Bokor 
Malvin. – Budapest : A Szent István – Társulat kiadása, [s.a.]. – lelt. 
sz.  2109 (17.11.1960) 

Библиотека ЈОЦЕ ВУЈИЋА у Сенти 
(Joca Vujić könyvtára) 

 
Правоугаони печат (derékszögi pecsét) 5,4  x  2,1 cm ;  
љубичасто мастило (piros tinta) ; књига (könyv) :  
 A pénz / Emil Zola. – Budapest és Bécs : Deubler József 
könyvkereskedése, [s.a.]. – lelt. sz.  2184 (18.11.1960) 

SCHVARCZ SÁNDOR 
KÖNYV- ÉS PAPÍRKERESKEDÉSE ZENTÁN 

(ШАНДОР ШВАРЦ, ПРОДАВНИЦА КЊИГА И ПАПИРА У 
СЕНТИ) 

Овални печат (ovális pecsét) ; 4,8 x 2,3 cm ;  плаво мастило (kék 
tinta) ; књига (könyv) :  
Ábrányi Emil ujabb költeményei : 1876-1881 : szerző arcképével. – 
Budapest : Fuchs testvérek, 1881. – lelt. sz. 1933 (15.11. 1960) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краљевина Југославија - СТРУЧНА ПРОДУЖНА 
ШКОЛА ГРАДА СЕНТЕ 

(Jugoszláviai Királyság –  ZENTA VÁROS 
SZAKISKOLÁJA) 

 Округли печат власништва (kerek pecsét) ; пречник  (átmérő) 
4 cm ; црно мастило (fekete tinta) ; књига (könyv) :   
 Приповетке / Стеван Сремац. – Београд : СКЗ, 1931. - инв. бр. 
304 од 11.1.1958. године. 

Народна Република Србија – Аут. П. Војводина – 
ОСМОЉЕТКА – СЕНТА – Број 

(Szerb Köztársaság – Vajdaság Autonóm Tartomány - 
Általános Iskola – Zenta) 

 
 Округли печат власништва (kerek pecsét) ; пречник (átmérő) 3 
cm ;  љубичасто мастило (lila tinta) ; књига (könyv) :  
Изабрана дела. Књ.1. / Аркадије Гајдар. – [Београд] : Ново 
поколење, 1950. - инв. бр. 831 од  14.2.1958. 
 

Ж. НАРОДНА ШКОЛА – СЕНТА 
 (Népiskola Zenta) 

 
Округли печат (kerek pecsét) ; пречник (átmérő) 3,5 цм ; 
љубичасто мастило (lila tinta) ; књига (könyv) :  
Партизанка Мара / Владимир Назор. – Загреб : Накладни 
завод Хрватске, 1946.  - инв. бр. 4069 од 11. 5. 1962. 



 
ПЕЧАТ ОТИСНУТ  ПРЕКО ПРЕТХОДНОГ ПЕЧАТА 

AZ ELŐZŐ PECSÉTRE RÁNYOMOTT PECSÉT 
 

 

 

 

 

 

 

Испод (alatt) : Професорска библиотека Сенћанске 
гимназије 

Изнад (fölött) :   A Zenta M. Kir. Állami Gimnázium 
tanári könyvtára 

Књига (könyv) :  Haborús antológia / Gyulai Ágost. – Budapest 
: Az „Élet”, 1916. – lelt. sz.  2221 (18.11.1960) 

 

Испод (alatt): Библиотека Правног факултета 
Суботица 

Изнад (fölött) :   A Zenta M. Kir. Állami Gimnázium 
tanári könyvtára 

Часопис (folyóirat) :  Századok : a magyar történelmi társulat 
közlönye. – 1883. Évi folyam (XVII évfolyam). – Budapest : 
Magyar történelmi társulat, 1883. – lelt. sz. GF 105    
 


