
ПОЛЕЗНИ ИНФОРМАЦИИ:

Климат
Климатът е умерено-континентален и континентален. 
Средната годишна температура е 10,9˚C. Средните 
годишни валежи са 578 мм / м². 

Населението
Според последното преброяване на населението през 
2011 г., Нови Сад има 341,625 жители.

Електрическата  мрежа  е  
220 V, 50 Hz

Временната зона е
GMT + 1

Кода на Сърбия е 
381, Нови Сад (0) 21 международни разговори от Сърбия  
00 (код на държавата) (код на населеното място) 

Валута
динар RSD 1 динар = 100 (пари) стотинки

Градски транспорт 
ГСП (обществен) транспорт, цената на билета за  
еднократно ползване е 65 РС динара. Такси: стартна 
цена от 85 РС динара, градски превоз от 52  РС динара/км  
(цените подлежат на промяна).

Важни телефонни номера
Пожарна команда              193
Бърза помощ             194
Пътна помощ  (AMSS)            1987
Клиничен център             +381 (0) 21 48 43 484
Институт - Сремска Каменица     +381 (0) 21 48 05100
ЖП гара              +381 (0) 21 443 200
Автогара              +381 (0) 21 444 021 444 022
Обществен транспорт - информация   +381 (0) 21 527 399
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ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИИ:
Туристически информационен център.   

Булевард Михайло Пупин 9,
Tel: +381 21 421- 811, 

от понеделник до петък: 07.30-15.30 ч

„Йеврейска улица“  № 10, 
Tel: +381 21 6617-343, 6617-344 

от понеделник до петък: 07.30-17.00 ч 
Събота: 09:00 до 14:00 ч

E-mail: tons@novisad.travel
www.novisad.travel

Град с много традиции и култура, град  който грежливо пази 
културното си наследство, но и спокойната  си амосфера. Този 
град се гордее с епитета за мултинационална, мултикултурна 
и мултирелигиозна столица. Тука разликите и разнообразието 
се възприемат като предимство. Също така, Нови Сад 
представлява град на науката и изкуството. Университета 
в Нови Сад  има деветнайсет факултета, Асоциация  на 
Центровете за интердисциплинарни и мултидисциплинарни 
студии и проучвания, специализирани институти и катедри. В 
Нови Сад има множество музеи и галерии, в които се сменят 
културни събития, манифестации, изложби и постановки.  
Центърът на града е с атрактивно  старо градско ядро, 
престижния  Новосадски панаир  е домакин на редица 
световно известни фестивали и манифестации. Разположен 
е на река Дунав с Крепостта, чийто строеж е завършен през 
XVIII  век, Нови Сад се намира на кръстопътя  на най-важните  
пътища, близо е  до “святата” Фрушка гора. В периферията на 
града са чифлици, Фрушкогорските  лозя, Националния  парк 
“Фрушка гора”, което е условие за наслаждаването с  всички 
сетива.  

Добре дошли в Нови Сад

НАЙ- ПОСЕЩАВАНИТЕ СЪБИТИЯ:

АПРИЛ, НОЕМВРИ: СЕДМИЦА НА МОДАТА
         (SERBIA FASHION WEEK)
АПРИЛ:  НОМУС (Международен фестивал на  
                  класическата музика)
  ФРУШКОГОРСКИ МАРАТОН 
МАЙ:   СЕЛСКОСТОПАНСКИ  ПАНАИР
             Стерийно ПОЗОРИЕ (Театрален фестивал)
ЮНИ:   ТАМБУРИЦА ФЕСТ 
  ЗМАЙЕВИ  ДЕТСКИ  ИГРИ (Детски  фестивал)
  ИНТЕРФЕСТ (Фестивал на виното)
ЮЛИ:    ЕГЗИТ (EXIT) (Музикален фестивал)
  МЛАДЕЖКИ ПАНАИР (OPENS YOUTH FAIR)
  (Панаир на младежкия туризъм)
АВГУСТ:  ДНИ НА БРАЗИЛИЯ (Самба фестивал в Нови Сад)
СЕПТЕМВРИ: ГРАДИЧ ФЕСТ /ГРАДЧЕ ФЕСТ (Международен 
фестивал на уличните музиканти)
ОКТОМВРИ: НОВОСАДСКИ ОКТОБАРФЕСТ /НОВОСАДСКИ 
          ОКТОМВРИ ФЕСТ
НОЕМВРИ:  (JAZZ)  ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ
ДЕКЕМВРИ:  ПОСРЕЩАНЕ НА ДВЕ НОВИ ГОДИНИ 

МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

1   МУЗЕЯТ НА ГРАД НОВИ САД
Адрес: „Петроварадинска  тврджава“  №  4
Изложба:   Нови Сад от 18–20 век;
Подземни военни  галерии.
Колекции и депанданси:
Колекция на чуждестранното  изкуство 
(„Дунавска“ №  29);
Изложба на родния край - Сремски Карловци 
(„Патриярх  Райачич“ №  16, гр. Сремски 
Карловци);
Изложба в памет на  Йован Йованович Змай, 
(„Йован Йованович  Змай“ №  1,гр. Сремска 
Каменица); www.museumns.rs

2   МУЗЕЯТ НА ВОЙВОДИНА  
Адрес: „Дунавска улица“ №  35-37.
Изложба:  запазени следи от материалната 
и духовна култура на територията на 
Войводина от епохата на палеолита до 20-ти 
век. www.muzejvojvodine.org.rs 

3  МУЗЕЙ НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО
Адрес: ул. „Дунавска“  №  37. 
Изложба: произведения на съвременното 
изкуство.
www.msuv.org  
 
4   ПРИРОДНО-НАУЧНА СБИРКА ЗА ЗАЩИТА 
НА ПРИРОДАТА   НА ИНСТИТУТА НА 
АВТОНОМНА  ОБЛАСТ ВОЙВОДИНА 
Адрес: „Радничка“ № 20а.
Изложба:  природното наследство на 
Войводина. www.pzzp.rs

5   ГАЛЕРИЯ НА МАТИЦА СРЪБСКА  
Адрес: „Площад  Галерия 1“.  Изложба:  
Сръбска живопис и графика от 17 до 20 век. 
www.galerijamaticesrpske.rs 
 
6   СПОМЕН – КОЛЕКЦИЯ ОТ  ПАВЛЕ БЕЛЯНСКИ 
AАдрес:  „Площад Галерия 2“ .  Изложба: 
Колекция  на сръбското изкуство от първата 
половина на ХХ век.
www.pavle-beljanski.museum 

7   ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ, ПОДАРЪК- 
КОЛЕКЦИЯ НА РАЙКО МАМУЗИЧ 
Адрес: „Васа Стайич“ № 1.  Изложба:  
колекция от творби на съвременни 
югославски художници.
www.galerijamamuzic.org.rs

ДУНАВСКА УЛИЦА

TRG SLOBODE

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
338.48(497.113 Novi Sad)(084.3)
ISBN 978-86-80962-47-4 
COBISS.SR-ID 324332551

EXIT

OPENS YOUTH FAIR

NOMUS SERBIA FASHION WEEK

ДНИ НА БРАЗИЛИЯ

Нови Сад
ТУРИСТИЧЕСКИ  ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

Eвропейска младежка столица 2019
Европейска столица на културата 2021

НОВИ САД ИСТОРИЯ приложение 

Вашият личен екскурзовод през 
забележителностите на Нови Сад
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1   СКУПЩИНАТА НА ГРАДА
Това е монументално неоренесансово  здание, построено 
през 1895 година на „Площата на свободата“. Тази импресивна 
сграда  с четири купола и кула на   чийто   връх се намира балкон, 
изградена е от Джердж Молнар.  По времето  когато  сградата 
е възникнала, на върха на култа е поставена камбана за 
случай на  тревога при пожар. Камбата, която новосаджаните  
са наричали „Матилда“ е претопена по военно време. Най- 
впечатляващите елементи на тази сграда са алегоричните 
фигури, дело на новосадския скултор Юлио Анике.

2  РИМОКАТОЛИЧЕСКАТА  ЖУПАНИЙСКА ЦЪРКВА НА  ИМЕТО  
МАРИЯ
Известна е като катедрала, построена в неоготически стил 
по проекта на Джерд Молнар, между  1893  и 1895 година. 
Тази трикорабна базилика е  с височина  от 73 метра, което 
я прави най-високия религиозен обект в  града. В църквата 
се намират  четири олтара, а  главният е украсен с тиролска 
резба. Прозорците са украсени с витражи, изработени в Пеща, 
а на тях се намират библийски сцени и гербове на прочутите 
новосадски католически семейства. В църквата има орган от 
1895 година, а понастоящем  в нея се организират и отговарящи 
концерти.

3 ДВОРЕЦЪТ НА ВЛАДИКАТА НА БАЧКАТА ЕПАРХИЯТА НА 
СРЪБСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
Той винаги се е намирал на кръстовището на улиците „Змай 
Йовина“ и „Дунавска улица“. Сградата на стария дворец 
е построена през 1741 година, а разрушена е по време на 
обстрелването  на Нови Сад от Петроварадинската  крепост 
по време на Бунта пред 1849 година. Дворецът на владиката 
е забележителна, представителна сграда построена в  
електичен стил, смесица от  романтизъм и сецесионизъм, а 

ЛЕГЕНДА:
3 ДЕТЕЛИНАРА – ПЕТРОВАРАДИНСКА  КРЕПОСТ
4 ЖП ГАРА – ЛИМАН IV
8 НОВО НАСЕЛЕНО МЯСТО – ЩРАНД
61,62  АВТОБУСНА  СПИРКА – СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

особена неповторимост и придават  декоративните елементи 
на фасадата,  дело на Юлио Аника.

4   СРЪБСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА  СВЕТИ ГЕОРГИ - СЪБОРНА 
Посветена  на  свети Георги,  представлява най-значителния и 
най- найголям православен храм в Нови Сад. Съборният  храм 
е еднокоръбна сграда с тричленен олтарен абсид и висока  
необарокова камбанария на западната  фасада. Църквата 
е завършена през 1853 година. Вътрешността на църквата е 
укарсена с витражи, което допринася  за общото впечатление  
за разкошност,  което завладява посетителите. В двора на 
църквата се намира най-стария  запазен  паметник на Нови 
Сад- Богоявленския  кръст от розов мрамор.

5   ДУНАВСКА  УЛИЦА
Това е една от най-старите  улици в пешеходната зона,  свързва 
брега на Дунав и улица  „Змай Йовина“. Започва с най-старата 
къща в града „Къщата при белия лъв“ и  Градската библиотека.  
В многобройните   пасажи се крият магазини за сувенири, 
сладкарници и ресторанти.

6  „МАТИЦА  СРЪБСКА“ 
Най-старата и най-изтъкната културна и научна институция 
при сърбите. Основана е през 1826 година в Будапеща, а 
в Нови Сад е преселена през 1864  година. Издателската 
дейност  е била една от най-значителните дейности, за което 
свидетелствува „Летописът  на Матица сръбска“ най-старото  
литературно списание в света, което  последователно  се 
издава от 1824  година. Днес в  състава на Матица сръбска се 
намира  Библиотеката  и Галерията на Матица сръбска.

7   СИНАГОГА  
Една от четирите синагоги, които днес съществуват в Сърбия. 
Комплексът  на Синагогата са и съпровождащите я  сгради 

ТОП 10 АТРАКЦИИ: с училището и Еврейската община, построени  от 1906  до  
1909  година по проекта на пещенския архитект  Липота  
Баумхорн. Новосадската Синагога  е трикорабна сграда  
над  чиято централна част  се издига   купол с височина от 
40 метра. Целият комплекс е построен в стил сецесия, а 
фасадата е украсена с орнаменти. 

8  ПЕТРОВАРАДИНСКА  КРЕПОСТ 
Никога не е била покорена, Петроварадинската крепост  
е  – „Гибралтар на Дунав“,  изградена  между 1692  и 1780  
година по системата на маркиз Себастиян Вобан. Крепостта 
има Горен и Долен град (Подград).  В Горния град  доминира 
Кулата с часовник , като голямата стрелка  показва часовете, 
а малката минутите. Една от най- впечатляващите постройки е 
и Леополдовата порта с фасада в стил барок  и висящ мост. На 
нея се намира герб и девиза на Хабзбурската монархия“Viribus 
unitis” (Със сдружени сили). Подземните  военни галерии 
представляват  четириетажната  комуникационно-
отбранителна система с дължина от  16 км.  Галериите  са  
единствена атракция на Петроварадинската  крепост.  Те са 
достъпни за посетителите с помощта на специализирани 
водачи  от службата на Музея на Град Нови Сад.

91  КИТАЙСКИ  КВАРТАЛ 
Това е  пространство за любителите на пънк, рок и метъл 
музиката, както и за  разнообразни програми и други 
събития свързани с авангарда и алтернативата. 

92  ХУДОЖЕСТВЕН  КРЪГ   
Това е най-голямата неформална колония  от творци в 
света, тъй като на територията на Петроварадинската 
крепост повече от  петдесет  години се събират над 200 
творци, предимно художници.

93  КЦ 13
Културният център  CK13 е седалище  за алтернативни и  нови  
програми, които кореспондират с  публиката с авангарден 
сензибилитет и различен идентитет. 

10  ЩРАНД 
Това е най-популярният  градски плаж, който е уреден и 
отворен за посетителите още през 1911 година.  Днес това 
е цял малък град, който се простира по протежение на 
700 метра пясъчен плаж. Един от най-хубавите плажове 
на Дунав е оборудван с необходимата инфраструктура 
за приятното и отговарящо прекарване на посетителите. 
През лятото Щранд е един от най-оживените  места в Нови 
Сад, където се провеждат спортни състезания, концерти и 
фестивали.

ГРАДСКА КЪЩА

ПЕТРОВАРАДИНСКА  КРЕПОСТ 

Планетарий Железопътна  гара

Културен център Автогара

Университетски  кампус Такси спирки 

Панаир Нови Сад
Паркинг за частни 
автомобили

Болница Поща

СПЕНС Пазар

Полиция WC / тоалетна

Туристически
информационни центров

Интернет  кафене

ЛЕГЕНДА

WiFi

Мрежа:  EVROPSKAPRESTONICAKULTURE2021
потребителско  име: opens2019
парола: opens2019


