
Општина Бечеј - Култура

Културна делатност општине Бечеј одвија се преко институција културе: Народне
библиотеке, која је основана 1863. године и располаже са 85.000 књига, општинског музеја
који је основан 1953. године, Историјског архива, позоришта, развијене мреже школа као и
невладиних организација (НВО) које делују у овој области, Градског музеја.

У општини Бечеј је подигнута прва српска основна школа 1703. године.

Од заштићених културних добара имамо: Бечеј – бившу зграда хотела Мило, Трг погача,
капела Дунђерски (у дворцу Фантаст), црква Св. Ђорђа, преводница „Шлајз“ (пројектована
у Ајфеловом бироу) на Великом Бачком каналу, у Бачком Петровом Селу црква Преноса
моштију Св. Николе.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

МАРТ – ЦВЕТНА ПИЈАЦА, СО Бечеј (Одржава се у другој половини марта на градском
тргу.);

АПРИЛ – УТС – УМЕТНИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊОШКОЛАЦА – УТС је
јединствена манифестација, на нашим и ширим подручјима намењена средњошколцима
који се баве уметничким стваралаштвом, а чији је матерњи језик мађарски. Постоји и
функционише од 1966. године. Такмичење се одвија у три града: драмска и филмска
уметност (Сента), фолклор (Темерин) и литерарно такмичење (Бечеј). Ова манифестација
се традиционално одржава у Бечеју сваке године и у њој учествује преко 500
средњошколаца из целе Војводине, као и гости из братских градова: Цонграда (Мађарска),
Галанте (Словачка) и Циксереде (Румунија).

МАЈ – КОКЕТÅНЦ – ТАКМИЧЕЊЕ У НАРОДНОМ ПЕВАЊУ И НАРОДНИМ
ИГРАМА, МКД „Петефи Шандор“ (Кокетанц је манифестација посвећена очувању
мађарске народне културне баштине, намењена деци предшколског и основношколског
узраста. Прво такмичење одржано је 1998.год. у Новом Саду да би након другог, улогу
домаћина преузео град Бечеј. Ова манифестација се традиционално одржава, а на њој
учествује више од 1000 такмичара са простора целе Војводине.);

МАЈ – СМОТРА ЦРКВЕНИХ ХОРОВА, Православна црквена општина бечејска (Прва
смотра Црквених хорова одржана је 14. маја 2000. године у Бечеју у оквиру прославе
црквене славе, Св. Георгија. Ова манифестација се традиционално одржава, а у њој
учествује преко 200 певача из целе земље);

ЈУН – ВОЛОНТЕРСКИ КАМПОВИ, Канцеларија за младе општине Бечеј (Један од
видова волонтирања су међународни волонтерски кампови којих има око 3000 сваке
године и у скоро свим земљама света. Група од 10 до 25 људи, у временском оквиру од 7
до 28 дана заједнички раде, кувају, спавају и добро се проводе. Бечеј их успешно реализује



већ 4 сезоне у летњем периоду, са све већим бројем учесника са све четири стране света.
Кампови су подржани од стране локалне самоуправе и препознати као успешан
инструмент за креирање позитивног имиџа заједнице као и за развијање
мултикултурализма, мира и толеранције.);

АВГУСТ – КАЈАКАШКА РЕГАТА, ККК „Бечеј“ (Традиционалана међународна регата
за све категорије, одржава се преко 30 такмичарских и три ревијалне трке. Место
одржавања: река Тиса испред Камп насеља);

СЕПТЕМБАР – ЕТНОС- ФЕСТИВАЛ ЕТНО СТВАРАЛАШТВА, Удружење грађана
„Бечејска иницијатива грађана“ – БИГ (ЕТНОС је фестивал који има за циљ промоцију
културног и природног наслеђа. У току тродневног програма, предвиденог за овај
фестивал, посетиоци имају прилику да се упознају са етно рукотворинама, народним
обичајима, фолклором, музиком или и да сами постану део учесника у креативним
радионицама или такмицењима у кувању традиционалних јела. Ова манифестација се
традиционално одржава, а у њој учествује преко 300 извођача који се баве очувањем
народне културне баштине);

КУЛТУРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И УСТАНОВЕ:

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

 Бечеј, улица: Главна 14
 Тел: 021-69-15-990; Фаx: 021-69-15-336

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БЕЧЕЈ

 Бечеј, улица: Главна 25
 Тел. 021-69-12-747

ГРАДСКИ МУЗЕЈ

 Бечеј, улица: Главна 43
 Тел. 021-69-15-765

КУД „ЂИДО“

 Бечеј, Маршала тита 14
 Тел: 021-69-11-100

КУД „ПЕТЕФИ“

 Тел: 021-69-10-556


