
Општина Србобран - Култура

У општини Србобран од културних установа делују:

 Дом културе „Србобран“ који је основан 1966. године,
 Народна библиотека Србобран која располаже са фондом од 44.000 наслова на

српском и мађарском језику.

Културно-уметничка друштва (КУД) у општини Србобран:

 „Стеван Владислав Каћански-Бард“,
 Мађарско културно-уметничко друштво (МКУД) – „Арањ Јанош“,
 КУД „Турија“,
 КУД „Надаљ“.

Манифестације у општини Србобран

1.“Музика наших предака”
2.“Златна цитра”
3.“Кобасицијада”
4.“Жетвене свечаности”
5.“Петровдански дани”
6.“Циганске ватре”
7.“Зонска смотра ликовног стваралаштва аматера Војводине”
8.“Ленкин прстен”
9.“Дани културне традиције”
10.Обележавање дана ослобођења Србобрана
11.“Дани Нандор Гиона”
12.“Дани новеле”
13.“Ивањдански фестивал фолклора”
14. “Култура у јесен”
15. “Европска недеља мобилности”

1. “Музика наших предака”

Манифестација ”Музика наших предака” је фестивал гудачких оркестара, најбољих
фолклорних музичара Војводине и гостију из иностранства и традиционално се одржава у
Србобрану. Има задатак да сачува етно-музичку културну баштину мађарске националне
мањине у општини Србобран. Одржава се у другој половини јануара. Организатор догађаја
је Културни центар “Нандор Гион”, док је суорганизатор Дом културе Србобран.



2.“Златна цитра”

Такмичење војвођанских дечијих цитрашких састава и солиста “Златна цитра” Србобран
основана је 1994. године. На фестивалу учествују састави, солисти и дуети изворне
народне и цитрашке музике деце основних школа Војводине, око 250 учесника. Фестивал
прати уметничко веће и стручни жири.ке године у мају месецу. Циљ манифестације је
приближавање изворне музике широј публици, а одржава се сваге године у мају месецу.

3.“Кобасицијада”

У Турији се од 1985. године у фебруару сваке године одржава манифестација под именом
“Кобасицијада” коју посећује више десетина хиљада гостију како би видели и пробали
кобасицу која је ушла у Гинисову књигу рекорда 2013. године. Током манифестације се
одржава тродневна изложба домаћих уметника, а на сцени наступају многа културно -
уметничка друштва.

4.“Жетвене свечаности”

Манифестација пољопривредног и културноуметничког карактера која обележава
завршетак жетве и приказује старински начин исте. Целу косидбу жита прате
традиционална песма и игра културно-уметничких друштава из Србобрана и околине.
Одржава се сваке године у јулу месецу.

5.“Петровдански дани”

“Петровдански дани” је традиционална манифестација у организацији Дома културе и
општине Србобран која се одржава од 2002. године. “Петровдански дани” трају од 07. до
13. јула и нуде културне манифестације у Надаљу, Турији и Србобрану.

У петровдански програм укључени су тамбурашки оркестри, плесне и рецитаторске групе,
познате музичке групе, културно-уметничка друштва, коњички спорт и сви други који
доприносе успешној реализацији манифестациje. Циљ је да се ова туристичко-привредна
манифестација доведе на висок културно-уметнички ниво кроз укључивање ликовних
колонија, позоришних предста и концерата класичне музике.

6. “Циганске ватре”

Традиционална ромска културна манифестација под називом “Циганске ватре” је
сусретање ромских културно уметничких друштава уз презентацију ромског културног
стваралаштва (музика, фолклор, песма, поезија, сликарство, стари занати, трибине, ромска
кухиња). Одржава се сваке године у трећој декади августа месеца, уочи Велике Госпојине,
а циљ манифестације је очување традиције и културног наслеђа Рома.

У оквиру ове манифестације у Србобрану долазе бројни гости, као и ромски фолклорни и
музички ансамбли и уметници из региона. У оквиру манифестације организује се



тродневна ликовне колоније сликара уметника и наиве и угости се више КУД-ова из
Војводине и Србије, који негују фолклорно и изворно стваралаштво. Реализација програма
традиционалне Ромске културне манифестације под називом „Циганске ватре“ одвија се у
сарадњи са општином Србобран и Домом културе Србобран. Промовисање културног
наслеђа кроз традиционалну ромску културну манифестацију под називом „Циганске
ватре“ представља начин да се створе позитивни услови за развој и очување
манифестације, која је проистекла из ромских обичаја и традиције, и која представља
начин да припадници ромске националне мањине кроз културну промоцију, изразе свој
идентитет и осећај припадности и афирмације кроз културно-уметничку делатност,
организовање манифестације, ликовних изложби, књижевних вечери и трибина.

7.“Зонска смотра ликовног стваралаштва аматера Војводине”

Зимска смотра ликовног стваралаштва организује се у октобру месецу и окупља аматере из
Војводине који се баве различитим ликовним изразима. Организатор Зимске смотре
ликовних аматара су Савез аматера Војводине и Док културе Србобран.

Смотра ликовног стваралаштва намењена је за уметнике из општине Бач, Бачка Паланка,
Бачки Петровац, Беочин, Врбас, Жабаљ, Нови Сад, Темерин и Србобран.

Циљ је промовисање ликовног стваралаштва аматера србобранске општине, едукација
ликовних стваралаца аматера, повезивање са ликовним ствараоцима из других општина и
развијање такмичарског духа код учесника.

8.”Ленкин прстен”

Награда „Ленкин прстен“ је књижевна награда коју је установио Дом културе
у Србобрану 2006. године у част Ленке Дунђерски. Награда се додељује за
најбољу љубавну песму написану на српском језику. Додељује се сваке године крајем
новембра, а њеним добитницима се уручују плакета и прстен од белог злата.

9.“Дани културне традиције”

Дане културне традиције је установио Дом културе 2002.године, који је и организатор саме
манифестације. Има за циљ очување традиције и обичаја Срба и националних мањина
Војводине. У оквиру манифестације врши се промоција старих заната, као и презентација
старинских јела. Организује се сваке године трећег викенда у септембру.

10. Обележавање дана ослобођења Србобрана

Одржава се сваке године 19. октобра од 2013. Сврха оваквог догађаја јесте да се одржи
сећање на историјски догађај који је значајан за Србобран и његово ослобођење од
фашизма. У оквиру манифестације уручују се октобарске награде за најуспешније



појединце и колективе из свих области друштвеног живота. Организатор овог догађаја су
Дом културе и општина Србобран.

11. “Дани Нандор Гиона”

Један од најпопуларнијих мађарских писаца у Војводини Нандор Гион рођен је 1941. у
Србобрану и умро је 2012. године у Сегедину. Једноставни људи и значајна места из
Србобрана присутна су у свим делима Гион Нандора. У знак поштовања према његовом
животном делу у Србобрану је основана Спомен кућа Нандора Гиона. Циљ оснивања је
презентовање историјата и делатности која се одвијала у простору обновљеног, родног
дома славног војвођанског писца. Културни центар и спомен кућа „Нандор Гион“ од 2006.
године одржава манифестацију „Дани Нандора Гиона“. Организатори манифестације су
сем културног центра „Нандор Гион” – Спомен кућа „Нандор Гион” и Народна библиотека
Србобран, уз подршку општине Србобран. Ова културна манифестација траје током
читавог фебруара и осмишљена је са циљем да се сачува успомена и укаже на вредности
књижевног опуса једног од најважнијих мађарских писаца у Војводини.

У оквиру Дана Нандора Гиона одржавају се књижевне вечери на српском и мађарком
језику, промоција романа или представљење дела Нандора Гиона која су заслужуила да са
мађарског буду преведена на српски језик и буду представљена читалачкој публици.

12. “Дани новеле”

У организацији Спомен куће Нандора Гиона, Издавачког завода Форум, Националног
савета мађарске националне заједнице и општине Србобран, уз суорганизацију Дома
културе Србобран и Народне библиотеке Србобран одржава се и манифестација која спаја
нације, језике и културу под називом “Дани новеле”.

“Дани Новеле” настали су из непресушне потребе за разноликим културним садржајима, за
културним активизмом и ангажовањем у стварању лепшег света и бољег живота.
Представљају литерарни конкурс за нову новелу писану на мађарском језику и конкурс за
превођење дела Нандора Гиона са мађарског на српски језик, како би се сви становници
Србобрана и шире упознали са богатним животним делом Нандора Гиона.

“Дани новеле” и додела књижевне награде “Ленкин прстен” представљају Србобран и
постављају га у средиште пажње људи од пера, лепе речи и саме читалачке публике.

13.“Ивањдански фестивал фолклора”

Манифестација “Ивањдански фестивал фолклора” одржава се од 2015. године у Надаљу са
циљем очувања културне и историјске традиције као добра од општег интереса.
Организатор је КУД “Ивандањско цвеће” и Дом културе, а у програму учествују дечији
фолклорни састави из целе Србије. Ова културна манифестација је прави начин да се
покаже поштовање према обичајима и културној баштини.



14.“Култура у јесен”

“Култура у јесен” одржава се у првој недељи септембра од 2015. године, у организацији
Дома културе. Сврха манифестације је пружање прилике становништву да се упозна са
најквалитетнијим музичким програмом националних мањина као стваралаца из региона.
Циљ овог догађаја је јачање мултикултурлности и суживота на нашем простору, јачање
толеранције код младих и деце, промовисање плеса као дела опште културе.

15. “Европска недеља мобилности”

Канцеларија за локални економски развој општине Србобран (КЛЕР) организoвала је 2016.
по први пут Европску недељу мобилности у општини Србобран. Прва акција која је
отворила недељу квалитетног и здравог начина живота била је шетња кроз Србобран са
освртом на културно-историјске знаменитости наше општине. Учесници у шетњи имали су
могућност да се упознају са историјским чињеницама уобличеним у једну занимљиву
причу о Србобрану од оснивања до данас. У овој креативној шетњи грађани су обишли
зграду старе Гимназије, кућу породице Продановић, објекте везане за породицу
Дунђерски, кућу Стевана Владислава Каћанског - Барда и посетили Спомен кућу Нандора
Гиона. Планира се да манифестација “Европска недеља мобилности” заживи и да се
одржава сваке године са циљем промоције здравих начини живота уз упознавање и
промовисање културе и историје Србобранa.

КУЛТУРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И УСТАНОВЕ:

ДОМ КУЛТУРЕ СРБОБРАН

 Трг Цара Лазара 6, Србобран,
 Телефон и факс: 021/731-919

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБОБРАН

 Србобран, Светог Саве 19/1
 Тел: 021/730-185

Прву читаоницу у Србобрану основао је Лазар Каћански парох српске православне
црквене општине 1869. године. Улогу те читаонице преузела је Народна библиотека
Србобран са своја два огранка у Турији и Надаљу. Библиотека располаже са 48700 књига у
редовном фонду, а има и завичајни фонд, где се чувају издања србобранских писаца или
дела о Србобрану, Турији и Надаљу. Библиотека се бави издавачком делатношћу. То су
углавном текстови завичајних аутора. Најплодоноснији делима су аутори: Стеван
Каћански Бард, Милан Дунђерски, Милена Шурјановић, Сима Ћосин, Радослав Ј. Субић,
Шандор Слимак, Мита Скоробрија, Нандор Гион, Ласло Вегел, Харгита Хорват Футо и
Драгомир Попноваков.


