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Гордана Стојаковић

О ЗНАМЕНИТИМ  
НОВОСАЂАНКАМА

Циљ истраживачког пројекта „Женска имена Новог Сада”, рађеног 
током 2014. је да подсети на биографије једног броја жена које су ос-
тавиле траг у културној, политичкој и привредној историји Града Но-
вог Сада, обележи куће у којима су живеле и пружи информације о 
њиховим гробним местима, уколико постоје. 

Историји жена се у доминантном историјском дискурсу није прида-
вала пажња јер је у фокусу била догађајна и политичка историја којом 
су доминирали мушкарци. Жене су тек средином 19. века избориле 
право на приступ универзитетима, што је омогућило да се квалифи-
кују за многа занимања и тако изађу из обрасца који је углавном био 
могућ, а то је егзистенција кроз брак. Школовањем, а затим и поли-
тичким правима које су Војвођанке (за кратко) избориле 1918, жене 
су постале видљиве у јавној сфери дајући тако допринос општем на-
претку Новог Сада. Потпуну равноправност жене у Војводини избо-
риле су у социјалистичкој Југославији када је идеолошки, законски 
и финансијски (плаћено порођајно одсуство, обданишта, бесплатно 
школство и здравство, пензиони систем...) подржан пројекат равноп-
равности жена у свим сферама живота и рада.

Историја града није само записана у уџбеницима већ и у простори-
ма у којима траје наш живот. Имена улица, тргова, школа, награда, 
затим бисте и споменици такође говоре о историјским токовима, о 
којима учимо непосредно, јер постају део нашег идентитета кроз име 
улице у којој живимо, име школа које смо похађали... Зато је важно 
да град има женска имена која и на тај начин непосредно сведоче о 
родном аспекту бриге за културну баштину.

Пројекат „Знамените жене Новог Сада”, остварен у периоду 1999-
2010, на Женским студијама и истраживањима у Новом Саду скре-
нуо је пажњу јавности на преко шездесет жена које су сведочиле о 
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важном искораку жена у јавну сферу. На основу истраживања и уз 
подршку жена у политичким структурама Нови Сад, је претежно но-
вим улицама, дао више десетина женских имена. Тако су новосадске 
улице именоване у част: пијанисткиње Јованке Стојковић, боркиње за 
женска права Савке Суботић, добротворке Јелене Кон, књижевнице 
Ержебет Берчек, добротворке и педагошкиње Даринке Грујић... а трг 
испред зграде Матице српске добио име по Марији Трандафил, до-
бротворки која је здање и подигла. Пре пар година је тек изграђена, 
најмодернија школа у новосадском насељу Ветерник добила назив по 
добротворки Марији Трандафил. 

Ипак, и поред тога што све више улица, тргова и школа добија жен-
ска имена не може се заобићи чињеница да се углавном ради о про-
сторима на периферији града. Осим комунисткиња (Вера Павловић, 
Грозда Гајшин, Олга Петров, Соња Маринковић, Клара Фејеш и Ли-
лика Бем) само су глумице Драга Спасић, Милка Гргурова, књижев-
ница Милица Стојадиновић Српкиња и добротворка Марија Транда-
фил „добиле” улице у центру града и на Лиману I. Већина жена које 
су припадале грађанској интелектуалној елити данас „живе” на (у): 
Сланој Бари (Аница Савић-Ребац, Ержебет Берчек, Милева Симић), 
Ветернику (Савка Суботић, Јудита Шалго), Видовданском насељу 
(Софија Вујић), Адицама (Драга Дејановић), Клиси (Драгиња Ружић, 
Милка Марковић...), у просторима који нису били део града у време 
када су оне живеле. Централно место су претежно добиле револу-
ционарке – комунисткиње, што је у складу са идеолошком матрицом 
социјалистичке Југославије, да је жена равноправна са мушкарцем 
у свим сегментима живота и рада. Периферност женских позиција 
се у свим другим историјским периодима види по одабиру женских 
улога. Тако се у структури градских простора данас најчешће читају 
следеће женске улоге: глумица, књижевница и добротворка. Више 
од трећине свих женских улога припада знаменитим женама из сфе-
ре уметности: глумице, сликарке и књижевнице. Комунисткињама 
припада четвртина свих улица именованих по знаменитим женама, 
а добротворкама десетина. 

Периферност женских позиција, и данас видљива у структури град-
ског простора, одражава и периферност у односу на положај у исто-
рији и култури, али и у односу на актуелну структуру моћи. Ишчи-
тавање периферности у односу на род са једне стране и друштвену 
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структуру са друге стране актуелна је мера вредновања места и доме-
та женског индивидуалног и колективног развоја и остварења сада и 
овде. 

Наставак иницијативе у вези са именовањем улица по знаменитим 
Новосађанкама је обележавање кућа знаменитих жена у Новом Саду, 
као и постављање споменика или биста где је то могуће. У првој 
фази овог пројекта предлог је да се обележе куће следећих знаме-
нитих Новосађанки, а где то није могуће, ставе спомен обележја у 
улицама које су по њима назване: Јудита Хоровиц (1787‒1857), Љу-
бица Обреновић (1788‒1843), Марија Трандафил (1816‒1883), Дафи-
на Натошевић (1830‒1911), Савка Суботић (1834‒1918), Софија Вујућ 
(1851‒1921), Милка Марковић (1869‒1931), Милица (1854‒1881) и 
Анка (1855‒1923) Нинковић, Адел Немешањи (1857‒1933), Милева 
Симић (1859‒1946), Милица Томић (1859‒1944), Јелица Беловић-Бер-
наџиковска (1870‒1946), Ержика Мичатек (1872‒1951), Милева Ма-
рић-Ајнштајн (1875‒1948), Даринка Грујић-Радовић (1878‒1958), Је-
лена Кон (1883‒1942), др Кетрин Стјуарт Мекфејл (1887‒1974), Аница 
Савић-Ребац (1892‒1953), др Нада Мицић-Паквор (1899‒1969), Ерже-
бет Берчек (1904‒1971), др Ана Цимер (1906‒1967), Соња Маринковић 
(1916‒1941), Грозда Гајшин (1920‒1941), Вера Павловић (1921‒1945), 
Клара Фејеш (1921‒1943), Ливија (Лилика) Бем (1919‒1941) и Јудита 
Шалго (1941-1996).

Пројекат је замишљен тако да резултат рада прве фазе буде публи-
кација која ће садржати кратке биографије знаменитих жена, затим 
предлог текста који треба написати на меморијалним таблама које 
треба поставити на куће1 и установе у којима су живеле и радиле зна-
мените Новосађанке или на улице које су по њима именоване. Пуб-
ликација има за циљ да да информације и о гробним местима зна-
менитих жена Новог Сада. Будући да нисмо били у могућности да 
обезбедимо права за објављивање свих фотографија дугујемо захвал-
ност Мирјани Исаков која је нацртала све портрете одабраних жена 
чији су ликови познати. Публикација садржи и мапу града на којој су 
означене куће и улице и тиме се остварује туристичка валоризација 
пројекта, јер се публикација може користити као својеврстан водич 
кроз Нови Сад.
1 Претежно се ради о кућама под заштитом Завода за заштиту споменика културе 

Града Новог Сада.
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Светлана Кресоја

ГДЕ СУ ЖИВЕЛЕ И 
УМРЛЕ ЗНАМЕНИТЕ 
НОВОСАЂАНКЕ

Многе знамените жене Новог Сада нису својим рођењем добиле ста-
тус Новосађанке, али су својим радом и угледом свакако заслужиле 
да се нађу у колу заслужних грађанки Новог Сада. Неке од њих су цео 
свој век провеле у Новом Саду, рођене су и умрле у њему, а неке на 
жалост почивају у другим градовима, далеко од места у ком су оства-
риле сопствени сан. За нас су подједнако важне жене које су рођене 
у Новом Саду, као и оне које су у њега дошле доневши са собом све 
своје вредности које ће наставити да развијају у овом граду. 

Места на којима су живеле и радиле су за нас такође веома важна 
јер су то места која су сведоци историје. Још увек постоје прозори са 
којих су оне гледале и врата на која су улазиле у своје куће. А то је ве-
лика вредност на коју не бисмо смели да не обратимо пажњу. Да бис-
мо могли понекад застати поред тих места и сетити се ових изузетних 
жена, у даљем тексту наводимо адресе на којима су живеле, радиле, 
или умрле. Надамо се да ће свака од ових кућа ускоро имати на својој 
фасади и таблу која ће нас подсећати да су то куће у којима су живе-
ле жене које су допринеле развоју културе, науке и привреде нашег 
града. Било би лепо имати могућност да се завири, бар на тренутак 
у просторије у којима су живеле и стварале и да то буду спомен-собе 
које би се уредиле онако како је било за њиховог живота.

Након истраживања биографија познатих Новосађанки можемо 
дати бар донекле увид у адресе на којима су живеле, радиле и умр-
ле. Читаоцима ће бити јасно да само мали број овде изабраних жена 
има спомен-обележје, а да је већина остала ускраћена за сећање и 
да сасвим олако пролазимо поред њихових кућа и улица у којима 
су живеле и не слутећи њихов значај. Овим текстом желим да ука-
жем на важност обележавања њихових кућа, на важност постављања 
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биста, споменика и спомен плоча у њихову част како би се и неким 
будућим генерацијама омогућило да се упознају са животом и радом 
знаменитих жена Новог Сада.

 

Фото: Ивана Болф-Лабудовић
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ЈУДИТА ХОРОВИЦ  
(1787‒1857) 

је рођена у Новом Саду у трговачкој породици Хоровиц. Неколико 
чланова ове угледне породице било је крајем 18. и почетком 19. века у 
Одбору Јеврејске општине у Новом Саду што је значило да су, у окви-
ру аутономије јеврејске заједнице, утицали на свакодневни живот но-
восадских Јевреја. У тако угледној породици Јудита Хоровиц је сигур-
но добила солидно образовање, али показаће се касније и могућност 
да буде упућена у трговачке послове своје породице. Жене тада нису 
равноправно са мушкарцима учествовале у друштвеном и привред-
ном животу, па се појава Јудите Хоровиц као самосталне трговкиње 
‒ власнице трговине почетком 19. века може сматрати преседаном. 

Успешност њеног привредног предузећа је вероватно узрок чињени-
ци да се њено, једино женско име, налазило у попису главешина но-
восадских јеврејских породица из 1844, уз напомену да је трговкиња 
прехрамбеном робом. За Јудиту Хоровиц везан је и важан догађај у 
вези са борбом за јавни рад жена. Она је са групом истомишљеница 
у марту 1848, а посредством Јеврејске новосадске општине, предала 
Магистрату захтев за оснивање прве женске организације у граду. На-
мера је била да организација окупи Јеврејке које би се, мимо друштва 
Хевра Кадиша, старале о сиромашним и болесним људима пре све-
га из сопствене заједнице. У то време било је уобичајено да се свака 
верска или национална заједница стара о сопственим члановима, али 
није било уобичајено да се формирају посебне женске организације у 
ту сврху. Магистрат је одбио захтев за оснивање прве женске органи-
зације у Новом Саду. „Новосадско израелитско добротворно женско 
друштво”, по замисли Јудите Хоровиц, основаће новосадске Јеврејке 
1876. Биће то прво новосадско женско удружење, које ће континуира-
но радити до II светског рата.

Јудита Хоровиц (1787‒1857) прва је самостална новосадска преду-
зетница и прва жена која је 1848. поднела захтев за оснивање посеб-
не женске организације у Новом Саду. 

Г.С.
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Јудита Хоровиц је живела у данашњој улици Пап Павла, а тргови-
на коју је водила налазила се у Јеврејској улици. Сахрањена је на 
Јеврејском гробљу, на гробном месту I/04-196. На овој парцели се на-
лазе стари гробови и споменици од камена. Тешко је тачно утврдити 
који је њен споменик јер су услед старости споменика који се налазе 
на овој парцели слова једва видљива. Не постоји ни једно спомен обе-
лежје посвећено Јудити Хоровиц. Предлог је да се на згради Јеврејске 
општине у Новом Саду постави табла која ће подсећати на ову зна-
мениту Новосађанку.

С.К.

Синагога и део Јеврејске улице са зградом Јеврејске општине у Новом Саду 

Фото: Г. Стојаковић
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ЉУБИЦА ОБРЕНОВИЋ  
(1788‒1843) 
је рођена у Срезојевцима у породици Вуко-
мановић. За Милоша Обреновића, потоњег 
вођу Другог српског устанка, а затим и кнеза 
Србије, удала се у години када је започео Први 
српски устанак против Турака. Кум на вен-
чању је био Карађорђе, вожд Срба током Пр-
вог српског устанка. Родила је осморо деце од 
којих ју је троје надживело: Перка, Савка (Јели-
савета) и Михајло, потоњи српски кнез. Брак 
са Милошем Обреновићем је био пун иску-
шења, разочарења и понижења. Историја бе-
лежи да је убила Петрију и покушала да убије 

Станку, јавне љубавнице свог мужа. Од гнева кнеза Милоша спасла ју је 
трудноћа, а још више бег у родно село. Од тог догађаја кнез Милош је 
за Љубицу Обреновић одредио да не борави са њим у истом конаку. Од 
свих Љубичиних конака данас је најпознатији онај београдски. 

После слома Првог српског устанка Љубица Обреновић је са децом 
остала у Србији скривајући се од турске одмазде наредивши слуги да 
их све побије у случају да их Турци нађу. Њена лична храброст се није 
очитовала само у чињеницама да је умела да барата оружјем, да је била 
снажан ослонац својој деци, породици Вукомановић и када је то могла 
Карађорђевој удовици, већ и у томе што је једина умела да охрабри 
мужа ‒ вођу Другог српског устанка у тренуцима малодушности. 

Осим бриге о деци и бројној породици кнез Милош је Љубици Об-
реновић поверавао и неке управне и дипломатске послове. Тако је била 
задужена за порез када кнез није био присутан, управљала кнежевим до-
брима у Пожаревцу, а 1834. током дипломатске мисије у Видину успела 
је да исходује ослобођење Андрије Генчића из турског затвора. О њеном 
боравку у Букурешту с поштовањем је писала књижевница Dora d`Istria. 
Постоје подаци да је била укључена у политичка превирања у Кнежеви-
ни Србији придруживши се уставобранитељима који су желели да огра-
ниче власт кнеза Милоша и који ће успети да га протерају из земље. Зна 
се да је Љубица Обреновић била упозната са Милетином буном (1835), 
побуном у Пожаревачком округу (1840), устанком у Нишком санџаку 
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(1841). Једно време је подржавала мужа у настојању да он поново дође на 
власт, олакшавајући тако настојања противника династије Обреновића 
да и кнеза Михајла протерају из Србије 1842. Са њим је добровољно у 
изгнанство отишла и Љубица Обреновић. Прешавши у Хабзбуршку 
монархију прво се настанила у Земуну где је прикупљала, стварала и 
управљала фондовима за политичко деловање у корист Обреновића. 
Аустријске власти су јој одредиле Нови Сад као место становања да би 
спречиле њено уплитање у политички живот Кнежевине Србије. Смрт 
је прву кнегињу модерне Србије затекла у Новом Саду чији су је станов-
ници свечано и са поштовањем испратили до манастира Крушедол, где 
је сахрањена. Једна од првих хуманитарних женских организација код 
Срба именована је по њој. 

Љубица Обреновић (1788‒1843), прва кнегиња модерне Србије крат-
ко време је живела и умрла у кући за коју се претпоставља да се на-
лазила на овом месту. 

Г.С.

Љубица Обреновић је у Нови Сад дошла у марту 1843. Док је бора-
вила у Новом Саду, према неким изворима, живела је у кући која 
је је била у старој Јеврејској улици у дворишту потоње Адамовићеве 
палате (срушене приликом градње позоришта, 1979‒1980). Та кућа је 
уклоњена још 1955, када је тадашњи ресторан „Палић” отварао своју 
башту. То је простор непосредно уз „Аполо” центар (према СНП). 
Кнегиња Љубица Обреновић умире након само пар месеци боравка 
у Новом Саду, на рукама кнеза Михајла, који је тврдио да му је мајка 
отрована. Одустало се од идеје да буде сахрањена у порти Саборне 
цркве, или на Јовановском гробљу, па је породица решила да је са-
храни у манстиру Крушедол. Приликом испраћаја звонила су звона 
са свих цркава у Граду (и католичких и протестантских, не само пра-
вославних). Спровод је био огроман, тело је преко ноћи било изложе-
но у Саборној цркви, носили су се силни барјаци, рипиде и крстови. 
Огроман број људи је, што колима, што пешке ишао у поворци за 
Крушедол. На месту где се, према другим истраживањима, налазила 
њена кућа у Змај Јовиној 5, нема обележја које би посведочило о томе 
да је ова изузетна жена своје последње дане провела у Новом Саду. 
Зато га треба поставити.

С.К.
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Кућа у Змај Јовиној 5 

Фото: Г. Стојаковић
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МАРИЈА ТРАНДАФИЛ  
(18162 –1883) 

је рођена у Новом Саду у богатој ново-
садској породици Поповић. Рано је ос-
тала без родитеља а старатељи, рођачка 
породица Хаџи-Кири Николића, је удају 
за њиховог књиговођу Јована Трандафи-
ла. Она је тада имала непуних шеснаест, а 
он четрдесет година. Имали су двоје деце 
Косту и Софију који су умрли у раном уз-
расту. Мираз који је Марија унела у брак 
послужиће Јовану Трандафилу да се брзо 
обогати, стекне радњу и две куће у Осије-
ку од чијих ће се прихода касније издржавати новосадска и осјечка 
болница. 

Први тестамент супружници су направили 1860. После мужевљеве 
смрти 1863. Марија Трандафил се судским путем изборила за управу 
над покретном и непокретном имовином. Стицала је и увећавала ка-
питал формирајући нова завештања мењајући првобитни заједнич-
ки тестамент. Међу њеним завештањима најзначајније је „Заведеније 
Марије Трандафил за српску православну сирочад” у Новом Саду где 
се данас налази седиште Матице српске и Библиотека Матице српс-
ке. Завештање је уведено у живот 1926. када је примило прве питом-
це у зграду која је изграђена 1912. по пројекту Момчила Тапавице. 
Матица српска се у зграду уселила 1928. а сиротиште је премештено 
на Сајлово. Још један изванредан легат Марије Трандафил је „Закла-
да Марије Трандафил за новосадске гимназијске ђаке” која је за циљ 
имала обезбеђивање ученичких стипендија под патронатом „Ново-
садске Велике Српске Гимназије”. 

То није била једина прилика којом је Марија Трандафил помагала 
даровиту или сиромашну децу, али и новосадску сиротињу. Зна се 
да је у време велике глади хранила новосадску сиротињу без обзира 

2 Податак о датуму рођења преузет је из књиге Луке Јоцића Тридесетогодишње 
угодне и неугодне успомене 1854-1884, јер се Лука Јоцић позива на „својеручне 
њене забелешке“ и даје податак да је рођена 25. децембра 1816. лицем на римски 
Божић“ .
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на нацију или веру и да је из темеља обновила и дала да се опреми 
новосадска Јерменска црква која је припадала католичкој заједници.

Матица српска и Новосадска црквена општина Српске православне 
цркве биле су баштиници значајних завештања Марије Трандафил. У 
тренутку њене смрти вредност завештане имовине у добрима и новцу 
износила је 700.000 форинти. У књизи Српкиња, њезин живот и рад, ње-
зин културни развитак и њезина народна умјетност до данас (Сарајево 
1913) записано је да је вредност завештања износила 1.400.000 форин-
ти. Посебну пажњу Марија Трандафил посвећивала је новосадској 
Николајевској цркви старајући се за њену обнову и одржавање. У тој 
цркви су покопани Софија, Коста, Јован и на крају Марија Транда-
фил. Последњих година Нови Сад се одужио великој добротворки 
тако што је трг на коме се налази седиште Матице српске у близини 
Николајевске цркве назван по њој као и најмодернија новосадска ос-
новна школа у Ветернику. 

Марија Трандафил (1816‒1886) највећа добротворка у Срба остави-
ла је српском народу и Новом Саду завештања чија је вредност 1913. 
била 1.400.000 форинти. 

Г.С.
Марија Трандафил је рођена у Новом Саду у кући на углу Пашићеве 
и Грчкошколске. Данас је то Пашићева број 11. На заобљеном углу 
изнад балкона ове куће налази се икона Св. Апостола Петра и Павла, 
по којој је кућа названа „Код иконе”. Живела је у Змај Јовиној улици 
број 16, са супругом Јованом, где је и умрла. После њене смрти, с об-
зиром да није имала директних потомака, кућу су наследили синови 
њеног брата и у њој отворили штампарију. Сахрањена је заједно са 
супругом и рано преминулом децом сином Костом и ћерком Со-
фијом у Николајевској цркви чију су обнову за свог живота Транда-
фили помагали. У самој цркви, са леве стране налази се табла која 
сведочи да овде почивају Коста, Софија, Јован и Марија Трандафил. У 
власништву Марије Трандафил биле су куће у Змај Јовиној улици 8, 
16 и 17, Пашићевој 11, Дунавској 16 и Милетићевој 17, које је оставила 
као задужбину поред завештања у земљи и новцу. На овим кућама не 
постоје спомен плоче. У згради Матице српске у улазном холу је 2002. 
постављена биста Марије Трандафил, рад вајара Ласла Силађија. 

С.К.
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Куће у Пашићевој 11, 
Змај Јовиној 16 и  
Николајевска црква 

Фото: Г. Стојаковић
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ДАФИНА (НАНА) НАТОШЕВИЋ  
(1830‒1911)

је рођена у породици новосадског адвоката 
и једно време градоначелника, Григорија 
Јовшића. Од удаје за др Ђорђа Натоше-
вића, лекара и реформатора српских шко-
ла у Угарској, нашла се у средишту култур-
них и политичких дешавања новосадских, 
па и војвођанских Срба. 

Нана Натошевић је имала значајну улогу 
у оснивању прве женске организације у 

Новом Саду 1867. за коју је лично у Београду од кнеза Михајла при-
бавила 500 дуката. Како су се Српкиње у тој првој женској органи-
зацији осећале подређено, жене око Нане Натошевић основале су 
1880. „Добротворну Задругу Српкиња Новосаткиња” у којој је Нана 
Натошевић била потпредседница да би после 25 година задружног 
рада била награђена и почасним чланством. Она је била једна од де-
сет Новосађанки које су на иницијативу Савке Суботић од српског 
Народно-црквеног сабора захтевале оснивање Српске више девојачке 
школе. После смрти Ђорђа Натошевића библиотеци ове школе пок-
лонила је 4000 књига. 

Нана Натошевић је заслужна за оснивање филијале Црвеног крста у 
Новом Саду 1875. За време Српско-турског рата (1876‒1877) у њеној 
кући Новосађанке су припремале завоје и скупљале новчане прило-
ге за српско становништво погођено ратом. Међу добротворним ак-
цијама које је иницирала или је у њима учествовала најзначајније су: 
помоћ поплављенима у Сегедину (1879) и пострадалима у пожару у 
Сарајеву (1879). Нана Натошевић је сама прикупила 157 дуката и 5 
форинити за штампање Змајеве „певаније”. 

Дафина Нана Натошевић (1830‒1911) је била добротворка и једна од 
оснивачица „Добротворне Задруге Српкиња Новосаткиња” .

Г.С.
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Дафина Нана Натошевић становала је у данашњој Пашићевој број 7 
са супругом др Ђорђем Натошевићем. На кући не постоји обележје. 
Дафина Натошевић нема споменик, бисту, нити спомен плочу. Са-
храњена је на Успенском гробљу, гробно место В/01-011. У овој гроб-
ници сахрањена је са супругом. Споменик је заштићен, а других спо-
мен обележја, као ни улицу, Дафина Натошевић нема. Предлог је да 
се спомен плоча која ће подсећати на Дафину Натошевић постави на 
кући у Пашићевој 7.

С.К.

  

 

Кућа у Пашићевој 7 (кућни број и дворишна страна). Споменик на Успенском гробљу 

Фото: Г. Стојаковић
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САВКА СУБОТИЋ  
(1834‒1918) 

је рођена у угледној новосадској трго-
вачкој породици Полит. Као седам-
наестогодишњакиња се 1851. удала за 
адвоката, књижевника и политичара, 
Јована Суботића, једног од наjзнача-
јни јих првака културног и политичког 
живота Срба у Хабзбуршкој монархији 
у 19. веку. Савка Суботић се залагала за 
квалитетно образовање девојака и зато 
је била на челу акције за отварање срп-
ских виших девојачких школа које су от-
ворене 1874. у Новом Саду и Панчеву и 

1875. у Сомбору. 

Међу највеће заслуге у јавном простору је њен програм економског 
оснаживања жена на селу кроз развој домаће индустрије, а то је зна-
чило да се вештина прераде вуне, ткања, веза, плетења капитализује 
тако што су се произведени ћилими, српско платно и вез прилагоди-
ли потребама тржишта и тако освојили свет. О тим успесима Савке 
Суботић сведочиле су награде на светским изложбама међу којима је 
и награда на Париској изложби 1900. 

Савка Суботић је била прва председница Српског народног женског 
савеза и Кола српских сестара, а због заслуга на плану борбе за жен-
ска права готово сва српска женска удружења изабрала су је за поча-
сну чланицу. Њен утицај је био велик и у европском оквиру. Познато 
је да је сарађивала са Кери Чепмен Кет3, Розиком Швимер4 а док је 
Савка Суботић била лидерка Српског народног женског савеза и са 

3 Оснивачица и председница Међународне алијансе за женско право гласа 
(International Woman Suffrage Alliance) Carie Capman Catt је била на челу 
организације од оснивања до 1923.

4 Rosika Schwimmer (1877-1948) је 1903. основала Угарско удружење запослених 
жена - Munkásnö Egyesülete, 1904. Savet žena- Nöegyesületek Szövetsége i 1904. 
Феминистичко удружење Угарске ‒ Feministák Egyesülete. Чланак Розике 
Швимер о Савки Суботић објављен је у будимпештанском листу на немачком 
језику, „Neuse Pester Journal”, а пренео новосадски „Женски свет” (бр. 1. 1912: 7).
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Бертом Папенхајм5. На позив угарских феминисткиња 1911. одржала 
је предавање о положају жена у Србији, а одржала је говор и на VII 
Међународном конгресу за женско право гласа у Будимпешти, који је 
нарочито био добро прихваћен међу америчким феминисткињама. 
Због активистичког рада Савка Суботић је била изабрана за почас-
ну чланицу „Женског друштва из Амстердама” (1909) и „Конгреса за 
женско право гласа у Штокхолму”(1911). Њен утицај је био тако ве-
лик да се Лав Толстој преко Савке Суботић захвалио Српском народ-
ном женском савезу за честитку за 80. рођендан. За свој рад добила је 
одликовања српског и руског двора. 

Савка Суботић није била жена од пера већ од акције. Штампани су 
јој понеки говори, предавања и књига О нашим народним тканина-
ма и рукотворинама (1904) где је описан њен рад са женама на селу 
као и њена запажања која се односе на фолклористику. Аркадије 
Варађанин је оставио податак да су њени афоризми објављивани у 
„американским” новинама почетком 20. века па је можемо сматрати 
и једном од наших првих, ако не и прву афористичарку. Њено најзна-
чајније предавање које је одржала у бечком Научном клубу „Жена на 
истоку и западу” објављено је 1911. После тог предавања аустријска 
штампа је о њој писала као о „Der Mutter ihres Volkes”. Последњи 
пут се јавности обратила текстом „(О)порука” објављеном у новосад-
ском „Женском свету” 1914. Умрла је у Новом Саду, а сахрањена је у 
Земуну.

Савка Суботић (1834-1918) је била прва председница Српског на-
родног женског савеза, Кола српских сестара, почасна чланица свих 
српских и неких европских женских организација.

Г.С.

Савка Суботић је до Буне 1848. године живела у Дунавској 5 у кући 
Политових. Ова кућа је изгорела приликом бомбардовања Новог 
Сада 1849, па се породица Полит преселила у Грчкошколску 7. Када 
се удала за Јована Суботића, Савка је живела у Дунавској 1. У кући у 
којој се данас налази Градска библиотека, Јован Суботић је 1870. ос-

5 Bertha Pappenheim је била боркиња против „трговине белим робљем” и 
проституције. У Србију је дошла да укључи женске организације у борбу против 
проституције.
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новао штампарију. Овде је излазио политички лист „Народ”. Након 
тога је Арса Пајевић новосадски штампар, књижар и издавач, отку-
пио кућу и завештао Православној црквеној општини. Савка Субо-
тић, жена која је била једна од најагилнијих жена свог времена, нема 
споменик, бисту, ни спомен плочу. Умрла је у Новом Саду, у кући 
на Позоришном тргу број 6. Пренета је и сахрањена у Земуну поред 
супруга Јована Суботића. Једна улица у Ветернику носи данас њено 
име. Њен портрет, рад Новака Радонића чува се у „Белом салону” 
Матице српске. Предлог је да Савка Суботић добије споменик у Но-
вом Саду.

С.К.

 
Кућа на Позоришном тргу 6

Фото: Г. Стојаковић



21

СОФИЈА ВУЈИЋ  
(1851‒1921) 

је рођена у Овсеници у Банату у породици свеш-
теника Луке Поповића, чија су деца: ћерке Дра-
гиња (удата Ружић ), Јелисавета (удата Добри-
новић), Катица (удата Поповић), Љубица (удата 
Коларовић) и синови: Лаза и Паја Поповић били 
глумци. Софија је, уз пристанак и менторство сес-
тре Драгиње Ружић, као једанаестогодишњакиња 
прихватила професионални ангажман у Српском 
народном позоришту у Новом Саду и тако поста-
ла најмлађа професионална глумица српског глу-
мишта. Постоје два податка у вези са дебитант-
ском улогом коју је остварила у Српском народном позоришту: улога 
Анице у Покондиреној тикви (1862) и Јулке у Војничком бегунцу (1863). 

За композитора и диригента Аксентија Марковића удала се 1867. 
Њихова кћи Милица (Милка) Марковић биће потоња славна глуми-
ца и редитељка српског глумишта. После смрти Аксентија Марко-
вића удала се за осијечког трговца и велепоседника Петра Вујића.

Уметнички живот Софије Вујић није био само пут успеха. Тешки тре-
нуци су дошли после изненадне смрти Аксентија Марковића у Пра-
гу 1873. када је била присиљена да прихвати ангажман у путујућим 
позориштима, а две године је провела у Хрватском народном каза-
лишту у Загребу. У Српско народно позориште поново се вратила 
1878. где је остала све до пензионисања 1906. 

Софија Вујић је била сјајна и свестрана глумица која је, после одласка 
Милке Гргурове у Београд, суверено владала новосадском позориш-
ном сценом. Стручна јавност и публика као најбоље оценили су сле-
деће њене улоге: Косара (Владислав), Мара (Милош Обилић) и Царица 
Милица (Задужбина).
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МИЛИЦА (МИЛКА) МАРКОВИЋ  
(1869‒1931) 

је рођена у Панчеву. Рано је остала без оца 
Аксентија Марковића па се уз мајку Софију, 
која је прихватала глумачке ангажмане по 
Војводини и Славонији, често селила. Зато 
не чуде подаци да је као петогодишњакиња 
остварила прву улогу у Шилеровој драми 
Вилијам Тел, а да је као петнаестогодишња-
киња постала приправница Народног позо-
ришта у Београду, где је за две године оди-
грала двадесетак улога. 

У Нови Сад у Српско народно позориште је дошла 1885. и ту остала 
до краја уметничке каријере. Милка Марковић је била образована 
глумица. После завршене Више девојачке школе, боравила је у Бечу, 
Минхену, Прагу, Паризу, Риму усавршавајући неоспоран глумачки и 
музички таленат. Говорила је немачки, мађарски и француски језик 
са којих је и преводила драмске текстове. Милка Марковић је била 
прва редитељка српског глумишта. Режирала је драму Љубав Игња-
тија Николајевића Потапенка 1911. на сцени Српског народног по-
зоришта у Новом Саду. У истом позоришту поставила је затим око 
једанаест представа. Међу најзначајније улоге Милке Марковић убра-
јају се: Грета (Фауст), Корделија (Краљ Лир), Офелија (Хамлет), Јулија 
(Ромео и Јулија), Настасја (На дну), Анђелија и Мајка Југовића (Смрт 
мајке Југовића).

Приватни живот Милке Марковић обележиле су трагедије: самоу-
биство супруга, глумца Михајла Марковића, за кога се удала 1888, и 
прерана смрт сина Стевана. Други син, Димитрије Марковић читав 
живот је посветио глуми и позоришту. 

Софија Вујић (1851‒1921) и Милка Марковић (1869‒1931) убрајају се 
међу најзначајније глумице, а Милка Марковић је и прва редитељка 
српског глумишта.

Г.С.
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Софија Вујић и Милка Марковић су живеле у кући у Дунавској ули-
ци број 16, грађеној у стилу класицизма. Кућа је била у власништву 
Марије Трандафил, која је тестаментом кућу оставила Матици срп-
ској, али и на доживотно уживање управнику својих добара Луки Јо-
цићу, књижару и издавачу. Касније су је Јоцићеве ћерке откупиле 
од Матице српске. Софија Вујић и Милка Марковић су вероватно 
овде изнајмљивале стан од 1878. Сахрањене су на Алмашком гробљу. 
Софија Вујић је сахрањена у гробници I/5-658, а Милка Марковић у 
гробници са Ружићима која се налази на парцели V/6-27г. Кућа у 
којој су живеле није обележена, немају споменик, ни бисту. У Новом 
Саду на Клиси и Видовданском насељу постоје улице које су по њима 
назване. Предлог је да се на кући у Дунавској 16, постави табла која ће 
подсећати на Софију Вујић и Милку Марковић.

С.К.

   

Кућа у Дунавској 16 
Фото: Г. Стојаковић

Споменици на Алмашком гробљу 
Фото: С. Кресоја
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МИЛИЦА (1854‒1881) и АНКА 
(1855‒1923) НИНКОВИЋ 

су рођене у Новом Саду у породици 
Петра Нинковића, професора и уп-
равника Српске новосадске гимназије. 
Школовале су се у Новом Саду и на 
Унивезитету у Цириху где су у пери-
оду 1872‒1874. студирале педагошке 
науке. Циришки Универзитет је први 
отворио врата девојкама, а осамдесе-
тих година 19. века био је расадник 
социјалистичких идеја које су између 
осталог значиле и залагање за равноп-
равност жена. Сестре Нинковић су у 
Цириху постале заговорнице покрета 

социјалиста. У литератури се често наводи податак да су биле под 
утицајем Светозара Марковића, али је мање познат податак да је и 
утицај руских студенткиња, социјалисткиња у Цириху на њихов по-
литички став био врло значајан. 

По завршетку студија сестре Нинковић су отишле у Крагујевац где 
су покушале да отворе вишу девојачку школу. Постоји преписка са 
Аркадијем Варађанином управником Српске више девојачке школе 
у Новом Саду која говори о томе, чак је у крагујевачком листу „Осло-
бођење” (01.01.1875) објављен конкурс за упис ученица у школу, али 
нема података да је школа и радила. 

У Крагујевцу су сестре Нинковић биле активне социјалисткиње, са-
раднице „Старог ослобођења” и „Уједињења”. Милица Нинковић 
је са руског на српски језик превела: Историја једног злочина (Виктор 
Иго), Једна јунакиња из француске револуције (Франсоа Ноел Бабеф 
François Noel Babeuf), а дело Светозара Марковића, Србија на исто-
ку са српског на руски језик. Милица и Анка Нинковић су за лист 
„Уједињење” превеле и приредиле фељтон под називом Робер Овен 
и његови покушаји друштвених реформи. Политички ангажман сеста-
ра Нинковић био је познат тако да су власти Кнежевине Србије на-
меравале да их протерају. Оне су то спречиле тако што су се удале 
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за истомишљенике, Милица за Перу Тодоровића, а Анка за Срету 
Анђелковића. Милица Нинковић удата Тодоровић је затим добила 
руску стипендију за студије медицине које је започела у Петрограду, 
касније наставила у Цириху и Паризу. Туберкулоза ју је, на жалост, 
спречила да заврши започете студије. Тешко болесна се вратила у 
Крагујевац, код сестре Анке, где је умрла у 27. години. 

Анка Нинковић удата Анђелковић је после многих животних губи-
така отишла у Швајцарску где се прикључила теозофском покрету 
Роберта Штајнера. По повратку у Србију Анка је радила као управ-
ница и васпитачица Дома ученица у Београду. Живела је повучено. 
Ипак у јавности се огласила поводом објављивања књиге Јована Скер-
лића Светозар Марковић – његов живот рад и идеје (1910) када је дала 
драгоцене податке о Илки Марковић у историографији познатој као 
„Атентаторка Илка.” Анка Нинковић удата Анђелковић је умрла у 
Београду где је и сахрањена.

Милица (1854-1881) и Анка (1855-1923) Нинковић су прве социјалист-
киње активне у политичком животу Кнежевине Србије.

Г.С.

Милица и Анка Нинковић су становале у кући која се налазила у 
Златне греде 4, али је порушена за потребе изградње Гимназије „Јован 
Јовановић Змај”. Милица и Анка су младе отишле из Новог Сада, и 
живеле су и умрле у Крагујевцу и Београду. У Новом Саду не постоји 
спомен обележје које би подсећало на српске социјалисткиње, сестре 

Нинковић. Једна улица у Новом Саду 
у близини Новосадског сајма названа је 
по сестрама Нинковић. Предлог је да се 
спомен плоча постави у улици која носи 
њихово име.

С.К.

Почетак улице Златне греде

Фото: Г. Стојаковић
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АДЕЛ НЕМЕШАЊИ/ NEMESSÁNYI ADEL  
(1857‒1933) 

је рођена у Липот Сент Миклошу (Liptószentmiklós), школовала се 
у родном граду, Братислави (Пожун) и Будимпешти. По завршетку 
школовања 1876. је започела педагошку активност у Секешфехер-
вару (Székesfeheérvár, Столни Београд). За директорку Новосадске 
девојачке грађанске школе са наставом на мађарском језику поста-
вљена је 1884. што није било уобичајена пракса. Директор Српске 
више девојачке школе у Новом Саду, у исто време је био мушкарац 
- Аркадије Варађанин. Адел Немешањи је била упешна директорка 
судећи према броју уписаних ученица: у школској 1883/84. било је 63 
ученице, а у школској 1901/2 – 221 ученица. Поред педагошког рада у 
школи Адел Немешањи се старала о образовању самих педагошкиња 
које су радиле у женским школама и њихово струковно повезивање. 
Уз њено име везује се и оснивање и рад Друштва „Марија Доротеја” 
(Mária Dorottya), које је за циљ имало унапређење образовања наста-
вница. Ради се такође о активности која је била ретка у то доба када је 
било уобичајено да се жене, свака у оквиру своје заједнице, баве хума-
нитарним радом обично у оквиру женске добротворне организације. 
Ова активност није мимоишла ни Адел Немешањи која је поред тога 
дала свој допринос у вези са организовањем Мартовских свечаности 
које су се одржавале у знак сећања на 15 март 1848. и биле од велике 
културне и политичке важности за мађарску заједницу у Новом Саду.

О приватном животу Адел Немешањи данас мало тога знамо. Позна-
то је да је била у браку са Јаношем Немешањијем (Јános Nemessànyi), 
угледним Новосађанином, припадником мађарске, евангеличке 
заједнице, који је за заслуге на просветном пољу добио мађарско 
племство. 

Адел Немешањи/ Nemessànyi Adel (1857‒1933) је била директорка 
Новосадске девојачке грађанске школе са наставом на мађаском је-
зику, прва директорка више женске школе у Новом Саду.

Г.С.
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Адел Немешањи је са супругом Јаношем Немешањијем живела у 
улици Петра Драпшина 29. Умрла је у Новом Саду. Сахрањена је на 
Евангеличком гробљу у Футошкој улици. Њеним именом је названа 
једна улица у Ветернику. Нема спомен обележја којим би се забеле-
жио њен рад и живот у Новом Саду. Предлог је да се спомен плоча 
постави на зграду у улици Петра Драпшина 29, где је некада била 
кућа Немешањијевих.

С.К.

 

Улица Петра Драпшина Фото: Г. Стојаковић 

Споменик на Евангеличком гробљу Фото: С. Кресоја
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МИЛЕВА СИМИЋ 
(1859‒1946) 

је рођена у породици славног српског слика-
ра Павла Симића. Као дванаестогодишња-
киња уз специјалну дозволу Школског саве-
та уписала се у сомборску Учитељску школу 
нетом отворену и за девојке. Школовање је 
завршила са одличним успехом и као пет-
наестогодишњакиња примљена је за нас-
тавницу новосадске Српске више девојачке 
школе. Током следеће тридесет две године 
Милева Симић ће радити као наставница, 
а једно време и управница ове школе и уз 
Аркадија Варађанина бити најзаслужнија 
за генерације школованих девојака од којих 

ће многе стећи и универзитетске дипломе, углавном на европским 
универзитетима. За потребе школе Милева Симић је написала два 
уџбеника: Кулинарство и Педагогију, али у јавности је, бар у то време, 
била познатија по књижевном и преводилачком раду. Почев од 1876. 
песме и приповетке Милеве Симић, често потписане псеудоними-
ма од којих је најпознатији био „Павловна”, објављене су у „Јавору” 
(Нови Сад), „Дубровнику” (Дубровник), „Српској Зори” (Мостар), 
„Стражилову” (Нови Сад), „Делу” (Београд), „Бранику” (Нови Сад), 
„Женском свету” (Нови Сад), „Колу” (Нови Сад)… Приче за децу 
објављиване су у „Невену“ и „Споменку” а њени драмски текстови 
за децу међу којима су: Другарице, Добровољни прилози, Полаженик, Си-
ротица, У лажи је плитко дно, Гордана... извођени су и ван Војводине. 
Матица српска је у едицији Књиге за народ издала њено дело Ретка 
срећа - шаљива игра у једном чину (1900). У „Јавору” су објављене и њене 
приповетке: Нада, Максим Црнојевић и Привиђење. У њеном преводи-
лачком опусу треба поменути преводе текстова познатог мађарског 
књижевника Јокаи Мора (Mór Jókai) у „Јавору” и „Женском свету”. 
Готово је непознат њен рад у вези са скупљањем српских народних 
женских песама из Војводине које су по сведочењу Милеве Симић 
стварале и девојке и старице док су ласцивне песме биле дело рас-
пуштеница, удовица и „повратуша”. 
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Милева Симић је припадала угледном интелектуалном кругу Но-
восађанки окупљених око „Добротворне Задруге Српкиња Новоса-
ткиња” за чији су се рад и просперитет старале. За тај рад Милева 
Симић је награђена почасним чланством. Њен педагошки и књижев-
ни рад, краљ Александар (Карађорђевић) одликовао је „Орденом Ју-
гословенске Круне 1 степена”. Милева Симић се није удавала. Читав 
живот посветила је унапређењу женског образовања и општем на-
претку свог народа. 

Милева Симић (1859-1946), педагошкиња, књижевница и преводи-
тељка, наставница била је и управница новосадске Српске више де-
војачке школе . 

Г.С.

Милева Симић је живела у Темеринској број 21, у кући коју је поседо-
вао њен отац Павле Симић. Касније је живела у Грчкошколској број 10. 
Умрла је у Новом Саду, а сахрањена на Алмашком гробљу, гробно место 
И/2-19Г. Њен гроб је заштићено културно добро. На кући у Темеринској 
21, где је Милева неко време живела са оцем, постављена је спомен-плоча 
која сведочи о томе да је у кући живео њен отац Павле Симић. Милева 
Симић се не спомиње, што треба допунити новом спомен плочом. Једна 
улица у новосадском насељу Слана Бара носи њено име.

С.К.

 

Кућа у Темеринској 21 Фото: Г. Стојаковић 

Споменик на Алмашком гробљу Фото: С. Кресоја
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МИЛИЦА ТОМИЋ  
(1859-1944) 

је рођена у породици Светозара Миле-
тића, најзначајније политичке личности 
међу Србима у Угарској у 19. веку. Шко-
ловала се у Новом Саду, Пешти, Бечу. На 
политичку сцену је ступила са непуних 20 
година у време Милетићевог тамновања 
преузевши део очевих политичких обаве-
за, пре свега објављујући политичке члан-
ке у „Застави”. Милица је такође водила 
целокупну Милетићеву кореспонденцију. 
Удала се 1885. за истакнутог српског поли-
тичара Јашу Томића. 

Била је уредница и власница месечника „Жена“ (1911–1914, 1918–
1921) уз „Женски свет”, једини новосадски часопис за жене. „Жена” је 
био ангажован месечник који се бавио питањима еманципације жена 
и отворено заговарао женска политичка права, пре свега право гласа. 
Писала је о тешком положају жена у српској патријархалној породи-
ци позивајући се на податке о смртности деце до 7 година са почетка 
20. века у Угарској која је од свих народа код Срба била највећа. 

Милица Томић је указивала на потребу образовања женске деце, 
борбу против предрасуда, празноверја, сујеверја, писала о значају 
женског здравља. Савременице су дале позитиван суд о њеном раду 
остављајући о томе податке у књизи Српкиња, њезин живот и рад, ње-
зин културни развитак и њезина народна умјетност до данас (Сарајево, 
1913).

Са истомишљеницама је основала Женску читаоницу „Посестрима” 
у Новом Саду 1910. која је радила недељом после подне, у време када 
су жене биле слободне од кућних и других послова. „Посестрима” 
је била више од читаонице, био је то сигуран простор за жене где су 
чланице биле повезане великом солидарношћу у ситуацијама боле-
сти и невоље. 



31

Милица Томић је са саборкињом Јулком Илијћ, уз помоћ чланица 
и симпатизерки „Посестриме” широм Угарске, прикупила 30.000 
женских гласова Српкиња против „мађаризације школа у Угарској”. 
Женски гласови су били предати Јовану Манојловићу који је о томе 
говорио у угарском Сабору, а као потврду показао сакупљене женске 
гласове. Она је била једна од седам Војвођанки изабраних за посланице 
Велике народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена Баната, 
Бачке и Барање 1918, када су за кратко право гласа добиле и жене. 

Милица Томић (1859‒1944), власница и уредница месечника „Жена” 
(1911–1914, 1918‒1921) једна је од 7 Војвођанки изабраних за посла-
нице Велике народне скупштине Срба, Буњеваца и осталих Словена 
Баната, Бачке и Барање која је прогласила присаједињење Краље-
вини Србији 1918.

Г.С.

Милица Томић је становала у Дунавској 14, у кући свог оца Свето-
зара Милетића, где је једно време била смештена и Матица српска. 
Кућа се налази у оквиру заштићене просторно-културно историјске 
целине. Грађена је крајем 18. века, а обновљена је после Буне 1848-49. 
Крајем 19. века у кући је становао Светозар Милетић са породицом, а 
са њима је након женидбе са Милетићевом ћерком Милицом и Јаша 
Томић. Касније се са супругом преселила у Змај Јовину 23, где је било 
и седиште Српске радикалне странке. На кући у Дунавској 14, су по-
стављене две спомен плоче Јаши Томићу и Светозару Милетићу, па 
треба додати и спомен плочу посвећену Милици Томић. Милица 
је након смрти свог супруга отишла у Београд, где је живела у стану 
свог брата Славка Милетића који је био министар у Краљевини СХС, 
а након што је и брат умро, она је своје последње дане живота про-
вела у подстанарским становима. Умрла је у Београду. Пренета је и 
сахрањена на Успенском гробљу у гробници заједно са оцем Светоза-
ром Милетићем и супругом Јашом Томић. Ова гробница и споменик 
су заштићено културно добро. Ништа друго не упућује на чињеницу 
да је ова жена оставила велики траг у историји Новог Сада. Још увек 
је неправедно у сенци свог оца и супруга. Нема споменик, бисту, ни 
спомен плочу, а једна улица у новосадском насељу Горње ливаде носи 
њено име. 

С.К.
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Куће у Дунавској 14 и  
Змај Јовииној 23 

Фото: Г. Стојаковић  

Споменик на Успенском гробљу 

Фото: С. Кресоја
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ЈЕЛИЦА БЕЛОВИЋ - 
БЕРНАЏИКОВСКА (1870‒1946) 

је рођена у Осијеку где је започела школовање 
које ће наставити у Ђакову и Загребу, а завр-
шити на Вишој педагошкој школи у Бечу и 
Паризу. Као педагошкиња је радила у Загре-
бу, Руми, Осијеку, Мостару, да би у Бањалуци 
била постављена за управницу Више девојачке 
школе. Новосађанка је постала по завршетку 
Првог светског рата. Педагошку каријеру је на-
ставила у Мешовитој грађанској школи у Но-
вом Саду где је дочекала пензију. 

Јелица Беловић-Бернаџиковска је књижевни рад започела 1885. обја-
вљујући прве књижевне радове у омладинским листовима. Као пе-
дагошкиња била је сарадница школских листова који су штампани у 
Загребу, Сарајеву, Сомбору, Сремским Карловцима. Поред књижев-
них радова објављивала је текстове о етнологији, педагогији и у ино-
страним листовима: „Frankfurter Zeitung”, „Frauenzeitung”, „Revue 
des Deux Mondes”, „The Gipsy Lore”, „Antropopyteia”, а забележено је 
да је била уредница листа „Frauenwelt”. Њен јавни рад на пољу етно-
логије и фолклористике је био познат и цењен, а нарочито на пољу 
народног веза и симболике народне орнаментике. Њеном заслугом 
народни везови су систематизовани и у научни дискурс је уведена 
одговарајућа терминологија. Као стручњакиња за етнологију имала 
је удела у оснивању Етнографског и обртничко-умјетничког музеја 
у Загребу. Била је сарадница професора Фридриха С. Крауса (Беч), 
стручна сарадница етнографских музеја у Сплиту и Београду и поча-
сна чланица Бечког фолклорног друштва. Једна је од организаторки 
изложбе „Српска жена” у Прагу 1910. Догађај ће бити повод да се 
уради књига-споменица која ће садржати информације о женама у 
српском народу које су оставиле траг на пољу, културе, науке, педаго-
гије, филантропије. Ради се о књизи Српкиња њезин живот и рад, њезин 
културни развитак и њезина народна умјетност до данас (Сарајево 1913) 
коју је она уредила и која је посвећена Савки Суботић. Фототипско 
издање Српкиње... штампано је сто година касније у Бањалуци 2013. 
Међу најзначајнија дела Јелице Беловић-Бернаџиковске на пољу етно-



34

логије и фолклористике спадају: Грађа за технолошки рјечник женског 
ручног рада (Сарајево 1906), Musik und Gesang bei den Süslawen (Leipzig, 
1923), Die Sitten der Süslawen (Дресден 1927), Југословенски народни везови 
(Нови Сад, 1933). Као Новосађанка била је утицајна чланица Народ-
ног женског савеза Краљевине СХС. Била је прва интелектуалка која 
је пишући о књижевном раду Даринке Буље и Данице Бандић у Срп-
кињи дефинисала женско писмо. Готово сасвим заборављена умрла 
је усамљена у Новом Саду.

Јелица Беловић-Бернаџиковска (1870‒1946) књижевница, педагош-
киња, фолклористкиња била је и уредница књиге Српкиња њезин 
живот и рад, њезин културни развитак и њезина народна умјет-
ност до данас (Сарајево 1913).

Г.С.

Јелица Беловић-Бернаџиковска је у Нови Сад дошла тек после Пр-
вог светског рата, где је живела до смрти. Сахрањена је на Успенском 
гробљу, али њен гроб више није видљив, налази се негде на првом 
пољу. Становала је у згради у Футошкој улици бр 6. Нема спомен обе-
лежја, нити улицу у Новом Саду. С обзиром да њен гроб више није 
видљив, предлог је да се спомен обележје постави на зиду Успенског 
гробља.

С.К.

Зграда у Футошкој 6 

Фото: Г. Стојаковић
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ЕРЖИКА МИЧАТЕК / ERŽIKA 
MIČÁTKOVÁ (1872‒1951) 

је рођена у Кисачу у познатој породици Мича-
тек, чији су чланови: отац Јан и браћа Владимир 
и др Људевит, били прваци словачке заједнице 
у Војводини. Породично окружење је за Ержи-
ку Мичатек било подстицајна средина из кога се 
она смело отиснула у јавни простор. У часопису 
„Slovenské pohľady” у периоду 1900‒1932. обја-
вљивала је своје, претежно преводилачке радове 
међу којима се истичу преводи Ксавера Шандора 
Ђалског, Јанка Лесковара и Бранислава Нушића. 
Њени књижевни радови или текстови полемич-
ке или документарне садржине објављени су у 
листовима „Dennica” и „Živena”. Међу књижевним радовима треба 
поменути приповетке: Dedina, Katuškino previnenie, Anča samopašnica. За 
историју женског покрета значајна је серија текстова у листу „Živena” 
у периоду 1924-1927. о раду Средишњег удружења чехословачких 
жена Краљевине СХС које је основано 1921. у Новом Саду на чијем 
челу је Ержика Мичатек наследила Људмилу Хурбан. Циљеви удру-
жења су усклађени са „народним циљевима” које је словачка заједни-
ца имала на социјалном, културном и просветном плану. Само у Но-
вом Саду друштво је чинило 110 чланица. Док је била на челу органи-
зације Ержика Мичатек је организовала предавања, изложбе, посела, 
позоришне представе са циљем да рад удружења приближи женама 
из града и са села. 

Ержика Мичатек је била једна од угледних чланица Народног женског 
савеза Краљевине СХС (Југославије) где је на конгресу Савеза у Загре-
бу 1926. иницирала резолуцију о заштити Словакиња, међу којима 
је било много врло младих девојака, које су као послуга радиле у Бе-
ограду. У резолуцији се захтевало да се за потребе васпитно-образо-
вног рада словачких девојака на служби у Београду обезбеди недељом 
поподне једна учионица у некој од београдских школа. За рад на 
пољу подизања народне културе нарочито међу женама у словачкој 
заједници у Војводини Ержика Мичатек је одликована Орденом Св. 
Саве V реда којим ју је одликовао краљ Александар (Карађорђевић). 
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Ержика Мичатек/ Eržika Mičátková (1872‒1951) књижевница, прево-
дилац, биће запамћена као председница Средишњег удружења че-
хословачких жена у Краљевини СХС (Југославији).

Г.С.

Ержика Мичатек је за време боравка у Новом Саду становала у Ду-
навској 13. У Новом Саду и Кисачу не постоје обележја нити улице 
које носе њено име и подсећају на просветне и културне активности 
Ержике Мичатек, нити на њен рад у оквиру Средишњег удружења 
чехословачких жена у Краљевини СХС (Југославији). Предлог је да се 
табла постави на кућу у Дунавској 13, као и у Кисачу. 

С.К.

Кућа у Дунавској 13 

Фото: Г. 
Стојаковић
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МИЛЕВА МАРИЋ-АЈНШТАЈН 
(1875‒1948) 

је рођена у Тителу у кући деде по мајци, Ата-
насија Ружића. Отац Милош Марић је убрзо 
породицу преселио у Руму где је добио чи-
новничку службу. Милева се најпре школо-
вала у Руми и Сремској Митровици. Српску 
вишу девојачку школу завршила је у Новом 
Саду, а затим је школовање у гимназији на-
ставила у Шапцу, а завршила у Загребу, до-
бивши претходно дозволу да похађа школу 
коју су могли уписати само мушкарци. На 
Универзитету у Цириху, Милева Марић се 
1896. прво уписала на студије медицине, да 
би се убрзо пребацила на Државну политех-
ничку школу где је студирала математику и физику као пета жена 
која је успела да упише ту школу. Прве две године студија за Милеву 
Марић су биле успешне, али изабране студије ипак није успела да за-
врши. Током студија, Милева Марић је упознала Алберта Ајнштајна 
за кога се удала 1903. Родила је троје деце. Кћерку Лизерл, рођену ван 
брака, о чијој се судбини данас ништа не зна и синове Ханса Алберта 
и Едуарда. Новосађани често истичу податак да су синови Милеве 
Марић и Алберта Ајнштајна крштени у Николајевској цркви по пра-
вославном обреду 1913. Брак са Ајнштајном је био компликован, а за-
вршио је прво раздвајањем 1914, а затим и разводом 1919. 

Њена неоспорно велика надареност за математику, њена озбиљност 
и вредноћа, записи самог Ајнштајна о томе колико му Милевино 
знање математике помаже у раду, били су и остали темељ на коме до 
данас трају дебате о Милеви Марић као научници. У том контексту 
се не може заобићи теза по којој је Милевин допринос Ајнштајновом 
научном раду неоспоран, а постоје и тврдње које експлицитно говоре 
о њеном важном доприносу Ајнштајновој Специјалној и Општој тео-
рији релативитета. Новчани износ Нобелове награде за развој теорије 
физике коју је Ајнштајн добио 1921. најпре за објашњење фотоелек-
тричног ефекта, објављен 1905.  у време интензивног рада са Милевом, 
поклонио је њој. 

Но, новац није Милеви донео спокој и олакшање јер је већи део новца 
утрошила на негу болесног Едуарда. Уследиле су затим године неси-
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гурности и патње због синовљеве болести, новчаних проблема и уса-
мљености. Милева Марић је умрла 1948. у Цириху где је и сахрањена. 
Једна улица у Новом Саду, новосадска Средња техничка школа као и 
награда за најбоље студенте, магистранте и докторанте из математи-
ке коју је Универзитет у Новом Саду установио 1994, носе њено име. 
Кућа коју је њен отац саградио 1907. у Кисачкој улици број 20 и данас 
привлачи посетиоце мада на њој не постоји ни табла нити спомен 
соба која би говорила о једном интимном и научном партнерству чо-
века који је својим идејама трајно задужио човечанство и жене блис-
тавог ума и трагичног усуда која је за њега једно време била неоспор-
но и важно надахнуће. 

Милева Марић Ајнштајн (1875‒1948)  математичарка блиставог ума и 
трагичног усуда била је једно време интимна и научна партнерка Ал-
берту Ајнштајну.

Г.С.
Милева Марић Ајнштајн становала је у Кисачкој 20, у кући коју је са-
градио 1907. њен отац Милош Марић. Кућа је подељена на два нејед-
нака дела колском капијом. Заштићена је као културно добро, а 1975. 
године је постављена спомен плоча која је касније уклоњена јер пода-
ци нису били тачни. Нажалост приметна је запуштеност и оронулост 
куће на којој више нема ни спомен плоче. Предлог је да се на кући 
у улици Кисачкој 20 постави ново спомен обележје. Милева је једно 
време живела и у Каћу. Сахрањена је у Цириху. Једна улица у Новом 
Саду носи њено име. 

С.К.

Кућа у Кисачкој 20.  Фото: Г. Стојаковић
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ДАРИНКА ГРУЈИЋ-РАДОВИЋ 
(1878‒1958) 

је рођена у Крагујевцу у угледној породи-
ци Радовић. У Београду је завршила Вишу 
девојачку школу и затим постала дворска 
дама краљице Наталије (Обреновић). У 
Америку је отишла пре почетка I светског 
рата и убрзо постала председница удру-
жења Српска жена у Њујорку. 

Почетак I светског рата и вести о великом 
страдању српског народа у I светском рату 
затекли су је у Америци, где је одмах за-
почела прикупљање помоћи које је лично 
однела прво у Краљевину Србију 1914, а 
затим и у Скопље где је 1915. организовала 
први прихватни центар за децу без родитеља која су успела да побег-
ну од страшних ратних разарања у Србији. Сличне домове и прихват-
не центре, од којих су неки имали и школе са забавиштем, Даринка 
Грујић-Радовић је организовала у Солуну и Ници. 

У ослобођеном Београду 1918. организовала је дом за децу без роди-
теља у чијем саставу су радиле чарапара и шивачка радионица где 
су радиле сиромашне жене којима је то био једини извор прихода. 
Следеће године Даринка Грујић-Радовић је београдски дом оставила 
на старање Београдском женском друштву, а она је у Сремској Каме-
ници у дворцу Марцибањи-Карачоњи организовала „Српско-амери-
кански дом” за децу без родитеља. Дворац је откупљен 1923. новцем 
Џона Фротингхема, а у дворцу је установљена истоимена задужбина 
за децу без родитеља коју је водила Даринка Грујић-Радовић. У Дому 
је постојао део за основце, гимназијалце, децу у учитељској, трговач-
кој и занатским школама, одељења за ткање са курсом ткања, израду 
одела и народни вез. У саставу Дома је била и мала економија (по-
вртњак, пчелињак...). Ту је једно време радила и Домаћичка школа. 
Године 1930. „Српско-американски дом” је затворен. Кроз њега је 
прошло око 2250 деце која су ту нашла бригу, топлину и могућност 
школовања. После затварања Дома у Сремској Каменици Даринка 
Грујић-Радовић је отишла у Београд где се и даље старала о деци 
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без родитеља. Умрла је у Београду где је и сахрањена. Дечје село у 
Новом Саду, институција која брине о деци без родитеља, је наста-
вак оне исте бриге коју је у Сремској Каменици започела Даринка 
Грујић-Радовић. 

Даринка Грујић-Радовић (1878‒1958) је у дворцу Марцибањи-Кара-
чоњи основала и водила „Српско-американски дом” за децу без ро-
дитеља у периоду 1919-1930. 

Г.С.
Даринка Грујић-Радовић је „Српско-американски дом” основала у 
дворцу који је саграђен крајем 18. и почетком 19. века. Саградила га 
је племићка породица Марцибањи де Пухо, а касније је био у поседу 
породице Карачоњи. Откупљен је новцем Џона Фротингхема за пот-
ребе „Српско-американског дома” који је водила Даринка Грујић-Ра-
довић. Дворац је споменик културе од великог значаја, на његовој фа-
сади стоји спомен плоча на којој се може прочитати ко је подигао овај 
дворац, али не и то да је служио у хуманитарне сврхе и да је њиме за 
то време управљала једна изузетна жена. Предлог је да се спомен пло-
ча о томе постави поред оне која говори о првим власницима Дворца. 

С.К.

Дворац Марцибањи-Карачоњи. Фото: М. Дуњић
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ЈЕЛЕНА КОН  
(1883‒1942) 

је рођена у Ајзнштату (Eisenstadt, Аустрија), а 
Новосађанка је постала удајом за Јулија Кона, 
угледног трговца и активног члана новосадске 
Јеврејске општине између два светска рата. То-
ком велике економске кризе, која се нарочито 
осетила током двадесетих година 20. века, Јеле-
на Кон је одлучила да помогне најугроженијим 
категоријама становништва и то без обзира 
на веру и нацију. Тако је настала најзначајнија 
екуменска хуманитарна организација у Новом 
Саду „Кора хлеба и Дечје обданиште” основана трудом Јелене Кон 
1925. са циљем да помаже незбринутој и угроженој деци и мајкама. 

Јелена Кон је окупила угледне личности, жене и мушкарце, који су 
прилозима у новцу помогли овај јединствен подухват. Међу углед-
ним Новосађанкама које су подржале пројекат Конове биле су: Те-
одора Дора Дунђерски, Милица Моч, Ерна Бауер, Меланија Новачек 
и друге. Организација је почела са радом 1925. у простору данашњег 
Института за јавно здравље Војводине збрињавајући децу без роди-
теља и сиромашну децу да би се касније, изградњом нове, наменске 
зграде и повећањем броја корисника формирале и посебне целине: 
дечје обданиште, ђачка трпеза и дом за одојчад у чијем саставу је ра-
дило медицинско саветовалиште. У згради некадашње „Коре хлеба и 
Дечјег обданишта” изграђене 1933. у улици Соње Маринковић и да-
нас се налази градско обданиште. Фасаду зграде краси фигура „Мајка 
и дете” коју је по замисли Јелене Кон направио вајар Михајло Кара, 
творац прве израелске марке. 

Да би обезбедила сигурно финансирање институције Јелена Кон је 
поред личног, свакодневног ангажовања у раду организације, орга-
низовала и хуманитарне концерте. Зна се да су на њен позив у ко-
рист „Коре хлеба и Дечјег обданишта” у Новом Саду концертирали: 
Бронислав Хуберман 1928, Артур Рубинштајн 1929, Паул Хиндемит 
1929, Гудачки квартет из Дрездена 1936, чак се и гостовање Жозефине 
Бекер (без веродостојних података) приписује њеном ангажовању. Је-
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лена Кон је заједно са супругом Јулијом убијена у новосадској Рацији, 
погрому који су углавном над Србима, Јеврејима извршили мађарски 
фашисти 1942. Жртве су бацане у залеђени Дунав, тако да осим спо-
меника на Дунавском кеју и Штранду као месту пијетета за све жртве 
Рације, не постоји њен засебни гроб. Не постоји ни табла на згради 
која је подигнута њеним залагањем, а где је и данас дечје обданиште. 

Јелена Кон (1883‒1942) је 1925. основала хуманитарну организацију 
„Кора хлеба и Дечје обданиште” за децу без родитеља и сиромашну 
децу свих вера и нација. Дом организације је изграђен 1933.

Г.С.

Супруг Јелене Кон, Јулије Кон је био власник велике, познате и цењене 
радње „Код плавог коња” у улици Краља Александра. Зграда у којој 
је била радња више не постоји. Јелена и Јулије Кон су убијени 1942. 
у новосадској Рацији и са многим другим жртвама бачени у Дунав. 
То је разлог што не постоји њено гробно место али ни друга спомен 
обележја осим обележја на Кеју жртава рације и на Штранду као знак 
сећања на страдале Новосађане. Предлог је да се спомен обележје по-
стави на зграду некадашњег „Дома Коре хлеба и Дечјег обданишта”, а 
данас обданишта Предшколске установе „Радосног детињства” у ули-
ци Соње Маринковић. 

С.К.

Некадашњи „Дом Коре хлеба  
и Дечјег обданишта” данас  

обданиште ПУ „Радосно 
детињство”

 Фото: Г. Стојаковић



43

ДР КЕТРИН МЕКФЕЈЛ /  
DR KATHERINE STEWART 
MACPHAIL (1887‒1974 )

је рођена у Шкотској у околини Глазгова. 
Њен отац др Доналд Мекфејл није је охраб-
ривао да студира медицину, али је она ипак 
са успехом завршила студије медицине 
1911. По избијању I светског рата др Кетрин 
Мекфејл се прикључила особљу Шкотске 
женске болнице за иностранство (Scottish 
Women`s Hospitals for Foreign Service) коју је 
основала Федерација шкотских сифражет-
ских организација. Др Кетрин Мекфејл је 
са корпусом шкотског медицинског особља 
1915. дошла у Србију, где је радила у крагујевачкој, па у београдској 
Војној болници. Међу многима који су унутар медицинског особља, 
те страшне, ратне 1915. у Србији оболели од тифуса била је и она. 
После опоравка наставила је рад у Битољској болници која је била у 
близини ратних дејстава током Солунске операције. 

По завршетку I светског рата у Београду је 1919. основала Енглеско-
српску дечју болницу која је била и центар за едукацију медицин-
ског особља. Године 1934. зграду болнице откупило је Министарство 
здравља Краљевине Југославије. Др Кетрин Мекфејл је напустила 
Београд и уз помоћ пријатељице Даринке Грујић-Радовић је купила 
земљиште у Сремској Каменици на коме је изградила Енглеско-југо-
словенску дечју, ортопедску болницу, прву такве врсте у Србији. У 
болници која је отпочела са радом 1934. лечена су деца оболела од 
туберкулозе костију и зглобова, рахитиса, сколиозе. Рад болнице су 
помагали Министарство здравља Краљевине Југославије, краљица 
Марија (Карађорђевић) и шкотски Фонд за помоћ деци. 

Др Кетрин Мекфејл је почетком II светског рата морала да се врати 
у Шкотску, али се одмах после ослобођења, 1945. вратила у Сремску 
Каменицу доносећи опрему и санитетски материјал за болницу. На 
жалост, власти нове, социјалистичке Југославије дозволиле су јој да 
ради само у оквиру УНРА-е. Године 1947. болница је национализо-
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вана, а др Кетрин Мекфејл је била принуђена да се врати у Шкотску, 
где ће живети све до смрти. Последњи пут је обишла своју болницу у 
септембру 1954. То је била прилика да јој грађани Сремске Каменице 
доделе статус почасне грађанке. Српско лекарско друштво ју је 1973. 
постхумно изабрало за почасну чланицу. У Норичу, граду побратиму 
Новог Сада, 2007. основан је Фонд Кетрин Мекфејл за обнову некада-
шње Енглеско-југословенске дечје болнице. 

Др Кетрин С. Мекфејл/ Katherine Stewart MacPhail (1887‒1974) осно-
вала је 1934. Енглеско-југословенску дечју ортопедску болницу у 
Сремској Каменици, прву такве врсте у Србији. 

Г.С.

Др Кетрин С. Мекфејл је 1934. купила земљиште за изградњу Енгле-
ско-југословенске дечје болнице. Болница са прекидима ради све до 
шездесетих година прошлог века, а затворена је 1992. године. Зграда 
је у власништву Покрајинске болнице. Овај објекат је данас у руини-
раном стању. Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада 
је ставио овај објекат под претходну заштиту и покренуо поступак за 
утврђивање објекта за културно добро. Залагањем Друштва лекара 
Војводине подигнута је њена биста у дворишту болнице у улици др 
Кетрин Мекфејл 39, а једна улица у Сремској Каменици је названа ње-
ним именом. Попрсје од бронзе на постаменту од камена је рад вајара 
Ратка Гикића из Новог Сада. Текст на постаменту гласи:

„Dr. Katherine S. Macphail
1887‒1974

Друштво лекара Војводине
1988. г”

Кетрин Мекфејл је у периоду 1931‒1947. становала у кући у улици 
Марка Орешковића 1. На фасади ове куће постављена је 1988. спо-
мен-плоча која сведочи о томе.

С.К.

 



45

Кућа у Марка Орешковића 1 
Фото: С. Кресоја

Посета краљице Марије болници у Ср. Каменици
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АНИЦА САВИЋ-РЕБАЦ  
(1892‒1953) 

је рођена у Новом Саду у породици Мила-
на Савића, једно време секретара Матице 
српске и уредника „Летописа Матице српс-
ке”. Интелектуална средина у којој је живе-
ла допринеће да Аница већ као девојчица 
говори немачки, француски и енглески је-
зик, да као тринаестогодишњакиња објави 
превод Бајроновог рада Манфред, касније и 
преводе Шелија и Верхарна. Прве ориги-
налне књижевне радове – песме објавила је 

у „Бранковом колу” 1906. 

Породица Савић се 1910. преселила у Беч где је Аница уписала сту-
дије класичне филологије, које ће окончати у Београду по завршетку 
I светског рата. У Београд је дошла 1921. после удаје за Хасана Ребца, 
и добила прво запослење радећи као суплементкиња, затим као про-
фесорка у Трећој женској реалној гимназији. За историју феминизма 
значајан је њен активистички рад у Удружењу Универзитетски обра-
зованих жена, организације основане 1927. Њен боравак у Скопљу где 
је отишла пратећи супруга, биће значајан и због познанства са феми-
нисткињом и књижевницом Ребеком Вест која је у књизи Црно јагње 
сиви соко оставила забелешку о Аници и Хасану.

Аница Савић-Ребац је на Филозофском факултету Универзитета у 
Београду 1932. одбранила докторску дисертацију под насловом Пред-
платонска еротологија која је исте године и објављена. У годинама до 
II светског рата објавила је следеће студије и огледе: Гетеов Хелени-
зам (1933), Љубав у филозофији Спинозиној (1933), Мистична и трагична 
мисао код Грка (1934), Штефан Георге (1934), Платонска и хришћанска 
љубав (1936), Kallistos (на немачком језику 1937), Томас Ман и пробле-
матика наших дана (1937) и друге. Након II светског рата у есејима 
Његош, Кабала и Филон, Његош и богумилство и Песник и његова поезија 
бавила се Његошем и његовим делом Луча Микрокозма. Аница Са-
вић-Ребац је значајна и као преводилац. Превела је Његошеву Лучу 
Микрокозму на енглески и немачки језик, Томаса Мана, а у теорију 
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српске књижевности ушла је збирком поезије Вечери на мору (1929). 
По завршетку II светског рата Аница Савић-Ребац је 1946. изабрана 
за ванредну, а касније и редовну професорку Филозофског факултета 
Универзитета у Београду. 

Живот ће окончати самоубиством, како је написала у „пуној луцид-
ности интелекта и воље”, после изненадне смрти мужа, Хасана Ре-
бца, човека који је за њу био отеловљење топлине, ахилејске смелости 
и балканске ирационалности. Сахрањена је на Новом гробљу у Бе-
ограду. Постхумно су јој објављена дела: Античка естетика и наука 
о књижевности (1954) и Хеленски видици (1966). Захваљујући другој 
Новосађанки, Даринки Зличић сабрана дела Анице Савић-Ребац у 
седам књига биће објављена у периоду (1984-1988). Савременом свео-
бухватном сагледавању живота и дела Анице Савић- Ребац допринос 
је дала и Љиљана Вулетић монографијом Живот Анице Савић-Ребац 
(2002). Заоставштина Анице Савић-Ребац чува се у Матици српској и 
Универзитетској библиотеци Светозар Марковић у Београду. 

Аница Савић-Ребац (1892‒1953) класична филолошкиња, истори-
чарка философије, књижевница, преводитељка, професорка Фило-
лошког факултета Унивезитета у Београду једна је од најзначајнијих 
личности наше интелектуалне баштине. 

Г.С.

Аница Савић-Ребац је током новосадског периода становала у улици 
Светозара Милетића 13. У тој кући у којој је живела са родитељима 
састајала се тадашња елита Новог Сада. Портрет Анице Савић-Ребац, 
рад Уроша Предића, чува се у Матици српској. Једна улица у новосад-
ском насељу Слана бара данас носи њено име као и огранак Градске 
библиотеке, где читаоци могу да позајме књиге на страним језицима 
и језицима националних мањина. Спомен обележје треба поставити 
на кућу у улици Светозара Милетића 13. Аница Савић- Ребац заслу-
жује да има и бисту на Филозофском факултету у Новом Саду.

С.К.
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Кућа у Млетићевој 13

Фото: Г. Стојаковић
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ДР НАДА МИЦИЋ-ПАКВОР  
(1899‒1969) 

је пореклом из Глине (Хрватска). Медицинске 
студије је завршила у Загребу 1924. У Новом 
Саду је пре II светског рата започела каријеру 
прво као лекарка у Школској поликлиници, а 
затим и као шефица исте установе све до 1941. 
Председница Удружења универзитетски обра-
зованих жена – секције за Војводину, основаног 
у Новом Саду 1932. била је, према забелешци 
Теодоре Петровић у књизи Сећања др Нада Ми-
цић. После ослобођења Новог Сада нове власти је 1944. постављају 
за управницу Школске поликлинике. По одлуци Повереништва за 
народно здравље Главног одбора Народног фронта Војводине др 
Нада Мицић-Паквор је од 1949. била на челу Управе за заштиту мај-
ке и детета. Била је чланица Покрајинског одбора Антифашистичког 
фронта жена (АФЖ) Војводине задужена за рад на едукацији жена 
на плану задравствене заштите деце. Њени чланци о дечјем здра-
вљу, правилном неговању деце, хигијени, репродуктивном здрављу 
жена... редовно су објављивани у периоду 1948-1950. у „Гласу жена“, 
месечнику Покрајинског одбора АФЖ-а Војводине. Део тог корпуса 
објављен је и у посебним брошурама: Мајка припрема поврће за своју 
децу, За малишане који се лекара плаше, Хигијена ђака од јутра до мра-
ка, Не путуј мајко без велике потребе са својим одојчетом и друге. Од 
1962, тада већ примаријус др Нада Мицић-Паквор је била на челу 
Покрајинског центра за заштиту мајке и детета, који је исте године 
трансформисан у две институције: Демонстрациони центар са опе-
ративним службама и Покрајински центар за заштиту мајке и детета 
са посебним задацима на чијем челу је др Нада Мицић-Паквор била 
до пензионисања 1964. 

Др Нада Мицић-Паквор (1899-1969) је више од три деценије била 
на челу служби које су бринуле о здрављу најмлађих Новосађана и 
њихових мајки. 

Г.С.
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Др Нада Мицић-Паквор је у Новом Саду становала у улици Николе 
Тесле 12. Након пензионисања преселила се у Београд где је умрла и 
сахрањена. Нема спомен обележје, нити улицу, које би нас подсети-
ле да је др Нада Мицић-Паквор дала велики допринос здравству у 
Новом Саду. Покрајински центар за здравствену заштиту мајке и де-
тета, где је др Мицић-Паквор радила, се 1966. сјединио са Клиником 
за дечје болести у јединствену институцију под називом Институт за 
здравствену заштиту мајке и детета. Седиште ове нове здравствене 
институције је било у Хајдук Вељковој 10. Предлог је да се на том мес-
ту, данас згради Института за здравствену заштиту деце и омладине 
Војводине постави спомен обележје о др Нади Мицић-Паквор.

С.К.

Зграда Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине 

Фото: Г. Стојаковић
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ЕРЖЕБЕТ БЕРЧЕК / BÖRCSÖK 
ERZSÉBET (1904‒1971) 

је ауторка првог југословенског романа објавље-
ног на мађарском језику Бескрајни зид (A végtelen 
fal) (1933). Завршила је католичку гимназију у Те-
мишвару, школу где су девојке могле само да по-
лажу испите, али не и да похађају наставу (1923) 
и Вишу педагошку школу у Новом Саду (1957). 

Тридесетих година 20. века Ержебет Берчек је 
била једна од најзначајнијих књижевника/ца присталица „couleur 
locale” окупљених око Корнела Сентелекија (Szenteleky Kornél). То 
доказују њени књижевни радови: новела Путник на Нишави (Vándor 
a Nisavánál) (1931), истоимена збирка новела (1936), роман Бескрајни 
зид (1933), први део аутобиографског романа Естер (Eszter) (1939) за-
тим чланци, есеји.., у свим значајнијим листовима на мађарском је-
зику („Reggeli Újság”, „Napló”, „Kultúra”, „Híd”, „Jugoszláviai Magyar 
Újság”, „Hétről-Hétre”, „A Mi Irodalmunk”…). У њеним књижевним 
радовима живе слике равнице и људи сатканих од самог живота и 
снаге, свет различитих вера и језика и живот пун топлине, смире-
ности, меланхолије, а понекад и бесне суровости. 

После удаје Ержебет Берчек се преселила у Вршац где је радила као 
наставница немачког и мађарског језика. То је био период када је 
престала да пише. Њени први књижевни радови после дуге паузе су 
драме за децу и одрасле (неке сама режира и поставља за изведбу), 
затим текстови објављени или изговорени у „Magyar Szó”, „7 Nap”, 
Újvidéki Rádió… Другу збирку новела Људи са Караша (Emberek a 
Karas mellől) (1963) и други део романа Естер (1968) објавила је после 
скоро тридесет година књижевног ћутања. Последњи роман, Шари 
(Sári) објављен је после смрти књижевнице (1971). Од 1964. Ержебет 
Берчек је живела у Новом Саду, код кћерке, књжевнице Роже Јодал 
(Jódal Rózsa). У знак сећања на дело Ержебет Берчек у Панчеву је 
у периоду 14. јануар 1998-16. април 2011. радио Војвођански центар 
за методологију „Ержебет Берчек”. Да се име и дело књижевнице не 
би заборавили 16. априла 2011. у Панчеву је основан Јужно-банатски 
књижевни круг „Ержебет Берчек” у оквиру КУД „Петефи Шандор”.
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Ержебет Берчек/ Börcsök Erzsébet (1904‒1971) књижевница, обја-
вила је Бескрајни зид (A végtelen fal), први југословенски роман на 
мађарском језику (1933).

Г.С.

Ержебет Берчек је током новосадског периода живела и умрла у згра-
ди у улици Браће Кркљуш 23. Сахрањена је на Католичком гробљу, 
гробно место I/09-105. Једна улица у новосадском насељу Горње лива-
де носи њено име. Предлог је да се спомен обележје постави на зграду 
у улици Браће Кркљуш 23.

С.К.

Зграда у Браће Кркљуш 23. Фото: Г. Стојаковић 

Споменик на Католичком гробљу. Фото: С. Кресоја
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ДР АНА ЦИМЕР / G. CZIMMER ANNА  
(1906‒1967)

је рођена у Араду у Трансилванији. Пре II светског рата, као лекарка 
радила је у Сегедину као асистенткиња Алберта Сентђерђија (Albert 
Szent-Györgyi), проналазача Ц витамина и добитника Нобелове на-
граде за медицину 1937. У том периоду објављивала је научне радове 
у стручним часописима, али је исто тако проучавала и сакупљала по-
датке о народном лечењу.

Нови Сад постаје њен дом први пут 1943, а затим и одмах после осло-
бођења када започиње лекарску каријеру прво у болници на Венцу, а 
затим и Диспанзеру за плућне болести у Мајевичкој улици, где је била 
на челу бактериолошког одељења. Од 1950. била је готово сасвим пара-
лизована, али је ипак успевала да одлази на посао, не пропуштајући 
своје обавезе које су подразумевале коришћење микроскопа. 

Др Ана Цимер је познавала румунску књижевност од Mihai Beniuca 
до Mihaila Sadoveanua, а значајан је и њен преводилачки рад. Са 
француског је превела новеле Марсела Емеа и Малог принца Сент-Ег-
зиперија. У Новом Саду је научила српски језик тако да је могла да 
прати савремену књижевну продукцију на мађарском, румунском и 
српском језику. Своје књижевне и радове из етнологије објављивала 
у часописима: „Lumina”, „Híd”, омладинским часописима, а познат 
је био и „књижевни салон” у њеном стану кроз који су лично или 
кроз преписку прошле многе значајне личности мађарске књижев-
ности. Међу њима је била и Ержебет Берчек. На жалост занимљива 
и вредна преписка са многим личностима мађарске културе у Војво-
дини и северно од ње, укључујући и писма Сентђерђија, спаљена су 
према Аниној изричитој жељи. О њеном приватном животу се мало 
зна. Била је удовица др Грес Беле (Gresz Bélа). Није имала деце. Како 
је породица одбила да се брине о њој, болесној и тешко покретној, 
ту обавезу је преузела породица Бенце. Болесна и усамљена Ана је 
умрла у 61. години. 

Др Ана Цимер/ Czimmer Anna (1906-1967) лекарка, научница, етно-
лошкиња и књижевница остаће запамћена као сарадница Алберта 
Сенђерђија, проналазача Ц витамина. 
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Г.С.

Др Ана Цимер сахрањена је на Католичком гробљу под именом Gresz 
Belané. Данас је њен гроб једва видљив. Нема обележја, нити улицу у 
Новом Саду. Предлог је да се на згради Диспанзера у Мајевичкој ули-
ци постави спомен обележје које ће подсетити на лекарку и књижев-
ницу Ану Цимер.

С.К.

 

Диспанзер за плућне болести у Мајевичкој 2а  
Гробно место на Католичком гробљу 

Фото: Г. Стојаковић
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СОЊА МАРИНКОВИЋ  
(1916‒1941) 

је рођена у околини Пакраца (Хрватска) у поро-
дици свештеника и учитељице. Гимназију је по-
хађала у Сомбору и Новом Саду, а по завршет-
ку гимназијског школовања уписала је и завр-
шила Пољопривредни факултет у Земуну. Као 
стручњакиња за агрономију радила је у Сомбору 
и Новом Саду. 

У Oмладински покрет којим је руководила Кому-
нистичка партија Југославије (КПЈ) укључила се као гимназијалка, а у 
КПЈ је примљена током студија. За чланицу Покрајинског комитета 
Савеза комунистичке омладине Југославије (СКОЈ) изабрана је 1938. 
Од тада је била у групи са комунистима који су организовали и руково-
дили штрајковима, демонстрацијама и другим облицима отпора ре-
жиму Краљевине Југославије. За чланицу Покрајинског комитета КПЈ 
за Војводину изабрана је 1940. Била је задужена за организацију Црвене 
помоћи намењене жртвама терора режима Краљевине СХС/Југосла-
вије. Радило се о пружању материјалне, правне и здравствене помоћи 
револуционарима и њиховим породицама у периоду 1921-1941. 

Соња Маринковић је због политичког деловања била хапшена у два 
наврата 1939. и 1940. После окупације Краљевине Југославије, од стра-
не Сила осовине и њихових савезника, Соња Маринковић је у Зрења-
нину са другим члановима Покрајинског комитета КПЈ за Војводину 
руководила формирањем диверзантских група, првих партизанских 
одреда и других форми отпора окупаторима у Војводини. Агенти 
окупаторских власти су је ухапсили 1941. Мучена је током ислеђи-
вања у Петровграду (Зрењанину), али није одала своје саборце/сабор-
киње. Стрељана је у Багљашу код Зрењанина 1941. За народну херојку 
је проглашена 1943. У знак почасти њеним именом назване су многе 
школе у Војводини од којих је једна у Новом Саду. 

Соњу Маринковић (1916-1941), револуционарку, народну херојку, 
комунисткињу убили су фашисти у околини Зрењанина 1941.

Г.С.
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Соња Маринковић боравила је у Новом Саду, углавном у изнајмље-
ним становима као чланица агитационе групе. Једно време је живела 
у згради у Максима Горког 30, где се данас налазе канцеларије Ин-
ститута за рататрство и повртарство. У Новом Саду и Петроварадину 
постоје улице које носе њено име, затим једна основна школа у Но-
вом Саду и културно уметничко друштво су именовани њој у част. 
Спомен плоча са ликом Соње Маринковић, од бронзе, рад вајара Ју-
лијане Киш, постављена је 1969. на зграду Радничког дома, на почетку 
Улице Соње Маринковић. Спомен плоче више нема. Текст на плочи 
је гласио:

„Соња Маринковић
3.IV1916 ‒ 31.VII 1941.

народни херој
секретар месног
комитета СКОЈ-а

у Новом Саду
члан Покрајинског комитета

КПЈ за Војводину  
стрељана

од окупатора”
С.К.

Зграда у Максима Горког 30 

Фото: Г. Стојаковић
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ЛИВИЈА (ЛИЛИКА) БЕМ  
(1919‒1941) 

је рођена у Сегедину. Са породицом се у Нови Сад 
преселила 1924. После петог разреда гимназије за-
послила се као службеница у гвожђари Грањић 
у Дунавској улици. Рано се укључила у напредни 
покрет, а као чланица КПЈ била је задужена за по-
литички рад у Савезу банкарских, осигуравајућих 
и трговачких чиновника (СБОТИЧ). Ту је организо-
вала културно просветни рад, а посебну политичку 
активност је имала у односу на жене. Била је једна 
од оснивача Омладинског културно-привредног покрета (ОМПОК) и 
чланица Главног одбора организације. Такође је била активна у раду 
јеврејске омладинске организације - Хашомер Хацаир. После прова-
ле штампарије Покрајинског комитета КПЈ новосадска полиција је 
ухапсила петнаест чланова КПЈ и СКОЈ-а међу њима и Лилику Бем. 
Из затвора је пуштена непосредно пред почетак II светског рата, али 
је њен досије у полицији значио да је била под сталном присмотром. 
На самом почетку II светског рата изабрана је за чланицу Окружног 
комитета КПЈ и Агитпропа Покрајинског комитета КПЈ са седиштем 
у Новом Саду. Ливија Бем је била укључена у активности којима је 
руководила КПЈ, а које су требале да ослабе, уздрмају и осујете власт 
мађарских окупационих снага у Новом Саду. Ухапшена је 1941. Без-
успешно је покушала да избегне хапшење пуцајући у агенте који су је 
хапсили. Под стражом је доведена у затвор. Лилика Бем је била под-
вргнута свирепим методама мучења које су биле уобичајени метод 
изнуђивања података о другим саучесницама/има. Никог није одала. 
Осуђена је на смрт и обешена у Новом Саду у касарни на Футошком 
путу. Сахрањена је на Новом гробљу.

Ливију Лилику Бем (1919‒1941), револуционарку и комунисткињу 
убили су фашисти у окупираном Новом Саду 1941. 

Г.С.
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По пресељењу у Нови Сад Ливија Бем је са родитељима живела у кући 
у Београдској 30, то је данас улица Косте Шокице. Када је напустила 
родитељски дом живела је са другарицама у илегалним становима, 
а један од њих је био мансарда у улици Владике Платона. Осећајући 
да су јој агенти за петама врло често је мењала станове. Ливија Бем је 
ухапшена у Милетићевој улици 20. септембра 1941. Покушала је да 
избегне хапшење пуцајући у агенте, али није успела. Обешена је у 
касарни у Футошкој улици. Сахрањена је на Новом гробљу, спомен-
поље, први ред, парцела 11-011. Спомен-гробље бораца Народно-ос-
лободилачког рата (НОР) је заштићено културно добро, а у оквиру те 
целине налази се и Ливијин гроб. У Новом Саду једна улица, у бли-
зини Футошког парка, носи њено име. Предлог је да се спомен плоча 
постави испод назива улице.

С.К.

 

Некадашња  
касарна на  

Футошком путу  
и улица  

Лилике Бем 

Фото:  
Г. Стојаковић
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ГРОЗДА ГАЈШИН  
(1920‒1941) 

је рођена у Жабљу, а у Нови Сад је дошла да би 
се школовала. Живела је са болесним братом од 
његове скромне радничке плате. У Савез кому-
нистичке омладине Југославије (СКОЈ) примљена 
је у лето 1941. Исте године је ухваћена са друга-
рицом Наталијом Станков у акцији уништавања 
немачке књижаре. Ухапшена је и мучена у ново-
садском затвору, згради познатој као „Армија“ у 
непосредној близини Футошке пијаце. Убрзо је премештена у затвор 
у Сегедину где је обешена 1941. 

Грозду Гајшин (1921‒1941), револуционарку и чланицу СКОЈ-а убили 
су фашисти у Сегедину. 

Г.С.

Улица у којој је Грозда Гајшин живела док се школовала у Новом 
Саду је више пута мењала своје име: Csatorna utca, Kert utca, Баштен-
ска, Студеничка, Gyergyői utca, па поново Студеничка, да би данас ова 
улица носила име по скојевки Грозди Гајишин. Осим назива улице у 
којој је становала, нема других обележја. Предлог је да спомен плочу 
постави испод назива улице.

С.К.

Улица Грозде Гајшин 

 
Фото: Г. Стојаковић
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ВЕРА ПАВЛОВИЋ  
(1921‒1945) 

је рођена у Новом Саду. Студије медицине на Бео-
градском универзитету уписала је пред почетак II 
светског рата. Током студентских дана учествовала 
је у студентским демонстрацијама 1939. У КПЈ при-
мљена је 1940. После окупације Краљевине Југосла-
вије, Вера Павловић се вратила у родни град где је 

изабрана за чланицу Месног комитета СКОЈ-а и секретара Рејонског 
комитета СКОЈ-а. Као познату комунисткињу ухапсили су је агенти 
окупационих мађарских власти 1941. Мучена је у новосадском затво-
ру „Армија” али никог од сабораца/саборкиња није одала. Осуђена је 
на смрт, да би одмах затим смртна казна била замењена затвором у 
трајању од дванаест година. Прво је била у будимпештанском, војном 
затвору Контри, а затим у будимпештанском женском затвору Ма-
ријаностра. У логор Равенсбрик је премештају Немци. Непосредно 
пред ослобођење логораша из Равенсбрика Вера Павловић је убијена 
и спаљена у крематоријуму логора. 

Веру Павловић (1921‒1945), револуционарку и чланицу КПЈ убили су 
фашисти у логору Равенсбрик 1945. 

Г.С.

Именом Вера Павловић је названа једна улица у Новом Саду, а у истој 
улици на згради под бројем два је 1976. постављена спомен плоча рад ваја-
ра Павла Радовановића. Плоча више не постоји. Текст на плочи је гласио:

„Вера Павловић
1921‒1945.

студент револу
ционар члан КПЈ

1941. године се
кретар реонског 
комитета СКОЈ-а
херојски умрла 

у логору
Равенсбрик”

С.К.
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Место где је била Спомен-плоча посвећена Вери Павловић у истоименој улици 
Фото: С. Кресоја
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КЛАРА ФЕЈЕШ / FEJŐS KLÁRA  
(1921‒1943) 

рођена је у Будимпешти. Са породицом се пре-
селила у Краљевину Срба Хрвата и Словенаца. 
У Великој Кикинди је завршила гимназију, а у 
Београду је уписала медицину. У СКОЈ је при-
мљена 1939, у КПЈ 1940. Одмах пошто је Краље-
вина Југославија окупирана Клара Фејеш је као 
чланица Окружног комитета СКОЈ-а за северни 
Банат, била политички активна у Петрограду 
(Зрењанин), а затим и у Бачкој. Радила је на фор-
мирању и учвршћивању скојевских и партијских 

организација у Банату и Бачкој, штампању и растурању пропаганд-
ног материјала, а једно време је била међу најужим сарадницима/
сарадницама Светозара Тозе Марковића, организационог секретара 
Покрајинског комитета КПЈ за Војводину. Године 1943. изабрана је 
за чланицу Обласног комитета СКОЈ-а за Бачку и Барању. Убијена је 
са групом илегалаца у оружаном окршају са агентима окупационих 
власти у Бачкој Паланци 1943. 

Клару Фејеш/ Fejős Klára (1921‒1943), револуционарку и комунист-
кињу убили су фашисти у оружаном окршају 1943.

Г.С.

Клара Фејеш је током боравка у Новом Саду живела у илегалним ста-
новима. Једна улица на Телепу данас носи њено име. Многе школе у 
Војводини именоване су у знак успомене на револуционарку и кому-
нисткињу Клару Фејеш. Од 1967. један студентски дом у Новом Саду 
носи њено име. Предлог је да се спомен плоча постави на зграду сту-
дентског дома који носи име Кларе Фејеш.

С.К.
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Студентски дом „Клара Фејеш” 

Фото: С. Кресоја 



64

ЈУДИТА ШАЛГО   
(1941‒1996) 

је рођена у Новом Саду као Јудита Ман-
хајм. Биографски подаци о њеном раном 
детињству сведоче о погрому Јевреја у 
Новом Саду током II светског рата. Са 
мајком која је преживела нацистички 
логор и очухом, Јудита усвојена Шалго 
после ослобођења наставиће живот у 

Новом Саду. 

Јудита Шалго је дипломирала светску књижевност на Филолошком фа-
култету у Београду. Седамдесетих година 20. века била је уредница Три-
бине младих када је њеном заслугом отворен простор за нову авангарду 
у културном миљеу Новог Сада. Након што је због политичког арбитри-
рања у уметности и дисквалификација авангарде била принуђена да на-
пусти Трибину младих, живела је као слободна уметница. У њеној радној 
биографији састављеној од суспензија, отказа и одлазака читамо да је била: 
уредница „Летописа Матице српске”, уредница у  Издавачком преду-
зећу Матице српске и Телевизији Нови Сад, преводитељка у Издавачком 
предузећу „Форум”, затим секретарка Друштва књижевникаВојводине, а 
једно време је била активна и у Савету за културу Новог Сада.

У културној историји мултикултурне Војводине биће запамћена као 
једна од најистакнутијих авангардних песникиња, књижевница, мул-
тимедијалних уметница, списатељица чији је опус отворио многа да-
лекосежна поетска, језичка и питања родног идентитета. Значајан је 
и њен преводилачки рад.

Објавила је збирке песама: Обалом (1962), 67 минута, наглас (1980), 
Живот на столу (1986), роман Траг кочења (1987), збирку припове-
дака Да ли постоји живот (1995) и постхумно романе Пут у Биро-
биџан (1997) и Крај пута (2004), збирку есеја Једнократни есеј (2004) .

Добила је награду „Љубиша Јоцић” 1981. за поезију и „Милош 
Црњански” за роман Траг кочења. 
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Јудита Шалго (1941‒1996), књижевница, мултимедијална уметни-
ца, преводитељка значајна је представница авангарде у српској 
култури.

Г.С.

Јудита Шалго је сахрањена на Јеврејском гробљу, прво поље, парце-
ла 4-337. Једна улица у Ветернику носи њено име. У Новом Саду не 
постоји обележје које би подсетило на њен плодан и значајан рад на 
плану културе. Предлог је да се на згради Културног центра Новог 
Сада, где и данас ради Клуб Трибина младих, постави табла која ће 
подсетити на Јудиту Шалго, као и да се њеним именом назове једна 
од новосадских, књижевних манифестација.

С.К.

 

Спомен табле на Јеврејском гробљу. Фото: С. Кресоја 

Културни центар Новог Сада. Фото: Г. Стојаковић
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ЛЕГЕНДА
1  Јудита Хоровиц (1787‒1857)  
 зграда Јеврејске општине у Јеврејској улици
  Љубица Обреновић (1788‒1843) кућа у Змај Јовиној 5
3  Марија Трандафил (1816‒1883)  
 куће у Пашићевој 11 и Змај Јовиној 16, Николајевска црква
  Дафина Натошевић (1830‒1911) кућа у Пашићевој 7
5  Савка Суботић (1834‒1918) кућа на Позоришном тргу 6
6  Софија Вујић (1851‒1921)и Милка Марковић (1869‒1931)  
 кућа у Дунавској 16
7  Милица (1854‒1881) и Анка Нинковић (1855‒1923) 
 улица Златне греде 4 и улица Сестара Нинковић
8  Адел Немешањи (1857‒1933) улица Петра Драпшина 29 
  Милева Симић (1859‒1946) кућа у Темеринској 21
  Милица Томић (1859‒1944) кућа у Дунавској 14
  Јелица Беловић-Бернаџиковска (1870‒1946) кућа у Футошкој 6
  Ержика Мичатек (1872‒1951) кућа у Дунавској 13
   Милева Марић Ајнштајн (1875‒1948) кућа у Кисачкој 20
   Даринка Грујић-Радовић (1878‒1958)  
 Дворац Марцибањи-Карачоњи
   Јелена Кон (1883‒1942) зграда обданишта  
 ПУ „Радосно детињство“ у Соње Маринковић 1
  Др Кетрин С. Макфејл (1887‒1974) кућа у Марка Орешковића 1  
 у Сремској Каменици
  Аница Савић Ребац (1892‒1953) кућа у Милетићевој 13
  Др Нада Мицић-Паквор (1899‒1969) Институт за здравствену 
 заштиту деце и омладине Војводине, Хајдук Вељкова 10
  Ержебет Берчек (1904‒1971) зграда у Браће Кркљуш 23
  Ана Цимер (1906‒1967) Диспанзер у Мајевичкој улици 2а
  Соња Маринковић (1916‒1941) кућа у Максима Горког 30 
  Ливија Бем (1919‒1941) касарна на Футошком путу 
  Грозда Гајишин (1920‒1941) улица Грозде Гајшин
  Вера Павловић (1921‒1945) улица Вере Павловић
  Клара Фејеш (1921‒1943) Студентски дом „Клара Фејеш“  
 улица Кларе Фејеш
  Јудита Шалго (1941‒1996) Културни центар Новог Сада  
 (Трибина младих)

  Јеврејско гробље 
  Католичко гробље  
  Протестантско гробље  
  Успенско гробље

  Алмашко гробље
  Спомен-грoбље бораца НОР-а на Новом гробљу  
 (ван карте, улица Руменачки пут)

ка улици Марка Орешковића
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Гордана Стојаковић и Светлана Кресоја су 
пред новосадску, али и ширу читалачку 
публику, изашле са рукописом „Женска 
имена Новог Сада водич за љубитеље 
алтернативних тура“ нудећи као резултат 
свог – по приложеној литератури 
и документацији – компетентног 
истраживања, могућност сагледавања 
прошлости из једног, код нас још 
недовољно заступљеног угла и система 
вредности. Како саме ауторке истичу, 
публикација је настала на основу ранијег 
дела „Знамените жене Новог Сада“, с тим 
да сада представља само део замишљеног 
пројекта.
Први део замишљеног пројекта је за 
штампу припремљена књига, која садржи 
биографије 
и адресе 28 жена, које су у различитим 
временским периодима, различите 
националне и верске припадности, 
различитог степена образовања и 
интересовања, обележиле историју новог 
Сада, или бар једног њеног дела. Нови Сад 
је чудан град: прати га „усуд“ имена, па 
тешко да се било шта из минулих епоха 
задржава на његовим улицама, а – са друге 
стране – о његовој прошлости се веома 
много пише и говори, а сами Новосађани 
спадају у добре познаваоце властите 
локалне историје. Гордана Стојаковић 
и Светлана Кресоја нам нуде поглед на 
прошлост из угла женског Новог Сада 
и са женске стране. Кроз биографије 28 
Новосађанки (а Новосађанки ваља схватити 
условно – јер многе нису рођене у Новом 
Саду, нити су умрле у њему – али су га 
својим присуством и делом обележиле), 
оне скицирају и биографију самог Новог 
Сада, чиме чине искорак у односу на 
класично „писање историје“.Тако једно 
започето истраживање отвара нова, а 
сазнања се преплићу и обогаћују...

Из рецензије Ђорђа Србуловића ISBN 978-86-88855-14-3


