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У релазацији изложбе коришћена је документација:
Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Покрајинског завода за заштиту споменика кул-
туре, Музеја Војводине, Рукописног одељења Матице 
српске, Позоришног музеја Војводине, Историјског 
архива у Новом Саду, Музеја Града Новог Сада, Жупне 
цркве Имена Маријиног, Гордане Буловић, историчара-
кустоса, Алексеја Арсењева, истраживача прошлости 
руске заједнице у Војводини.

Реализацију изложбе помогла  
Управа за културу Града Новог Сада.



Завод за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада изложбом Трг Слободе – срце 
града жели да подсети, али и упозна Ново-

сађене и пријатеље града на велику културно – 
историјску вредност централног градског трга.

Изложба приказује три века прошлости централ-
ног градског простора. Кроз причу о некадашњим 
и постојећим објектима који се на тргу налазе - 
њиховој стилској, историјској и архитектонској 
вредности, испричан је и по неки детаљ самог 
живота који се одвијао на том простору у проте-
клим вековима. Аутори изложбе определили су се 
за најважније, јер је  једном изложбом немогуће 
приказати све из богате прошлости  срца града.

На Тргу Слободе налазила се прва градска кућа 
у Новом Саду, први биоскоп, прва штедионица, 
прва апотека, прва синагога, ексклузивне гости-
онице, хотели, посластичарнице, импресивна не-
оготичка црква... На Тргу је била и највећа пија-
ца, највећи јавни споменик у чијем залеђу је по-
дигнут споменик Светозару Милетићу. За време 
Буне, штаб царских трупа је био смештен на Тргу; 
12. јуна 1849. године, град је   засут топовском 
паљбом са Тврђаве и Мостобрана, чиме је и Трг 
потпуно уништен. Објекти који су подигнути после 
1850. године припадају репрезентатвним здањи-
ма какве налазимо у већим средњеевропским 
градовима, а истинска модернизација настављена 
је и у годинама после Првог светског рата.Одлука 
о присједињењу Србији донета је управо ту 1918. 
године. Са Трга је кренула последња Штафета 
младости 1980. године.

Трг Слободе је Одлуком владе Републике Србије 
2008. године, заштићен као део просторно кул-
турно - историјске целине Старог језгра Новог 
Сада.

Циљ изложбе је да посетиоцима покаже и део 
делатности Завода за заштиту споменика култу-
ре Града Новог Сада на очувању вредности Трга 
Слободе и да апелије на све да у његовом очу-
вању заједнички учествујемо.

У организацији изложбе коришћена је документа-
ција већег броја институција и установа културе, 
верских заједница, као и појединаца - истражива-
ча прошлости Новог Сада. Одржавање изложбе 
подржала је Управа за културу Града Новог Сада. 
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