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Сажетак: Поводом Дечје недеље, ученици сомборске школе ,,Братство 

јединство" посетили су Градски музеј Сомбор и разгледали сталну поставку.  

Кључне речи: музеј, поставка, прошлост, Сомбор 

 

Оживљени су многобројни тренуци и догађаји из прошлости нашег града у 

области археологије, нумизматике, књижевности, сликарства, позоришне и 

филмске културе, постанак Сомбора као краљевског града, значајне личности и 

занати у Сомбору и околини, укратко,сви сегменти које треба да знају житељи 

овог најлепшег, најромантичнијег и једног од најзеленијих градова у Европи. 

Сомбор је био и биће центар културе, просветитељства, изнедрио је значајне 

личности које потичу или су стварале у нашем граду, а успомену на њих чувамо 

и преносимо на младе нараштаје и свакодневно их документовано оживљавамо 

у нашим музејима. Сомборски музеј је једно такво старо и оригинално место у 

коме вам застане дах  увек кад га посетите јер проживите прошлост свог града у 

једном даху. 

Незаборавне су занимљиве приче о историји Сомбора које су нам оживели 

предавачи, кустоси Чедомир Јаничића и Невена Живадиновић Кусои. Једна од 

прича које су нам пренели је прича о настанку нашег музеја, оригиналне 

знаменитости нашег града. Никог не оставља равнодушним тај јединствени 

поетски поглед на све репрезентавтивне примерке вредне поставке музеја. 

Сваки предметима своју причу која кроз представку ових кустоса делује веома 

блиско,каода нас од њих не деле године и векови. 

Необична тишина која нас је спајала и раздвајала током ове посете и 

посматрања поставке је рекла више од хиљаду речи. Били смо у времеплову 

прошлости док смо задивљени слушали предавање Чедомира Јаничића. Речима 

нам је осликао слике прошлости и претворио их у реалну слику времена о ком 
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смо читали. Невена Живадиновић Кусонић је у свом представљању сегмената 

поставке музеја, ученицима петог разреда дочарала живот прелепе Краљице 

Елизабете, начин како се некада ткало и многе занимљивости које смо тада 

сазнали.  

Посета музеју је била веома користан и сјајан поклон ученицима поводом Дечје 

недеље. Посебно се захваљујемо нашим предавачима Чедомиру Јаничићу и 

Невени Живадиновић Кусонић и управи музеја. Вама читаоцима поклањамо  

нашу галерију слика са посете Музеју са надом да ћете сви веома брзо посетити 

ову важну и знамениту установу нашег старог, прелепог града.  

 

  


