
 
 

 

"Спомен-дом бана Јосипа Јелачића" у Петроварадину 

 

Спомен-дом бана Јосипа Јелачића налази се у његовој родној кући у 

Петроварадину. Родна кућа симболише почетак његовог живота који су 

обележили бројни успеси који су очували име бана Јелачића за цели хрватски 

народ, до данас. Због тога су и кућа, и датум његовог рођења изузетно важни за 

Хрвате у Републици Србији чију баштину чува Национални савет хрватске 

националне мањине (Хрватско национално вијеће у Републици Србији). 

Јосип Јелачић се родио, проходао и проговорио прве речи управо током четири 

године колико је са породицом живео у Петроварадину. Био је то почетак његовог 

успешног животног пута који је, због свога „плода народу и уреса домовини“, 

овековечен и на главноме тргу главнога града Републике Хрватске. За 

петроварадинске Хрвате, он је најпознатији син којег су дали Домовини. 

Шта хрватској националној мањинској заједници у Србији значи та изузетна част 

данас и како лик и дело бана Јелачића могу постати њен камен-темељац с обзиром 

да, након 30 година, поновно постаје видљива у Петроварадину и Новом Саду? У 

идентитетском смислу, он је постављен на врх пирамиде приоритета наше 

заједнице, коју треба оснаживати изнутра, људима и делима, како би засветлела 

правим светлом данас, након свих бура. Одговор на то питање треба дати, међу 

осталим, и устројством и начином рада Фондације „Спомен–дом бана Јосипа 

Јелачића“. 

Спомен-дом бана Јосипа Јелачића је центар културе са сопственом културном 

продукцијом. Брине о наслеђу и традицији, али подржава и савременост. Тежи што 

квалитетнијем нивоу рада професионалног и аматерског стваралаштва. Спомен–

дом је отворен свима са циљем продуктивне и добронамерне сарадње. 

Спомен-дом бана Јосипа Јелачића је кућа свих Хрвата, који ће активно 

промовисати квалитет свеобухватног традиционалног и савременог 

стваралаштва и Хрвата у Војводини и Србији, али и хрватског народа уопште. Исто 

тако, Спомен–дом је и место промоције вредности Републике Хрватске као наше 

матичне домовине.  

Спомен-дом бана Јосипа Јелачића је кућа у Петроварадину, који је некада био 

славна тврђава на Дунаву, један од лепших и војно-стратешки врло важних 

градова Аустро-Угарске Монархије чији су највећи део становништва чинили 

Хрвати католици. Осим нашега бана, у петроварадинске великане хрватскога рода 

који су у прошлости били и други истакнути ствараоци: педагоге и композиторе 

Фрању Штефановића и Станислава Препрека, опата, дугогодишњега 

петроварадинскога свештеника и просветитеља Илију Округића Сриемца, 

културног радника Фрању Малина, пијанисту и музичког педагога проф. Ђуру 

Рајковића и друге. Спомен–дом је кућа петроварадинских Хрвата и данас, како би 

захваљујући вредностима завичајне националне традиције поновно постао чврст 



 
 

 

камен-темељац целе заједнице. Сви су позвани на сарадњу, а посебно млади јер 

нас својом енергијом, вољом и оптимизмом могу пренети у 21. век. 

Спомен-дом бана Јосипа Јелачића је у Новом Саду, главном граду Војводине, 

другом граду по важности Републике Србије. У Новом Саду, као граду-узору идеје 

заједничког живота већинскога становништва са мањинским националним 

заједницама Војводине, неговаћемо своју традицију и савременост, а осећајем за 

друге себи изградити место успркос претешком бремену које нам је оставио 20. 

век. Подсећањем на универзалне вредности и заједничку сарадњу кроз историју, 

од времена нашега бана па до нас данас, терет тог бремена може се олакшати 

барем генерацијама које долазе.  

Спомен–дом бана Јосипа Јелачића је кућа Националног савета хрватске 

националне мањине (ХНВ - Хрватског националног цвијећа у Републици 

Србији) и мост који спаја Републику Србију и Републику Хрватску и њихове 

народе.  

Добронамерни гости су увек добродошли. 

 

  



 
 

 

Главне задаће Закладе „Спомен – дом бана Јосипа Јелачића“ 

 

Промовирање лика и дјела бана Јосипа Јелачића  

Универзалност домета банових достигнућа су најважнији спомен који родна кућа 

треба баштинити, а то су повијесно потврђене одреднице: Слобода, Лидерство, 

Сурадња и Јединство. Дан Закладе је Дан рођења бана Јосипа Јелачића – један од 

празника хрватске националне мањинске заједнице у Републици Србији. 

Продукција: изложбе, стручни скупови, накладничка дјелатност, различите врсте 

промиџбе и др. 

Чување материјалне и нематеријалне баштине Петроварадина и 

петроварадинских Хрвата као богатства хрватске националне заједнице 

Очување архитектонске баштине, обичаја, традиције, успомене на важне људе и 

догађаје и други видови меморирања локалних традиција важан је дио редовитог 

програма рада Закладе. 

Продукција: стални и растући постав изложбе о Петроварадину у Спомен-дому 

бана Јосипа Јелачића, различите активности с циљем заштите културнога 

насљеђа, партнерство у пројектима (особито кроз накладничку дјелатност) и др. 

Скупљање грађе с циљем формирања књижнице, читаонице и архива. 

Промицање сувременог стваралаштва Хрвата 

Редовити приказ и подршка традицијском и сувременом стваралаштву хрватске 

националне заједнице као потврда живога и пулсирајућега живота Хрвата некад и 

данас. Сувременост је начин изражавања активних креативних импулса и 

компаративних квалитета како бисмо се и упознали, међусобно подијелили и 

размијенили идеје те се показали у креативном свјетлу. 

Продукција: представљање, промиџба, наступи и изложбе, стваралац из хрватске 

националне заједнице у Петроварадину и Новом Саду, Сријему и другим 

срединама у којима дјелују хрватске удруге. 

Оснаживање капацитета хрватске заједнице у Петроварадину и Новом Саду 

Припадници хрватске националне мањине, иако грађани Републике Србије, слабо 

су видљива заједница. Позитивне промјене у том погледу донијет ће активности 

које ће се проводити кроз учестале и примјерене продукције Закладе те 

промицањем угодна озрачја Спомен-дома свим партнерима и гостима с којима 

будемо сурађивали. Тако оснажена хрватска мањинска заједница моћи ће 

равноправно напријед у 21. стољеће. 



 
 

 

Продукција: едукативни и други скупови с темама из различитих подручја 

знаности, културе, умјетности, господарства и др. Особиту позорност треба 

усмјерити на младеж, како ону домаћу у Петроварадину и његовој околици, тако и 

на остале припаднике хрватске заједнице који долазе студирати у Нови Сад и 

других средина.   

Промовирање заједништва Хрвата и Срба 

Изнимно важно за будућност оба народа. 

Продукција: изложбе, представљања чега, концерти као подршка сурадњи оба 

народа у обије матичне државе 

 

Што Заклада „Спомен-дом бана Јосипа Јелачића“ неће радити? 

Спомен-дом бана Јосипа Јелачића неће бити мјесто гдје се нарушавају и у 

непримјереном контексту представљају све прокламиране вриједности, нити ће се 

подузимати и проводити активности које су противне интересима хрватске 

националне заједнице те националним и универзалним људским и грађанским 

вриједностима опћенито. 

Спомен-дом бана Јосипа Јелачића неће бити мјесто промицања мржње и 

нетрпељивости нити унутар своје заједнице нити према већинском српском 

народу, а ни према другим народима који живе у Републици Србији.  

Спомен-дом бана Јосипа Јелачића неће бити мјесто искључиво комерцијалне 

намјене. 

  



 
 

 

ПАРТНЕРИ "Спомен-дома бан Јосип Јелачић" 

 

- Партнери могу постати сви они који у доброј намјери кроз сурадњу  с 

Хрватским националним вијећем у Републици Србији желе придонијети 

развоју и промовирању овдашње хрватске националне заједнице и њених 

дјелатности на пољу културе, умјетности, заштите културнога насљеђа итд.  

с циљем очувања властита идентитета. Надаље, пожељно партнерство 

подразумијева и жељу како за његовањем добрих међусобних односа 

већинских народа у Републици Србији и Републици Хрватској, тако и 

промовирања вриједности матичне државе Републике Хрватске. 

- Први партнери Спомен-дома су Завод за културу војвођанских Хрвата и 

друге институције, закладе и фондови чији је оснивач Хрватско национално 

вијеће. 

- Сви државни органи Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине, 

Града Новог Сада, и друге јединице локалне самоуправе у Републици Србији 

на свим разинама, 

- Република Хрватска, Велепосланство и Конзулат у Републици Србији, 

мјеродавне институције Републике Хрватске за сурадњу с Хрватима изван 

домовине, све јединице локалне самоуправе повезане са баном Јосипом 

Јелачићем.  

- Све удруге и институције које носе име по бану Јосипу Јелачићу без обзира 

на мјесто његова сједишта. 

- Партнер је Римокатоличка Црква на свим разинама. 

- Све академске, образовне, знанствене, културне, умјетничке, стручне и 

господарске удруге које желе са Спомен-домом сурађивати те тако 

подржати његов рад. 

- Појединци и удруге из корпуса хрватског народа који желе сурадњу на 

обострану корист, а који су у интересу и у складу с промовираним 

вриједностима Спомен-дома. 

- Сви добронамјерни грађани Петроварадина и Новог Сада који желе 

судјеловати у раду Спомен-дома. 

- Партнери су, на различите начине и добром вољом, чланови Управног 

одбора Закладе „Спомен – дом бана Јосипа Јелачића“. 

- Појединци и друге културне, привредне организације те грађанске и 

националне удруге и иницијативе које заступају вриједности 

комплементарне вриједностима које промовира Спомен-дом. Особито су 

драгоцјени и пожељни видови сурадње који приказују културно насљеђе, 

традицијско и сувремено стваралаштво те  промичу оне ставове који иду у 

корист хрватске националне заједнице и промовирају Републику Хрватску 

као њихову матичну државу. 

 



 
 

 

С партнерима се могу потписивати меморандуми о сурадњи. 

 


