
ПРОГРАМ 
МУЗЕЈИ ЗА 10 

Градски музеј Суботица

14. мај 2022.
18:00 - 24:00 
Изложбе:
Природа и човек – стална 
поставка Природњачког 
одељења
Историзам и сецесија - Галерија 
мађарске ликовне уметности у 
Војводини (1830-1930)
Историзам у Бачкој – Суботица 
– изложба слика
Стакло у фокусу –акцентирана 
поставка
Није злато све што сија - 
гостујућа изложба Музеја науке 
и технике Београд
18:00  „Шта зуји овде?“ - 
играоница за децу, 
19:30  Концерт ученика средње 
Музичке школе, 
21:00  Програм ученика 
Гимназије “Деже Костолањи”

16. мај 2022.
Наслеђе будимпештанског 
витражисте Едуарда Крацмана 
у Војводини - предавање, 12:00

17. мај 2022.
Шта зуји овде? - радионица за 
децу узраста од 10 до 12 година, 
10:00 на српском и 11:30 на 
мађарском језику 

18. мај 2022. 
Мuseion 19 - промоција часописа 
Градског музеја Суботица, 12:00

Концерт ученика џез одсека 
средње Музичке школе, 18:00 

19. мај 2022.
Копије из периода историцизма 
у уметничкој збирци музеја 
- предавање и вођење кроз 
изложбу Историцизам у Бачкој 
– Суботица, 18:00

20. мај 2022. 
Није злато све што сија 
- радионица за децу на 
истоименој изложби, 12:00

PROGRAM  
MUZEJI ZA 10

Varoški muzej Subatica

14. мај 2022.
18:00 - 24:00 
Izložbe:
Priroda i čovik – stalna postavka 
Prirodnjačkog odiljenja 
Galerija mađarske likovne 
umitnosti u Vojvodini (1830-
1930.) – dio stalne postavke 
Caklo u fokusu – povodom 
godine cakla 2022. 
Nije zlato sve što sija – gostujuća 
izložba Muzeja nauke i tehnike 
Beograd 
18:00 Šta zuji ode? – sigraonica za 
dicu,  
19:30 - 20:30 Koncert učenika 
sridnje Muzičke škule,  
21:00 - 22:00 Program učenika 
Gimnazije „Deže Kostolanji”

16.maj 2022.
Nasliđe budimpeštanskog vitražiste 
Eduarda Kracmana u Vojvodini - 
pridavanje, 12:00

17. maj 2022.
Šta zuji ode? - radionica za dicu 
uzrasta od 10 do 12 godina, 10:00 
na srpskom i 11:30 na mađarskom 
jeziku 

18. maj 2022. 
Museion 19 - promocija časopisa 
Varoškog muzeja Subatica, 12:00

Koncert učenika džez odsika 
sridnje Muzičke škule,  
18:00 

19. maj 2022.
Kopije iz perioda istoricizma 
u umitničkoj zbirki muzeja - 
pridavanje i vođenje kroz izložbu 
Istoricizam u Bačkoj – Subatica, 
18:00

20. maj 2022. 
Nije zlato sve što sjaji - radionica za 
dicu na istoimenoj izložbi, 12:00

A MÚZEUMOK 10 
PROGRAMJA

Szabadkai Városi Múzeum 

2022. május 14.
18:00 – 24:00
Kiállítások:
A természet és az ember – a 
Természettudományi Osztály 
állandó kiállítása
Historizmus és szecesszió – kiállítás 
a Vajdasági Magyar Képtárban 
(1830–1930.)
Historizmus a Bácskában – Szabadka 
– időszaki képzőművészeti kiállítás 
Fókuszban az üveg – az Üveg 
Nemzetközi Éve 2022. alkalmából
Nem mind arany, ami fénylik – a 
belgrádi Tudomány és Technika 
Múzeum vendégkiállítása
18:00  Mi zümmög itt? – 
műhelyfoglalkozás gyermekek 
számára 
19:30 - 20:30  A Szabadkai 
Zeneiskola koncertje
21:00 - 22:00  A Kosztolányi Dezső 
Tehetséggondozó Gimnázium 
programja

2022. május 16. 
Eduard Kracman budapesti 
vitrázskészítő hagyatéka 
Vajdaságban - előadás, 12:00 
 
2022. május 17. 
Mi zümmög itt? műhelyfoglalkozás 
10–12 éves gyerekek számára, 
10:00 órától szerb 11:30 órától 
magyar nyelven. 
 
2022. május 18. 
Мuseion 19 - a Szabadkai 
Városi Múzeum folyóiratának 
bemutatója, 12:00 
 
A Szabadkai Zeneiskola jazz 
szakos hallgatóinak koncertje, 
18:00 
 
2022. május 19. 
Historizmus kori másolatok 
a Képzőművészeti Osztály 
gyűjteményéből - előadás és 
tárlatvezetés a Historizmus 
Bácskában című kiállítás 
keretében – 18:00 
 
2022. május 20. 
Nem mind arany, ami fénylik - 
gyermekfoglalkozás az azonos 
című kiállítás keretén belül, 12:00

PROGRAM 
MUZEJI ZA 10

Gradski muzej Subotica

14. svibanj 2022.
18:00 - 24:00 
Izložbe:
Priroda i čovjek – stalna postavka 
Prirodoslovnog odjela
Istoricizam i secesija - Galerija 
mađarske likovne umjetnosti u 
Vojvodini (1830.-1930.) 
Istoricizam u Bačkoj – Subotica – 
izložba slika
Staklo u fokusu – u povodu 
godine stakla 2022. 
Nije zlato sve što sja - gostujuća 
izložba Muzeja znanosti i tehnike 
Beograd
18:00 Što tu bruji? - igraonica za 
djecu, 
19:30 Koncert učenika Srednje 
glazbene škole, 
21:00 Program učenika Gimnazije 
„Dezső Kosztolányi”

16. svibnja 2022.
Naslijeđe budimpeštanskog 
vitražiste Eduarda Kracmana u 
Vojvodini - predavanje, 12:00

17. svibnja 2022.
Šta zuji ovdje? - radionica za djecu 
uzrasta od 10 do 12 godina, 10:00 
na srpskom i 11:30 na mađarskom  
jeziku

18. svibnja 2022. 
Мuseion 19 - promocija čaopisa 
Gradskog muzeja Subotica, 12:00

Koncert učenika jazz odsjeka 
subotičke Glazbene škole, 18:00 

19. svibnja 2022.
Kopije iz perioda historicizma 
u umjetničkoj zbirci muzeja - 
predavanje i vođenje kroz izložbu 
Historicizam u Bačkoj - Subotica, 
18:00

20. svibnja 2022. 
Nije zlato sve što sija - radionica za 
djecu na istoimenoj izložbi, 12:00


