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Поштовани пријатељи након свечаног отварања Европске престонице културе 13. 

јануара организујемо и прославу која почиње концертима широм града, а наставља се 14. 

јануара у Културним станицама програмима којима се симболично осврћемо на 

традиционалну српску славу, наше прво културно добро убројено у регистар 

нематеријалног културног наслеђа Унеска. 

 

Наше културна станица обележиће стару традицију, али на нов начин – уз песму хора, 

музику тамбураша и изложбу фотографија. Уједно, у војвођанској средини слава 

подразувема добродошлицу свим комшијама, пријатељима, ужој и широј породици, 

стога ће, Нови Сад, отворити врата својих културних станица за све, како како бисмо, у 

посебном, модерном амбијенту, заједно означили ову традиционалну свечаност. 

 

Негујући изворни облик славе, приредба ће започети 14. јануара у 19 часова, обредом 

оца Драгана освештавања жита, резањем колача и молитвом. Овај чин прати програм 

црквеног хора који, изводећи тропаре, амбијенту поклањају посебну свечану ноту и 

духовну димензију. Након обреда, кум славе приступа такозваном „дизању славе” – 

наздравља слави уз здравицу. 

 

Сви присутни искусиће традиционалну трпезу, након чега следи неизоставан музички 

део прославе у виду тамбурашког оркестра „Бриле“ који ће увесељавати све присутне до 

22,00 часова. Програм није седећег типа тако да гости могу да улазе и излазе и служе се 

како буду желели. 

 

Посетиоци могу да виде и изложбу фотографија светски признатог графичког дизајнера 

Павела Суровог. Његов рад представља специфичну реинтерпретацију нематеријалног 

културног наслеђа, која смело компонује традиционалне елементе, приказујући их у 

новом, модерном светлу. 

 

У оквиру програма 15. јануара, другог дана славе, чланови нашег културно уметничког 

друштва приређују нам сплетове народних игара и доносе звук орске, вокалне и 

инструменталне традиције прилагођене њиховом узрасту. Њихови наступи баве се и 

приказивањем улога деце у зимском циклусу традиционалних и верских обичаја као што 

су коринђање, пијукање или материце. Осим наступа дечијих ансамбала и оркестара,на 

платоима испред културних станица у знаку интеркултуралности организује се мали 

базар рукотворина. Програм 15.01 почиње у 10 часова. 

 

За ову прилику су, такође првог дана славе, испред културних станица постављени 

штандови са топлим напицима. Куваном ракијом, вином и чајем. 

 

Маска је обавезна. Улаз је слободан. 

 

срдачно 

Младен Лујић 
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