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УВОД

У свету је данас присутан тренд пораста интереса за културним туристичким 
производима, а Светска туристичка организација (WТО)1 предвиђа да ће тржиште 
културног туризма бити једно од пет водећих сегмената туристичког тржишта у 
будућности. Тако културни туризам постаје све значајнија форма туризма са 
многоструким позитивним импликацијама на социо-економском плану. Он омогућава 
финансијску подршку очувању, ревитализацији и промоцији добара културне баштине. 
Доприноси финансијској и организационој независности културних институција и 
организација, као и процесу децентрализације културе. Огроман је финансијски ефекат 
који културни туризам има на развој привреда многих земаља, а посебно земаља у развоју. 
Развој културног туризма у државама (покрајинама, градовима, местима) има не само 
материјалне већ и тзв. нематеријалне ефекте као што су развијање свести и брига о 
сопственим културним вредностима, креирање културног идентитета и позитивног имиџа 
заједнице.

У суштини, културни туризам, можда својим најбољим делом садржи онај стари и 
првобитни подстицај за путовањем као начином упознавања новог и непознатог (друге 
културе) и едуковањем и обогаћивањем личности, што је и савремени постулат и тежња. 
Тиме се затвара или поново успоставља кружни ток обнове у новом светлу и другачијим 
средствима, а културни туризам се појављује у свом постмодерном облику са свим својим 
предностима и манама. 

Основан 1694. године, Нови Сад је дуго времена био центар српске културе, због 
чега је добио име „Српска Атина“. Данас је Нови Сад велики индустријски и финансијски 
центар српске економије, универзитетски град и школски центар, културни, научни, 
здравствени, политички и административни центар Аутономне Покрајине Војводине, град 
домаћин многих међународних и домаћих привредних, културних, научних и спортских 
манифестација, као и град музеја, галерија, библиотека и позоришта. Нови Сад је панонски 
и подунавски, равничарски и низијски град. Овај град је и културни центар Војводине у 
коме се налази и Матица српска, као и многе друге културне институције и грађевине о 
којима ће бити више речи у даљем излагању.

Основна сврха рада је анализа културних ресурса града Новог Сада ради указивања 
на перспективе развоја културног туризма у циљу подстицања развоја туризма Новог Сада.

Предмет рада је анализа потенцијалних материјалних и нематеријалних 
туристичких културних ресурса у функцији развоја културног туризма Новог Сада. 

                                                
1 The World Tourism Organisation (UNWTO) – Светска туристичка организација Уједињених нација је агенција 
Уједињених нација, са штабом у Мадриду, у Шпанији, која се бави питањима везаним за туризам. Она се 
придржава светског туристичког ранга. Светска туристичка организација је без сумње најважније глобално 
тело које се бави сакупљањем и упоређивањем статистичких података везаних за међународни туризам. Ова 
организација представља јавни сектор туристичких тела из већине земаља света, а публикације података 
омогућују поређења тока и раста туризма на глобалном нивоу. 
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Структуру рада чине четири поглавља. У првом поглављу описан је туристичко-
географски положај, кратка историја Новог Сада, Нови Сад данас, са освртом на културу, 
традицију, манифестације, науку, уметност и степен развоја града, најзначајнији облици 
туризма у Новом Саду и његов туристички промет. Друго поглавље посвећено је 
културном наслеђу и културном туризму. У њему су дефинисани појмови културног 
наслеђа, културе, туризма, културног туризма и добара на којима се заснива његов развој и  
наведени су основни проблеми развоја културног туризма. У трећем поглављу описани су 
културни ресурси града Новог Сада. То су амбијенталне целине, верски објекти, установе 
културе, споменици и најзначајније манифестације. Четврто поглавље указује на 
перспективе развоја културног туризма у Новом Саду. Описани су туристички трендови 
значајни за даљи развој културног туризма и активности националне, регионалне и 
локалне туристичке организације, дати су предлози за унапређење културног туризма, 
туристичког производа и наведене могућности да Нови Сад постане Европска престоница 
културе 2021. године. На крају је дата и SWOT анализа, која са претходно изнетим 
излагањем доприноси формирању коначне оцене о достигнутом степену развоја културног 
туризма Новог Сада.

Циљ израде овог мастер рада је да се укаже на значај култуних ресурса Новог Сада 
и да се истраже могућности развоја културног туризма у Новом Саду.



Културни туризам у функцији развоја туризма Новог Сада

Мастер рад                                                                                               Наталија Ћирковић 11

1. КАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ 
НОВОГ САДА

1.1. Туристичко-географски положај

Нови Сад се налази у централном делу Аутономне покрајине Војводине. Град лежи 
на обалама реке Дунав, захвата низијске пределе у јужном делу Бачке и брдовите пределе 
Фрушке горе у северном делу Срема.

Слике 1 и 2: Положај Новог Сада на мапама Србије и Војводине
Извор: www.google.rs/images

У оцени туристичко-географског положаја полази се од положаја Новог Сада у 
односу на главне саобраћајне правце, главне туристичке дисперзиве и главне конкуренте. 

1.1.1. Положај Новог Сада у односу на важне саобраћајне правце

Утицај саобраћаја на развој туризма уочљив је преко изградње и модернизације 
саобраћајне мреже, обима и квалитета транспортних средстава, ценама транспортних 
услуга и организације превоза. Саобраћај у туристичком путовању своју улогу има у путу 
до жељене дестинације и у боравку у самој дестинацији.

Војводина има најгушћу мрежу копнених и водених путева и пруга, а тиме и Нови 
Сад као њен главни град представља саобраћајни чвор, највећи у овом делу Србије. 
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Највећи значај имају друмске саобраћајнице. Кроз Нови Сад пролази међународни 
Коридор 102 (аутопут Е-70) који повезује Западну и Средњу Европу са Балканским 
полуострвом, Југоисточном Европом и Малом Азијом. На север, према Суботици иде још 
један значајан пут, М-22, односно Е-5, који је изградњом претходног правца изгубио
међународни значај. У правцу југоистока од овог правца се одваја пут М-22-1, који преко 
Петроварадина и Сремских Карловаца води за Београд. Према западу од Новог Сада 
полази пут М-7 ка Бачкој Паланци, Илоку, Вуковару, Осијеку и Загребу. Исти магистрални 
пут води источно према Зрењанину, Вршцу, и даље на север према Темишвару. Путна 
мрежа унутар саме Војводине је на задовољавајућем нивоу и добро организована у 
повезивању мањих насеља. 

Железнички саобраћај по својој организованости долази одмах после друмског. Од 
највећег међународног значаја је пруга која се највећим делом поклапа са Коридором 10. 
Нешто мањи међународни значај имају пруге ка бившим југословенским и суседним 
републикама: Нови Сад-Оџаци-Осијек-Печуј; Нови Сад-Шид-Загреб (Сарајево, Бањалука); 
Нови Сад-Зрењанин-Кикинда-Темишвар. Пруге регионалног значаја су: Нови Сад-Тител-
Панчево-Вршац и Нови Сад-Сомбор. Треба напоменути да се на прузи Нови Сад-Сента 
врши искључиво превоз робе.

Речни саобраћај је у нoвије време све популарнији као вид туристичких кретања-
крстарења. Ово се посебно односи на велике европске реке, међу којима је и Дунав. Путем 
система Дунав-Рајна-Мајна он повезује Северно и Црно море, односно Западну и Северну 
са Јужном и Источном Европом. На овом изузетно важном пловном путу налази се и Нови 
Сад. Он представља станицу приликом крстарења Дунавом ка Црном мору, па га по том 
основу сваке године посећује све већи број страних туриста. То отвара велике могућности 
за развој Новог Сада као дестинације, али оне још увек нису довољно искоришћене. 
Велики регионални значај, али више привредни него туристички, има канал Дунав-Тиса-
Дунав, са којим је Нови Сад повезан преко Малог канала. 

У Новом Саду не постоји цивилни аеродром. Град је пре рата имао војни, а сада има 
само спортски аеродром. Недостатак аеродрома умањује близина Београда у коме се 
налази највећи аеродром у нашој земљи, па је и на тај начин омогућен прихват страних 
туриста. Од београдског аеродрома ,,Никола Тесла“ Нови Сад је удаљен 80 километара. У 
Ченеју, десетак километара северно од града налази се аеродром Ченеј. Аеродром се 
тренутно користи у спортске и привредне сврхе, мада постоје идеје о проширивању намене 
аеродрома.

1.1.2. Положај Новог Сада у односу на главне туристичке дисперзиве

Положај Новог Сада у односу на изворе тражње, односно на матична места домаћих 
туриста је повољан, имајући у виду да се град налази у центру густо насељеног подручја 
Војводине и имајући у виду да је окружен великим бројем градова који представљају 
најважнија матична места туриста који га посећују. Треба рачунати на добар одзив 

                                                
2 Коридор 10 у свом основном правцу од Салцбурга до Солуна повезује 8 држава (Аустрију, Словенију, 
Хрватску, Мађарску, Србију, Бугарску, Македонију и Грчку) укључујући и 4 крака (Грац-Загреб;
Будимпешта- Београд; Ниш-Софија; Велес-Битољ-Флорина).
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домаћих туриста, нарочито Београђана, који Нови Сад сматрају изузетним местом за 
провод, одмор и разоноду.

У односу на матична места страних туриста, положај Новог Сада је такође повољан. 
Нарочито је повољан положај према бившим југословенским републикама Босни и 
Херцеговини и Македонији и према суседним државама Мађарској, Румунији и Бугарској.

  

1.1.3. Положај Новог Сада у односу на главне конкуренте

Главни домаћи конкурент Новом Саду је Београд, са којим Нови Сад тешко може да 
се такмичи, имајући у виду велики број значајних функција које поседује Београд и 
чињеницу да бележи седам пута већи број туриста у односу на Нови Сад. Међутим, треба 
напоменути да му се Нови Сад последњих година све више приближава и смањује ту 
разлику. Нови Сад је други град у Србији по броју туриста. Осим тога, он све више јача 
своју позицију у окружењу. Осим Суботице, која својом културно-историјском баштином, 
величином и положајем може претити туризму Новог Сада, он нема других конкурената. 

Када су у питању инострани конкуренти, можемо говорити о најближим суседима, 
који су на истом или вишем привредном развоју. Потребно је да се издиференцирају 
сегменти у којима ће им Нови Сад конкурисати. То може бити Петроварадинска тврђава, 
као једина тако велика и у тој мери сачувана тврђава. У том смислу Нови Сад нема 
конкуренте, јер су остале тврђаве тог типа у окружењу скромне.

1.2. Кратка историја Новог Сада

Нови Сад се налази у подножју Фрушке горе, у сенци Петроварадинске тврђаве, на 
обалама Дунава. То је град са историјом дугом нешто више од 300 година, мада у њему 
постоје трагови живота још из доба неолита. У списима се први пут помиње 1694. године, 
само две године након почетка градње Петроварадинске тврђаве. Без обзира на овакву 
релативно кратку историју самог града, овај простор има дугу и занимљиву прошлост, која 
обухвата различите народе и културе. На овом простору где се приближавају и састају три 
реке (Дунав, Тиса и Сава), сучељавале су се културе Истока и Запада, православље, 
католичанство и ислам, па су самим тим овде уточиште нашле бројне етничке и верске 
групе. Овај простор су посећивали и насељавали бројни народи: Римљани, Келти, Хуни, 
Авари, Словени, Германи, Мађари, Византијци и Турци. Прво утврђење на подручју 
Петроварадина подигли су Келти у 4. веку пре нове ере, а прву тврђаву подигли су 
Римљани. Касније су Тврђаву обновили Мађари, а даљу бригу о њој преузели су Турци. У 
17. веку, након протеривања Турака, Аустријанци су започели изграђњу садашње тврђаве. 

Нови Сад је био познат под именима Рацко село, затим Рацка варош (Српски град), 
па Петроварадински шанац. Након ратова, почетком 18. века, дошло је до повећања 
насеља, па су грађани успели да уз финансијки откуп од царице Марије Терезије добију 
статус слободног града, под именом Нови Сад. Тако Нови Сад носи статус града од 1. 
фебруара 1748. године.
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Добивши статус слободног града Нови Сад је био у сталном економском, 
културном и градитељском развоју. У архитектури се постепено губи оријентални утицај, 
а нов колорит доносе Мађари, Русини и Словаци досељени из северних угарских жупанија.

Већ у првој половини 19. века Нови Сад је био највећи српски град. Око 1820. 
године имао је око 20.000 становника, од којих су две трећине чинили Срби, а данашњи 
највећи српски град, Београд, није имао ни приближан број становника у то време. 

Слика 3: Нови Сад и Петроварадинска тврђава у првој половини 19. века
Извор: www.sr.wikipedia.org

1.3. Нови Сад данас

Нови Сад је, дакле, по свом постанку, релативно млад град који датира с краја 17.
века. Развио се из малог насеља на Дунаву насупрот Петроварадина, које је опслуживало 
егзистенцијалним потребама Петроварадинску тврђаву. Од самог настанка града 
проистекла је урбана насеобина која има свој историјски ход, а на тој историјској основи је 
настала и културно-историјска баштина Новог Сада као антропогенe туристичке 
вредности. Кључ узрока развоја иако временски релативно кратке, ипак снажне 
демографске привредне и културне експанзије, се крије у градском, одличном географском 
положају. Тај положај је утицао да се Нови Сад развије као снажан центар ка коме 
гравитирају околна насеља. Данас је то центар са многобројним функцијама и великим 
потенцијалом, који ће у наредном времену имати велике могућности експанзије.3

                                                
3 Група аутора, Културна добра у туристичкој понуди Војводине, Департман за географију, туризам и 
хотелијерство - ПМФ, Нови Сад, 2002.
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Нови Сад је панонски град, богат традицијом и културом, у ком успева и чува се 
све. Град се одликује мултикултуралношћу и красе га бројне грађевине различитих 
архитектонских стилова. Данас се у њему налазе неке од темељних институција српске 
културе: Матица српска, Српско народно позориште, Стеријино позорје и бројне друге. 
Осим тога, Нови Сад је мултинационална и мултикултурална дестинација, а мали је број 
оваквих туристичких дестинација у Европи. У овом граду разлике и различитост се 
сматрају као предности.

Нови Сад је град науке и уметности. Новосадски универзитет обухвата 19 
факултета са катедрама за све области науке и уметности. Поред великог броја 
Новосађана, на овом универзитету студира и велики број студената из целе Србије, као и 
из иностранства. У граду се налазе бројни музеји и галерије и у њима се стално смењују 
разне изложбе и поставке. Скоро сваке недеље се отвара нека нова изложба или се мења 
нека од сталних поставки у музејима. Институције културе, у којима се чува веома богато 
културно наслеђе привлаче велики број туриста, као и домаћег становништва. 

Још једна карактеристика Новог Сада и Новосађана је да воле да се веселе и 
прослављају, тако да нема месеца у години када се не организује нека значајна 
манифестација. Једна од највећих и најпознатијих је свакако ЕXIT, који се одржава сваке 
године у јулу. Поред ове манифестације, треба поменути и Фестивал уличних свирача, 
Стеријино позорје, Змајеве дечје игре, Новосадско пролеће, Ноћ музеја и многе друге. Све 
оне су веома посећене и одишу духом Новог Сада и опуштеном атмосфером. 

У Новом Саду данас живи око 400.000 становника и гледано са економске стране он 
представља један од најперспективнијих градова у Србији за будући економски развој, ако 
не и најперспективнији. 

1.4. Најразвијенији облици туризма у Новом Саду

Најзначајније градске туристичке дестинације у Србији су главни административни 
центри, Београд и Нови Сад. Захваљујући повољном туристичко-географском положају, 
природним вредностима у околини, богатом културно-историјском наслеђу и солидној 
материјалној основи, у овим градским центрима се развијају различити облици 
туристичких кретања.

Нови Сад је подунавски и средњоевропски град, са очуваном културном и 
духовном традицијом. На простору Новог Сада вековима су заједно живеле многобројне 
нације и националне мањине, што је за последицу имало настанак разноврсних културних 
вредности, које могу и те како да иницирају туристичка кретања. 

Богато културно-историјско наслеђе настало на мултиетничким основама игра 
кључну улогу у развоју градског туризма Новог Сада. Културне ресурсе треба адекватно 
заштитити, ако то већ није учињено, видно истаћи њихов статус, представити их домаћој 
јавности, али и у иностранству, те тако привући посетиоце и обезбедити финансијска 
средства за даље очување тих ресурса, за неке будуће генерације.
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Културни туризам чини важан сегмент туризма Новог Сада, чију основу 
представљају многобројне историјске грађевине, амбијенталне целине, многе цркве, 
музеји, галерије, позоришта.

Свој положај на Дунаву Нови Сад треба да искористи у смислу развоја наутичког, 
ловног и риболовног туризма. Дунав са Фрушком гором представља идеално место за 
рекреацију локалног становништва, али представља и потенцијал за развој спортско-
рекреативног туризма.

Велики број манифестација у граду током целе године доприноси обогаћивању 
туристичке понуде, продужењу сезоне и тако указује на значај манифестационог 
туризма. Новосадски сајам је домаћин великог броја манифестација, од којих су неке 
међународног карактера, а најзначајнија од свих је Међународни пољопривредни сајам. На 
Петроварадинској тврђави се одржава Exit, највећи музички фестивал у Југоисточној 
Европи. 

Спенс, са савремено опремљеним амфитеатром и конференцијском салом, хотел 
Парк, најбољи хотел у Србији, и Новосадски сајам пружају могућности за организовање 
конференција, семинара, различитих пословних скупова. Учесници таквих скупова су 
високоплатежне моћи, а време њиховог одржавања је обично ван главних туристичких 
сезона (летње и зимске), што сасвим довољно говори о значају развоја пословног туризма
у Новом Саду.

Нови Сад, као градско средиште војвођанског региона, са богатим и занимљивим 
културним наслеђем, је предмет посета младих и школских екскурзија, па град пажњу
треба да посвети и развоју и унапређењу омладинског/екскурзионог туризма. У том 
циљу треба прилагодити и смештајну понуду, те неке већ постојеће објекте преуредити у 
хостеле, као вид смештаја намењен младима, или изградити нове.

Сеоски туризам добија све већи значај на територији новосадске општине. То се 
првенствено односи на салаше на Ченеју, у Каћу и Бегечу, који уз предузимање неких 
мањих подухвата, могу да се укључе у европске трендове одмора. Земље Европске уније 
доста улажу у развој сеоског туризма, јер се он често види као адекватно средство за 
ревитализацију сеоских подручја.

Близина Фрушке горе, као националног парка и српске Свете горе са 16 очуваних 
манастира, и културно и духовно богатих Сремских Карловаца, указује на потенцијале за 
развој излетничког туризма. У том смислу су предузете и неке конкретне акције, као на 
пример организовано пешачење по природи Фрушке горе, обилазак неких, приступачнијих 
фрушкогорских манастира од стране путника на бродовима који крстаре Дунавом или 
школских екскурзија.

Гастрономски туризам такође може наћи своје место у туризму Новог Сада, 
захваљујући чињеници да на простору новосадске општине живи више различитих 
етничких скупина. Презентација њихових националних јела би могла бити интересантна за 
туристе. У контексту гастрономског туризма би се могла искористити већ постојеће 
манифестације Златни котлић Дунава и Етно фестивал.
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Нажалост, сви ови напред наведени облици туризма нису још увек заживели у 
већем обиму на територији града Новог Сада, па туризам упркос својим бројним 
потенцијалима још увек није заузео оно место у градском привредном систему које би 
требало. 

Свакако да постоје успешне појединачне акције у циљу привлачења посетилаца, али 
то није довољно. Да би се туризам развијао поред материјалне базе, неопходна је и 
сарадња субјеката туристичке привреде међусобно, али и са субјектима оних привредних 
делатности које су комплементарне туризму, потребно је укључити и локалну заједницу, 
направити план развоја туризма, одредити мисију, циљеве и стратегије, и кренути у 
освајање туристичког тржишта, уз перманентно истраживање тражње и уважавање њених 
захтева, као и праћење резултата и корекције евентуалних грешака и пропуста.

1.5. Карактеристике туристичког промета у Новом Саду

Обим туристичког промета у градовима зависи од богатства културно-историјских 
споменика, амбијенталних, манифестационих и других разноврсних културних садржаја 
концентрисаних у њима и њиховој ближој околини. Међутим, како градски туризам има 
културно обележје, а културне потребе се задовољавају релативно брзо, то јест у кратком 
временском периоду, посетиоци Новог Сада се кратко задржавају или су то пак дневни 
посетиоци који бораве краће од 24 часа те се не евидентирају као туристи. Сходно својим 
туристичким вредностима, природним и антропогеним, Нови Сад би требало да побољша 
туристичку понуду и унапреди промотивне активности, како би се утицало на продужење 
боравка, његову садржајност и привлачење нових посетилаца.

Када се анализира туристички промет у Новом Саду од седамдесетих година 20.
века, уочавају се две тенденције кретања укупног броја туриста: раст до средине 
осамдесетих година (1985. године број туриста достиже свој максимум), а потом опадање 
броја туриста услед лоше политичко-економске ситуације у земљи и окружењу.

Табела 1. Број туриста и њихових ноћења у Новом Саду од 1970. до 1995. године

Година Број туриста Број ноћења
Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни

1970. 64.100 48.500 15.600 73.700 44.400 29.300
1975. 82.600 65.300 17.300 152.000 110.400 41.600
1980. 74.900 50.200 24.700 146.000 97.500 48.500
1985. 130.000 100.600 29.400 225.000 168.300 56.700
1990. 105.000 73.400 31.600 189.000 126.700 62.300
1995. 58.500 55.200 3.300 125.000 116.900 8.100

Извор: Статистички годишњаци од 1971. до 1996. године, СЗС, Београд

Благи пораст укупног броја туриста у Новом Саду јавља се тек почетком 21. века, 
када долази до побољшања политичке и економске ситуације у земљи. У периоду од 2000. 
до 2007. године уочава се и константан раст броја страних туриста, што се позитивно 
одражава на туристичку привреду Новог Сада и имиџ града, али и на његов читав 
привредни систем, као и привреду региона и земље. У 2000. години у Новом Саду је 



Културни туризам у функцији развоја туризма Новог Сада

Мастер рад                                                                                               Наталија Ћирковић 18

боравило 13.900 страних туриста, који су чинили око 15,7% укупног броја туриста. Нови 
Сад је у укупном промету туриста у Србији учествовао 2003. године са 3,7%, од тога у 
промету домаћих туриста са 3,7%, а у промету страних 7,2%. Удео Новог Сада у укупном 
промету туризма у Војводини износи 30%, од тога у промету домаћих гостију са 25% и 
49,4% страних гостију. 

У 2006. години број страних туриста је утростручен у односу на 2000. годину 
(35.370 страних туриста, што је 47,4% укупног броја туриста у 2006. години). Такође, у 
2006. години број домаћих и страних туриста је готово изједначен, а страни туристи су 
остварили већи број ноћења у односу на домаће туристе (73.956 ноћења, односно 50,3% 
укупног броја ноћења, наспрам 72.995 ноћења колико су остварили домаћи туристи). 

Табела 2. Број туриста и њихових ноћења у Новом Саду од 2000. до 2006. године

Година Број туриста Број ноћења
Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни

2000. 88.100 74.200 13.900 161.000 133.000 28.000
2001. 99.200 80.500 18.700 165.700 127.400 38.300
2002. 91.191 68.826 22.364 158.167 110.547 47.621
2003. 73.715 48.802 24.373 128.752 76.511 52.241
2004. 64.933 40.623 24.311 114.277 66.493 47.764
2005. 67.646 38.666 28.891 126.461 66.862 59.599
2006. 74.568 39.198 35.370 146.951 72.995 73.956

Извор: www.novisadtourism.com, Статистички годишњаци од 2001. до 2006. године

У 2006. години Нови Сад је био добитник награде „Туристички цвет“, у различитим 
категоријама, коју сваке године додељује Туристичка организација Србије, у циљу 
унапређења квалитета и развоја туристичке понуде.

Градска управа за културу града Новог Сада је освојила ово признање у категорији 
„организације и личности које су допринеле развоју, унапређењу и промоцији туристичке 
понуде Србије“. Наиме, Градска Управа за културу града Новог Сада је током 2006. године 
иницирала и организовала низ изузетно квалитетних културних дешавања, чиме је 
значајно допринела стварању позитивне слике о Новом Саду као граду културе и стецишту 
уметника из земље и иностранства. Својим активностима, Управа за културу је додатно 
подигла ниво постојеће богате културне понуде Новог Сада и тиме привукла многобројне 
домаће и стране посетиоце, који су поред учешћа на поменутим дешавањима имали 
прилику да се упознају и са осталим сегментима туристичке понуде града. На овај начин, 
Управа за културу доприноси позиционирању Новог Сада као града културе, „српске 
Атине“, и та представа о Новом Саду већ постаје препознатљива, посебно на иностраном 
туристичком тржишту. О томе говори и чињеница да је Нови Сад у 2006. години остварио 
раст броја страних гостију од 22% у односу на претходну годину.

Манифестација „Интернационални фестивал уличних свирача“ у Новом Саду је
такође добитник „Туристичког цвета“ за 2006. годину у категорији „културно-туристичка 
манифестација у функцији туризма“. О значају ових манифестација, сведочи чињеница да 
је у 2006. години Карневал пратило преко 50 акредитованих новинара из 30 медијских 
кућа из земље и иностранства, а на Фестивалу уличних свирача је за пет дана трајања, на 
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новосадским улицама и трговима наступило око сто педесет извођача из Енглеске, 
Немачке, Ирана, Белгије, Шпаније, Француске, Словеније, Хрватске, Србије, Црне Горе, уз 
присуство више десетина хиљада посетилаца, међу којима је био велики број страних 
туриста.

Према подацима Републичког завода за статистику, у 2013. години у Новом Саду 
боравило је укупно 117.499 туриста (8% више у односу на 2012. годину), од чега су домаћи 
44.307 (-4%), а инострани 73.192 (+17%).

У 2013. години у Новом Саду је остварено 240.512 ноћења (9% више у односу на 
2012. годину), од чега су домаћи турсти остварили 77.534 ноћења (+2%), а инострани 
162.978 (+13%).

Табела 3. Број туриста и њихових ноћења у Новом Саду од 2010. до 2013. године

Година Број туриста Број ноћења
Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни

2010. 96.001 43.320 52.681 175.401 71.606 103.795
2011. 106.433 43.422 63.011 213.549 70.926 142.623
2012. 108.769 46.361 62.408 220.842 76.211 144.631
2013. 117.499 44.307 73.192 240.512 77.534 162.978

Извор: Општине и региони у Србији 2010-2013, Републички завод за статистику

Број страних туриста се повећава, и та тенденција ће се вероватно и наставити 
захваљујући реновирању хотела Парк, као и чињеници да је Нови Сад добио и први 
хостел, што је од великог значаја за развој градског, пословног, манифестационог и 
омладинског туризма. Пословни посетиоци траже висок квалитет, смештај у хотелима са
5*, што Нови Сад сада има – хотел Парк, за омладину нарочито странце, који у све већем 
броју посећују град и то углавном у летњем периоду, погодује отварање хостела и његово 
регистровање у међународну мрежу хостела. Све већи број бродова који пристају у Новом 
Саду, са путницима који обилазе Петроварадинску тврђаву, центар града, фрушкогорске 
манастирe, представља шансу Новог Сада, јер, уколико ови углавном дневни посетиоци 
осете позитивну атмосферу, љубазност домаћег становништва, пробају неки специјалитет, 
понесу позитивне утиске из Новог Сада, они могу постати велики “промотери“ града, и 
можда пожеле да га посете опет.

Посета граду нема изразитији сезонски карактер, али уочава се већи број туриста у 
пролећним и јесењим месецима, што се може објаснити чињеницом да је Нови Сад често 
одредиште ђачких екскурзија из земље и окружења, које се обично организују у пролеће 
или јесен, а истовремено је то и период одржавања различитих манифестација, које 
привлаче како домаће, тако и стране туристе. 2013. године највећи број туриста забележен 
је у мају, јулу и октобру. Просечна дужина боравка посетилаца се креће од 1,7 до 1,9 дана, 
с тим што је нешто дужа код страних посетилаца (2 дана).
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Табела 4. Промет туриста у Новом Саду по месецима у 2013. години

МЕСЕЦИ ДОМАЋИ СТРАНИ УКУПНО
ЈАНУАР 2.332 2.546 4.878

ФЕБРУАР 2.027 3.172 5.199
МАРТ 2.883 4.479 7.362

АПРИЛ 3.578 5.065 8.643
МАЈ 7.407 8.691 16.098
ЈУН 2.841 7.018 9.859
ЈУЛ 4.073 9.862 13.935

АВГУСТ 2.418 7.260 9.678
СЕПТЕМБАР 3.812 6.571 10.383

ОКТОБАР 6.869 6.734 13.603
НОВЕМБАР 3.055 5.645 8.700
ДЕЦЕМБАР 3.012 6.149 9.161

УКУПНО 44.307 73.192 117.499
Извор: Туристички промет у Републици Србији јануар-децембар 2013, Републички завод за статистику
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2. КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ

2.1. Културно наслеђе

2.1.1. Појам културног наслеђа

Култура представља социјални идентитет народа, сведочи о његовој историји и 
степену развоја. Појам „културна баштина“ и „културни туризам“ се односе на туристички 
производ заснован на наслеђу и култури. Културна баштина је веома снажан агенс 
туризма. Данас су основни мотиви туристичких кретања културни и због тога културно-
историјске споменике и културну баштину уопште не треба посматрати само као део 
историјског наслеђа, већ их треба валоризовати и укључити у савремене туристичке 
токове. 

„Културно наслеђе или баштина је скуп ресурса наслеђених из прошлости, које 
људи идентификују, независно од власништва над њим, као одраз и израз непрекидно 
еволуирајућих вредности, уверења, знања и традиција. Оно обухвата све видове животне 
средине настале интеракцијом човека и простора током времена“.4

,,Појам културне баштине је везан уз појам културног туризма, као један од 
његових најснажнијих ресурса“.5

2.1.2. Врсте културног наслеђа или баштине

Културну баштину чини материјално и нематеријално културно наслеђе и природна 
баштина која се налази у њиховом непосредном окружењу.

Појам културне баштине се није одувек односио на исту ствар. Баштина се најпре 
везивала за традицију, односно неопипљиве вредности које смо наследили од наших 
предака. Тако виђена баштина представљала је емоционални појам и била је 
поистовећивана с идентитетом припадајуће групе или народа. Међутим, с временом она 
постаје конкретан, опипљиви појам. У таквом контексту, културна баштина је највећим 
делом посматрана кроз своје материјалне појавне облике и изједначавана је са појмом 
споменичке баштине. Последњих година увиђа се важност и богатство нематеријалних 
облика баштине који данас чине нераздвојни део њеног садржаја. 

Ове промене у концепцији културне баштине су се одразиле и на дефиниције самог 
појма. То најбоље долази до изражаја у дефиницијама које је дао УНЕСКО. У Конвенцији

                                                
4 Министарство културе Републике Србије, www.kultura.gov.rs
5 Јелинчић, Д., Абецеда културног туризма, Интермедиа, Загреб, 2008.
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за заштиту светске културне и природне баштине из 1972. године, наводи се да се 
културном баштином сматрају:6

- Споменици: дела архитектуре; монументална дела из области скулптуре и 
сликарства; елементи или структуре археолошке природе; цртежи, пећине и 
пребивалишта; комбинације обележја која имају изузетну универзалну вредност с 
гледишта историје, уметности или науке;

- Групе грађевина: групе самосталних или повезаних грађевина које због своје 
архитектуре, хомогености или положаја у околини имају изузетну  универзалну 
вредност с гледишта историје, уметности или науке;

- Локалитети: човекова дела или комбинација дела природе и човека, као и подручја 
која укључују археолошке локалитете која имају изузетну вредност с историјског, 
естетског, етнолошког или антрополошког гледишта.

Свесни да оваква дефиниција обухвата само њене материјалне облике, УНЕСКО 
2003. године доноси Конвенцију за заштиту нематеријалне баштине којом је дефинисан и 
тај неопипљиви вид културне баштине. У првом члану Конвенције из 2003.7 истиче се да 
нематеријална културна баштина означава праксу, презентацију и експресију, као и 
придружена знања и неопходне вештине које заједнице, групе и у појединим случајевима 
појединци препознају као део своје културне баштине. Нематеријалну културну баштину, 
преношењем с генерације на генерацију, заједнице и групе сваки пут изнова стварају у 
односу на своје окружење, њихову интеракцију с природом и историјом, а она им пружа 
осећај припадност / идентитета. Управо због ових карактеристика, нематеријална баштина
се назива још и живом баштином. Конкретно, као облици нематеријалне баштине у 
Конвенцији из 2003. се наводе:

- Усмена традиција, обичај и језик;
- Сценска уметност;
- Друштвена пракса, ритуали и свечаности;
- Знања и пракса о природи и свемиру;
- Стари занати.

Нематеријално културно наслеђе је културна заоставштина која се углавном ставља 
у други план кад се говори о културном туризму и туристима. То нематеријално или 
неопипљиво наслеђе је заправо прави идентитет културе једне регије, државе или народа у 
целини. 

Потпуна класификација културног наслеђа:8

- Археолошка налазишта - делови земљишта на којима се налазе потпуно или 
делимично ископани, конзервирани и уређени остаци непокретних објеката, као и 
покретни предмети из разних историјских периода. 

- Дела са споменичким и уметничким својствима – архитектонска дела, слике и 
вајарски радови, дела примењене уметности, остварења музичке, драмске и 
филмске уметности. 

- Просторне културно-историјске целине - стара језгра градова, значајније сеоске 
амбијенталне целине, сакрални објекти, етнопаркови, манастирски комплекси, 
средњевековни градови и утврђења. 

                                                
6 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, UNESCO, Paris, 1972.
7 Convention for safeguarding of the Intangible Heritage, UNESCO, Paris, 2003, стр.2.
8 UNESCO, н.д.
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- Знаменита места и спомен обележја;

- Фолклорно наслеђе – зграде и простори, предмети народног неимарства, ношње, 
стари занати, наивно сликарство, усмена традиција;

- Веровања – религије, ходочашћа, мисионарство;

- Језици;

- Манифестационе вредности – приредбе и фестивали, сајмови, спортске 
манифестације;

- Установе културе са својим активностима – музеји, галерије, културни центри;

- Културни пејзажи – вртови, паркови;
- Културне туре;

- Подводно културно наслеђе;

- Музика и песме.

2.2. Културни туризам

2.2.1. Историјски развој културног туризма

Ако се културни туризам посматра као путовање мотивисано жељом да се упознају 
нове културе, може се рећи да је његово постојање у туристичкој индустрији одувек било 
присутно. Наиме, и за путнике из пре - Колумбовог доба може се рећи да су били културни 
туристи, јер је основни мотив путовања, у то доба, осим ратовања и вере, било упознавање 
култура и дестинација које су другачије од властите.

Корени „правог“ културног туризма, али и туризма уопште сежу у време ренесансе 
од 16. до 19. века, када су млади припадници буржоазије и аристократије одлазили на 
путовања позната под именом „Гранд Тоур“. Ова путовања била су мотивисана жељом за 
упознавањем европске културе и одвијала су се углавном по Медитерану - колевци 
европске цивилизације и културе. 

Прави организовани туризам почиње са Томасом Куком који је још 1841. године 
предузео прво организовано путовање. Такође, он се може сматрати пиониром и када је 
културни туризам у питању. Највећи посао његове агенције у првим годинама постојања 
била је организација посете Светској изложби у Лондону, 1851. године. Услуге агенције, 
том приликом, користило је преко 160.000 посетилаца Светске изложбе.9

Службено, термин „културни туризам“ појављује се 1969. године  на конгресу 
ICOMOS-a (International Council on Monuments and Sites) у Оксфорду, када се први пут 
одредио однос између културе и туризма. 

Последњих двадесетак година се интензивно ради на развоју и промоцији 
културног туризма. У покушају да се направи помак од масовног туризма посебна пажња 

                                                
9 Попов, Д., Индустрија путовања, Београд, 1997, стр.29.
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се посвећује селективним облицима туризма, при чему је културни туризам један од 
истакнутијих.

Културни туризам је препознат као одрживи облик туризма који помаже у 
регенерацији урбаних средина, очувању и промоцији националних културних баштина и 
традиције, у осигуравању бољег стандарда локалном становништву, а који истовремено 
минимално нарушава ресурсну основу на којој се развија. Препознат је од стране локалних 
удружења, националних влада и међународних организација, па се нуди све више 
програма и пројеката који су усмерени на његов даљи развој.

Први од таквих пројеката покренут је 1983. године на предлог грчке министарке 
културе Мелине Меркури, а ради се о пројекту „Европски град културе“. Циљ пројекта је 
да се истакну културно богатство и разноликост градова Европе. Пројекат је заживео 1985. 
проглашењем Атине као првог града-домаћина. Од тада се сваке године један или више 
градова проглашава „Европском престоницом културе“, а 2021. године та част ће се 
указати и неком од српских градова.

2.2.2. Појам и дефинисање културног туризма

Пре него што се приступи дефинисању појма културног туризма потребно је 
разграничити опште појмове културе и туризма.

Термин култура потиче од латинске речи cultus што значи гајење, обрада поља и 
говори о човековој исконској повезаности са природом и обрадом земље. Временом се овај 
израз почео користити за означавање културе духа, у смислу образовања и оплемењивања 
духа. Данас, култура представља интегрални део целокупног друштвеног и индивидуалног 
живота, тј. скуп свих људских тековина, како материјалних (материјална култура), тако и 
духовних (духовна култура), без којих се не би ни могло замислити постојање људског 
друштва, ни у најједноставнијим облицима своје организације.10 То је ризница великог 
блага, сећања, историје и изворног разноликог националног и интернационалног наслеђа. 

Термин туризам потиче од француске речи tour што значи путовање, обилазак, 
екскурзија. Познати француски путник и природњак Виктор Жакмон први пут је 
употребио реч турист у својим ,,Писмима“ 1830. године, мада постоје мишљења да се 
поменути израз појавио у литератури у Енглеској још 1800. године. Данас је израз туризам 
прихваћен у свим језицима света. Интернационализација овог израза потпуно је 
разумљива, ако се има у виду да је туризам постао светско кретање и једна од најбитнијих 
карактеристика савременог доба.11 Туризам може да се дефинише на различите начине. 
Једна од најприхватљивијих дефиниција је дефиниција коју су предложили Валтер 
Хунзикер и Курт Крапф: „Туризам је скуп односа и појава који проистичу из путовања и 
боравка странаца у једном месту, уколико то не значи стално настањивање и уколико се не 
везује за обављање привредне делатности“.

                                                
10 Ђукић Дојчиновић, В., Културни туризам, Клио, Београд, 2005, стр. 15.
11 Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В., Основе туризма, Београд, 2005, стр.7.
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Култура је један од основних разлога постојања туризма. Култура се у односу према 
туризму представља као: духовна (вредности, спознаје, норме), материјална (резултат 
човековог рада и понашања) и као процес/начин живота (константна, динамична промена).

Када су објашњени појмови културе и туризма може се приступити објашњењу 
појма културни туризам који је по својој природи веома сложен и није га једноставно 
објаснити, првенствено зато што није прост спој појмова ,,култура“ и „туризам“.

Светска туристичка организација (WTO) дала је 1985. године две дефиниције појма 
културног туризма – ужу и ширу:

- У ужем смислу културни туризам подразумева „кретање људи са јаком културном 
мотивацијом – лепе уметности, путовања до фестивалских и других културних 
догађаја, посете знаменитости и споменика“. То означава путовања људи који имају 
високо развијену туристичку културу;

- Дефиниција у ширем смислу обухвата „сва кретања људи са јаком културном 
мотивацијом – лепе уметности, путовања до фестивалских и других културних 
догађаја, посете знаменитости и споменика, због задовољавања људских потреба за 
разноврсношћу, усмереним ка повећању културног нивоа појединца и стварању 
нових знања и искустава“. Из ове дефиниције произилази закључак да је мотивација 
код људи који путују различита и резултат је различитих фактора. 

Ричардс предлаже следећу дефиницију културног туризма: ,, Културни туризам
означава кретање људи које је узроковано културним атракцијама изван њиховог
уобичајеног места становања, са намером сакупљања нових информација и искустава, како
би задовољили своје културне потребе“.12

      Дефиницију културног туризма требало би пажљивије анализирати са становишта 
више научних дисциплина:13

- Са економског становишта, културни туризам је излазак културе на туристичко 
тржиште са културним и уметничким производом, који има културну и економску 
вредност;

- Са организационог становишта, то је интерсекторско повезивање културе и туризма 
– две комплементарне гране, које треба да успоставе партнерску сарадњу и удруже 
се у обликовању заједничког производа;

- Са туризмолошког становишта, културни туризам је кретање туристе мотивисано 
културним разлозима. По дефиницији, односи се на она места која нису туристички 
развијена, а имају локалне културне потенцијале;

- Са културолошког становишта, то је промоција оживљених културних добара и 
пејзажа једног града (региона или државе) која туристи доноси доживљај за 
памћење;

- Са едукативног становишта, то је туристичко путовање са жељом да се истражује, 
упозна и научи нешто ново о националним и локалним културним вредностима 
средине коју посећујете;

- Са становишта маркетинга и односа са јавношћу, културни туризам је управљање 
угледом једног места, региона или државе, заснованим на културним добрима и 
пејзажима.

                                                
12 Richards, G., Cultural Tourism in Europe, CAB International, 1997.
13 Ђукић Дојчиновић, В., н.д., стр. 15.
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2.2.3. Врсте културног туризма

Крај 20. века обележио је прогресиван развој културног туризма у свету са 
тенденцијом да буде убрзанији у 21. веку. Упоредо са све већим демографским променама 
и променама животног стила, повећањем слободног времена и материјалних средстава, а 
сходно предвиђањима Светске туристичке организације, јача улога туризма на глобалном 
нивоу. Један од водећих сегмената туристичког тржишта у будућности ће свакако бити 
културни туризам који обухвата следеће врсте туризма:14

- Религиозни (образовни религиозни туризам, ходочашће, мисионарство) облик 
културног туризма који подразумева туристичка путовања ради задовољења 
религиозних потреба, укључује посете разним религиозним центрима, светим 
местима, споменицима са историјском вредношћу, као и посете великим 
религиозним догађајима, религиозним празницима, славама и др;

- Образовни (образовна путовања, конгресни) облик културног туризма који 
укључује туристе који су мотивисани жељом за проширивањем знања, и у оквиру 
овог облика културног туризма посебно се издваја конгресни туризам15, као један 
од најскупљих видова туризма; 

- Фестивалски (фолклорни празници, фестивали различитих врста уметности) облик 
културног туризма под којим се првобитно подразумева фолклорни туризам путем 
ког се кроз различите облике класичног фолклора обогаћују различити аспекти 
културног туризма, и фестивалски туризам који подразумева туристичка кретања 
узрокована одржавањем различитих манифестација;

- Културни туризам повезан са културно–историјским наслеђем (историјски и 
архитектонски споменици, музеји и галерије) који представља вид туристичког 
путовања, са циљем да се посете историјски и архитектонски споменици, музеји, 
манастири, тврђаве итд;

- Нематеријални културни туризам који се заснива на упознавању туриста са 
начином живота локалног становништва, њиховом традицијом, обичајима, и који је 
дубоко повезан са руралним и урбаним туризмом. 

2.2.4. Ресурси у културном туризму

У свом основном значењу, ресурси су постојеће материјалне и нематеријалне 
вредности једне социјалне заједнице које стоје на располагању и могу бити коришћене за 
реализацију различитих врста програма и производње. 

Свако локално подручје или заједница поседује како природне тако и антропогене 
ресурсе који могу бити у функцији развоја туризма. Из тог разлога, потребно је сагледати 
садашњи развој и проценити квалитет и потенцијал тих ресурса за будући развој туризма 
на датом подручју.

                                                
14 Хаџић, О., Културни туризам, Департман за географију, туризам и угоститељство, Природно-математички 
факултет, Нови Сад, 2005., стр. 15.
15 Конгреси су манифестације различитог карактера (научне, културне, политичке, спортске) и различитог 
времена трајања.
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Туристички ресурси су сва природна или друштвена добра која се могу 
туристички валоризовати (искористити), односно оне појаве, објекти, процеси и сл. које 
туристи (и излетници) посећују и користе. Туристичке ресурсе, с обзиром на способност у 
привлачењу посетилаца називају туристичким атракцијама или привлачностима. 

УНЕСКО предлаже следећу поделу материјалних и нематеријалних ресурса 
културног туризма: 

- Културно – историјски, археолошки, архитектонски и музички центри,

- Етнографски, уметнички, специјализовани и други музеји,

- Изложбе, скулптуре, галерије,

- Споменици – сакрални и профани,

- Ходочашћа, верске светковине и верски фестивали,

- Стари занати, обичаји, традиција, народна ношња,

- Плес и народна песма, национални и интернационални фестивали, локалне 
манифестације, језик,

- Национална и локална храна и пиће,

- Културно – историјске и уметничке туре.

На проширеној УНЕСКО листи нематеријалног наслеђа нашле су се и различите 
светковине, кулинарски специјалитети, технике ткања и други стари занати, народна 
музика и фолклор и др., и сви претходно наведени културни ресурси су свугде различити и 
управо они чине специфичност неког места, регије или земље, па зато могу представљати 
привлачност за туристе и бити елемент у формирању туристичке понуде. У томе су и 
велике могућности и значај културног туризма, јер су ти елементи културе заправо 
неисцрпни.

2.2.5. Проблеми развоја културног туризма

Неартикулисана политика развоја културног туризма - Политика и стратегија 
културног туризма није дефинисана ни на државном ни на локалном нивоу.16 Услед 
нејасних циљева и приоритета развоја у овој области, културни туризам у Србији се 
развија стихијски и без плана. Културни потенцијали наше земље су велики, али су због 
недостатка планирања и недостаци у области менаџмента и маркетиншке обраде велики. 

Недостатак истраживања - Евидентан је недостатак систематских истраживања и 
студија у области културног туризма које би пружиле јасан увид у тренутно стање и дале 
основу за пројекцију краткорочних и дугорочних циљева развоја ове области. У том 
смислу један од кључних проблема је непостојање инвентара културно-туристичких 
ресурса и њихове валоризације. Неопходно је формирати интердисциплинарни тим који би 
укључио стручњаке из културе, туризма, образовања и других области релевантих за 
питање културно-туристичке политике. Многи културни ресурси нису туристички 
активирани, а неки нису ни препознати као потенцијали за туристичку понуду као што су 

                                                
16 Актуелна државна стратегија туризма не препознаје културни туризам као посебан облик туризма, већ 
идентификује само одређене елементе културе као могуће туристичке потенцијале.
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рецимо: колективна сећања, идентитети градова, културни пејзаж, савремена уметничка 
продукција.

Недостатак сарадње и партнерства - Сарадња сектора културе и туризма, која 
представља предуслов успешног развоја културно-туристичких производа, изостаје на 
свим нивоима управљања. Ово доводи до тога да се законска акта и стратегије доносе 
секторски, без постојања међуминистарских тела. Политика секторског планирања и 
деловања присутна је и на локалном нивоу управљања и међу представницима сектора 
културе и туризма, услед чега је мало пројеката које су у тимском раду заједно 
организовали и културни и туристички сектор. Култура и туризам тешко се споразумевају 
и немају добро координиране односе. Одсуство сарадње и успостављање партнерства 
присутно је и на нивоу владиног, невладиног и приватног сектора. Институције културе 
тешко успостављају сарадњу са туристичким агенцијама које би требало да пласирају 
њихове програме или да у партнерству стварају културно туристичке производе спремне 
за тржиште. 

Људски ресурси -У Србији је тренутно мали број кадрова који су едуковани за 
област културног туризама, с обзиром да се на нашим универзитетима тек однедавно уводе 
предмети који кореспондирају са темом културног туризма. Са друге стране, постојећи 
кадар у институцијама културе и туристичким организацијама, традиционално едукован, 
не познаје довољно савремене трендове и принципе развоја културног туризма. Поред тога 
запосленима у институцијама културе недостају знања из области културног менаџмента, 
укључујући маркетинг и промоцију, док радницима у туризму недостају знања о 
вредностима културног наслеђа и принципима његовог одрживог развоја. Често ни 
чланови градских управа који доносе развојне одлуке немају развијену свест о културним 
вредностима у свом окружењу, нити о његовим туристичким потенцијалима. 

Проблем финансирања и законодавства - Недостатак финансијских средстава за 
одржавање инфраструктуре и обнављање музејских поставки као и за заштиту објеката и 
простора културног наслеђа. Законодавство тренутно не стимулише културне институције 
на боље пословне резултате, а касним доношењем одлука о финансирању чини програме, 
посебно културних догађања и манифестација, подложне променама. Потребно је 
доношење нових законских регулатива којима би се створио општи окир за подстицање 
развоја културног туризма, а посебно закона који ће регулисати како поделу одговорности 
тако и поделу добити међу главним актерима с обзиром да је до сада обично култура 
улагала у заштиту културног наслеђа, а при том добит од туризма није била правилно 
распоређена.



Културни туризам у функцији развоја туризма Новог Сада

Мастер рад                                                                                               Наталија Ћирковић 29

3. КУЛТУРНИ РЕСУРСИ ГРАДА НОВОГ САДА

Нови Сад је културни центар Војводине и један од најзначајнијих културних 
центара Републике Србије. Још у време владавине Турака (16-17. век), околина Новог Сада 
је представљала значајно културно средиште. У то време на бачкој страни Дунава се 
налазио манастир Ковиљ, а на сремској страни фрушкогорски манастири и град Сремски 
Карловци, који је у 16. веку био највећи град у Османском царству. Током хабзбуршке 
власти у 18. и 19. веку, Нови Сад је био центар српске културе, политике и друштвеног 
живота, због чега је и добио надимак Српска Атина. У 19. и почетком 20. века у Новом 
Саду је живео и радио велики број српских књижевника, песника и правника.

Данас је Нови Сад други по значају културни центар Србије (после Београда), а 
градске власти покушавају да учине град привлачнијим организовањем бројних културних 
манифестација и музичких концерата.

3.1. Амбијенталне целине

3.1.1. Петроварадинска тврђава

Петроварадинска тврђава се налази на десној обали Дунава код Новог Сада. То је 
једна од највећих тврђава у Европи, а позната је под називом Гиблартар на Дунаву. 
Грађена је од 1692. до 1780. године, у време аустријских владара Леополда I, Јосифа I, 
Карла VI, Марије Терезије и Јосифа II, а њен идејни творац је био маркиз Себастијан 
Вобан. 

Тврђава има добар географски и стратешки положај, па је вековима била предмет 
сукоба многих народа. Постоје трагови насељавања још из старијег каменог доба, а касније 
су се смењивали Келти, Римљани, Хуни, Авари, Византијци, Мађари, Срби и Турци које су 
1687. године истерали Аустријанци, и пет година касније започели градњу садашње 
тврђаве. 

На латинском језику петра значи стена, вар је на мађарском град, док би на 
турском дин било вера. Спајањем тих речи добија се име Петроварадин, што у дословном 
тумачењу нашег народа значи да је то град на стени чврст као вера.17

За градњу Тврђаве веома је заслужан италијански гроф Алојзије Фердинандо 
Луиђи Марсили (1659-1730), родом из Болоње, инжињерски пуковник аустријске војске. 
Тврђава је почела да се гради по Вобановом систему, чија је основа имала више 
наглашених делова (Горња тврђава, Доња тврђава, Хорнверк, Мала тврђава на острву и 
Мостобран). Најпознатије туристичке атракције тврђаве саграђене су у 18. веку. 

                                                
17 Вуковић, З., Новаковић, И., Петроварадин јуче, данас, сутра, Нови Сад, 2005.
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Симбол Петроварадинске тврђаве је Кула са великим сатом, чије су казаљке 
намерно замењене (мала показује минуте, а велика сате) да би бродари у пролазу лакше 
уочили колико је сати. Сат покреће оригинални механизам који се свакодневно навија. Још 
једна карактеристика овог сата је и да по хладном времену сат касни, а по топлом жури.
Потиче из 18. века, када је замењена стара мања кула, у којој је био исти сатни механизам.

Топовњача, Арсенал или Мамула је најмонументалнија једноспратна зграда на 
Горњој - Петроварадинској тврђави. У овој барокној грађевини данас се налази Музеј 
Града Новог Сада. 

Дуга касарна чини препознатљиву силуету Петроварадинске тврђаве. Она је била 
кључни објекат у гарнизонском комплексу, јер је служила за смештај официра и војника, а 
садржала је и низ радионица, коњушница и слично. Данас се у њој налази хотел, док су у 
подрумским просторијама смештени бројни атељеи Ликовног круга.

Од 1768. до 1776. године грађено је подземље тврђаве. Дужина подземних 
просторија износи око 16 километара. Овај јединствени систем имао је предвиђене 
инсталације минских поља, као и одређене просторије за смештај војске и оружја, као и 
низове пушкарница којих је било око 10.000. Такође, у овом периоду је изграђен бунар 
Јосифа II, и довршен је и наткривен велики Ратни резервни бунар. Етапно, са краћим и 
дужим прекидима, Тврђава је грађена преко 90 година, при чему је коришћена бројна 
радна снага.

Петроварадинску тврђаву су кроз њену историју посећивале бројне историјске 
личности, од којих би требало поменути аустријског цара Фрању Јосифа, првог 
југословенског краља Александара Карађорђевића, вођу Првог српског устанка Карађорђа 
Петровића. Још један посетилац  у периоду Првог светског рата, је био Јосип Броз Тито, 
али је на тврђави он био у затвору.

Данашња тврђава једно је од најбољих остварења европске војне архитектуре 18. 
века. Веома је добро очувана и важи за другу по величини тврђаву у Европи. Изузетно 
успешно одигравши своју одбрамбену улогу у прошлости, Петроварадинска тврђава је 
данас културно-историјски споменик од прворазредног значаја и својеврсна туристичка 
атракција.

Од туристичких садржаја на Тврђави се истичу Музеј Града Новог Сада, који се 
налази у згради Топовњача, затим Опсерваторије и атељеи. Музеј Града Новог Сада 
поседује значајну кoлeкцију предмета из историје града и околине, а у оквиру њихове 
понуде је и обилазак лагума, односно подземних војних галерија. У Планетаријуму се могу 
видети пројекције нашег неба и чути предавања из астрономије. Бројни атељеи се налазе у 
подрумским просторијама Дуге касарне, отворени су током целе године и у њима бројни 
уметници налазе инспирацију за свој рад. У овим атељеима је могуће попричати са 
уметницима, погледати њихова дела и чак присуствовати стварању нових дела. Сви 
уметници у атељеима су организовани у Ликовни круг који веома често организује 
дешавања на самој Тврђави. Од ових атељеа својим деловањем се истиче Атеље 61 који се 
бави израдом уметничких таписерија, организује радионице за све узрасте и има своју 
сталну изложбу отворену за све посетиоце. Осим овога на Тврђави су своје место нашли и 
Академија уметности и Историјски архив Града Новог Сада. 
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Поред свега овога неизоставна је и шетња Тврђавом у току које се може уживати у 
чистом ваздуху, бројним статуама разних уметника и незаборавном погледу на Нови Сад, 
Дунав, Фрушку гору, Панонску низију, односно на све четири стране света.

Слика 4: Петроварадинска Кула са сатом
Извор: www.vojvodinaonline.com

3.1.2. Старо градско језгро

Најстарији део града је предео 
данашње Дунавске и Змај Јовине улице. То 
је старо градско језгро које представља 
најраније насељено градско подручје. Овај 
део града је значајан и по томе што је у њему 
било средиште економског, културно-
просветног и политичког живота града.
Данашњи изглед је добило у периоду обнове, 
након буне у другој половини 19. века.18

Прва улица у Новом Саду био је 
Дунавски сокак (данас Дунавска улица).
Уцртана је у старим картама као улица која 
повезује Петроварадински шанац и остали 
део насеља. Змај Јовина, Главна улица или 
Пијаца, како су је некада звали, је трговачка 
улица препуна дућана и трговачке робе.                                     Слика 5: Старо градско језгро

Извор: www.nsbuild.rs

                                                
18 У великим револуционарним збивањима на тлу Европе током 1848. и 1849. године, који су захватили и 
Нови Сад, дошло је до оружаних сукоба између царске аустријске војске под командом Бана Јелачића, а коју 
су чинили и Срби граничари и грађани и, с друге стране, гарнизона Петроварадинске тврђаве под командом
генерала Павла Киша који су стали под команду Угарске владе отцепњене од Хабзбуршке монархије.
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Главни новосадски трг - Трг слободе настао је у 18. веку, а објекти којима је
окружен, различитих стилских обележја, потичу с краја 19. и почетка 20. века. Током 
историје, мењао је називе. За време Аустроугарске звао се Трг Фрање Јосифа, после Првог 
светског рата Трг Ослобођења, да би данашњи назив добио тек после Другог светског рата. 
Трг је место окупљања људи и одржавања бројних манифестација. Централно место на 
Тргу заузима споменик Светозару Милетићу19, дело Ивана Мештровића из 1939. године. 

                             Слика 6: Трг слободе                        Слика 7: Споменик Светозару Милетићу
                              Извор: www.turizamns.rs                                                Извор: www.nsbuild.rs

Лепотом и елеганцијом међу објектима на Тргу истиче се Магистрат-Градска 
кућа. Изграђена је 1895. у неоренесансном стилу, по пројекту Ђорђа Молнара, а по угледу 
на Градску кућу у Грацу. На Градској кући се налази високи торањ са звоном Светог 
Флоријана, католичког светитеља-заштитника градова од пожара. Звоно је познато и као 
Матилдино звоно, по добротворки која га је поклонила новосадским ватрогасцима. Торањ 
је био намењен за ватрогасно надгледање.

Слика 8: Градска кућа
Извор: www.nsbuild.rs

                                                
19 Светозар Милетић (1826-1901) био је новосадски градоначелник, политичар, новинар и адвокат.
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Преко пута градске куће налази се католичка црква Име Маријино, изграђена такође 
1895. коју је пројектовао исти аутор. 

На Тргу се налазе и:
- Гранд Хотел ,,Мајер“ изграђен 1892/93. године, а изградњу је финансирао Емерих 

Мајер. У то време био је то велики и луксузни хотел, а после Другог светског рата 
уступљен је војсци и у њему се налазио Дом ЈНА. Поред архитектонске вредности, 
зграда има културно-историјску вредност. У њој је 1918. одржана Народна 
скупштина на којој је донета одлука да се Банат, Бачка и Барања припоје 
Краљевини Србији. 

- Финансијска палата је изграђена 1904. а данас се у њој налази Војвођанска банка.
- Зграда ,,Гвоздени човек“ је двоспратна угаона кућа подигнута још 1830, а садашњи 

изглед добија 1908. године. На врху зграде је купола са нишом у којој је смештен 
,,гвоздени човек“ (војник у тешком оклопу), по којем је зграда и добила име. 

- Зграда хотела Војводина се протеже највећим делом Трга. То је најстарији 
новосадски хотел, настао 1854. године под називом Јелисавета (Елизабета). Када се 
краљ Александар Карађорђевић Ујединитељ 1922. године оженио румунском 
принцезом Маријом, хотел је у њену част променио назив у Краљица Марија. 
Након Другог светског рата добија свој садашњи назив.

      Слика 9: Хотел Мајер                                                    Слика 10: Хотел Војводина
        Извор: www.nsbuild.rs                                                                            Извор: www.politika.rs

Од Трга Слободе се зракасто шири пет улица у шетачкој зони: Змај Јовина улица, 
Улица Модене, Улица Краља Александра I, Позоришни трг и Његошева улица. 

На Позоришном Тргу налази се Српско народно позориште, најстарије 
професионално српско позориште. У Улици Краља Александра I је стари новосадски 
трамвај, популарно назван ,,Трчика“, који је преуређен у кафић.

На углу улица Модене и Змај Јовине налази се велика Танурџићева палата. Ово је 
наупечатљивији стамбено пословни објекат у старом градском језгру. Изграђена је 1933. 
по наруџбини Николе Танурџића, новосадског трговца. Зграда је истовремено била 
намењена за становање, ланац трговачких радњи, хотел и биоскоп, који су били познати 
под називом ,,Рекс“. Године 1981. дограђен је хотел ,,Путник“ на месту некадашњег хотела 
,,Рекс“, који данас чини јединствену целину са палатом. 
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Змај Јовина улица је главна трговачка и пешачка зона у Новом Саду. У овој улици 
се некада налазила пијаца и кроз њу је пролазио градски трамвај. Данашњи назив је добила 
по песнику Јовану Јовановићу Змају, чији се споменик налази на почетку улице, испред 
Владичанског двора. Споменик је израђен у природној величини, а дело је архитекте 
Драгана Николића. 

На углу Змај Јовине и Пашићеве улице налази се Ралетићева кућа, најстарија кућа 
у граду на којој је сачуван укупан спољашњи изглед. Саграђена је 1751. године, а кров на 
кући је једини сачувани кров у граду (нерачунајући Петроварадин) из времена барока. 

У Дунавској улици очувана је амбијентална целина која је Новосађанима омиљено 
место за шетњу, куповину или предах у кафићима и ресторанима. На улазу у Дунавску 
улицу, из Змај Јовине улице, налазе се две зграде значајне за историју града. Са леве 
стране је Градска библиотека, основана као Српски читалачки клуб још 1885. године, а са 
десне стране је кућа ,,Код белог лава“, најстарија кућа у Новом Саду. Помиње се још 1720, 
а у њој се налазила прва новосадска штампарија. У наставку Дунавске улице је још 
неколико значајних атракција: Збирка стране уметности музеја града, Музеј Војводине и 
Музеј савремене уметности Војводине. 

Слика 11: Градска библиотека
Извор: www.nsbuild.rs

Урбано језгро старог Новог Сада, коме припада Трг слободе, Змај Јовина и
Дунавска улица, је атрактиван простор са разноврсним садржајима од којих се неки могу 
наћи само у овом делу града. Због тога је старо градско средиште привлачно за велики број 
становника не само града већ и ширег градског и гравитационог подручја. 

Старо урбано језгро Новог Сада је туристички локалитет који привлачи екскурзисте 
својим културним, археолошким и едукативно-природњачким вредностима. Град би 
требао да организује културно-уметничке и забавне приредбе у историјским грађевинама и 
да на тај начин створи један нови живот.
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3.2. Верски објекти

Верски објекти у Новом Саду укључују углавном хришћанске (православне, 
протестантске, католичке, гркокатоличке) верске објекте, поред којих постоје и јеврејска 
синагога, као и месџиди20 исламске верске заједнице.

3.2.1. Православни објекти

Срби су на територији данашњег Новог Сада живели још током средњовековне 
угарске и касније турске власти. Прва православна парохија у Новом Саду вероватно је 
основана последњих година 17. века, а сигурно је постојала 1702. године. У граду су 
изграђене Саборна, Николајевска, Алмашка и Успенска црква. У Петроварадину се налази 
Ваведењска црква из 1922. године, а у Сремској Каменици Црква успења Богородице, 
саграђена у периоду од 1737. до 1758. године. После пада социјализма, граде се нове 
православне цркве које су подигнуте у неовизантијском стилу, по чему се разликују од 
старијих православних цркава у центру града, које су рађене у барокном стилу. У 
приградским насељима постоји још неколико православних цркава.

САБОРНА ЦРКВА СВ. ЂОРЂА – налази се у Пашићевој улици. То је највећи православни 
храм у Новом Саду и представља главну епископску цркву у Бачкој. Први пут се помиње 
1720. године када је била мањи храм, који је убрзо (1734. године) замењен новим. Грађена 
је у барокном стилу, а завршена је око 1740. године за време владавине царице Марије 
Терезије. Страдала је у бомбардовању 1849, а први пут је обновљена 1851. године. 
Данашњи изглед добија на Ускрс 1905. када је изграђен и нов висок звоник, са звонима 
која су наручена из Будимпеште. На иконама у цркви највише је радио сликар Паја 
Јовановић. Поред Саборне цркве налази се Владичански двор у коме је седиште 
православне епархије Бачке.

Слика 12 и 13: Саборна црква Св. Ђорђа и Владичански двор
Извор: www.sr.wikipedia.org

                                                
20 Месџиди су исламске богомоље које немају минарет (торањ уз џамију). То је обично нека просторија или 
грађевина којој је првобитна намена била сасвим другачија, а не да буде џамија.



Културни туризам у функцији развоја туризма Новог Сада

Мастер рад                                                                                               Наталија Ћирковић 36

НИКОЛАЈЕВСКА ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ – налази се између Пашићеве и улице Ђуре 
Јакшића. То је најмања православна црква у Новом Саду. Посвећена је Св. оцу Николају,
односно преносу моштију Светог Николе у Бари. Први пут се спомиње 1830. године. У 
народу је била позната и као Недељкова црква по Недељку Богдановићу који ју је 
основао.21 О историјату цркве се мало зна јер су све црквене књиге изгореле током 
револуције 12. јуна 1849. године, када је и сам храм готово уништен. Обновили су је 1862. 
године Јован и Марија Трандафил. Садашњи иконостас је после обнове 1962. осликао 
новосадски академски сликар, ђак Бечке сликарске академије, Павле Симић. Натписи на 
иконама су на грчком, јер се богослужење одвијало и на том језику. 

Интересантан је податак да су у овој цркви крштени синови Алберта Ајнштајна, 
чија је прва жена била Новосађанка Милева Марић. Мали Швајцарци, Алберт и Едуард, 
крштени су по православном обреду, 1913. године.

Данас Николајевска црква плени својом лепотом која се нарочито огледа у њене две 
позлаћене куполе на крову. Куполе у руском царском стилу подсећају на кијевске и 
петровградске храмове. Ово је најстарија православна црква у Новом Саду, у постојећем
стању.

Слика 14: Николајевска црква
Извор: http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs

                                                
21 http://spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs/spomenik.php?id=1131, датум приступа: 17.09.2014.
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АЛМАШКА ЦРКВА СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА - налази се у Алмашкој улици. Прву цркву на 
овом месту саградили су 1718. Срби који су се доселили из села Алмаша. Они су били 
сиромашни, па су цркву изградили од истог материјала којим су подизали своје куће - од 
земље, прућа, трске и дасака. Овако саграђена црква није могла бити дугог века, па је на 
истом месту саграђена нова црква, освећена 1733. године. Наредна црква саграђена је од 
чвршћег материјала и освећена тек 1797. Данашњи изглед црква је добила крајем 18. века, 
када је последњи пут обновљена у стилу раног класицизма. Горњи део звоника је страдао у 
бомбардовању 1849. и са оштећеним звоником црква је стајала до 1852. године када је 
стигла помоћ за обнову од прилога из Русије.

УСПЕНСКА ЦРКВА – налази се у близини Српског народног позоришта. Постоје 
сведочанства да је ова црква постојала још 1731. године. Тадашње здање је било изграђено 
од прућа. Градња садашње цркве почела је око 1765. После постављања звона и неких 
мањих радова, као и иконостаса, највероватније 1774. црква је добила данашњи изглед. 
Када је завршена, била је најлепша црква у граду. Посебно се истицао њен барокни торањ, 
који је привлачио пажњу великог броја пролазника. Данас, посебну лепоту храма чине 
иконостас и његова резбарија.

          

            Слика 15: Алмашка црква                                          Слика 16: Успенска црква
                Извор: www.sr.wikipedia.org                                                Извор: www.nirvot.org.rs
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МАНАСТИР КОВИЉ – је једини православни манастир на општинском подручју града 
Новог Сада, а налази се у близини насеља Ковиљ. Тачних података о оснивању манастира 
нема. Према предању, основао га је Свети Сава у 13. веку, али о томе не постоје никакви 
историјски извори. Поуздано се може тврдити да је манастир постојао крајем 16. или 
почетком 17. века. Храм је до Карловачког мира 1699. године био више пута спаљиван од 
Турака, а монаси су морали да се склањају по ритовима и оближњим шумама. Тек 
после Карловачког мира, преживели монаси и нови, придошли из Србије, обновили су 
братсво, а стара црква је обновљена у периоду од 1705. до 1707. године. 

Данашња црква настала је између 1741. и 1749. године. Грађена је од сивог 
кречњака, а интересантна је по томе што подсећа на српске средњевековне манастире, 
највише на Манасију, која је била архитектонски узор. По томе се ова црква разликује од 
осталих цркава на територији Бачке, које су грађене углавном у барокном стилу.

Слика 17: Манастир Ковиљ
Извор: http://sr.wikipedia.org

3.2.2. Католички објекти

Иако су римокатолици мањина у Новом Саду, центром града доминира католичка 
Црква имена Маријиног, која је једна од најпрепознатљивијих грађевина у Новом Саду. У 
граду постоји још неколико католичких цркава: једна на Телепу, једна на Грбавици (у 
Футошкој улици), четири у Петроварадину и једна у Сремској Каменици (саграђена 1811. 
године). У Петроварадину постоји и фрањевачки Самостан светог Јураја.

Гркокатоличку Цркву светих апостола Петра и Павла у Старом Граду, саграђену 
1822. године, користи русинска мањина. 

У граду је постојала и Јерменска црква, саграђена 1746. године. Порушена је 1965. 
приликом проширивања Булевара Маршала Тита (данас Булевар Михајла Пупина).
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РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВА ИМЕ МАРИЈИНО – се налази у центру Новог Сада, на Тргу 
слободе. Празник цркве, Име Маријино, слави се 12. септембра. Прва католичка црква из 
прве половине 18. века била је скромна, привремена грађевина, која је срушена 1742. 
године, а на истом месту изграђена је нова црква. После пада Београда под турску власт 
1739. у Нови Сад се доселио велики број имућних католика. Посао им је ишао добро, па су 
убрзо почели да одвајају новац за изградњу цркве. Нова црква је освештена крајем 1742. 
Међутим, у бомбардовању јуна 1849. и ова црква је била запаљена и срушен јој је торањ. У 
каснијој обнови торањ није у целости реконструисан. Новосадски католици нису били 
задовољни изгледом, па су у Градској скупштини дали иницијативу да се подигне нова 
црква. 1891. године донета је одлука да се црква поруши и на истом месту изгради нова. 
Током 1892. тада најискуснији архитекта Ђорђ Молнар израдио је планове за које није 
тражио никакву материјалну надокнаду. Грађевински део посла завршен је у новембру 
1893, а у октобру 1894. подигнут је на торањ освећени позлаћени крст. Торањ је висок 72 
метра.

У цркви има 4 олтара. Главни је у апсиди где је велика слика Мајке Божије, са 
угарским краљевима и светитељима Иштваном и Ласлом. Новосађани ову цркву називају 
катедралом, што она није, јер се катедрала налази у седишту бискупије, а седиште Бачке 
бискупије је у Суботици.

Слика 18: Католичка црква Име Маријино
Извор: www.virtualnigrad.com
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РУСИНСКА ГРКОКАТОЛИЧКА ЦРКВА СВЕТИХ АПОСТОЛА ПЕТРА И ПАВЛА –
налази се на углу улица Јована Суботића и Светозара Милетића. 

Верници гркокатолици су новосадски Русини, који су у град досељени половином 
18. века из централне Украјине. Црква је унијатска, односно обједињује у свом учењу 
елементе и римокатоличке и православне цркве. По многима, ова црква је прави пример 
јединствене хришћанске цркве из времена пре црквене поделе у 11. веку.

Изградња цркве почела је 1820. године, на тесној површини, па се у цркву улази 
скоро из саме улице. Завршена је тек 1847. У Буни, приликом бомбардовања, није 
страдала, јер ју је заштитио командант Тврђаве, генерал Павле Киш, који је био унијат. 

Године 1997. црква је прославила 150. годишњицу свог постојања када је у 
потпуности реновирана. Тада је црквени одбор одлучио да се на прочеље храма поставе 
три иконе урађене у техници мозаика: икона Св. Павла, икона Св. Петра и централна икона 
Исуса са крстом изнад главе. Читаву обнову цркве финансирала је породица Колесар из 
Новог Сада. Они су цркви поклонили и златни крст што је подстакло и друге верске 
заједнице у граду да својим црквама дарују златне крстове. Угледни члан породице 
Колесар, господин Федор, каже да ће тако Нови Сад почети да личи на златни Кијев.

Преко пута цркве, на углу улица Јована Суботића и војводе Бојовића, налази се 
гркокатоличка Плебанија (1820), седиште гркокатоличке црквене општине. Гркокатоличка 
парохија у Новом Саду постоји од 1780. године и припада Крижевачкој епархији која 
окупља око 3.000 верника, 2.500 Русина и око 500 Украјинаца.

Слика 19: Гркокатоличка црква
Извор: http://sr.wikipedia.org
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ЈЕРМЕНСКА ЦРКВА – налазила се на данашњем Булевару Михајла Пупина, на месту где 
данас стоји обележје - хачкар22 које је изграђено од камена вулканског порекла, из 
Јерменије.

Јермени су у Петроварадински Шанац дошли из Београда 1739. године, а 1743. су 
одлучили да саграде посебан храм. Тада је у Новом Саду било око 150 Јермена. Изградња 
цркве је довршена 1746. Јермени којима је црква припадала били су католичке 
вероисповести. Црква је страдала приликом бомбардовања Новог Сада 1849. Обновљена је 
1872. Крајем 19. века у Новом Саду је било само шест Јермена, а крајем 1939. само један. 
Ова црква је срушена приликом проширења Булевара Маршала Тита 1963. (данашњи 
Булевар Михајла Пупина).

Слика 20: Хачкар на месту некадашње                                Слика 21: Некадашња Јерменска 
                 Јерменске цркве                                                                       црква 
           Извор: http://sr.wikipedia.org                                                                      Извор: www.museumns.rs

3.2.3. Протестантске цркве

Протестантизам је првобитно био раширен међу Словацима, Немцима и 
Мађарима, а временом се раширио и код Срба. Данас се у већини протестантских цркава у 
Новом Саду службе обављају на српском језику. Значајнији протестантски верски објекти 
у граду су: словачка евангелистичка црква на Роткварији (1886), мађарска реформистичка 
црква на Роткварији (1865), мађарска реформистичка црква на Телепу, као и цркве осталих 

                                                
22 Хачкар, у буквалном преводу ,,крст у камену” представља камену плочу са уклесаним крстом 
карактеристичну за јерменску хришћанску уметност. Хачкари су се обично подизали у оквирима манастира 
и цркава, као засебне камене плоче, а често и као део фасаде, али и на гробницама. Клешу се обично у 
базалтним стенама које су веома отпорне према корозији што им даје дуготрајност. У новије време хачкари 
се углавном клешу у стенама од вулканског туфа. 
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протестантских заједница (адвентиста, баптиста, назарена, методиста, пентекостолаца, 
Јеховиних сведока, мормона и других).

При баптистичкој цркви на Адамовићевом Насељу смештен је и протестантски 
Теолошки факултет, а на Подбари се налази адвентистичка гимназија ,,Живорад 
Јанковић“.

СЛОВАЧКА ЕВАНГЕЛИСТИЧКА ЦРКВА – налази се на углу Масарикове и улице Јована 
Суботића. Прве породице словачко-евангелистичке вероисповести доселиле су се у Нови 
Сад почетком 19. века. Словаке као вредне раднике доводиле су мађарске породице које су 
их запошљавале на разним служавским пословима. Радило се о сиромашној заједници, па 
је припрема око изградње храма трајала дуго. Цркву је пројектовао Јозеф Цоцек, а 
завршена је 1886. године. Стилски, црква има карактеристике прелазног доба барока у 
класицизам.

Слика 22: Словачка евангелистичка црква
Извор: http://sr.wikipedia.org

РЕФОРМАТОРСКО – КАЛВИНИСТИЧКА ЦРКВА – налази се на углу улица 
Шафарикове и Павла Папа. Прве породице реформаторско-калвинистичке вероисповести 
доселиле су се у Нови Сад крајем 18. века. Одмах су изградили свој храм, који је страдао у 
Буни 1849. Обновљен је тек у периоду од 1862. до 1865. у неоготичком стилу. Овај објекат 
је занимљив због одсуства религиозних симбола. Витлејемска звезда на звонику једини је 
симбол на цркви, што је уобичајено за ову верску заједницу у Мађарској. Међутим, на 
торњевима калвинистичких цркава у Немачкој и Швајцарској уместо звезде се налази 
фигура петла, која симболише Петрово одрицање од Христа. 
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3.2.4. Јеврејска синагога 

Налази се у Јеврејској улици и то је једна од четири синагоге које данас постоје у 
Србији. Изграђена је у периоду од 1906. до 1909. године. Са обе стране синагоге подигнуте 
су зграде: једна је била јеврејска основна школа (данас средња балетска школа), а друга је 
зграда јеврејске општине. Све три зграде чине складну архитектонску целину. 

У доба окупације у Синагоги су били затварани новосадски јевреји, који су након 
тога били депортовани у концентрационе логоре. Данас, Синагога нема првобитну намену. 
После велике реконструкције осамдесетих година 20. века, јеврејски храм предат је граду 
на коришћење. У њој се одржавају концерти класичне музике, зато што је бивша 
молитвена дворана изузетно акустична, као и многе друге културне манифестације.

Слика 23: Синагога у Новом Саду
Извор: http://sr.wikipedia.org

3.2.5. Месџиди

Муслимански верници користе месџиде који се налазе на Адамовићевом 
насељу и Великом Риту. При месџиду исламске заједнице на Адамовићевом насељу налази 
се и седиште Новосадског муфтијства Исламске заједнице у Србији.

Око 20.000 Новосађана муслиманске вероисповести и даље нема праву богомољу, 
већ се моле у месџиду од 58 квадрата. Простор за џамију траже више од две деценије, 
међутим, овај проблем још увек није решен.
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3.3. Установе културе

3.3.1. Матица српска

Матица српска је најстарија српска књижевна, културна и научна институција, 
основана у Пешти 1826. године. Основана је у време ослобађања Србије од вишевековне 
турске власти и јачања свести да се српски народ укључи у савремене европске токове, уз 
очување националног и културног идентитета. Њено деловање је од самог почетка било 
усмерено на представљање српске културе у Европи, а са друге стране на просвећивање 
народа. Повод за оснивање Матице српске представљала је потреба за преузимањем 
Сербске летописи (касније Летописа Матице Српске), најстаријег српског књижевног 
часописа међу онима који и данас излазе. 

Матица српска је пресељена из Пеште у Нови Сад 1864. године. Нови Сад је од тада 
познат као Српска Атина. Град је добио тај назив јер се сматрало да су се око Матице 
Српске окупљали најобразованији и најмудрији људи. Та веза је касније постала још 
наглашенија. Матица српска је постала симбол грађанског друштва, високе културе, 
просветитељства и доброчинства.

У данашњем седишту, задужбини Марије Трандафил из 1912. године, у Улици 
Матице српске 1 у Новом Саду, Матица српска се налази од 1927. године.

Данас, Матица српска има око 2.000 сарадника. Они су укључени у више десетина 
научних и развојних пројеката, у оквиру Одељења за књижевност и језик, 
Лексикографског одељења, Одељења за друштвене науке, Одељења за природне науке, 
Одељења за ликовне уметности, Одељења за сценске уметности и музику и Рукописног 
одељења.

Из Матице су се развиле три значајане установе:
- Библиотека Матице српске, која садржи више од 3.500.000 публикација;
- Галерија Матица српске, која садржи богату збирку српског сликарства од 18. до 

20. века и;
- Издавачки центар Матице српске.

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Ово је најстарија српска библиотека националног значаја, настала у Пешти 1826. 
године, оснивањем Матице српске. За јавност је отворена 1838. године, а смештена је у 
Текелијанум, завод за помоћ Србима на школовању у Пешти који је основао председник и 
покровитељ Матице српске Сава Текелија.

Први познати поклон Библиотека је примила од Атанасија Стојковића 1832, а исте 
године је са њом започела размену публикација и Руска академија наука. Од априла 1839. 
Библиотека се убрзано попуњава. Прве велике личне библиотеке поклонили су јој и 
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завештали Платон Атанацковић и Сава Текелија. Већ тада је она била највећа српска 
библиотека. У то време књиге су јој поклањали и многи други дародавци.

Библиотека је заједно са Матицом пресељена у Нови Сад 1864. године, где је 
наставила да се успешно развија. Од 1842. до 1843. Библиотеку је стручно уредио 
књижевник Јован Суботић. Јован Ђорђевић, секретар Матице српске између 1857. и 1859. 
године, први је сагледао и предложио концепцију Библиотеке Матице српске као 
националне библиотеке. Залагао се да се сакупљају све српске књиге и периодичне 
публикације, словенске књиге и све публикације које говоре о српском народу.

Током оба светска рата Библиотека је била затворена, а њене збирке су остале 
нетакнуте. После Другог светског рата, Библиотека се интензивно развија. Од 1948. 
постаје Централна библиотека Војводине и почиње да прима обавезни примерак свих 
штампаних ствари из Србије, а од 1965. до данас из целе наше земље. Самостална установа 
постаје 1958. године. Од оснивања Универзитета у Новом Саду (1960) доприноси развоју 
научног рада на овом Универзитету практично обављајући и функције универзитетске 
библиотеке.

По богатим збиркама које пружају изванредне могућности за културно-историјска и 
научна истраживања и разноврсним видовима свог библиотечко-информационог рада, 
Библиотека Матице српске је савремена библиотека јужнословенског значаја, а њено дуго 
и континуирано трајање сврстава је међу културне институције српског народа с најдужом 
традицијом.23

Слика 24: Библиотека Матице српске
Извор: www.skyscrapercity.com

                                                
23 http://www.bms.ns.ac.rs/, датум приступа: 19.09.2014.
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ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Годином оснивања Галерије Матице српске сматра се 1847. година када је у Пешти 
у окриљу Матице српске основан Музеј, из чије уметничке збирке је проистекла Галерија 
Матице српске. Од самог почетка Галерија се бави прикупљањем, чувањем, проучавањем, 
излагањем и интерпретацијом уметничких дела српске културне баштине. Галерија 
Матице српске је 1958. године пресељена у данашњу зграду на Тргу галерија, својом 
сталном поставком и повременим изложбама, тежи да буде место едукације публике о 
развоју уметничких идеја.

Језгро будуће уметничке колекције Музеја, данашње Галерије Матице српске, чини 
колекција породичних портрета коју је Сава Текелија, велики српски добротвор и први 
доживотни председник Матице српске, са целокупном својом имовином 1840. године 
завештао Матици српској.

По пресељењу Матице српске у Нови Сад 1864. године, пренесена је до тада 
прикупљена збирка, која је први пут приказана јавности 1933. године када је Музеј Матице 
српске коначно отворен за јавност.

Године 1947, новооснованом Војвођанском музеју су уступљене све збирке Музеја 
Матице српске осим уметничке, која је добила статус посебне збирке са називом Галерија 
Матице српске. Од 1958. године, када се уселила у данашњу зграду у центру града и 
отварањем сталне поставке српског сликарства 18. и 20. века, Галерија Матице српске 
делује као самостална установа.

3.3.2. Музеји и галерије 

У граду постоји неколико музеја и бројне приватне и јавне галерије. Најпознатији
музеји су: Музеј Војводине, који је основала Матица српска 1847. године у којем се налази 
трајна колекција која представља српску културу и живот у Војводини током историје; 
Музеј савремене уметности Војводине у коме се налазе збирке ликовне уметности у 
Војводини у другој половини 20. века; поменути Музеј града Новог Сада на 
Петроварадинској тврђави који има сталну колекцију везану за историју тврђаве. Највећа и 
најпознатија галерија је, већ поменута, галерија Матице српске. Познатије галерије су и: 
Галерија ликовне уметности и Спомен-збирка Павла Бељанског.

МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ

Музеј Војводине је највећа музејска установа у Војводини. Седиште установе је у 
Дунавској улици број 35. Овде се налази део сталне поставке из историје до 1867. године, 
археологије и етнологије. У Дунавској улици број 37 је Одељење новије историје са 
сталном поставком 20. века до маја 1945. године. Депанданси се налазе у Челареву 
(тренутно у реконструкцији), у Бачком Јарку (Етно кућа ,,Брвнара“) и у Кулпину 
(Пољопривредна збирка у дворцу Дунђерских).
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Музеј је основан 1847. године у Пешти, када је донета одлука о оснивању Српске 
народне збирке или ,,Мусеума“. Прва музејска збирка настала је из заоставштине Саве 
Текелије. Музеј је отворен за јавност 1933. под именом Музеј Матице српске.

Из Музеја Матице српске издвојен је део материјала, и 1947. основан Војвођански 
музеј. Музеј је тада добио и задатак стручног надзора над свим музејима у Војводини.

Музеј је 1974. пресељен у зграду некадашњег суда, подигнуту око 1900. по 
нацртима будимпештанског архитекте Ђуле Вагнера. Радови на преадаптацији зграде за 
нову намену трајали су од 1976. до 1986. године.

Музеј радничког покрета и народне револуције основан је 1956. Трансформисан је у 
Музеј социјалистичке револуције, а затим у Историјски музеј Војводине. Био је смештен у 
наменски изграђеној згради коју је 1959. пројектовао архитекта Иво Витић.

Војвођански музеј се сјединио са Историјским музејом Војводине у јединствену 
установу под називом Музеј Војводине 1992. године.

Слика 25: Музеј Војводине
Извор: www.nsbuild.rs

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ

Основан је 1966. године под називом Галерија савремене ликовне уметности. Назив 
установе промењен је 1996. у Музеј савремене ликовне уметности зато што је Галерија 
обављала делатности које одговарају обиму и карактеру рада музеја. Свој садашњи назив 
Музеј је добио 2006. године. Најважнији разлог промене назива је ширење активности на 
више области савремене уметности (не само ликовну). Осим тога, Музеј је постао 
регионална научна институција. 

Основна делатност Музеја је да сакупља, чува, проучава и излаже дела модерне и 
савремене уметности у регији. По својој функцији и обиму деловања ово је једина 
установа ове врсте у Војводини.

Од јуна 2001. Музеј реализује изложбе у просторијама бившег Музеја 
социјалистичке револуције у Дунавској улици.



Културни туризам у функцији развоја туризма Новог Сада

Мастер рад                                                                                               Наталија Ћирковић 48

МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА

Основан је 1954. године. Његова делатност обухвата развој града од његовог 
настанка до савременог доба. Сачињавају га:24

- Одељење за археологију са збиркама из праисторије, антике и средњег века;
- Одељење за историју са збиркама из области привредне, друштвено-политичке

историје и историје Петроварадинске тврђаве;
- Одељење за културну историју са збиркама из области ликовне, примењене 

уметности, школства и издаваштва;
- Одељење за етнологију са збиркама из области занатства, руралне архитектуре, 

свакодневног и обичајног живота и;
- Завичајна галерија која прикупља дела савремене ликовне уметности.

Централна зграда Музеја налази се на горњем платоу на Петроварадинској тврђави, 
у згради познатој под називом Топовњача, Арсенал или  Мамула. 

У приземљу зграде је стална поставка - Петроварадинска тврђава у прошлости, која 
обухвата временски период од праисторије до Првог светског рата.

На спрату је изложба Одељења за културну историју, где је представљен грађански 
живот Новог Сада, од половине 18. до друге половине 20. века. 

Подземне војне галерије су део једне од највећих атракција Тврђаве. Доступне су за 
посету са стручним водичима Музеја.

Музеј има и неколико депанданса: 
- Збирка стране уметности, налази се у Дунавској улици, а чине је дела уметника 

Француске, Немачке, Италије и Аустрије, настала од 16. до 20. века, као и стилски 
намештај и предмети примењене уметности;

- Спомен-збирка Јован Јовановић Змај, налази се у Сремској Каменици, у кући у којој 
је песник провео своје последње године, а која је за јавност отворена 1933. године. 
У оквиру поставке приказан је песников породични живот, књижевни рад, рад на 
дечијој књижевности и његов лекарски рад;

- Завичајна збирка, налази се у Сремским Карловцима, у барокној резиденцији 
барона Рајачића, познатој као палата Илион. 

Слика 26: Музеј Града Новог Сада
Извор: www.novisad.rs

                                                
24 http://www.novisad.rs/, датум приступа: 20. 09. 2014.
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СПОМЕН – ЗБИРКА ПАВЛА БЕЉАНСКОГ

Ово је специјализована музејска установа која поседује, проучава, публикује и 
излаже уметничка дела које је сакупио Павле Бељански и поклонио граду Новом Саду 
1957. године. Смештена је у посебно изграђеном здању које је пројектовао архитекта Иво 
Куртовић. За јавност је отворена 1961. године.

ГАЛЕРИЈА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ

Галерија ликовне уметности основана је 1972. године на основу уговора о поклону 
Рајка Мамузића. Налази се у вили породице Радуловић, а за јавност је отворена 1974. 
Основни фонд збирке представља јединствен преглед српске уметности, настале у првим 
деценијама после Другог светског рата. 

Галерија, поред сталне поставке, организује и повремене групне или појединачне 
изложбе аутора заступљених у збирци.

3.3.3. Позоришта

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ

Српско народно позориште је најстарије професионално позориште у Србији.
Основано је 1861. у Новом Саду. За првог управника изабран је Јован Ђорђевић 
(књижевник), који је на тој функцији остао до 1867. када се одазвао позиву кнеза Михаила 
и са половином глумаца отишао у Београд и основао Народно позориште.

Српско народно позориште се налазило у згради коју је уступио великопоседник 
Лазар Дунђерски, у дворишту данашњег хотела ,,Војводина“, а која је изгрела у пожару 
1928. године (тзв. Дунђерсково позориште).

Позориште је постало државно 1919. године и то под именом Новосадско српско 
народно позориште. У сезони 1920/21. основана је Оперета, а нешто касније Опера. 1921. 
године, у духу југословенства, из свих државних установа бришу се националне 
одреднице, па тако Српско народно позориште постаје Народно позориште. После пожара 
у коме је изгорела зграда тзв. Дунђерсковог позоришта, позориште је остало без зграде. 
Држава је 1928. године спојила Народно позориште у Новом Саду са Народним 
казалиштем у Осијеку у једно позориште под називом Новосадско-осијечко позориште са 
седиштем у Осијеку. Као такво радило је до 1934. године.

Друштво за Српско народно позориште било је незадовољно одлуком што се 
Српско народно позориште изгубило у државној реорганизацији, па је 1921. основало 
путујућу трупу  под именом Друштво за Српско народно позориште. Ова трупа се 
новембра 1921. спојила са Покрајинским банатским позориштем ,,Стерија“ у Вршцу. 
Представе су извођене по Војводини, али никада у Новом Саду. Друштво је вратило име 
трупи 1924. и оно је деловало као Српско народно позориште до 1937.
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Држава је 1934. доделила материјална средства Народном позоришту у Београду да 
организује Секцију београдског Народног позоришта за Дунавску бановину која ће 
организовати представе у Новом Саду и Војводини.

Од августа 1937. године на територији Војводине делују две секције Народног 
позоришта Дунавске бановине, које је основано 1936. Прва секција даје представе у 
градовима са сталним седиштем, а друга по местима Војводине. Ту другу секцију чини 
Српско народно позориште, јер је јануара 1937. потписана резолуција о заједничкој 
сарадњи Народног позоришта Дунавске бановине и Друштва за Српско народно 
позориште. Уговор је раскинут маја 1939. и СНП наставља самосталан рад до почетка 
Другог светског рата. 

Међуратни период је најнеповољније раздобље у историји Српског народног 
позоришта. Оно није успело да достигне уметнички ниво предратног, али је успело да 
одржи своју мисију по местима Војводине ширећи просветарску, културну и националну 
мисао.

После рата, Позориште добија статус државне установе. Од децембра 1944. до 
децембра 1945. радило је под називом Војвођанско народно позориште. Зграда Дома 
културе (данас Позориште младих) Позоришту је уступљена 1947, и ту зграду оно је 
користило до усељења у садашњу зграду 1981. године. Поред сцене у Дому културе, СНП 
је 1959. отворило и Малу салу, у улици Јована Суботића, у којој се данас налази 
Новосадско позориште. 

Српско народно позориште основало је 1947. Оперу, а 1950. Балет. Српско народно 
позориште је увек било један од најважнијих културних институција у земљи, а не треба 
заборавити да је СНП иницирало оснивање других културних институција, као што су 
Стеријино позорје 1956, Академију уметности 1970. и Позоришни музеј Војводине 1982.

Данашња зграда, бело мермерно здање у центру Новог Сада налази се на 
Позоришном Тргу и има највећу позоришну сцену у Србији. Поседује три сцене, Велику 
сцену ,,Јован Ђорђевић“, Малу сцену ,,Пера Добриновић“ и Камерну сцену. Опремљена 
је са пробним салама за хор и оркестар, балетском салом и великим бројем сценских и 
техничких радионица.

Слика 27: Српско народно позориште
Извор: www.nsparty.rs
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ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ

Позориште младих је прво луткарско позориште у Србији и Војводини.  Основано 
је 1931. као Луткарско позориште. Своју салу добило је 1936. изградњом спомен-дома 
,,Краљ Александар I“. После Другог светског рата Позориште добија назив Војвођанско 
позориште лутака. Од 1952. носи назив Градско позориште лутака, затим Позориште 
лутака, а данашњи назив добија 1968. године. Драмска сцена је основана 1991, па тако 
данас у оквиру Позоришта постоје две сцене: Сцена за децу и Драмска сцена.

Слика 28: Позориште младих
Извор: www.novisad.rs

НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ

Новосадско позориште је основано 1974. са идејом да помогне у очувању културног 
идентитета Мађара у Војводини. На данашњој локацији, у улици Јована Суботића налази 
се од 1975. године. 

Слика 29: Новосадско позориште
Извор: www.svastara.rs
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3.4. Споменици

У Новом Саду је подигнуто више споменика, спомен-бисти и других спомен-
обележја. Најчешће, споменици истакнутих личности, постављени су испред институција 
чије име носе, или у парковима, на трговима и другим видљивим и прометним просторима.

СПОМЕНИК СВЕТОЗАРУ МИЛЕТИЋУ

Светозар Милетић (1826-1901) био је најзначајнији вођа српског народа у 
Хабзбуршкој монархији, посланик, адвокат и градоначелник Новог Сада. Одлука о 
подизању споменика донета је 1926. године, приликом обележавања стогодишњице 
његовог рођења. Споменик је израђен од бронзе, у натприродној величини (5 метара), а 
дело је вајара Ивана Мештровића. Први пут је постављен 1939. године испред Градске 
куће на Тргу слободе. За време Другог светског рата био је уклоњен, али је већ 1944. 
године враћен на своје место. 

Слика 30: Споменик Светозару Милетићу
Извор: www.nsbuild.rs

СПОМЕНИК ЈОВАНУ ЈОВАНОВИЋУ ЗМАЈУ

Споменик се налази на почетку Змајеве улице, испред Владичанског двора. Израђен 
је у природној величини, а дело је вајара Драгана Николића. Постављен је 1984. године. 
Код овог споменика сваке године у јуну одржава се део програма у оквиру манифестације 
,,Змајеве дечје игре“.
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Слика 31: Споменик Јовану Јовановићу Змају
Извор: www.novisad.rs

СПОМЕНИК ЛАЗИ КОСТИЋУ

Споменик Лази Костићу (1841-1910) постављен је у најужем центру града, у Улици 
Модене. Овом бронзаном статуом град се на најлепши начин одужио најпознатијем 
представнику српског романтизма, поводом 170. годишњице његовог рођења. Споменик је 
постављен 2011. године, дело је вајара Стевана Филиповића, који га је представио у целој 
фигури, са књигом у десној руци.

Лаза Костић је рођен у Ковиљу, али је оставио дубок траг у Новом Саду, у којем је 
похађао гимназију и провео један део свог живота. Ово је град у који се он стално враћао. 
Његове песме штампале су се у Летопису Матице српске, а његове драме извођене су у 
Српском народном позоришту.

Слика 32: Споменик Лази Костићу
Извор: www.novisad.rs
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СПОМЕНИК ЂУРИ ЈАКШИЋУ

Споменик Ђури Јакшићу (1832-1878) у седећем ставу, од бронзе, налази се у 
Дунавском парку. Рад је вајара Јована Солдатовића, а постављен је 1982. године.

Слика 33: Споменик Ђури Јакшићу
Извор: www.novisad.rs

БИСТЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА И МИРОСЛАВА АНТИЋА

Бисте се налазе у Дунавском парку. Биста песника Бранка Радичевића (1824-1853) 
је дело вајарке Иване Ацин, а на овом месту се налази од 1974. године. Биста песника 
Мирослава Антића (1932-1986) је рад вајара Павла Радовановића. У Дунавски парк је 
постављена 1992. године. 

Слика 34 и 35: Биста Бранку Радичевићу и Мирославу Антићу
Извор: www.novisad.rs
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КРСТ У ПОРТИ САБОРНЕ ЦРКВЕ СВЕТОГ ЂОРЂА

За најстарији јавни споменик у Новом Саду сматра се православни крст од црвеног 
мермера у порти Саборне цркве светог Ђорђа. Прво је био на углу Магазинског и 
Лебарског сокака, Змај Јовине и Милетићеве улице. Крст је обновила 1867. године 
добротворка Марија Трандафил, а одатле је касније пресељен испред Владичанског двора. 
То је било 1910. године када је кроз ову улицу уведена трамвајска пруга.У порти Саборне 
цркве је од 1957. године.

Слика 36: Најстарији споменик
Извор: www.novisad.rs

НАДГРОБНИ СПОМЕНИК ЈЕРМЕНСКЕ ПОРОДИЦЕ ЧЕРНАЗИ

У близини некадашње Јерменске цркве налази се Надгробни споменик јерменске 
породице Чернази. Он данас представља најнеобичнији мотив опстао у савременом 
архитектонском окружењу. Постављен је 1790. и налазио се у порти цркве.

На горњој плочи, чији су рубови закошени, постављено је шест симетрично 
распоређених лобања од белог мермера. Оне носе квадратну плочу од ружичастог 
мермера, нешто мањих димензија од доње. На њеном средишту је мотив четири сједињена 
срца, клесан у пуној пластици од белог мермера.
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Слика 37: Надгробни споменик јерменске породице Чернази
Извор: www.nsbuild.rs

3.5. Манифестације

Нови Сад је град домаћин многобројних уметничких, привредних, спортских, 
верских, забавних и етнографских манифестација. 

УМЕТНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Тематски су везане за област културе и уметности, а према садржају програма деле 
се на: позоришне, музичке, фото и филмске, ликовне, књижевне и мешовите. 

Најпознатија позоришна манифестација у Новом Саду је Стеријино позорје, која се 
одржава сваке године, крајем маја. Установљено је 1956. као стални фестивал националне 
драме и позоришта такмичарског карактера, у оквиру прославе и обележавања 150-
годишњице рођења и 100-годишњице смрти великог српског комедиографа Јована Стерије 
Поповића. На фестивалу могу учествовати професионална позоришта и групе из земље и 
иностранства с представама рађеним по текстовима наших писаца, као и домаћа 
позоришта са представама рађеним по текстовима страних писаца.

EXIT је музички фестивал који се одржава једном годишње на Петроварадинској 
тврђави у Новом Саду, почевши од 2000. године. Обично траје четири дана. Ово је један од 
највећих и најпосећенијих музичких фестивала у југоисточној Европи. Добио је неколико 
награда за најбољи фестивал у Европи и региону. 

Од фото и филмских манифестација треба поменути Међународни филмски 
фестивал ,,ФЕСТ“. Први ФЕСТ је одржан 1971. године под слоганом ,,Храбри нови свет“ 
у Дому синдиката. Током првог фестивала приказано је 73 филма које је видело више од 
100.000 гледалаца. До сада ФЕСТ је имао око четири милиона гледалаца и скоро 3.900 
значајних светских филмова.
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Змајеве дечје игре су најпознатија књижевна манифестација посвећена песничком и 
књижевном стваралаштву за децу. Меморијално су посвећене делу познатог дечијег писца 
Јована Јовановића Змаја. Први фестивал је одржан јуна 1958, под именом „Фестивал дечје 
поезије, драме и луткарског позоришта“. Његов организатор је Матица српска у Новом 
Саду, а 1969. године, назив је промењен у „Змајеве дечје игре“.

ПРИВРЕДНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Ово су манифестације које се организују са циљем представљања најновијих 
научних, техничких и привредних достигнућа, али које имају и одређени привредно-
туристички значај.25

Највећи и најпознатији организатор привредних манифестација у Новом Саду је 
Новосадски сајам. Од више десетина сајмова, изложби и приредби издвајају се: 
Међународни пољопривредни сајам и сајам ,,Природа и човек“.

Међународни пољопривредни сајам има изузетно дугу традицију (више од 70 година 
постојања) и представља једну од највећих сајамских приредби у југоисточној Европи. 
Основан је 1930, а инострани излагачи учествују од 1953. године. Окупља велики број 
учесника из земље и света чије је пословање везано за пољопривреду, прехрамбену 
индустрију и друге делатности. Одржава се крајем маја.

Сајам ,,Природа и човек“ представља једну од најатрактивнијих сајамских 
приредби у Новом Саду, у оквиру које се одржавају сајмови туризма, наутике, 
хотелијерства и угоститељства, хране и пића, екологије, лова, риболова и спорта. Има 
велики туристички значај јер на једном месту окупља низ делатности које су укључене у 
туристичко привређивање. 

СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Нови Сад је увек био добар домаћин и организатор спортских такмичења и 
приредби. У Новом Саду су између осталих одржани и Светско првенство у стоном 
тенису, Шаховска олимпијада и  Eвропско првенство у кошарци 2005.

Фрушкогорски планинарски маратон се одржава сваке године, почетком маја. Први 
маратон је одржан 1992. године. Данас на њему учествује око 10.000 планинара.

ПОЛИТИЧКО-ИСТОРИЈСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

У ову категорију спадају манифестације које се организују са циљем обележавања 
значајнијих датума из историје и у оквиру којих се одржава разноврстан уметнички или 
забавни програм.

Дан Града је 1. фебруар-дан када је 1748. године Нови Сад проглашен слободним 
краљевским градом. Тада је царица Марија Терезија потписала "Повељу слободног 

                                                
25 Јовичић, Д., Национална туристичка географија, Београд, 2009, стр. 165.
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краљевског града". Нови Сад је том повељом стекао аутономију високог степена у оквиру 
тадашње Хабсбуршке монархије. Овај дан се као Дан Града обележава од 1998. године. 

У Граду се свечано обележавају: 23. октобар 1944. године-дан када је Нови Сад 
ослобођен од фашизма, 9. новембар 1918. године-дан када је српска војска, под командом 
војводе Петра Бојовића, ослободила Нови Сад, и 25. новембар 1918. године-дан када је 
донета одлука о сједињену Војводине Србији.

ЗАБАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Овакве манифестације имају за циљ да забаве публику путем различитих сценских 
наступа уметника. У забавно-туристичке манифестације спадају: рибарске вечери, балови, 
регате, забавна лета и карневали. 

Дани Бразила - новосадски самба карневал је фестивал који се одржава у Новом 
Саду већ четири године за редом, трећег викенда августа месеца. Шаренолик и 
интерактиван програм фестивала посетиоцима пружа увид у савремено бразилско друштво 
и културу.

ЕТНОГРАФСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Односе се на приказ народних обичаја, веровања, традиције, ритуала. У Новом Саду 
се почетком лета одржава Етно фестивал хране и музике Војводине на коме се представља 
изворно стваралаштво народа и етничких група које живе у Војводини.
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4. ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА ГРАДА 
НОВОГ САДА

Пре свега, треба напоменути да град Нови Сад поседује врхунске предуслове за 
развој туризма: 

- положај на једној од најзначајнијих европских саобраћајница и на једном од 
најзначајнијих пловних путева у Европи;

- добре саобраћајне везе са околином, као и са аеродромом;
- културна понуда у граду обухвата институције културе, манифестације, знаменита 

места, значајне грађевине, духовно културно наслеђе, богату мултинационалну 
традицију;

- висока свест о потреби туристичког развоја међу становништвом и широј 
друштвеној заједници. 

4.1. Туристички трендови значајни за развој културног туризма 

Савремени туристи су све захтевнији - масовни туризам се замењује одморима који 
су прављени по мери путника, који све више имају оријентацију да једним путовањем 
задовоље више потреба, односно да се упознају са локалном културом уз активан одмор. 
,,Туристи очекују непосреднија искуства како би се комплетно идентификовали са 
културом неке дестинације или понуђеним активностима. Туристичке дестинације и 
предузећа зато морају понудити туристима тзв. ,,тотално искуство“ или ,,потпуни 
доживљај“.26

Према анализи Светске туристичке организације, али и другим показатељима, у 
наредном периоду биће присутне следеће тенденције:

- културни туризам као значајна област за експанзију туризма (поред 
авантуристичког туризма, крстарења, тематског туризма и екотуризма);

- тренд ка краћим одморима (викенд одмори, 3-4 одмора годишње);
- раст удела старијих особа у укупној туристичкој тражњи (они имају више 

слободног времена, а заинтересовани су за путовања и културне активности);
- повећање степена образовања, што је иначе карактеристика културног туристе;
- измене животног стила и начина провођења слободног времена;
- веће стопе повећања туристичког промета у градским центрима;
- повећање броја туриста мотивисаних културним разлозима.

Може се претпоставити да ће културни туризам бити у порасту и то како пораст 
тражње за културним атракцијама, тако и пораст на страни понуде.

                                                
26 Унковић, С., Зечевић, Б., Економика туризма, Београд, 2009, стр. 426
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4.2. Активности националне, регионалне и локалне туристичке 
организације

За развој културног туризма све већи значај има потреба сарадње сектора културе и 
сектора туризма. У новије време, све више се брише граница између културе и туризма. С 
друге стране, култура се више  не посматра само као буџетски трошак, већ се проналазе 
начини да она постане извор прихода.

Данашња организованост на нивоу туристичке дестинације Србије регулисана је 
Законом о туризму из 1994. године, уз касније измене и допуне. Овим законом основана је 
Туристичка организација Србије (ТОС). ТОС се налази под пуном контролом јавног 
сектора, као Владина организација за промоцију и, како је наведено у тадашњем Закону о 
туризму, за унапређење туризма Републике Србије. Примарни циљ је афирмација 
туристичких вредности и могућности Србије. Законом је регулисан и рад туристичке 
организације аутономне покрајине, као и туристичких организација јединица локалне 
самоуправе. 

Закон о туризму из 2005. године предвиђа формирање туристичких организација за 
нивое:

- аутономне покрајине (туристичка организација аутономне покрајине),
- регије (регионалне туристичке организације),
- општине или града (локалне туристичке организације).

Међутим, из непознатих разлога, решење о регионалним туристичким 
организацијама, према закону из  2005, изостављено је у Закону о туризму из 2009. године. 
Уместо тога, предвиђено је само постојање покрајинске туристичке организације. 

Туристичка организација Војводине (ТОВ) има само маркетиншку мисију. Свој 
програм и планове промотивних активности усклађује са Стратегијским маркетинг планом 
и плановима и програмима ТОС-а. Она треба да координира активности привредних и 
других субјеката на територији Војводине, али искључиво у вези промоције туризма. Осим 
тога, она прикупља све врсте туристичких информација ради обавештавања јавности, 
обезбеђује информативно-пропагандни материјал и предузима друге активности на 
промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом.

Оснивање локалних туристичких организација (ЛТО) у Србији иде веома споро. До 
2009. у Србији су укупно формиране 103 туристичке организације јединица локалне 
самоуправе, од чега у Војводини 33 организација, што је прилично недовољно према 
искуствима других земаља. 

Од укупно 45 општина и градова у Војводини, локалне туристичке организације 
формиране су у 33 града и општина (73% јединица локалне самоуправе).

Туристичка организација Новог Сада (ТОНС) је носилац туристичке привреде 
града и најрелевантнији субјект у области туризма. Циљ је да туристички потенцијал града 
постави тако да буде достојан потребама посетилаца. Циљ се одвија у складу са 
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визионарским идејама, развојно-стратешким подухватима и информативно-пропагандном 
делатношћу. 

Мисија и визија ТОНС-а стреме културном, забавном, манифестационом и 
конгресном туризму, у циљу пропагирања града као дестинације са изузетним 
историјским, традицијским, забавним, пословним и излетничко-рекреативним 
потенцијалом.

Мисија ТОНС-а:
- промовисање туристичке понуде и успостављање имиџа Новог Сада као атрактивне 

туристичке дестинације;
- информисање и пропагирање туризма у граду као водеће привредне гране у складу 

са стратегијом развоја града;
- оснаживање утицаја новосадског туризма на републичком и регионалном нивоу;
- промовисање културно-историјског наслеђа и традиције Новог Сада;
- организовање манифестација које би задовољиле диверзификоване потребе 

посетилаца;
- развијање свести о вредностима града на специјализованим домаћим и 

међународним сајмовима;
- представљање туристичке понуде представницима водећих светских медија и 

турооператорима;
- промовисање града Новог Сада као „Цитy Бреак“ дестинације;
- омасовљавање конференцијских активности;
- афирмисање и имплементација угоститељског сектора у разноврсну понуду града;
- афирмисање свих облика наутичког туризма.

Визија ТОНС-а је:
- развој туристичке свести свих релевантних чинилаца туристичке привреде путем 

бројних едукација, консултантских секција, инфо-пултова у организацији ТОНС-а;
- унапређење кадровске политике наше куће у циљу постизања виших циљева;
- организације путем консултација, едукативних радионица, семинара, сајмова...

На овогодишњем Сајму туризма, гастрономије и изложби вина, који је одржан од 
10-14. априла на Новосадском сајму потписан је протокол о сарадњи између Туристичке 
организације Београда и Туристичке организације Новог Сада. Овим протоколом учињен 
је корак напред ка унапређивању већ добре сарадње између ове две туристичке 
организације и између ова два града. Протокол подразумева узајамну помоћ у размени 
материјала, заједничке наступе на разним догађајима, узајамну помоћ и рад на промоцији 
оба града. Оно што је најлепше у овом послу је да између туристичких организација не 
постоји никаква конкуренција. Нови Сад у стопу прати туристички развој Београда. 

У предстојећем периоду ТОНС планира да настави са подршком фестивала и 
догађаја у граду. И ове године, ТОНС ће заједно са Егзит тимом бити организатор Сајма 
омладинског туризма, подржаће и Уличне свираче и све догађаје значајне за град, а 
инфоцентар ТОНС-а биће отворен за све оне који желе да представе и најаве догађаје. 
Упоредо са организационим активностима ТОНС ће радити и са издавањем нових 
материјала, брошура, мапа, промо спотова.
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Најексплоатисанији туристички производи Новог Сада су управо његови 
фестивали: Егзит, Улични свирачи, Интерфест, Стеријино позорје... У самом граду је пуно 
садржаја, музеја, галерија... Планови су велики, али иде се корак по корак. Један од 
недостатака је везан за поједине објекте-знаменитости града, који су затворени, односно 
недоступни туристима. На иницијативу ТОНС-а, за туристичке обиласке отворена је 
Синагога, а у току су преговори са Градском кућом. Осим тога, ТОНС настоји да 
организује туре по граду и околини, а све у циљу да се што више мотивишу туристи . По 
угледу на Београд, и Нови Сад постаје активнији, отворенији, туристички иновативнији. 
Оно што је потребно, а на чему запослени у ТОНС-у инсистирају је да се сви расположиви 
капацитети што више и што пре ставе у функцију туризма. 

4.3. Унапређење културног туризма Новог Сада

Нови Сад је један од најразвијенијих градова у југоисточној Европи, на кључним 
воденим и копненим саобраћајницама, препознат као сигурно, здраво и подстицајно место 
за живот, рад и инвестирање. Успешан и ефикасан административни центар Војводине, 
град са електронском локалном управом која подстиче и подржава развој савремене 
привреде. Лидер у сектору информационих технолoгија, развоја здраве хране и еко 
сектора, дистрибуције и логистике.  Инкубатор иновација, модеран универзитетски, 
културни, туристички, сајамски и конгресни центар региона, традицијом богат 
фестивалски град међународног значаја. Стабилна, савремена и демократична 
мултинационална заједница, град са перспективом и препознатљивим статусом 
двосмерних урбаних врата Европе.

Стратегија привредног развоја Новог Сада донета је 2011. године. Једна од кључних 
области ове Стратегије је Унапређење туризма.

Први циљ је: Осмислити квалитетни/атрактивни туристички производ и 
континуирану туристичку понуду. Пројекти за остварење овог циља, који се везују за 
културни туризам су: 

- Сегменти понуде услуга и производа културног туризма у граду Новом Саду, 
очекивани резултат je промоција најпосећенијих и најквалитетнијих сегмената 
производа и услуга културног туризма и њихово унапређење;

- Туристичка понуда верског туризма у граду Новом Саду, очекивани резултат је
привлачење страних туриста и љубитеља културног наслеђа и промоција верских, 
духовних и материјалних вредности;

- Тематске вечери као нови вид туристичке анимације у граду Новом Саду,
очекивани резултат је савремен начин упознавања туриста са самом дестинацијом и
промоција различитог културног наслеђа;

- Набавка штандова-кућица за одржавање градских манифестација, очекивани 
резултат је повећање броја градских манифестација и броја туриста;

- Набавка једног отвореног туристичког аутобуса за разгледање Града, очекивани 
резултат је повећање броја туриста и повећан приход града.

Други циљ односи се на Маркетинг и промоцију Града. Неки од пројеката су:
- Израда месечног билтена културне понуде, очекивани резултат је обогаћивање 

туристичке понуде;
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- Израда новосадског пасоша, очекивани резултат је повећана посета и приход 
установама културе и приватном сектору;

- Туристички бедекер Новог Сада са разгледницама - НС на длану, очекивани 
резултат је презентација Града путем фотографије и разгледница и стварање
заборављених културних навика код домаћих туриста да шаљу разгледнице са
дестинације.

Трећи циљ односи се на Јачање капацитета туристичке организације Новог Сада. 
Пројекти су:

- Унапређивање Туристичке организације Новог Сада
- Израда интернет презентације Туристичке организације града Новог Сада
- Увођење софтвера за резервацију и плаћање смештаја и осталих туристичких услуга 

путем интернета.

Четврти циљ је Унапређење рада културних и туристичких установа у Граду. 
Пројекти:

- Адаптације и реконструкције културних објеката у Граду (Библиотека, музеји, 
Архив, Завод за заштиту споменика културе, Позориште младих, Новосадско
позориште);

- Адаптација „Великог ратног бунара“ и повезивање са изложбеним простором у 
приземљу зграде Арсенала (зграда Музеја града Новог Сада) на Петроварадинској 
тврђави;

- Адаптација галеријског простора у Збирци стране уметности; 
- Адаптација улазног хола музеја града Новог Сада.

Очекивани резултати односе се на Побољшање музеолошке и туристичке понуде 
Града и унапређење имиџа Новог Сада и Петроварадинске тврђаве.

Пети циљ се односи на Унапређење постојеће туристичке инфраструктуре. 
Пројекти важни за развој културног туризма су:

- Обнова подграђа Тврђаве у Петроварадину (оживљавање подграђа у културном 
смислу);

- Отварање сувенирница;
- Отварање туристичких инфопултова;
- Постављање туристичке сигнализације и обележавање туристичких знаменитости и 

споменика и институција културе (очекивани резултат је обележавање највећег 
броја туристичких знаменитости са информацијама о њима и постављање знакова 
за указивање где се налазе и како до њих доћи. Унапређење квалитета туристичке 
понуде, боља информисаност туриста, раст туристичког промета, подизање нивоа 
свести локалног становништва о културним вредностима);

- Изградња аутобуских стајалишта за туристичке аутобусе (очекивани резултат је
неколико аутобуских стајалишта, унапређење туристичке инфраструктуре, лакши и 
бржи приступ туриста знаменитостима Града, туристи проводе више времена у 
Граду);

- Уређење Трга слободе.

Велики значај за даљи развој културног туризма имало би доношење Стратегије 
развоја културног туризма, иако се културни туризам у Новом Саду развија и без ње. 
Стратегијско решење за развој културног туризма било би у успостаљању везе и 
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партнерства између културе и туризма. Они би заједно могли допринети развоју културно 
туристичког производа Новог Сада. Такав облик партнерства би омогућио да културно 
историјске знаменитости града, богатство уметничке сцене и разноврсност културног 
живота, укључени заједно са другим елементима туристичке понуде, уз маркетиншку 
презентацију, дају културно туристички производ који доноси финансијску добит и 
туризму и култури. Ово је могуће уз претпоставку стварања већег броја таквих производа 
који би били квалитетно сачињени и квалитетно представљени, односно интепретирани и 
промовисани. Они би морали бити интегрисани у целокупну туристичку понуду града
Новог Сада.

4.4. Унапређење туристичког производа Новог Сада

Својим географским положајем, али пре свега различитим садржајима, Нови Сад 
последњих година бележи пораст броја туриста. Пораст броја страних туриста пратио је 
извесне промене у туристичкој понуди, квалитету услуга, развоју ванпансионских 
садржаја, али су потребни додатни напори да би се постигла боља туристичка понуда која 
би била у складу са савременим туристичким токовима и међународним стандардима.

У туристичкој понуди Новог Сада богато културно-историјско наслеђе представља 
посебну вредност, што може бити још један повољан фактор његовог туристичког развоја. 

Препознатљива грађевина града Петроварадинска тврђава је и његов заштитни знак, 
а манифестација као што је Егзит фестивал допринела је да Нови Сад постане познат 
младима широм земље и света, а тврђава посебан град у њему и синоним доброг провода, 
опуштања и забаве. Данас је она и простор на коме се поред културних манифестација 
различитих садржаја налази и стотинак атељеа познатих новосадских уметника. 

Старо градско језгро Новог Сада красе бројне цркве, грађевине попут палата, 
споменици, најстарије куће. Туристи овај део града најчешће посећују. Старим градским 
језгром однедавно циркулише туристички возић који заинтересованима пружа могућност 
за другачијим и интересантнијим освртом на сами центар града. 

У граду су туристима на располагању и посете музејима и галеријама, које они, 
нажалост, слабо посећују, јер се углавном краће задржавају.

Нови Сад је град сајмова и манифестација. О томе сведочи велики број туриста и 
учесника сајмова који у периоду њиховог трајања долазе из различитих крајева земље и 
иностранства, попуњавајући све смештајне капацитете у граду. 

Унапређење постојећег туристичког производа Града не може се замислити без 
адекватних саобраћајница, смештајно-угоститељских и пратећих објеката, туристичких 
посредника и организатора. Деловање свих појединачно, а опет као целине, захтева 
стратегијско планирање туристичког развоја града, ангажовање стручних кадрова из 
области туризма и њему сродних грана, примену искустава стечених унутар и изван 
граница наше земље уз стално праћење промена на туристичком тржишту. 
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4.4.1. Музејске збирке као туристички производи

Музеолошко културно богатство је значајан ресурс културног туризма, а музеји 
значајне културне институције са еластичном културолошком понудом. 

Музеји поседују огромно културно благо које се брижно чува, рестаурира и 
презентује јавности. Сваки од музеја има своју организациону структуру, активности, али 
и сопствене тешкоће. 

Музеолошке збирке, као културно-туристичке атракције, представљају део 
селективног културног туризма, који можемо назвати музејски туризам, са еластичном 
културолошком понудом. Та културолошка понуда је специфичност њихове туристичке 
понуде:

- атрактивна је за туристичку клијентелу различитих социо-културолошких стратума 
(старосна доб, ниво образовања, социјални слој, групе, појединци);

- једнако је атрактивна целе године и не утиче на артикулацију сезоничних 
туристичких кретања;

- музеолошке поставке нису све статичне, неке су покретне - селе се из места у место 
и најаутентичније шире духовне вредности.

Музејски туризам је све атрактивнији сегмент културног туризма и у нашој земљи. 
Сви поменути музеји у Новом Саду, са својим богатим и разноврсним цивилизацијским  
духовним вредностима, имају хетерогену улогу: културолошку, едукативну, као сведоци и 
тумачи одређених историјских периода, догађаја, прилика. Сви поменути музеји 
представљају део туристичке понуде културног туризма.

Досадашња туристичка афирмација музејског блага, показала је да је неопходна 
обострана иницијатива, која долази како од музеја, тако и од туристичких организација 
које треба да одиграју још већу улогу у њиховој туристичкој афирмацији.

Сви музеји настоје да промовишу сопствене колекције, путем проспеката, водича, 
разгледница, тематских каталога посвећених одређеним изложбама и интернет 
презентација. Ипак, у музејима се сматра да су посетиоци најдрагоценији промотери 
њихових активности.

У туристичкој афирмацији музеолошких збирки, као специфичног туристичког 
производа, значајну улогу има Туристички информативни центар у Новом Саду, који 
својим конкретним акцијама промовише и афирмише и музеолошке збирке и колекције, 
путем:

- њиховог укључивања у програме сајмова туризма у земљи и иностранству,
- посебних пројеката као што је ,,Нови Сад кроз историју“,
- промотивних публикација и интернет презентација,
- промотивних филмова.

Конкретне акције Туристичког информативног центра у Новом Саду, на 
афирмацију музејског туризма, имају изузетно позитивне резултате. Неопходно је развити 
још разноврсније програмске везе са музејима, као култним културним институцијама. 
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19. маја 2007. године у нашој земљи одржана је прва национална Ноћ музеја, у 
девет градова. Ноћ музеја у Новом Саду одржана је на 17 локација, са изузетно богатим 
програмом, а учествовало је преко 50.000 посетилаца. 

Поред културолошке промоције, музеји треба да имају далеко комплекснију 
туристичку промоцију. Иницијативе које су у току у музејима, на јачању њихове 
маркетиншке функције иду томе у сусрет.

За праћење туристичке афирмације музејског туризма, неопходно је и стално 
квантитативно праћење туристичких посета, што је мањкавост овог сегмента туризма. 

4.4.2. Значај Милеве Марић као потенцијалног туристичког производа у понуди 
културног туризма Новог Сада

О МИЛЕВИ МАРИЋ

Милева Марић, српски математичар, била је супруга Алберта Ајнштајна и имала је 
велики утицај на његов рад у најкреативнијој научној фази. Рођена је 1875. године у 
Тителу, као прво дете породице Марић. Отац Милош, познати Новосађанин припадао је 
слоју српске грађанске класе, а мајка Марија (рођ. Ружић) потицала је из једне од 
најбогатијих тителских породица. Оновременска ограничења школског образовања за 
девојке, Милева превазилази својим талентом у области  математике и физике. Била је 
једна од малобројних девојчица којој је одобрено да похађа наставу у Великој мушкој 
гимназији у Загребу. 1896. године уписала се на студије математике и физике на Савезној 
техничкој високој школи у Цириху. У њеној класи био је Алберт Ајнштајн. 

Алберт и Милева венчали су се 1903. године и поред великог противљења његове 
породице. У међувремену, Милева је родила једну ванбрачну кћер која је рано преминула, 
а у браку је родила два сина-Ханса и Едуарда. Брачни односи између Милеве и Алберта 
погоршали су се 1912, када се он заљубио у своју рођаку Елизабету. Развели су се 1919. 
године.

Чињеница која се не може оспорити је да је Милева Алберту била ослонац и 
подршка, како у емотивном, тако и у интелектуалном смислу, и то у годинама када је 
младом Алберту ова подршка била најпотребнија. 1921. године Ајнштајн је добио 
Нобелову награду, а целокупан новчани износ дао је Милеви.

Милева Марић може да буде јак повод за туристичко кретање ка многим местима у 
којима је боравила током свог живота и оставила јак печат тог боравка.  Таква кретања 
била би од културно-историјском значају за Србију, која већ дуги низ деценија селективно 
уништава заоставштине које се везују за знамените личности, а чије постојање у историји 
човечанства у ствари треба да истакне сву лепоту и доброту једног народа.
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ЗНАЧАЈ МИЛЕВЕ МАРИЋ У ПОНУДИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

Културна понуда Војводине починила је “културни грех“, јер је заборавила на ону 
која је овој земљи много дала. Милева Марић оставила је траг у свету о Србији онда када 
је то било мало могуће. Оставила је траг у техничким наукама, оставила је уверење и да 
људи који немају диплому могу да промене свет и оставила је доказ да о безусловној и 
безграничној љубави према онима који су је повредили. Многи који нису ни приближно 
толико дали, добили су много више. 

Потенцијалне дестинације које би могле да се посете у оквиру туристичког 
итинерера под називом ,,Траговима Милеве Марић-Ајнштајн“ биле би: кућа породице 
Ружић у Тителу, вила породице Марић у Каћу и кућа Марићевих у Новом Саду. Милевина 
кућа у Цириху и кућа у којој су Ајнштајнови становали са породицом Адлер у Цириху 
такође би могле да буду укључене у комплементарну понуду овог програма. Наравно, ова 
понуда била би елитистичког карактера, односно намењена онима са „дубљим џепом“.

МУЗЕЈ МИЛЕВЕ МАРИЋ

У Кисачкој улици у Новом Саду налази се породична кућа Милеве Марић. Кућу је 
подигао њен отац, Милош Марић, 1907. године. До скоро је на кући била постављена 
спомен-плоча која на жалост више не постоји. Жалосно је што се допушта да ова кућа 
пропада, јер има потенцијал да буде туристичка атракција, али и објекат од великог 
научног значаја. 

Обнова куће планирана је 2007. када је унук Милеве Марић одлучио да кућу уступи 
граду. Његови услови били су да се једна соба реконструише у спомен збирку, а да се 
комплетна обнова финансира новцем из градског буџета. Међутим, пре почетка 
реализације Милевин унук је преминуо, а град је затим упутио писмо свим осталим њеним 
наследницима. До сада није стигао ниједан одговор.

Постоји потреба да се у Новом Саду отвори Музеј Милеве Марић Ајнштајн, а Музеј 
града је установа која то може да реализује. Према речима директора Музеја града, 
основни проблем је простор. Уколико кућа у Кисачкој улици не буде поклоњена граду, 
музеј ће бити презентован у неком другом простору. За сада, Музеј града организује 
повремене изложбе посвећене Милеви Марић. Експонате- документа, фотографије и књиге 
о животу и раду Милеве и Алберта Ајнштајна Музеју је поклонио Ђорђе Крстић. Ту је и 30 
оригиналних писама Милеве Марић, које је Музеј раније откупио, као и Ајнштајнов фото-
апарат и лула коју је добио на поклон од таста.

Током 2014. године покренуто је неколико петиција да се кућа у Кисачкој улици 
претвори у Музеј Милеве Марић Ајнштајн. 
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Слика 38: Кућа Марићевих
Извор: www.nsbuild.rs

4.7. Кандидатура за Европску престоницу културе

Европска престоница културе је назив, који добија један или неколико градова 
у Европској унији у раздобљу од једне године, у току које дати град или градови 
представља свој културни живот и домете градске културе.

Овај пројекат је покренут 1983. године на предлог грчке министарке културе 
Мелине Меркури. Први град-домаћин била је Атина 1985. године. Од тада се сваке године 
један или више градова проглашава Европском престоницом културе.

Последњих година добијање положаја Европске престонице културе постаје велики
престиж, али и средство за веома брз и свеобухватан развој изабраног града.

За период до 2018. године одређене су државе и градови, а од 2019. одређене су 
само државе, док се на државном нивоу градови такмиче за звање Европска престоница 
културе. 

Првобитни предлог Европске комисије за нови циклус од 2020. до 2033. године по 
први пут је дозвољавао земљама које нису чланице Европске Уније да конкуришу за 
титулу Европске престонице културе. Према том предлогу, почевши од 2020, па сваке 
треће године, уз градове из две унапред одређене чланице ЕУ прилику да понесе ову 
титулу добијао би и трећи град из земаља кандидата или потенцијалних кандидата. Тако 
Нови Сад још од 2011. припрема кандидатуру за 2020. годину. Из Србије се припрема и 
Београд, а кандидатуру су најављивали и други градови.
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Међутим, овај предлог Европске комисије није у потпуности прихваћен, и 
коначном одлуком Европског парламента и Савета ЕУ прва година у којој градови ван ЕУ 
могу да конкуришу померена је на 2021. годину. 

Нови Сад је спреман да се још боље припреми за 2021. годину, која симболично 
садржи његов позивни број.

Добијање титуле доноси бројне користи за Нови Сад, Војводину и Србију:
- видљивост на мапи Европе и света,
- поправљање међународног имиџа,
- јачање солидарности и идентитета на локалном и националном нивоу,
- промоција европских вредности,
- развој културно-уметничке сцене,
- развој туризма и других грана привреде,
- оснаживање за спровођење највећих пројеката,
- ревитализација неискоришћених потенцијала и стварање нових,
- привлачење инвестиција,
- изградња нових објеката.

Досадашње искуство говори да грађани осете бројна побољшања у свакодневном 
животу, а многе користи трају годинама након догађаја.

ПОДРШКА НОВОМ САДУ ЗА КАНДИДАТУРУ ЗА ЕПК

У Бечу, 26. и 27. јуна 2014. године одржана је Конференција Дунавске стратегије. 
На самој Конференцији одржана је промоција иницијативе да се град Нови Сад кандидује 
за Европску престоницу културе 2021. године. 

Подршку Новом Саду дали су лично министар спољних послова Републике 
Аустрије Себастијан Курц, високи комесар Европске Уније за политичке послове Јоханес 
Хан, градоначелник Беча др Михаел Хојпл, као и градоначелници Улма, Братиславе, 
Будимпеште, Букурешта, Софије и других градова Дунавске регије.

КУЛТУРА, ДУНАВ И АЈНШТАЈН ПОВЕЗУЈУ НОВИ САД И УЛМ

Потенцијали Новог Сада да постане Европска престоница културе приказани су на 
Међународном дунавском фестивалу-Донауфесту у Улму/Новом Улму, јула 2014. године.

Посетиоци овог водећег међународног догађаја, који се одржава од 1998. године, по 
први пут су добили прилику да посете и павиљон Новог Сада. Под слоганом „Нови Сад -
отворен град” представљене су различите националне заједнице, културне установе и 
фестивали Новог Сада као и залагања града да постане Европска престоница културе.

Посетиоци павиљона имали су прилику да упознају Нови Сад путем изложби, 
пројекција, експоната и рачунарских терминала, ”тихи диско” им је преко слушалица 
преносио атмосферу новосадских фестивала, а био је постављен и дечји кутак за који су 
израђене бојанке са мотивима Новог Сада. Посебним изложбама представљене су
различите националне заједнице Новог Сада, укључујући оне које су у прошлости биле 
далеко заступљеније него данас, као што су новосадски Јермени.
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Посебно изненађење био је тродимензионални модел луле Алберта Ајнштајна 
урађен специјално за ову прилику да би истакао повезаност Улма и Новог Сада. Овај 
јединствени експонат је до сада био доступан само по специјалном захтеву у Музеју Новог 
Сада, а након премијерног приказивања у Улму биће доступан свима путем сајта Бројчане 
баштине Новог Сада (bbns.rs). Ради се о једном од првих примера 3Д дигитализације 
(убројчавања) културног наслеђа у региону.

Алберт Ајнштајн рођен је у Улму, а 1905. је са супругом Милевом први пут боравио 
у Новом Саду и том приликом од таста Милоша Марића, угледног Новосађанина, на 
поклон добио лулу. Година 1905. се још назива и Ајнштајнова чудесна година јер је тада 
објавио своје најпознатије теорије. 

Слика 39: Лула Алберта Ајнштајна
Извор: novisad2020.rs
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4.8. SWOT анализа културног туризма Новог Сада

SWOT анализа обухвата детаљну анализу и формирање листе слабих и јаких тачака 
туристичке дестинације и анализу њихове могуће употребе у контексту шанси, као и 
опасности утврђених тенденција на тржишту. SWOT анализа је неопходна ради 
стратегијског планирања туристичког производа конкретне дестинације, а потом и 
креирања адекватне промоције. Она омогућава довођење у равнотежу захтева, жеља и 
потреба потрошача и могућности туристичке понуде; те креирање конкурентске предности 
и остварење ширих економских, друштвених, културних, политичких, еколошких и других 
циљева.

У контексту овог рада, наредна SWOT анализа даје приказ предности, слабости, 
шанси и претњи за развој културног туризма у Новом Саду. Њоме је могуће 
идентификовати позитивне и негативне факторе који утичу на развој дате врсте туризма и 
успоставити равнотежу између интерних способности и екстерних могућности.

Захваљујући великом броју антропогених творевина у виду споменика, сакралних 
објеката и архитектонских здања, као и дела која се чувају у музејима, Нови Сад заиста 
има одличну културну понуду. Међутим, такву понуду требало би обогатити посетом 
природних потенцијала којих у околини града Новог Сада има заиста пуно. Требало би 
туристима представити јединствену понуду која може задовољити и њихове културне, али 
и њихове потребе за природом и рекреациојм у њој.

Табела 5. SWOT анализа културног туризма у Новом Саду

ПРЕДНОСТИ: СЛАБОСТИ:
 Повољан географски положај  Недовољно искоришћени културни 

ресурси
 Везе са међународним транзитним 

правцима
 Недовољно улагање у туристичку 

привреду
 Добра повезаност са великим 

емитивним и рецептивним центрима, 
пре свега са Београдом

 Цене смештајних капацитета нису 
прилагођене куповној моћи домаћих 
туриста 

 Дуга традиција и богат и разноврстан 
туристички садржај

 Недовољна примена савремених 
технологија

 Постојање јединственог утврђења-
Петроварадинска тврђава

 Недовољна развијена свест о 
важности и могућностима културне 
баштине у туризму

 Богато културно-историјско наслеђе 
 Етнографско наслеђе и архитектура
 Одржавање великог броја 

афирмисаних и европски познатих 
манифестација различитог типа

 Повољни услови за развој конгресног 
туризма

 Позитиван став становништва према 
туристима
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ШАНСЕ: ПРЕТЊЕ:
 Даљи развој саобраћаја (максимално 

коришћење друмског и железничког 
саобраћаја и активирање авио 
саобраћаја) 

 Лоша укупна привредна позиција 
државе и светскa економскa кризa

 Израда Стратегије развоја културног 
туризма Новог Сада

 Непостојање подршке републичких и 
покрајинских органа власти у виду 
значајнијих улагања у културни
туризам града Новог Сада 

 Јачање позиције на међународном 
туристичком тржишту

 Минимална улагања градских органа 
власти у развој културног туризма

 Повећање тражње за културним и 
другим специфичним видовима 
туризма ван сезоне

 Споро увођење нових технологија

 Усавршавање и прилагођавање 
понуде културног туризма захтевима 
и потребама домаћих и страних 
туриста

 Све већа конкуренција великих 
градова са богатим културним 
наслеђем у суседним државама

 Државне субвенције, спонзорства и 
донације ради унапређења културне 
понуде града

 Европске интеграције и боља 
сарадња са другим европским 
градовима-размена искустава, 
организовање заједничких тура



Културни туризам у функцији развоја туризма Новог Сада

Мастер рад                                                                                               Наталија Ћирковић 73

ЗАКЉУЧАК

Расправљајући о туризму као о карактеристици модерног доба, може се закључити 
да је турист особа модерног времена, која очекује свет другачији од свакодневице. Овде 
културни туризам може одиграти велику улогу. Реч је о туризму који је подстицај и за 
локално становништво, у смислу веће оријентације локалне заједнице према туризму, па се 
сматра да је реч о туризму који припомаже бољем дефинисању властитог културног 
наслеђа и његове понуде. Културна баштина је јако важна јер може привући туристе из 
различитих регија и култура.

Подручја интересантна за културне туристе су различита, па могу укључивати: 
културно-историјске споменике, уметност, забаву, спорт, културне догађаје и слично.

Приликом посете туристичкој дестинацији, културни туристи виде, осећају и уче 
њена културна богатства кроз разгледање музеја, старих градова и разних грађевина. Осим 
статичких културних ресурса, у овом облику туризма се истичу и фестивали и разни други 
догађаји који садрже музику, позоришне представе, књижевност, карневал. Културна 
баштина је важна у процесу стицања културних знања и као таква привлачи туристе. 

Позициониран на Дунаву, са Тврђавом из 17. века, на раскршћу најважнијих 
саобраћајница, атрактивним старим градским језгром, многобројним музејима, 
престижним Новосадским сајмом, и као домаћин бројних светски познатих фестивала и 
манифестација, град Нови Сад поседује сву потребну разноликост понуде неопходну 
једном савременом туристичком центру који жели и може да оствари запаженије место на 
туристичкој мапи света.

Најатрактивније што Нови Сад може да понуди културним туристима је: 
Петроварадинска тврђава, музички фестивал EXIT-проглашен за најбољи музички 
фестивал у Европи, Старо градско језгро, Новосадски сајам, бројне верске објекте, 
установе културе и манифестације.

Може се рећи да Нови Сад има велики потенцијал за развој културног туризма. У 
овом раду представљене су могућности за развој културног туризма, указано је на развој 
самог града и развој туризма у њему и представљен и по који недостатак, као и SWOT
анализа која би могла да допринесе унапређењу културног туризма у Новом Саду.

На самом крају, може се извући закључак да је Нови Сад град са изузетно 
атрактивним материјалним и нематеријалним културним наслеђем, које пружа добру 
основу за развој културног туризма.
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