
Град Нови Сад - Култура

Нови Сад је културни центар Војводине. Од Турске окупације Србије, Нови Сад као
слободни краљевски град у Аустро-Угарској је био центар српске културе у осамнаестом и
деветнаестом веку, због чега је 1864. године седиште Матице српске пресељено из Пеште
у Нови Сад. Српско народно позориште, најстарије професионално позориште међу
Јужним Словенима је основано у Новом Саду 1861. У 19. веку град је био центар српске
културе и стога је добио надимак Српска Атина. У 19. и почетком 20. века скоро сваки
српски књижевник, песник или правник је живео или радио у Новом Саду. Међу њима су
Вук Стефановић Караџић, Ђура Даничић, Ђура Јакшић, Јован Јовановић Змај, Светозар
Милетић, Лаза Костић, Ђорђе Натошевић и Коста Трифковић.

Данас је град други културни центар Србије (после Београда), а градске власти покушавају
да учине град привлачнијим организовањем бројних културних догађа и музичких
концерата. Од 2000.године се у граду одржава музички фестивал Егзит, највећи летњи
музички фестивал у Србији и региону. У Новом Саду се одржава и једини фестивал
алтернативног и новог позоришта у Србији – ИНФАНТ, Змајеве дечје игре – најпознатији
фестивал дечје књижевности, Стеријино позорје, Новосадски џез фестивал, Међународни
новосадски књижевни фестивал и многи други. Поред Српског народног позоришта, друга
позната позоришта су Позориште младих и Новосадско позориште. У Новосадској
синагоги се такође одржавају бројни културни догађаји. Друге значајне културне установе
у граду су огранак Српске академије наука и уметности, библиотека Матице српске са око
3.000.000 публикација, библиотека Новог Сада, Историјски архив у Новом Саду, Азбукум
и Архив Војводине, који чува многе документе из Војводине који датирају и до 1565.
године, као и Културни центар Новог Сада, који организује значајне манифестације и
представља актуелну културу.У Новом Саду се налазе најзначајнија уметничка удружења
Војводине: Друштво књижевника Војводине, Удружење ликовних уметника Војводине и
др.

У току 2016. години Нови Сад се овенчао двема престижним титулама.

НОВИ САД -ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ
Нови Сад је у октобру 2016. у Бриселу проглашен Европском престоницом културе за
2021. Годину. Након финалне презентације пројекта „Нови Сад 2021“, коју је у Бриселу
одржала новосадска делегација, панел независних експерата донео је историјску одлуку да
први град ван ЕУ који ће понети титулу буде управо Нови Сад! Одлука је донета након
посете панела експерата Новом Саду и детаљне анализе финалне апликације на 112
страница.

Европска престоница културе установљена је како би се нагласило богатство и
различитост европских култура, ојачале културне везе међу Европљанима, спојили људи
из различитих европских земаља, упознале друге културе, промовисало узајамно
разумевање и ојачао осећај европејства.



Пројекат Нови Сад 2021 осмишљен је као платформа за развој културних и креативних
потенцијала Града који за циљ има да оснажи културну виталност града, омогући урбану
регенерацију, те побољша интернационални углед и туристичку понуду Новог Сада, који
је у светским оквирима већ постао познат захваљујући ЕXИТ фестивалу, а чија богата
културна понуда је на тај начин доспела у пажњу светске културне јавности и туристичке
индустрије. Град Нови Сад ће кроз пројекат Нови Сад 2021 развити свој локални концепт и
стратегију одрживог развоја културног сектора са тежиштем на: оснаживању институција
културе, обнови културног наслеђа, јачању културне партиципације, развоју културних и
креативних индустрија, децентрализацији и међусекторској сарадњи.

НОВИ САД – ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА ЕВРОПЕ 2019.
Град Нови Сад, након освајања престижне титуле Европске престонице културе 2021.
године, проглашен је и за Омладинску престоницу Европе! Та титула се додељује
европском граду на период од годину дана, а у тесној конкуренцији са  француским градом
Амиенсом, британским Дери Сити & Страбан, Манчестером и италијанском Перуђом,
Нови Сад је однео победу за 2019. годину! У току тог периода изабраном граду се пружа
прилика да кроз вишенаменске програме прикаже свој културни, друштвени, политички и
економски живот и програме развоја за младе.

После финалне презентације пројекта „Нови Сад – Отвара врата„ коју је одржала
новосадска делегација у Варни, 11 чланова стручног жирија донело је одлуку да управо
Нови Сад понесе титулу Омладинске престонице Европе 2019.

Након манифестације „OPENS Day“ у самом центру града, те отварања првог
„Омладинског клуба“, а затим и слања детаљне апликације на преко 200 страница донета
је и ова историјска одлука за Нови Сад.

Музеји и галерије
У граду се налази неколико музеја и бројне приватне или јавне галерије. Најпознатији
музеј је Музеј Војводине, који је основала Матица срспка 1847, у којој се налази трајна
колекција српске културе и живота у Војводини током историје. Музеј Новог Сада на
Петроварадинској тврђави има сталну колекцију историје тврђаве.

Галерија Матице српске је највећа и најцењенија галерија у Новом Саду, која има две
галерију у центру града. Ту су још и Галерија ликовне уметности – Поклон збирка Рајка
Мамузића и Спомен-збирка Павла Бељанског – једна од највећих колекција српске
уметности.

Културно-уметничка друштва
У граду се налази десетак културно-уметничких друштава која су представљала
мултукултурални живот Новог Сада широм света. Најпознатија културно-уметничка
друштва су: КУД Светозар Марковић, АКУД Соња Маринковић, СКУД Жељезничар, ФА
Вила и СЗПД Невен (основано 1900.године). Националне мањине имају своја културно
уметничка друштва: мађарски МКУД Петефи шандор, словачки СКУД Павел Јозеф
шафарик, русински РКПД Нови Сад.



Познати Новосађани
 Мирослав Антић (1932-1986), песник, новинар

 Исидор Бајић (1878-1915), учитељ и композитор

 Јаника Балаж (1925-1988), тамбураш и музичар

 Ђорђе Балашевић (*1953), музичар и кантаутор

 Вујадин Бошков (1931-2014), фудбалер и фудбалски тренер

 Јован Грчић Миленко (1846-1875), песник и приповедач

 Милош Миле Димитријевић (1824-1896), правник, политичар и председник Матице
српске

 Светозар Милетић (1826-1901), политичар и публициста

 Миша Димитријевић (1846-1889), политичар, књижевник и публициста

 Младен Дражетин (1951-2015), доктор друштвених наука, економиста, позоришни
стваралац, песник и књижевник

 Јаков Игњатовић (1822-1889), књижевник

 Јосип Јелачић (1801-1859), бан Хрватске и Славоније и велики аустријски
војсковођа

 Јован Јовановић Змај (1833-1904), српски песник

 Слободан Јовановић (1869-1958), правник, историчар, књижевник, председник
Српске краљевске академије, ректор Београдског универзитета

 Лаза Костић (1841-1910), српски песник

 Милева Марић-Ајнштајн (1875-1948), српски математичар и физичар

 Моника Селеш (*1973), тенисерка

 Васа Стајић (1878-1947), филозоф и писац

 Александар Тишма (1924- 2003), књижевник

 Коста Трифковић (1843-1875), драмски писац


