
Општина Сремски Карловци - Култура

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ – Најстарија грађевина у граду био је Стари двор – резиденција
православног митрополита, саграђен 1713. године. На месту овог објекта арх. Владимир
Николић, главни пројектант данашњег изгледа града с краја XIX и почетка XX века,
пројектовао је нови репрезентативни Патријаршијски двор, у барокном стилу, окружен
парком – монументалну грађевину која је у великој мери изменила урбанистичку
физиономију Сремских Карловаца.

Специфичан печат Карловцима дају: Саборна црква (сазидана 1759. године), Доња црква и
Горња црква (изграђене у првој половини XVIII века ), Католичка црква (почетак XVIII
века), зграда Магистрата у неокласицистичком и неоготском стилу, зграда Гимназије (прва
гимназија на српском језику основана 1791. године), дворац Илион (данас зграда у којој је
смештена музејска збирка), зграде Народних фондова, Богословије, Стефанеум (данас
Центар културе српског народа), чесма код Четири лава и друго.

Капела мира се налази на брду изнада Сремских Карловаца. Подигнута је 1817. године на
месту где се налазио шатор пуномоћника зараћених држава у време Великог бечког рата
(1683 – 1699) приликом закључења Карловачког мира 1699. године. Капела има кружну
основу са једним правоугаоним испустом уместо олтара. Овде је прву пут у историји
светске дипломатије за време мировних преговора употребљен округли сто.

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

 ЈАНУАР – КАРЛОВАЧКЕ БОЖИЋНЕ СВЕЧАНОСТИ, ТОО Сремски Карловци,
Општина Сремски Карловци, Покрет горана и волонтерски центар Војводине
(Манифестацијом „Карловачке божићне свечаности“ обележава се највећи
хришћански празник – Божић у Сремским Карловцима. Манифестација се
организује у периоду од католичког Божића до православне Нове године, на
неколико локација у граду (Карловачка гимназија, Саборна црква, Католичка црква,
основна школа, градски трг), www.sremski-karlovci.org.rs;

 МАЈ- ПРОЛЕЋНИ БРАНКОВИ ДАНИ- Рођендан Бранка Радичевића, „Бранково
Коло“;

 „МЕЂУНАРОДНИ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СТУДЕНТСКИ СКУП“-
Карловачки дани слободне мисли;

 „ФЕСТИВАЛ КУГЛОФА“, Фондација „Завичајна кућа“
 „ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ ВИНА“  ТОСК
 ЈУЛ- ЛЕТЊА ШКОЛА ЦРКВЕНОГ ПОЈАЊА КОРНЕЛИЈУ У ЧАСТ Друштво за

неговање традиција и развој Сремских Карловаца;
 ЛЕТЊИ ОБРАЗОВНИ КАМП Креативни клуб „Едуко“
 „СРЕМСКОКАРЛОВАЧКИ  ПЕСНИЧКИ БРОДОВИ“   СК-АРТ



 СЕПТЕМБАР – МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ БРАНКОВО КОЛО – Бранково
коло, (2009. године фестивал ће се одржати 38. пут по реду. Бранково коло је
значајна културна институција која бројним програмима и садржајима обележава
успомену на великог српског песника Бранка Радичевића. Главна манифестација
обележава се у септембру, у Новом Саду, Ср.Карловцима и на Стражилову.
Сачињена је од песничких, књижевних, сценских, драмских, музичких, ликовних,
образовних, духовних и других програма.), www.brankovokolo.org;

 КАРЛОВАЧКА БЕРБА ГРОЖЂА, Општина Сремски Карловци (Манифестација
„Карловачка берба грожђа“ је настала из традиционалне обичајно-народне
свечаности којом се обележавао почетак бербе грожђа. Ова манифестација је
обновљена 1992. године, после паузе од двадесетак година, и од тада се одржава
сваке године последњег викенда септембра, односно првог викенда октобра месеца.
Програм манифестације „Карловачка берба грожђа“ се састоји од привредног дела у
оквиру кога се организује продајна-изложба грожђа, вина и аутентичних сувенира и
културно-уметничког дела у оквиру кога се организују изложбе и богат културно-
забавни програм (концерти еминентних извођача, представе, смотра фолклора итд.)
Програм се највећим делом одвија у центу Сремских Карловаца, а током три дана
трајања ову манифестацију посети око 100.000 људи.);

 ОКТОБАР – ПОДУНАВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА, Културни центар
Карловачка уметничка радионица;.

 ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ „БДЕЊЕ ДУШЕ“, Удружење филмских и телевизијских
радника Војводине (У свечаној сали Карловачке гимназије и Богословије у
Сремским Карловцима одржава се филмски фестивал краткометражног и
документарног филма.);

КУЛТУРНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И УСТАНОВЕ:

ДРУШТВО ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈА И РАЗВОЈ СРЕМСКИХ КАРЛОВАЦА

 е-маил: tradicijask@gmail.com
 Тел. 063/514-159

АРХИВ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА

 Сремски Карловци, Трг Карловачке Митрополије 1
 Тел: 021 881757

ГРАДСКИ МУЗЕЈ

 Сремски Карловци, Патријарха Рајачића 16
 Тел.: 021 881-637

ГАЛЕРИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 7
 Тел.: 021/ 881-075



ГАЛЕРИЈА ИНСТИТУТА СРПСКОГ НАРОДА „СТЕФАНЕУМ“

 Сремски Карловци, Трг Карловачке митрополије
 Тел.: 021/ 882-552

МУЗЕЈ ПЧЕЛАРСТВА

 Сремски Карловци, Митрополита Стратимировића
 Тел.: 021/881-071

ГАЛЕРИЈА „ПАЛЕТА“

 Сремски Карловци, Патријарха Радића 14

ГАЛЕРИЈА „ПОД ЧАРДОМ“

 Сремски Карловци, Браће Анћелића 24
 Тел.: 021/ 882-096


