БИОГРАФИЈА
Др Гојко (Богдана) Маловић рођен је 27. марта 1949. у Селиштима, Соколовићи,
Соколац, Република Српска, Босна и Херцеговина. Основну школу завршио је у
родном месту, док је прва два разреда гимназије похађао у Сокоцу. Преселио се
у Београд 1966, у коме је завршио преостала два разреда у Првој београдској
гимназији и матурирао 1968. Филозофски факултет - Група за општу и
националну историју Универзитета у Београду уписао је 1968, а дипломирао
1973. Исте године уписао је постдипломске студије, а магистарски рад, под
називом „Војна управа НОВ и ПОЈ у Банату 1944-1945”, одбранио је на
Филозофском факултету у Београду 1979.
Запослио се 17. септембра 1973. у Школи ученика у привреди у Вршцу до 31.
августа 1974. Од 1. септембра 1974. до 31. маја 1978. радио је као кустос у
Народном музеју у Вршцу. Првог јуна 1978. запослио се у Архиву Југославије у
Београду, где је обављао разне архивске послове и објавио више стручних и
научних радова. Докторирао је на Филозофском дакултету у Београду 2006. са
дисертациојом „Оптирање Срба у Мађарској 1920-1931”. Учествовао на више
архивистичких и историографских скупова (конгреса, конференција, саветовања
и сл.) у бившој СФРЈ, а затим у Републици Србији, Републици Босни и
Херцеговини и Мађарској. У пензију је отишао 28. децембра 2014.
У пензији је, растерећен и ослобођен службених радних обавеза, наставио да
истражује архивске изворе и пише научне историографске радове, и даље
учествујући на архивстичким и историографским скуповима.
Члан је „Матице српске” у Новом Саду. Није члан ниједне политичке странеа.
Члан је редакција: - „Архив”, часописа Архива Југославије, Београд.; „Гласник”
Удружења архивских радника Републике Српске, Бања Лука.
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magyarságképe a két világháború közötti korszakban, у: Kutatási Füzetek 16. (Pécsi

Tudományegyetem), Pécs, 2010, 89-107. (Мађари у очима Срба између два
светска рата), чланак „Војна управа у Војводини (Банат, Бачка и Барања),
1944-1945.” у зборнику радова на мађарском Magyarok és szerbek 1918-2012
Együttélés, múltfeltárás, megbékélés и енглеском језику Hungarians and Serbs
1918-2012 Coexistence, Revealing the Past, Reconciliation, Budapest, 2013.
објављен је на мађарском Katonai igazgatás a Vajdaság (Bánát, Bácská és Baranja)
1944-1945 и на енглеском језику Military Administration in Vojvodina (Banat,
Bačka and Baranja) 1944-1945, на стр. 221-234, и више приказа научних
историографских радова. Учествовао на више архивистичких и
историографских стручних и научних скупова по градовима бивше СФРЈ
(Скопљу, Новом Саду, Сарајеву, Бања Луци, Бихаћу, Мостару и Тузли), на
којима је подносио стручне архивистичке прилоге, који су објављени у
зборницима саопштења, а, такође, и у „Архиву”, часопису Архива Југославије и
„Гласнику” Удружења архивских радника Републике Српске.
Објавио је више пригодних публицистичких прилога, заснованих на архивској
грађи, у београдским дневним и ревијалним листовима („Политици”,
„Интервју” и др.), као и у листовима у унутрашњости Републике Србије и
Републике Српске („Вршачка кула” у Вршцу, „Погледи” у Крагујевцу,
„Јавност” у Српском Сарајеву и др.).
Напомена:
Оптанти (према лат. optio = слободан избор, слободна воља), лица која су се, на
основу међународног права определила да се одрекну дотадашњег
држављанства и приме ново, државе у којој живи већина њиховог матичног
народа. Кад оптирају за то право, онда се преселе у нову државу.
(Wikipedia)

