
 

 

 

КУЛТУРА КРОЗ НОВИ САД 

Промоција водича кроз Нови Сад за младе 

Трг слободе, 21. јун 2019. године у 18.00 сати 

 

У духу Новог Сада као Омладинске престонице Европе 2019. године и у сусрет 2021. 

години када ће Нови Сад постати Европска престоница културе, три установе културе – 

Галерија Матице српске, Позориште младих и Архив Војводине су заједно са групом 

новосадских средњошколаца реализовале пројекат КУЛ-тура кроз Нови Сад, с идејом 

активнијег укључивања младих у осмишљавање, реализовање и промовисање културне 

понуде свог града.  

 

Завршница пројекта ће бити одржана у петак, 21. јуна 2019. године у 18.00 сати на Тргу 

Слободе у Новом Саду на којој ће бити представљен водич за младе кроз Нови Сад - 

КУЛ-тура кроз Нови Сад. Поред штапаног водича млади учесници пројекта ће, том 

приликом извести духовиту драмску форму историје Новог Сада, и на кратко оживети 

локације и личности из прошлости Новог Сада. Аутори садржаја, текстова и изгледа 

водича су новосадски средњошколци који су се током неколико месеци сусрета и низа 

креативних и драмских радионица у три установе културе, упознали са културним 

наслеђем и потенцијалом свог града и паралелно радили на осмишљавању водича КУЛ-

тура кроз Нови Сад како би из свог угла представили места, личности и прича које они 

сматрају важним за свој град. 

 

Водећи дијалог о Новом Саду „некада и сада”, млади су покушали да одговоре на 

питање шта њихов град чини јединственим на мапи Европе. Бављењем овим и сличним 

питањима, млади су имали прилику да сами одлуче о томе какву слику о Новом Саду 

желе да пошаљу вршњацима који долазе у наш град, што су и учинили кроз креирање 

водича КУЛ-тура кроз Нови Сад, али и кроз промотивни видео који су урадили са 

јутјуб звездом Јасерштајном. 

Пројекат КУЛ-тура кроз Нови Сад је реализован захваљујући Фондацији „Нови Сад 

2021” кроз програм Публика у фокусу. Велику подршку у промоцији водича дали су и 

ОПЕНС 2019, Туристичка организација Новог Сада и многобројни угоститељски 

објекти са територије града Новог Сада. 

 

 

 

 

 

 


