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Драгана Ћираковић Продановић, MA

Предговор

П

разници су одувек заузимали значајно место у културном и духовном животу народа, чинећи их у
историјском смислу препознатљивим и
неотуђивим делом идентитета нације и
државе. Они су важна димензија друштвеног живота у свим епохама, религијама,
идеолошким и друштвенополитичким системима. Такође, празници су динамичне друштвене појаве које зависе од актуелне политичке климе, политичке моћи
оних који их установљавају, планирају и
организују обим, ток и начин њихове прославе. Празновање зависи и од историјских
околности, духа времена, материјалних
могућности друштва итд. Појам празника и празновања представља посебне дане
установљене обичајима или законом, током којих су уобичајене активности, пре

свега рад или било који други вид делатности, изузети или редуковани у односу на свакодневну рутину и понашање
појединаца, колектива, школа и слично. Поред верских празника, који углавном имају дугу традицију и очували су се
до данашњих дана, празнују се такође и
преломни историјски догађаји и њихове
годишњице, велике победе у ратовима,
датуми који се везују за знамените личности. С друге стране, многи идеолошки
празници су, у зависности од историјских
околности, политичких и друштвених
кретања, временом доживели нестанак са
историјске позорнице. Према цикличним
теоријама друштвених промена историчара Арнолда Тојнбија, коју је применио
на објашњење цивилизација, празници у
социјалистичкој Југославији док су трајали,
прошли су кроз различите фазе у којима
су имали свој настанак, развој, успон, пад
и коначно крах. Ако и нису потпуно избрисани и заборављени, доживели су
снажну суштинску и формалну метаморфозу, у којој су се од раскошних парада,
церемонија, слетова, конгреса и академија,
свели на окупљања малог броја заинтересованих посетилаца. Или, су подлегли новим обрасцима понашања – свињокољима
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и роштиљањима на локалним излетиштима и националним парковима.
Законом о празницима из 1929. године краљ Александар I Карађорђевић прописао је и прогласио за државне празнике
рођендан краља и Дан уједињења, као и посебне празнике према различитим вероисповестима и религијама које су постојале
на територији Краљевине. Овај закон био
је на снази и током 1945. године, да би га
допунио нови Закон из новембра 1946. године, када је установљен 29. новембар као
државни празник. Указом из 1949. године
Президијум Народне скупштине ФНРЈ одлучио је да се народни празници 1. мај и 29.
новембар славе два дана. Дефинитивна измена и истискивање дотадашњих претежно
верских празника из годишњих календара
десила се 1955. године, када је донет Закон
о државним празницима, према којем су
државни празници у ФНРЈ, Нова година,
Народни празник 1. мај и 29. новембар,
са додатним упутствима на који начин се
прослављају уколико неки од празничних
дана пада у нерадне дане. Прве послератне
године протицале су у атмосфери промена друштвеног и политичког система, као
и културне политике у држави, што није
било необично с обзиром на то да нова
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традиција није могла преко ноћи да замени постојећу, посебно ако се она развијала
и неговала више деценија, па и векова. Од
педесетих година прошлог века на овамо
период социјализма био је пун различитих
јавних и прећутних забрана и недовољне
толеранције према било каквим појавама
које нису биле у функцији величања тековина новог друштвеног и државног
поретка. Народна традиција и пратећи
обичаји и веровања сматрани су „заосталим празноверјем“ и као такви су били
изложени антинационалној и антиверској
критици. Током више од четрдесет година,
социјалистички празници доживљавали
су различите трансформације, адаптације
и промене. Оно што је за њих битно је
чињеница да су негирали традицију, али
и мењали значење празника под утицајем
те исте традиције. Поред настојања да
се уведу сасвим нови и другачији начини празновања, социјалистички празници, слично традиционалним, су били груписани у годишњи циклус. Овај циклус
почињао је с Новом годином, настављао се
8. мартом, 1. мајем и завршном пролећном
вишедневном свечаношћу која се дешавала 25. маја, затим су током летњег периода
следили Дан борца и дани устанака у свим

југословенским републикама, а циклус се
затварао великим празником у част Републике 29. новембра и 21/22. децембра Даном армије.
Иако је у првим послератним годинама неминовно долазило до мешања
традиције и нове идеологије, старих и нових
празника, политика нове власти у првим
годинама после завршетка рата била је
усмерена ка томе да се сузбије прослављање
верских, породичних празника наглашене приватности, Божића, Ускрса, и крсне
славе, али и других. Државни врх је путем
дневних новина чак слао честитке поводом
Божића који је још увек био државни празник, али је паралелно са њим вођена велика
кампања за промоцију нових вредности,
а самим тим и нових празника. Највећу
улогу у томе одиграла је управо Нова година, која од 1948. почиње систематски да
се организује и припрема, за шта је највећу
заслугу имала организација Антифашистичко веће жена, као најмање политизована масовна организација, а која је на разне начине попут набавки јелке, поклона за
децу, декорацијом зграда, организовањем
новогодишње прославе и слично, настојала
да привуче велики број људи, нарочито
деце и да им Новом годином замени све
дотадашње зимске празнике.

Чланак из листа „Дневник“
поводом дочека Нове године

АФЖ је био покрет који је као
своју основну делатност имао питање
права жена и деце, и као такав у великој
мери допринео је популаризацији још
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ранфилима и понеком свечаном вечером
организованом од стране колектива, празник рада 1. мај су обележиле, бар у првим
послератним деценијама, величанствене
параде у главним градовима република по
угледу на оне које су се одржавале на мо-

Плакат поводом прославе 8. марта
(MИЈ, Београд, 95. III. 4–95)

једног празника, 8. марта који је иако се
прослављао радно, представљао значајан
искорак у еманципацији жена и њиховом
дотадашњем положају у друштву. Док је
Дан жена остао упамћен по црвеним ка-
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Плакат поводом прославе 1. маја

(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.; б. г.)

Фотографија са војне параде поводом обележавања 9. маја (AJ, 377 510 7844, б. г.)

сковском Црвеном тргу. Параде су делимично биле војне, а делимично карневалске са окићеним колима и колонама људи
којима су углавном величана достигнућа
појединих предузећа и реализације пето-

годишњих планова. Параде су укинуте почетком шездесетих година прошлог века,
али је тренд окупљања и прославе овог празника остао до данашњих дана. Дан када је
у Европи окончан Други светски рат, 9. мај
13

1945. године, и данас се обележава свечано
у великом броју земаља света. Иако је Дан
победе над фашизмом установљен између
1946. и 1950. године, у социјалистичкој
Југославији је прослављен већ прве године после завршетка рата. Обележавао се
радно, али су војне параде које су првих
деценија извођене пред врховним командантом биле достојне по обиму и свечаном карактеру великих војних парада које
су истим поводом биле организоване у
Совјетском савезу.
Врхунац пролећних прослава свакако је све до 1987. године била прослава
рођендана Јосипа Броза Тита, који је у три
периода имао називе: Титова штафета од
1945. до 1956. Дан младости од 1957–1980.
и И после Тита Тито 1981–1987. Штафета је пролазила кроз целу земљу и кретала из различитих градова, а поред главне
постојао је велики број локалних штафета
за које су организоване мање параде и митинзи. Првих година после Другог светског
рата штафете су предаване Јосипу Брозу у
Белом двору, а од 1957. године примао их
је на великом омладинском слету на стадиону ЈНА у Београду, као централном
догађају прославе његовог рођендана 25.
маја. Штафета је последњи пут ношена
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Фотографија са обележавања Дана младости
(АВ, Ф. 340, кут. 342)

1987. године, и била је обележена скандалом који је додатно потресао и онако већ
пољуљане тековине тадашње државе. Наиме, сваке године је био расписиван конкурс
на савезном нивоу за идејно решење из-

Улазница за свечаност која је одржана
на стадиону ЈНА, поводом прославе Дана
младости (АВ, Ф. 336, 120-36/1)

гледа штафете и плаката. Те године победу је однео словеначки дизајнерски студио
„Нови колективизам“, који је направио
штафету од до тада некоришћене пластике
на којој се налазило осам црвених тачкица,
које су подсећале на капи крви, док је плакат који је пратио штафету био у ствари
преправљен плакат нацистичког уметника

Плакат поводом Дана младости

(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.)

Фотографија са прославе Дана младости

Рихарда Клајна, на који су уместо нацистичких стављени југословенски симболи.
Због озбиљности реакције на ова решења,
као и на питање суштине и сврхе даљег
организовања овако грандиозне прославе,

(АВ, Ф. 340, кут. 342, б. г.)
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следеће 1988. године, штафета је била укинута, али је на стадиону ЈНА одржан слет,
да би годину дана касније изостала и ова
централна манифестација, мада су локалне прославе и обележавања постојале још
неко време.
Током летњег периода, 4. јули је
био обележаван у СФР Југославији као
државни празник Дан борца. Био је познат још и под називом „Празник устанка народа Југославије“, а обележавао је
годишњицу седнице Политбироа Централног комитета Комунистичке партије
Југославије, која је одржана 4. јула 1941.
године у Београду, и на којој је донета одлука о подизању оружаног устанка. Свака
република током летњег периода такође је
прослављала и Дан устанка, односно Дан
када су 1941. године основане прве партизанске формације. У Србији је Одлуком Велике антифашистичке скупштине Србије,
Председништво Народне скупштине донело 1945. године Закон о установљењу
народног празника за прославу устанка у
Србији 7. јула, као успомену на оружану
акцију изведену у Белој Цркви, када је припадник Ваљевског партизанског одреда на
сеоском вашару убио два жандарма. Дан
устанка се прослављао на територији целе
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Плакат поводом прославе 7. јула

(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.)

Србије, а централна прослава одржавана је
управо у Белој Цркви. Празник је задржан
и после распада СФР Југославије и славио
се све до 2001. године, када је укинут одлуком Владе Републике Србије.

Програм отварања Радио станице Нови Сад
у оквиру обележавања Дана Републике
(АВ, Ф. 334, кут. 1977)

План Агитпропа за прославу Дана Републике
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9199)

Дан Републике је био један од
највећих празника у бившој Југославији.
Празновао се од 1945. године и обележавао
је годишњицу Другог заседања АВНОЈ-а,
29. новембра 1943, када су представници партизанског покрета отпора прогласили федерално уређење Југославије, а
краљевској влади био је забрањен повратак
у земљу. Према Закону о државним празницима прослављао се са два нерадна дана,
уз свечане академије у градовима, почасне
плотуне, ступања ђака у редове пионира и
доделе одликовања. Прослављање тог датума престало је са распадом СФРЈ у свим
њеним републикама, изузев у Србији. Дан
Републике остао је званични празник у СР
Југославији до 14. новембра 2002. године,
када је укинут одлуком Савезне скупштине.
Што се последњег у циклусу годишњих празника тиче, помињемо Дан
армије као догађај када је током Другог
светског рата 21. децембра 1941, у месту
Рудо формирана Прва пролетерска народноослободилачка ударна бригада, као елитна јединица Народноослободилачке војске
Југославије. Крајем рата НОВЈ је преименована у Југословенска армија, а назив
Југословенска народна армија војска је добила на десетогодишњицу свог настанка.
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Иако се Дан армије првих послератних година обележавао на сам датум оснивања,
у предвечерје сукоба на релацији Тито–
Стаљин датум је померен за један дан, и
све до 1993. године прослављао се 22. децембра.
Документа Архива Војводине презентована на изложби Празници и култура сећања представљају значајан извор за проучавање историје послератне
Југославије. Кроз однос како власти, тако
и обичног човека према празницима, могу
се дубље сагледати политичке, културне,
социјалне и економске прилике тадашње
државе. Такође, изложеним документима смо настојали да прикажемо све промене кроз које је пролазило друштво у
социјалистички уређеној држави, а које
су се одражавале на све сегменте свакодневног живота, посебно на оне који нису
били видљиви савременицима, а које ми
данас, са историјске дистанце можемо
боље да уочимо и сагледамо. У вези с тим,
на изложби су приказана документа из
којих се види на који начин су власти у
Југославији после Другог светског рата
уводиле нове празнике, учвршћујући и
на тај начин свој легитимитет. Међутим,
како је временом слабила држава, тако

се губио полет и ентузијазам којим су до
тада одисали празници и прославе.
Посетиоци и истраживачи ће својим
пажљивим и проницљивим ишчитавањем
докумената моћи сами да открију многе
скривене фрагменте из политичке, друштвене и културне историје послератне
Југославије. У том смислу, архиви помажу
схватању да откривање и објављивање изворних чињеница значи уносити светлост
научне истине у догађаје прошлости. Суштину истраживачког рада управо и чини
могућност да се проникне у прошле појаве
и догађаје, посредством сведочанстава које
нам је завештала историја.
На крају, али не мање важно, Архив се захваљује установама културе које
су нам помогле у истраживању и одбиру,
и уступиле документа за изложбу, као и на
корисним саветима и сугестијама: Архиву
Југославије – Београд, Музеју примењене
уметности – Београд, Библиотеци Матице
српске, Музеју историје Југославије – Београд, Музеју Војводине – Нови Сад.

Плакат поводом
обележавања 9. маја (МПУ,

Београд, Одсек за сав. прим. ум.)

Фотографија са прославе 1. маја

(АЈ, 377 510 17019)

Проф. др Драган Коковић

Празници и култура сећања

С

ветковине су важна димензија
друштвеног живота у свим епохама и свим религијским, идеолошким и политичким системима. Оне су променљиве и динамичне друштвене појаве
које зависе од актуелне политичке климе
и политичке моћи оних који их стварају и
спроводе. Такође, зависе од историјских
околности, духа времена, материјалних и
организаторских могућности друштва. У
својој суштини, оне претпостављају формализован и прецизан пројекaт, али и
дају могућност и прилику за креацију и
испољавање инвентивности колектива и
појединца. Суштина светковине је да руши
одређене табуе, али је њена значајна функција и потврђивање и очување друштвеног
поретка.
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Скоро да је увек долазило до напетог раскорака између остварених програма
и празничних жеља исписаних у пратећим
брошурама, лецима и рекламним листићима. Организовање светковина и идеологија празника могу бити у супротности са
стварним утицајем на учеснике. Празник
је најчешће упућен целом народу, свим
групама. Он мора имати јединствен корен
јер је то један од основних разлога његовог
успеха. Веома је битан избор форме, чија
је функција да укаже на културу сећања
и буђење појединца и група за одређену
идеју. Прославе празника треба да усагласе
потребу за деловањем на ментални склоп
појединца и друштвених група и да рационално образложе и докажу вредност
одређених идеала и врлина.
Пројекти идеолошких празника
често нису остваривали своју функцију,
понајвише због сасецања корена из прошлости. Тако су светковине често, поред
образовне и педагошке функције, постајале и средство владања. Наша прошлост је
најбоље сведочанство да су идеолошки
и политички дискурси били терет који је
пред собом уништавао животворност правог свечарског духа. Потреба да се празник
усади у свест и да се тиме истовремено из-

врши трансформација вековних уверења
људи, често је чинила идеологију агенсом
политичке индоктринације.
Традиционално, музеји и архиви су
преузели улогу посредника и комуникатора са публиком. Они преносе и интерпретирају образовне садржаје за учеснике и
отварају простор за приступ посетиоцима.
У савременим условима архиви у свом посредовању користе нове технологије, али и
даље остају традиционална средишта културних збивања и својеврсни комуникациони посредници који шаљу поруку свом
окружењу, публици, чиме се успоставља
процес размене између њихових архивских и документарно-амбијенталних поставки и прималаца. На тај начин архиви
постају места сусрета, укључености, учествовања и интересовања широког круга
људи. Дијалог и комуникативна размена са
посетиоцима представља интерактивност
специфичног типа. Такав образац може
бити необичан, провокативан и занимљив,
што утиче да публика реагује на изложено
са одређеном дозом осећања.
Данас је видљива демократизација
архива, која у први план истиче аутономност посетилаца. Архив је постао место
непосредног сусрета. Савремене изложбе

показују да је дошло до обогаћивања презентације садржаја архивске грађе, што
ојачава образовну димензију која постаје
све значајнија. Ова изложба је најбољи
пример пропагирања културе сећања, али
и својеврсна презентација едукативних
садржаја. Одбир докумената, организација
и ликовно-графичка припрема докумената за излагање, увек је тежак задатак.
Изложба архивске грађе мора бити
до детаља испланирана, а приказана документа треба да поштују не само правила
струке у поставци, већ и естетске принципе и симболе, испуњене значајним садржајима, на шта ова изложба и указује.
Културно-просветна улога архива
је данас једна од најзначајнијих делатности
архива, иако је њихов приоритетни задатак
заштита. Изложба архивских докумената
која је пред нама, представља леп пример
како се проучава и представља архивска
грађа. Упоредо с тим, и као подршка томе,
познавање историје треба да буде стваран
културни квалитет данашњег човека, који
ће му омогућити пуније разумевање себе и
других, и отворити пут међусобном споразумевању.
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ГНООВ Одељење за просвету Нови Сад, доставља обавештење Председништву
ГНООВ-а – Нови Сад, да ће се и даље прослављати верски празници, до доношења
новог Закона о празницима (АВ, Ф. 169 566/1945).
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Распис Покрајинског одбора АФЖ свим
одборима АФЖ са задацима у вези са
прославом 8. марта (АВ, Ф. 338, 7.1.2)
Осмомартовске пароле

(АВ, Ф. 338, 7.1.2; б. г.; б. м.)

25

КПЈ СК Србије – Кикинда, доставља
ПК КПС – Нови Сад анализу прославе
1. маја (АВ, Ф. 334, а.ј. 9177)

26

СПЦ општина у Новом Саду позива ГНООВ
Нови Сад на свечано благодарење поводом
прославе Дана победе, 10. маја 1945. у
Саборној цркви (АВ, Ф. 169, 761/1945)

Инструкције ЦК КПС у вези са прославом
60. рођендана Јосипа Броза Тита
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9184)

Фотографија са прославе Дана младости
(AJ, 377 510 17042, б. г.)

Извештај ПК ССОВ о обележавању Дана младости
у САП Војводини 1987, део документа
(АВ, Ф. 340, ТГ Фестивали рада, музике и културе)

Прослава Дана младости, 1987. године

29

План Савеза бораца НОР-а за обележавање
7. јула (АВ, Ф. 336, а.ј. 645–646).

30

Наређење Штаба III југословенске армије
свим јединицама о организовању смотре и
параде поводом обележавања 7. јула и скица
за смотру III јединице Југословенске армије.

(АВ, Ф. 169, 1235/1945)

(АВ, Ф. 169, 12, 35/1945)
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Распис поводом обележавања
Дана Југословенске армије (АВ, Ф. 333, а.ј. 2451)
Распис ПК КПС Агитпроп комисије са смерницама
за прославу Дана Републике (АВ, Ф. 334, а.ј. 9195)
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Допис у вези са прославом Нове године по узору
на прославу у СССР-у (АВ, Ф. 338, 7.2.8)

Извештај Градског одбора АФЖ Зрењанин
о прослави Нове године (АВ, Ф. 338, 7.2.7)

33

Предлог програма, учесници и позивница за
прославу Нове, 1977. године са другом Титом
(АВ, Ф. 334, ТГ Дочек Нове године са Титом)

Распоред седења и учесници у
програму на дочеку Нове, 1977.
(АВ, Ф. 334)

34

Фотографија из листа „Дневник“, јануар 1977. година

Позивница за дочек Нове, 1977.
У хотелу „Парк“ у Новом Саду
(АВ, Ф. 334)
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36

Фотографија са прославе Дана младости
(АЈ, 377 510 6802)
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ПОПИС ДОКУМЕНАТА

Скраћенице
АВ
АВНОЈ

Архив Војводине
Антифашистичко веће народног ослобођења
Југославије
AJ
Архив Југославије
А.j.
архивска јединица
АПВ
Аутономна Покрајина Војводина
АФЖ
Антифашистичко веће жена
Б. г.
без године
Б. д.
без датума
Б. м.
без места
БМС
Библиотека Матице српске
ГК КПС Градски комитет Комунистичке партије Србије
ГНООВ Главни народноослободилачки одбор Војводине
ГО НФС Градски одбор Народног фронта Србије
Инв. бр. инвентарни број
ЈНА
Југословенска народна армија
КПЈ
Комунистичка партија Југославије
МВ
Музеј Војводине
МИЈ
Музеј историје Југославије
МПУ
Музеј примењене уметности
НОВЈ
Народноослободилачка војска Југославије
НОР
Народноослободилачки рат
Њ. В.
Његово величанство
ОК ССОВ Општинска конференција Савеза
социјалистичке омладине Војводине
Учесница војне параде поводом
обележавања
38 9. маја
(АЈ, 377 510 7849)

Фотографија са слета поводом
обележавања Дана младости
(АЈ, 377 510 6781)

ПК КПС

Покрајински комитет Комунистичке партије
Србије
ПК ССОВ Покрајинска конференција Савеза
социјалистичке омладине Војводине
Пл.
плакат
ПО ЈНОФ Покрајински одбор Јединственог
народноослободилачког фронта
ПО ССРНС Покрајински одбор Социјалистичког
савеза радног народа Србије
СКЈ
Савез комуниста Југославије
СК КПС
Срески комитет Комунистичке партије
Србије
СО ССРНС Срески одбор Социјалистичког савеза
радног народа Србије
СПЦ
Српска православна црква
СРЈ
Савезна Република Југославија
ССРНС
Социјалистички савез радног народа Србије
СССР
Савез Совјетских Социјалистичких
Република
СУБНОР
Савез удружења бораца
Народноослободилачког рата
СФРЈ
Социјалистичка Федеративна Република
Југославија
ТГ
тематска група
УСАОВ
Уједињени савез антифашистичке
омладине Војводине
ФНРЈ
Федеративна Народна Република Југославија
ЦК КПС
Централни комитет
Комунистичке партије Србије
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Уводна документа
Службене новине Краљевине Југославије,
1929, бр. 1884/1885.
1945. април 9, Нови Сад. ГНООВ Одељење
за просвету Нови Сад доставља обавештење
Председништву Главног народноослободилачког одбора Војводине – Нови Сад, да ће се и
даље прослављати верски празници, до доношења новог Закона о празницима.
(АВ, Ф. 169 566/1945)
Службени лист ФНРЈ,
1955, бр. 283/284.
9. МАЈ – ДАН ПОБЕДЕ
Пано бр. 1
1965. мај, Нови Кнежевац. Обавештење Одбора за прославу 9. маја – Дана победе и Културно-просветне заједнице општине Нови
Кнежевац, о програму прославе 20-годишњице Дана победе над фашизмом (АВ, Ф. 425, ТГ
Програми и позивнице за позоришне представе аматерских позоришта).
1975. Нови Сад. Део записника са седнице
Комисије за неговање и развијање традиција
НОР-а Покрајинског одбора СУБНОР-a, одржане 24. марта 1975 (АВ, Ф. 333, ТГ Комиси-
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ја за неговање и развијање револуционарних
традиција НОР-а).
1945. мај 9, Нови Сад. СПЦ општина у Новом
Саду позива ГНООВ Нови Сад на свечано благодарење поводом прославе Дана победе, које
ће се одржати 10. маја 1945, у Саборној цркви.
(АВ, Ф. 169, 761/1945)
Плакат поводом прославе 9. маја
(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.; б. г.)
Војна парада (AJ, 377 510 7996, б. г.)
Војна парада (AJ, 377 510 7850, б. г.)
Пано бр. 2
Војна парада (AJ, 377 510 7844, б. г.)
Пано бр. 3
Чланак из листа Слободна Војводина,
9. мај 1946. година.
Пано бр. 4
Чланак из листа Политика,
9. мај 1945. година.
Пано бр. 5
Прослава 9. маја (AJ, 377 510 7849, б. г.)
Пано бр. 6
Чланак из листа Комунист, 1975. година.

1. МАЈ – МЕЂУНАРОДНИ
ПРАЗНИК РАДА
Пано бр. 7
Предлог програма Агитпропа ПО ЈНОФ за
Војводину, у вези са прославом 1. маја.
(АВ, Ф. 338, 7. 3. 1; б. г.)
1948. април 10, Суботица. Записник са седнице ГО НФС Суботица у вези са организовањем
прославе 1. маја у Суботици и околним местима (АВ, Ф. 336, а.ј. 2288).
1944. април–мај, Нови Сад. Глас омладине
– лист антифашистичке омладине, чланак о
прослави 1. маја (АВ, Ф. 337, ТГ Такмичења
УСАОВ-а).
1948. Извештај о прослави 1. маја у АП Војводини – део документа.
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9171)
1946. Првомајске пароле
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9168, б. м.)
1946. април 10, Нови Сад. Распис ПК КПС
за Војводину Нови Сад, Агитпроп комисија –
смернице за прославу 1. маја.
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9169)
Плакат поводом прославе 1. маја
(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.; б. г.)

Прослава 1. маја у Суботици.
(МВ, Фото-збирка инв. бр. 1336а, б. г.)
Прослава 1. маја
(МВ, Фото-збирка инв. бр. 1489, б. г.; б. м.)
Пано бр. 8
Чланак из листа Дневник
1, 2. и 3. мај 1953. година.
Пано бр. 9
1948. април 29, Нови Сад. Извештај активисткиња АФЖ-а „Како се спремају на Први мај
новосадске антифашисткиње“.
(АВ, Ф. 338, 7. 3. 9)
1952. мај 12, Кикинда. КПЈ Срески комитет
Србије Кикинда, доставља ПК КПС Нови Сад
анализу о прослави 1. маја.
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9177)
Део концепта за говор о значају 1. маја
(АВ, Ф. 336, а.ј. 766, б. г.)
Плакат поводом прославе 1. маја
(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.; б. д.; б. м.)
Парада поводом прославе 1. маја
(AJ, 377 510 17024, б. г.; б. м.)
Прослава 1. маја (фотографија у прив. вл.)
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1945. Прослава 1. маја (AJ, 377 510 BS, б. м.)
Чланак из листа Слободна Војводина
3. мај 1947. година.
Пано бр. 10
Плакат поводом прославе 1. маја
(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.; б. г.; б. м.)
Пано бр. 11
1945. април 9, Нови Сад. Агитпроп Покрајинског одбора ЈНОФ за Војводину доставља
Покрајинском одбору АФЖ Нови Сад, смернице за прославу 1. маја.
(АВ, Ф. 338, 7. 3. 1)
1961. април 27, Суботица. СО ССРНС Суботица доставља ПО ССРНС Нови Сад информацију о припремама за прославу 1. маја.
(АВ, Ф. 336, а.ј. 2905–2918)
1949. мај, Кула. Извештај о прослави 1. маја у
Кулском срезу (АВ, Ф. 336, а.ј. 990).
Плакат поводом прославе 1. маја
(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.; б. г.; б. м.)
Прослава 1. маја
(AJ, 377 510 17019, б. г.; б. м.)
Прослава 1. маја
(AJ, 377 510 17023, б. г.; б. м.)
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25. МАЈ – ТИТОВА ШТАФЕТА
(1945–1956)
Пано бр. 12
1949. април, Нови Сад. Распис КПЈ ПК КПС
за Војводину упућен среском и градском комитету КПС у вези са смерницама за прославу
Титовог рођендана (АВ, Ф. 334, а.ј. 9183).
1949. април, Нови Сад. Војвођански фискултурник од 25. априла 1949, часопис Покрајинског одбора Фискултурног савеза Војводине –
део документа (АВ, Ф. 334, а.ј. 9183).
1949. април, Нови Сад. План кретања Титове
штафете у АП Војводини 1949. године.
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9183)
1952. План проласка Титове штафете кроз
Војводину (АВ, Ф. 213, а.ј. 8740).
1945. мај 17, Нови Сад. ПК КПС за Војводину,
Агитпроп комисија, шаље распис свим окружним комитетима КПС у Војводини у вези са
организовањем прославе Титовог рођендана.
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9181)
1952. мај 6, Београд. ЦК КПС шаље инструкције ПК КПС Нови Сад у вези са прославом 60.
рођендана Јосипа Броза Тита.
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9184)

Штафета у Београду
(МВ, Фото-збирка инв. бр. 14722, б. г.)
25. МАЈ – ДАН МЛАДОСТИ (1957–1980)
Пано бр. 13
1959. мај 9, Нови Сад. Распис Народне омладине Нови Сад свим општинским комитетима
Народне омладине о припремама за прославу
Дана младости (АВ, Ф. 340, ТГ Омладинске
манифестације).
1980. Концепција обележавања Дана младости
после Титове смрти – део документа.
(АВ, Ф. 336, 122–1/1)
1959, Бечеј. Правила за одржавање фестивала
дечијих позоришта и позоришта лутака под
називом Мајске игре у Бечеју (АВ, Ф. 528, ТГ
Материјали у вези са фестивалом дечијих аматерских позоришта Мајске игре).
1957. март 11, Нови Сад. Програм прославе
Среског штаба за прославу Дана младости –
део документа (АВ, Ф. 340, ТГ Омладинске манифестације).
[195?] У част рођендана друга Тита – Дана младости, сеоске, радничке и средњошколске игре
1957, плакат (БМС, Пл. V 1838).
[197?] Поздрав младости, 25. мај 1975, плакат
(БМС, Пл. V 1639).

Прослава Дана младости
(АВ, Ф. 340, кут. 342, б. г.)
Прослава Дана младости
(АВ, Ф. 340, кут. 342, б. г.)
Прослава Дана младости
(AJ, 377 510 6795, б. г.)
Прослава Дана младости
(AJ, 377 510 6885, б. г.)
25. МАЈ – И ПОСЛЕ ТИТА – ТИТО
(1981–1987)
Пано бр. 14
1987. јуни, Нови Сад. Извештај ПК ССОВ о
обележавању Дана младости у САП Војводини
у 1987, део документа (АВ, Ф. 340, ТГ Фестивали рада, музике и културе).
1981. фебруар, Београд. Сценарио завршне
свечаности Савезног одбора за прославу Дана
младости, део документа (АВ, Ф. 340, ТГ Фестивали рада, музике и културе).
1988, Нови Сад. Извод из записника са 40. седнице Председништва ПК ССОВ одржане 15.
1. 1988, на којој је подржана нова концепција о
прослављању Дана младости.
(АВ, Ф. 340, 04-74/1988)
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1987, Београд. Улазница за свечаност која је
одржана на стадиону ЈНА, поводом прославе
Дана младости (АВ, Ф. 336, 120-36/1).
[198?] Прослава Дана младости (МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.)
[198?] Програм обележавања седам дана младости ‘84, ОК ССОВ Кикинда, плакат.
(БМС, Пл. V 1673)
Прослава Дана младости
(AJ, 377 510 6781, б. г.)
Прослава Дана младости
(AJ, 377 510 6866, б. г.)
Прослава Дана младости
(AJ, 377 510 6802, б. г.)
Прослава Дана младости
(АВ, Ф. 340, кут. 342, б. г.)
Прослава Дана младости
(фотографија у прив. вл.)
Пано бр. 15
Прослава Дана младости
(АЈ, 377 510 6889, б. г.)

4. ЈУЛИ – ДАН БОРЦА
7. ЈУЛИ – ДАН УСТАНКА
Пано бр. 16
1948. јуни 25, Нови Сад. ПК КПС за Војводину шаље ГК КПС Суботица упутство у вези са
прославом 7. јула (АВ, Ф. 334, а.ј. 9187).
1946. Записник са састанка ПК КПС за Војводину, 16. јули 1946 (АВ, Ф. 531, а.ј. 183).
1949. јуни 23, Нови Сад. ПК КПС за Војводину шаље среским и месним комитетима КПС
смернице за прославу 7. јула.
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9188)
1945. јули 5, Нови Сад. Наређење Штаба III
југословенске армије свим јединицама о организовању смотре и параде поводом обележавања 7. јула – део документа.
(АВ, Ф. 169, 1235/1945)
1945. јули 7, Нови Сад. Прослава 7. јула у Новом Саду (МВ, Фото-збирка инв. бр. 16034).
Пано бр. 17
[195?] Извештај о прослави 7. јула у Војводини – део документа; Пароле поводом прославе
Дана борца (АВ, Ф. 336, а.ј. 990).
1951. март 27, Нови Кнежевац. План прославе 7. јула Савеза бораца НОР-а, Среског одбора новокнежевачког (АВ, Ф. 336, а.ј. 645–646).
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1989. јуни 26, Нови Сад. Резиме са консултативног састанка ПК ССРНВ поводом обележавања 4. и 7. јула и годишњице свих значајних
догађаја из НОР-а и социјалистичке револуције у Војводини (АВ, Ф. 336, 120-61/1).
1950. јули 3, Нови Сад. Извештај ПК КПС за
Војводину о припремама за прославу 7. јула
у Војводини, достављен ЦК КПС, Управи за
пропаганду и агитацију Београд.
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9191)
1986. Програм прославе Дана борца и Дана устанка народа и народности СР Србије, Одбор
за прославу – плакат (БМС, Пл. V 3557).
Плакат поводом прославе Дана устанка
(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.; б. г.; б. м.)
[198?] Плакат поводом прославе Дана устанка
(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.; б. м.).
22. ДЕЦЕМБАР – ДАН ЈНА
Пано бр. 18
1989. децембар 4, Нови Сад. Ставови са заједничке седнице Координационог одбора Републичког комитета ССРН Србије за неговање
револуционарних традиција и прославе, и
Комисије Републичког одбора СУБНОР-а Србије за неговање револуционарних традиција

НОР-а, о припремама за прославу Дана ЈНА
(АВ, Ф. 336, 120-82/1).
1947. децембар 13, Нови Сад. Покрајински
Иницијативни одбор Савеза бораца НОР-а
за Војводину, Нови Сад, доставља распис
среским иницијативним одборима Савеза бораца НОР-а у вези са прославом Дана Југословенске армије 22. 12. (АВ Ф. 333, а.ј. 2451).
1949. јануар 24, Сомбор. Извештај Градског
одбора АФЖ о прослави Дана армије.
(АВ, Ф. 338, 7. 3. 11)
Плакат поводом обележавања 22. децембра,
Дана ЈНА (МПУ, Београд, Одсек за сав. прим.
ум.; б. г.)
[196?] Прослава 22. децембра Дана ЈНА, Одбор
за прославу – плакат (БМС, Пл. V 1484).
Чланак из листа Комунист, 19. 12. 1977. година.
29. НОВЕМБАР – ДАН РЕПУБЛИКЕ
Пано бр. 19
Чланак из листа Борба, 29. новембар 1948. година.
Пано бр. 20
1946. новембар 22, Нови Сад. Распис ПК КПС
Агитпроп комисије свим среским и градским
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комитетима о смерницама за прославу Дана
Републике (АВ, Ф. 334, а.ј. 9195).

[196?] Дан Републике – плакат
(БМС, Пл. V 2576).

1957, Сомбор. Плакат Народног позоришта
Сомбор поводом прославе Дана Републике.
(АВ, Ф. 425, кутија 74)

1949. новембар 25, Нови Сад. Програм поводом отварања Радио-станице Нови Сад, 29. новембра 1949. (АВ, Ф. 334, кут. 1977).

1950. новембар 18, Нови Сад. Распис КПЈ,
Покрајинског комитета КПС за Војводину,
среским и градским одборима КПС о начину
организовања прославе 29. новембра.
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9203)

Пано бр. 22
1984. Програм прославе 29. новембра – Дана
Републике, Општинска конференција ССРНВ
Србобран – плакат (БМС, Пл. IV 2432).

1951. новембар, Нови Сад–Рума. План Агитпропа за прославу Дана Републике;
СК КПС Нови Сад шаље ПК КПС за Војводину
план прославе Дана Републике. Планови прославе Дана Републике у Иригу и Путинцима
који шаље Срески комитет КПС Рума – део документа (АВ, Ф. 334, а.ј. 9199).
Пано бр. 21
Део реферата о значају и обележавању 29. новембра (АВ, Ф. 334, а.ј. 9204, б. г.; б. м.)
1949. новембар 29, Нови Сад. Свечана академија у Новом Саду поводом прославе Дана Републике (МВ, Фото-збирка, инв. бр. 17514).
1949. новембар 29, Нови Сад. Прослава Дана
Републике (МВ, Фото-збирка, инв. бр. 17517).
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1976. Дан Републике 29. новембар – плакат
(БМС, Пл. V 2148).
Лист Комунист, 27. новембар 1987. година.
1981, Нови Сад. Програм свечане приредбе
поводом 40-годишњице Револуције у организацији ПК ССРН Војводине и Градске конференције ССРНВ Нови Сад.
(АВ, Ф. 336, 120/1981)
1985. јануар, Нови Сад. Прослава 29. новембра (АВ, Ф. 336, 120-5/1).
Пано бр. 23
Чланак из листа Борба, 29. и 30. новембар и 1.
децембар 1952. година.

31. ДЕЦЕМБАР – НОВА ГОДИНА
Пано бр. 24
1950. јануар 3, Зрењанин. Градски одбор АФЖ
Зрењанин шаље Покрајинском одбору АФЖ
извештај са прославе Нове године.
(АВ, Ф. 338, 7. 2. 7)
[194?] Извештај учитељице Основне школе бр.
12 о прослави Нове године.
(АВ, Ф. 338, 7. 2. 1; б. м.)
1948. децембар 13, Нови Сад. Покрајински одбор АФЖ за Војводину шаље распис среским и
градским одборима АФЖ-а у вези са начином
прослављања Нове године, по узору на прославу у СССР-у (АВ, Ф. 338, 7. 2. 8).
1949. децембар 16, Зрењанин. Градски одбор
АФЖ Зрењанин, шаље Покрајинском одбору
АФЖ план за прославу Нове године.
(АВ, Ф. 338, 7. 2. 7)
Чланак из листа Политика
6, 7. и 8. јануар 1945. године.
Чланак из листа Дневник
1. и 2. јануар 1953. године.
Прослава Нове године (фотографија у прив. вл.)

Пано бр. 25
1976, Нови Сад. Документација у вези са организовањем дочека Нове године са председником СФРЈ Јосипом Брозом Титом – предлог
програма ПК СКВ Покрајинског протокола.
(АВ, Ф. 334, ТГ Дочек Нове године са Титом)
1976, Нови Сад. Документација у вези са организовањем дочека Нове године са председником СФРЈ Јосипом Брозом Титом – предлог
јеловника за 31. децембар 1976. године.
(АВ, Ф. 334, ТГ Дочек Нове године са Титом)
1976, Нови Сад. Документација у вези са организовањем дочека Нове године са председником СФРЈ Јосипом Брозом Титом – шема
програма (АВ, Ф. 334, ТГ Дочек Нове године
са Титом).
1976, Нови Сад. Позивница, распоред седења
и учесници у програму на дочеку Нове, 1977.
са председником СФРЈ Јосипом Брозом Титом
(АВ, Ф. 334, ТГ Дочек Нове године са Титом).
Пано бр. 26
Чланак из листа Дневник, јануар 1977. године.
Пано бр. 27
[196?] Плакат за новогодишњу лутрију
(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.; б. м.).
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8. МАРТ – МЕЂУНАРОДНИ
ПРАЗНИК ЖЕНА
Пано бр. 28
[1945] Распис Покрајинског одбора АФЖ свим
одборима АФЖ о задацима везаним за прославу 8. марта (АВ, Ф. 338, 7.1.2).
1945. фебруар 17, Нови Сад. Допис Покрајинског одбора АФЖ за Војводину – кратко упутство у вези са припремом прославе Међународног дана жена (АВ, Ф. 338, 7. 1. 2).
1947, Зрењанин. Позивница и плакат за Свечану академију коју приређује Градски одбор
АФЖ Зрењанин, поводом прославе 8. марта.
(АВ, Ф. 338, 7. 1. 17.)
Осмомартовске пароле
(АВ, Ф. 338, 7. 1. 2; б. г.; б. м.)
1948. фебруар 16, Сремска Митровица.
Срески одбор АФЖ Сремска Митровица, шаље
Покрајинском одбору АФЖ за Војводину, програм прославе 8. марта (АВ, Ф. 338, 7. 1. 34).
[194?] Градски АФЖ у Суботици приређује
свечану академију и забаву поводом Дана међународне борбене солидарности свих жена.
(БМС, Пл. V 40)
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Плакат поводом прославе 8. марта
(МИЈ, Београд, 93. III 4-93 a, b; б. г.)
Прослава 8. марта (фотографија у прив. вл.)
Пано бр. 29
Нотни запис химне Хеј Словени и Химне жена
– Окружни одбор АФЖ за северни Банат.
(АВ, Ф. 338, 7. 1. 2; б. г.; б. м.)
1949. март 25, Бегеј. Извештај о прослави 8.
марта у Бегејском срезу (АВ, Ф. 338, 7. 1. 10).
1948. март 19, Нови Сад. Срески одбор АФЖ
Нови Сад, доставља Покрајинском одбору
АФЖ Нови Сад, извештај о прослави 8. марта
у Новосадском срезу (АВ, Ф. 338, 7. 1. 24).
1949, Бачка Топола. Срески одбор АФЖ Бачка Топола – преглед планираних и извршених обавеза у част такмичења организованог
поводом прославе 8. марта (АВ, Ф. 338, 7. 1. 9).
Плакат АФЖ Сомбор – свечана академија поводом прославе 8. марта (АВ, Ф. 338, 7. 1. 2; б. г.)
Плакат поводом прославе 8. марта
(МИЈ, Београд, 94. III 4-94, б. г.)
Плакат поводом прославе 8. марта
(МИЈ, Београд, 95. III 4-95, б. г.)

Корица:
Фотографија са прославе Дана младости
(AJ, 377 510 6889)
Унутрашњост корица:
1. Плакат поводом прославе 8. марта
(МИЈ, Београд, 93. III 4/93а, б)
2. Плакат поводом прославе 1. маја
(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.; б. г.; б. м.)
3. Фотографија са првомајске параде
(AJ, 377 510 17024)
4. План кретања Титове штафете у АП Војводини
(АВ, Ф. 334, а.ј. 9183)
5. Фотографија са дочека Титове штафете
(МВ, Фото-збирка инв. бр. 14722, б. г.)

Плакат поводом прославе Дана армије

(МПУ, Београд, Одсек за сав. прим. ум.)
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