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SZLAK ART NOUVEAU
新艺术运动路线
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1. PAŁAC CZYNSZOWYSIMEONA LEOVICIA / 西梅昂莱维奇唐楼, Park Ferenca Rajhla 11
2. KAMIENICY CZYNSZOWE SALAMONA SONENBERGA/ 松嫩贝格·萨拉蒙唐楼 , Đ. Đakovića 3 i M. Korvina 10
3. PAŁAC FERENCA RAICHLEA / 莱切利宫,  Park Fernca Rajhla 5
4. PAŁAC BANKU KOMERCYJNEGO W SUBOTICY /  苏博蒂察商业银行宫, Korzo 4
5. BUDYNEK HOTELU ZŁOTE JAGNIĘ / 金羊酒店  , Korzo 3
6. MIEJSKI PAŁAC CZYNSZOWY / 城市唐楼 , Branislava Nušića 2
7. PAŁAC JÓZEFA ROZNOFSZKIEGO /  罗塞诺文斯·约瑟夫唐楼 , Štrosmajerova 22
8. RATUSZ /  市政厅, Trg slobode 1
9. PAŁAC WĘGIERSKIEGO OGÓLNEGO BANKU KREDYTOWEGO / 匈牙利信贷银行宫,  Trg republike 2
10. PAŁAC DUŠANA STOJKOVICIA/ 杜赞·斯托伊科维奇宫, Trg republike 10
11. PAŁAC BANKU AUSTROWĘGIERSKIEGO /  奥匈银行宫, Dimitrija Tucovića 15
12. PAŁAC MIKSY DÖMÖTÖRA / 多摩托·米克绍宫, Trg sinagoge 3
13. SYNAGOGA /  犹太会堂, Trg sinagoge 2
14. WIEŻA CIŚNIEŃ  /  水塔, Park heroja bb
15. WIELKI TARAS / 欢乐宫, Park heroja bb
16. WAZY W PALIĆ /  蓝色花瓶, Park heroja bb
17. PAWILON MUZYCZNY / 音乐厅,  Park heroja bb
18. FONTANNA PAMIĘCI / 纪念井, Obala Lajoša Vermeša bb
19. DAMSKA PLAŻA / 女子澡堂, Obala Lajoša Vermeša bb
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O SECESIJI

Nowa sztuka, inspirowana industrializacją, 
urbanizacją i szybko zmieniającym się 
społeczeństwem na przełomie XIX i XX wieku, 
zbuntowała się przeciwko surowym kanonom
historycyzmu i dominującego smaku. 
Dlatego też Secesja nie szukała inspiracji w 
poprzednich epokach i stylach artystycznych, 
ale poszukiwała idei w przyrodzie, jej 
formach i strukturze. Secesja pozostawiła 
ślad we wszystkich sztukach i obszarach 
współczesnego życia. Secesja nie jest stylem 
artystycznym – jest stylem życia.
Podstawową cechą secesyjnej architektury 
są nieokiełznane, niepohamowane formy 
z mnóstwem zaokrąglonych i falistych 
linii, nietypowych kombinacji kolorów. 
Podkreślona asymetria i wykorzystanie 
nowych materiałów i zastosowanie nowych 
technik budowlanych nadawały obiektom 
swoistą plastyczność i wyrafinowaną, czasem 
przesadną, dekorację secesjonistycznego 
ornamentu - żartobliwości. Motywy 
geometryczne i ziołowe, a także obraz kobiety 
- stały się ulubionymi motywami architektów 
w całej Europie.
Chociaż zasadniczo międzynarodowa, 
secesja została wzmocniona w różnych 
środowiskach przez poczucie narodowe i 
pojawiła się w różnych formach. W Austrii 
była znana jako
secesja wiedeńska, w Niemczech jako 
Jugendstil, we Francji i Belgii jako Art 
Nouveau, w Anglii Modern Style, we Włoszech 
Styl kwiatowy, a na terytorium monarchii 
austro-węgierskiej – secesja.

关于分离派

分离派是于19世纪后期，20世纪前期
由加速工业化、城市化和快速变化的
社会引起的。分离派反抗历史的僵化
大炮和盛行的味道。这就是为什么分
离派不依靠以前的美术，更是受了大
自然，大自然中形式的激发。现代
生活和艺术的一切受了分离派的影
响。分离派不仅是艺术风格——也
是一种生活方式。分离派的特征包括
郁郁葱葱、无限制的形状、曲线、波
浪线以及不寻常的颜色组合。重点在
于不对称性，新材料和建筑技术的使
用赋予了一种特殊的可塑性，有时夸
张的新艺术风格的装饰带来了玩味。
全欧洲建筑家很喜欢几何和植物图案
以及女性形象。基本上是国际派，受
不同民族的影响作出不同的形状。在
奥地利被称为维也纳新艺术风格，在
德国、法国和比利时被称为新艺术风
格 （Art Nouveau），在英国被称
为现代风格，在意大利被称为stile 
floreale （花卉风格）和奥匈帝国又
被称为分离派。
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SECESJA w Suboticy
Na przełomie XIX i XX wieku w Europie ożywiona 
działalność w dziedzinie sztuki, nauki i życia 
rozprzestrzeniła się przez Budapeszt i Suboticę 
- które były wtedy w tym samym kraju. Był to 
okres pokoju i dobrobytu gospodarczego, kiedy 
Subotica była w pełnym rozkwicie budownictwa. 
Zmiany, które przyszły z Europy, powoli 
wkroczyły w architekturę Suboticy, ale rozwinęły 
się dalej w dwóch kierunkach, w dwóch prądach. 
Podczas gdy jeden prąd znajduje modele w 
europejskich centrach takich jak Monachium, 
Wiedeń, Paryż i Londyn, drugi, dominujący, 
odwraca się do krajowego, węgierskiego 
wariantu secesji. Chociaż europejski wariant 
jest liczniejszy, reprezentowany tylko przez 
kilka przykładów, wyjątkowych pod względem 
lokalizacji, wielkości i przeznaczenia, węgierski 
wariant dominuje w mieście i przyczynia się do 
tego, że Subotica nosi nazwę miasta secesji. Są 
to przede wszystkim Ratusz, Synagoga, pałac 
Raichlea, a także banki.
Awangardowi węgierscy artyści, biorąc 
przykład ze swoich europejskich kolegów, 
uważali, że rozwój przemysłowy prowadzi do 
zniszczenia wszystkiego, co piękne, i że sztukę 
powinno wprowadzać do życia codziennego, 
opierając się na architekturze ludowej, 
tradycji i zastosowaniu lokalnych materiałów. 
Dzięki stosowaniu narodowych osobliwości 
i wykorzystywaniu tradycyjnej twórczości i 
architektury ludowej, węgierski wariant secesji 
stworzył charakterystyczny i rozpoznawalny 
język architektoniczny.
Pomimo wszystkich umiejętności, wiedzy, 
doświadczeń i zagranicznych pobytów lokalnych 
architektów, zaangażowanie autorów z 
Budapesztu i innych miast stworzyło atmospherę 
wielkiego miasta i nowe prądy w architekturze 
Suboticy. Tutaj powinniśmy wspomnieć tandem 
Marcell Komor i Dezső Jakab, Ferenca Raichlea, 
braci Vago, Pala Vadasza, a także miejscowych 
architektów, którzy je przyjęli, takich jak Tit 
Mačković lub Maćaš Šalga.
Wielki entuzjazm mieszkańców Suboticy i 
wielka inspiracja budowniczych, artystów 
i rzemieślników, którzy budowali liczne 
secesjonistyczne budynki, stworzyła dzieła w 
Suboticy i na pobliskim Paliciu, które po stuleciu 
są równie piękne, atrakcyjne i intrygujące.

在世纪之交，通过布达佩斯，整个欧洲
在艺术、科学和其它生活精神达到了苏
博蒂察。在和平和经济复苏之时，在苏
博蒂察也出现了建筑热。来自欧洲的变
化慢慢地影响到了苏博蒂察建筑，但依
然代表两个主要风格。其中一个把慕尼
黑、维也纳、巴黎以及伦敦视为榜样。
另外一个代表更强的爱国精神。欧洲
分离派的表现更广泛，匈牙利式分离派
仅由几个建筑代表，但都是关键性的建
筑，也助于苏博蒂察成为分离派之城。
这是市政厅、犹太会堂莱切利宫以及银
行大楼...

前卫的匈牙利艺术家跟随他们的欧洲同
事认为，工业发展会毁掉所有美丽的东
西，所以艺术必须嵌入日常生活中，依
靠民间建筑和传统使用当地材料。在研
究民族特色的过程中，研究民间艺术和
民间建筑之后，匈牙利的分离派形成了
独特的，容易辨认的建筑风格。

尽管当地建筑师的所有知识、能力和
旅行，大城市精神在苏博蒂察只有在
布达佩斯和其他城市的艺术家的邀
请下才打破。在此，需要提到格木偶
尔·马塞尔（Komor Marcell）、雅
各布·德西 （Jakab Dezső）、费伦
茨· 莱切利 （Raichle Ferenc）、
花沟 （Vágó ）兄弟、瓦达斯·帕尔
（Vadász Pál）以及对新派感兴趣的
本地建筑家，比如麦克维奇·帝图斯
（Macskovics Titusz）或赛尔化·马
家什 （Salga Mátyás）。

潜意识的强烈渴望，灵感源源的建筑
师，艺术家和工匠们（他们在苏博蒂察
和附近的帕里奇建筑了许多新艺术风格
的建筑）创造了一个世纪后同样美丽，
壮观和令人兴奋的设施。

苏博蒂察分离派
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RATUSZ
W przeciwieństwie do wielu europejskich 
miast, centrum Suboticy nie jest zdominowane 
przez katedrę lub kościół, ale ratusz. Dzięki 
swojemu położeniu, wymiarom i wspaniałej 
architekturze węgierskiego wariantu secesji, 
Ratusz stał się centralnym punktem miasta, 
centrum i symbolem Suboticy.
Został zbudowany w latach 1908-1910, 
a wnętrze zostało ukończone w 1912 
roku. Zajmuje powierzchnię prawie 6000 
m² o powierzchni użytkowej 16 000 m². 
Wieża ma wysokość 76 metrów, a wieża 
widokowa ma wysokość 45,5 metra i oferuje 
niezapomniany widok Suboticy i jej okolic. 
Ratusz zaprojektowali Marcell Komor i Dezső 
Jakab, znani architekci z Budapesztu.

跟很多欧洲城市不同的是，位于苏博
蒂察中心的建筑并不是教堂，而是市
政厅。与其位置、尺寸和匈式分离派
的建筑，市政厅成为苏博蒂察中心和
象征。

建筑于1908和1910年之间，内部建筑
于1912年完成。面积为六千平方米，
使用面积为一万六千平方米。市政厅
塔高度为76米、望塔高度为45.5米。
它提供令人难忘的城市和周围的景
色。市政厅由格木偶尔·马塞尔和雅
各布·德西，著名的布达佩斯建筑家
设计。

市政厅



6

Ma symetryczną podstawę z czterema 
wewnętrznymi dziedzińcami i czterema 
wejściami. Od strony północnej, gdzie znajduje 
się pięknie udekorowany park i Błękitna Fontanna, 
znajduje się przedsionek z ceremonialnymi 
schodami z marmuru, prowadzącymi do 
pierwszego reprezentacyjnego piętra. Istnieją 
trzy sale - Zielona i Żółta, które były używane 
przez Wielkiego hranię i Burmistrza, a trzeci 
centralny, największy i najpiękniejszy - Wielka 
Sala, która stanowi serce Domu Miejskiego. W 
niej odbywają się posiedzenia Zgromadzenia, 
koncerty, śluby i ważne spotkania. Znajdują 
się tutaj szesnaście wspaniałych witrażów o 
migotliwego kolorowania, których autorami są 
Miksa Róth i malarz Sándor Nagy, który jest 
autorem bocznych witraży, uznawanych za 
wyjątkowe dzieło sztuki.
Ratusz, współcześnie zaprojektowany zgodnie 
z potrzebami czasu, dziś również zaspokaja 
wiele potrzeb miasta. Teraz w nim mieszczą 
się: urząd burmistrza, administracja miasta i 
służby miejskie, archiwum historyczne, butiki, 
banki .... Funkcjonalność i nowoczesność, 
a także synteza różnych gałęzi sztuki - 
architektury, malarstwa i sztuki użytkowej to 
prawdopodobnie największe wartości tego 
obiektu, ale to, co pozostawia turystów bez 
tchu, to zdecydowanie jego bogate ozdoby.
Dekoracja secesji wzbogacona jest 
romantycznymi nutami węgierskiego folkloru 
poprzez style stylizowanych kwiatów i 
kwiecistych dekoracji wykonanych z ceramiki 
i kutego żelaza. Rzeźbione drewno, mosiężne 
okucia, lampy, ceramiczne płytki, przyczyniają 
się do wartości artystycznej i luksusu tego 
wyjątkowego obiektu.
Godziny zwiedzania:
Wtorek - sobota 12h. Zebranie przed 
świątecznym wejściem.
Cena biletu: 150 RSD - Wielka Sala, 150 RSD - 
Punkt widokowy

它的布局是对称的，有四个内庭院和
四个入口。从拥有美丽公园和蓝色喷
泉的北入口，您可以到达大堂楼上
的一层和大理石楼梯。市长和警长使
用了三个会议室，绿色和黄色的，第
三个是最大和最美丽的中央厅 - 也
是市政厅的中心。在这个房间里举行
会议，以及大会，音乐会，还有婚礼
大厅的作用，并作为重要会议提供场
所。它享有16个色彩鲜艳的玻璃，是
洛特·米克绍和纳吉·山多尔画家的
作品。后者串座了六个玻璃窗，位于
在最后面，是非常出色的艺术作品。 

市政厅的设计符合时代的要求，仍然
满足城市的许多需求。如今也给不同
的机构提供场所：市长府、城市管理
局以及城市历史记录、商店和银行。
功能性和现代化，不同的艺术——建
筑、绘画和工艺——的融合表示该
建筑物的最高价值。总之，令游客最
关注的还是是丰富的装饰。分离派的
装饰充满了匈牙利民间艺术的浪漫诠
释，以陶瓷和锻铁制成的程式化鲜花
和花卉装饰图案。木雕、黄铜基座、
灯具、柚木釉面瓷砖只是增强了这座
特殊建筑的艺术价值和辉煌。 

个人游客的参观时间：
星期二-星期六：12h
起点：市政厅的礼仪入口
门票价格：150 RSD - 大大会堂，150 
RSD - 观景台

Trg Slobode 1, tel: +381 (0) 24 555 128, muzejsubotica@mts.rs, www.gradskimuzej.subotica.rs
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KOMOR I JAKAB

Architekci Marcell Komor (1868-1944) i Dezső 
Jakab (1864-1932) w 1897 roku zjednoczyli się 
i otworzyli biuro projektowe w Budapeszcie.
Ten tandem projektował budynki na Węgrzech 
do końca wojny w 1918 roku. Byli uczniami i 
naśladowcami założyciela węgierskiej secesji 
- Edena Lehnera. Marcell Comor był liderem 
projektowym odpowiedzialnym za koncepcję 
budynku, organizację przestrzeni, funkcji 
i konstrukcji, a Dezső Jakab projektował 
wnętrza i do najdrobniejszych szczegółach.
Chociaż liczba budynków zaprojektowanych 
przez nich w Suboticy nie była duża, każdy z 
nich stał się później symbolem: Sinagoga, 
Bank komercyjny (teraz w ul. Korzo 4), Ratusz 
i duży kompleks budynków nad jeziorem Palić 
- Wieża ciśnień, Wielki taras, Damska plaża i 
Fontanna Pamięci.

格木偶尔与雅各布

格木偶尔·马塞尔 (1868-1944) 和雅
各布·德西 (1864-1932) 建筑家于
1897年开始合作，在布达佩斯开设计公
司。这对建筑家在全国设计建筑、一直
到1918年，一站结束。它们是李奇纳·
厄登（Lechner Ödön），匈式分离派
创作者的追随者。格木偶尔·马塞尔是
设计工作的主导，他定义了建筑的概
念，空间分布，结构和功能元素，雅各
布·德西又设计其内部。

他们并没有在苏博蒂察设计太多建筑，
但它们都成为象征了：犹太会堂、商务
银行、市政厅以及帕里奇的水塔、欢乐
宫、女子澡堂和纪念井。
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PAŁAC FERENCA
RAICHLEA 

Architekt Ferenc Raichle wybrał jedno z 
najpiękniejszych miejsc w Suboticy na swoje 
biuro projektowe i biurowe. Pracując dla 
siebie i osobistej satysfakcji, odrzucił wszelkie 
klauzule konwencji i wzorce projektowe i 
stworzył budynek, który wielu podziwia. Pałac 
Raichlea jest pierwszą rzeczą, którą widać 
przyjeżdżając pociągiem do Suboticy i wtedy 
zadziwia jej kształt, dekoracja i niezwykła 
kolorystyka.
Monumentalne wejście do pałacu jest 
wciągnięte w część fasady, która reprezentuje 
stylizowane, skierowane w dół serce. 
Kutego żelaza brama też ma kształt serca. 
Dekoracja płotu balkonowego, nawet 
bardziej luksusowego niż na parterze - nosi 
motyw stylizowanego serca. Bezwzględnie 
czy motyw serca jest wykonany z ceramiki, 
mozaiki murano, kutego żelaza, szkarłatu czy 
stiuku – jest zawsze prezentowany w nowy i 
oryginalny sposób.
Raichle zbudował swój dom w 1904 
roku w węgierskim wariancie secesji 
inspirowanym sztuką folklorystyczną 
Erdela, jej jaskrawo zabarwionymi wiejskimi 
domami, drewnianymi rzeźbionymi bramami, 
motywami kwiatów ogrodowych i, oczywiście, 
sercami.

为了自己的设计办公和家，费伦茨· 
莱切利选出了最美丽的苏博蒂察地
点。为了自己，他放弃了虽有的规定
和模式，结果是惹人注目的建筑。莱
切利宫是苏博蒂察旅游小铁路的轨道
上的第一站、一见钟情它的非正常的
装饰和颜色。

作为门面的一部分，宫殿的巨大入口
被拉下来。这是一个程式化的逆向心
脏。锻铁门也构成了一颗心。阳台天
花板的装饰比底层更加豪华 - 包含程
式化的心形主题。无论是陶瓷还是穆
拉诺马赛克、锻铁、木刻或灰泥制成
的心脏图案，它始终出现以新的和原
创的方式。

莱切利的家建于1904年，按匈式分离
派原则建造，灵感来自特兰西瓦尼亚
的民间艺术 —— 生动的彩绘房屋、
雕花的大门、花园的花卉，当然，还
有心灵的动机。

莱切利宫
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Pałac był funkcjonalny i przyjemny dla życia 
rodzinnego. Na parterze znajdowało się 
biuro architektoniczne Ferenc Raichlea, a 
na pierwszym piętrze była duża jadalnia 
z ogrodem zimowym, która służyła jako 
sala balowa, męska palarnia - urządzona 
jako turecki pokój, kobiecy salon, sypialnia, 
łazienka, garderoba i pokój dziecięcy – 
awangardowy na czas, w którym został 
zbudowany.
Raichle nie cieszył się pięknem swojego domu 
przez długi czas, ponieważ zbankrutował 
zaledwie cztery lata po przeprowadzce, a 
jego pałac z meblami, drogimi przedmiotami 
i dziełami sztuki został sprzedany na aukcji. 
Dziś jest to siedziba Galerii Współczesnej 
Suboticy, a na dziedzińcu znajduje się 
popularna kawiarnia. Po lewej stronie od 
wejścia znajduje się pałac czynszowy 
Raichlea, który jest połączony z pałacem 
mieszkalnym, jego położeniem, rozmiarami, 
dekoracją i kolorystyką, choć jest znacznie 
skromniejszy.
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek od 
08h do 19h, sobota od 09h do 13h
Cena biletu: 100 dinarów dla turystów 
indywidualnych, dla grup od 50 dinarów.

宫殿功能齐全，为家庭生活提供了愉
快的氛围。费伦茨· 莱切利的设计办
公室位于底层，楼上设有一个带冬季
花园的大型餐厅，可作为宴会厅。还
有男士吸烟室 - 土耳其风室、女性沙
龙、卧室、浴室和衣柜和儿童房 —— 
当时算是很前卫。

莱切利没有太长时间享受到家的舒
适，因为他入住后才4年就被破产了，
他的宫殿，包括所有的家具，带珍贵
的艺术品被拍卖了。今天是现代艺术
画廊，在院子里经营一家着名的咖啡
馆。

莱切利唐楼位于入口左侧。尺寸、装
饰和颜色与有所相同，但更为温和。

营业时间：周一至周五08:00至19:00
，周六09:00至13:00
门票价格：100个第纳尔对于散客来
说，50组RSD

Park Ferenca Rajhla 5, +381(0)24 553 725, 
info.sgsubotica@gmail.com 
www.sgsu.org.rs

FERENC RAICHLE
Ferenc Raichle (1869-1960) ukończył studia 
architektury w Budapeszcie i przeniósł się 
do Suboticy w 1896 roku. Szanując życzenia 
i gusta klientów nie realizował swoich 
pierwszych projektów w stylu secesji. Choć 
nie miał szczęścia na konkursach w Suboticy, 
zaprojektował różne publiczne i prywatne 
obiekty: budynek Biblioteki Miejskiej, budynek 
Gimnazjum, budynek dawnego Banku Austro-
Węgierskiego (w ul. D. Tucovicia 15) i wiele 
innych.
Raichle cieszył się życiem i miłością swojej 
rodziny. Wydał mnóstwo pieniędzy na 
podróże, dzieła sztuki, cenne materiały do 
swojego wyposażenia pałacowego - co było 
jednym z powodów jego bankructwa w 1908 
roku. Następnie wyjechał z Suboticy i spędził 
cztery lata w Szeged, by osiedlić się w Peszcie. 
Kontynuował swoją pracę architekta, podniósł 
się po bankructwie i cieszył się pięknem życia 
i sztuki do głębokiego wieku.

费伦茨· 莱切利
费伦茨· 莱切利 （Raichle Fer-
enc，1869-1960）在布达佩斯学建筑
学，然后于1896年搬到苏博蒂察。他
部分接受客户的要求，他前期工作不
属于分离派。在苏博蒂察招标没成
功，但他却设计了一些私有和公共建
筑：今天的城市图书馆、中学大楼、
奥匈银行宫(Dimitrije Tucović街15
号)，还有很多其它的建筑。

莱切利是一个热爱生活和家庭温暖的
人。不论是旅行、文物还是他家里的
珍贵装饰，他为此而不省钱 ——这导
致他与1908年破产了。他离开了苏博
蒂察，在塞格德过四年，然后又搬到
布达佩斯了。破产的事件让他醒来，
他继续作为建筑家工作。他一直到最
后享受生活和艺术。
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SYNAGOGA

Społeczność żydowska Suboticy postanowili 
zbudować synagogę według projektu który 
zdobył drugą nagrodę w konkursie na projekt 
synagogi w Segedinie. Dzięki temu Subotica 
dostała jedną z “najpiękniejszych synagog w 
tej części Europy” - jak mówią mieszkańcy 
Suboticy. Synagoga została wzniesiona 
w 1902 roku według projektów Marcella 
Komora i Dezső Jakaba. Oprócz walorów 
artystycznych i estetycznych jest wyjątkową 
i dlatego, że jest jedyną synagogą w Europie, 
która ma cechy węgierskiego wariantu 
secesji. Typowe dla tego stylu jest dekoracja 
kwiatowa w postaci pawiego piora, kwiatu 
tulipana, stylizowanej róży lub lilii, zarówno na 
fasadach, jak i we wnętrzach, na witrażach i 
pomalowanych ścianach. Witraże wykonano 
w studiu Mikszy Rótha w Peszcie, dekoracja 
fasady i dachówka w fabryce ceramiki 
Zsolnay w Pécs. Wewnętrzna przestrzeń, 
pomyślana jako namiot, przypomina o 
czasach starotestamentowych, świetlista 
harmonia kolorów miała wzbudzić poczucie 
radości u wierzących. Kiedy mówimy o 

苏博蒂察的犹太人社区已经接管了塞
格德犹太教堂建筑的二等奖计划，结
果是苏博蒂察的犹太教堂成为欧洲该
地区最美丽的犹太教堂 - 本地人也
很喜欢强调这一点。犹太会堂根据
格木偶尔·马塞尔和雅各布·德西的
设计，于1902年建成。它除了其艺术
价值之外，让犹太会堂独特的是它是
欧洲为一个代表匈式分离派的犹太会
堂。通常，在外墙和内部都可以看到
孔雀样的植物图案、郁金香、程式化
的玫瑰和百合花。这些展柜是在洛
特·米克绍的布达佩斯工作室制作
的，外墙装饰和瓷砖是在配齐的的乔
纳伊瓷器工厂制造的。内部被设计成
一个提醒旧约时代的帐篷，以及拥有
营造欢乐感的色彩的和谐。对于苏
博蒂察犹太会堂，必须强调其前卫结
构，结构与装饰的和谐，功能与形式
的相互作用。

犹太会堂
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Trg Jakaba i Komora 6, +381 (0) 65 278 84 16, 
info@szabadkaizsinagoga.rs
www.szabadkaizsinagoga.rs

Synagodze w Suboticy, powinno również 
podkreślać awangardę jej budowy, harmonię 
jej konstrukcji i dekoracji, przenikanie funkcji 
i formy.
Synagoga mogła pomieścić 1600 wiernych, 
850 mężczyzn na parterze i 550 kobiet w 
galerii. O jej wielkości świadczą dane – 
wysokość przestrzeni wewnętrznej wynosi 
23 metry, a zasięg kopuły to 12,6 metra. 
Zewnętrzna wysokość budynku wynosi 40 
metrów.
Po drugiej wojnie światowej, niewielka liczba 
ocalałych żydowskich mieszkańców Suboticy 
nie była w stanie utrzymać budynku, który stał 
się dla nich zbyt duży. W 1976 roku Synagoga 
przeszła w ręce władz miasta. Pod koniec 
lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w 
synagodze odbywały się spektakle teatralne. 
Wspaniały budynek lśni pełnym blaskiem po 
zakończeniu odbudowy w 2018 roku.
Godziny zwiedzania:
Poniedziałek - piątek od 10h - 18h,
Sobota - niedziela od 10h - 14h.
Cena biletu: 250 dinarów dla turystów 
indywidualnych, dla grup 150 dinarów

犹太会堂能放下1600个人，地层能放
下850个男性，上面放得下550女性。
尺寸有以下指数证明：内部高度为23
米，圆顶直径为12.6米。建筑高度为
40米。二战后，少数犹太幸存者无法
填补或维持这个设施。

自1976年起属于城市。到前世纪80年
代，在犹太会堂也举行文艺演出活
动。2018年的新修后，此美丽的建筑
再次出现于其古老辉煌中。

参观时间：
周一 - 周五10:00 - 18:00，
周六 - 周日10:00 - 14:00。
门票价格：250个第纳尔对于散客，团
体150 RSD
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PAŁAC MIKSY DÖMÖTÖRA 多摩托·米克绍宫

Byli właściciele i lokatorzy tego pałacu odcisnęli 
znaczące piętno na opiece zdrowotnej, 
dziennikarstwie, przedsiębiorczości i sztuce 
Suboticy. Projekt pałacu w 1906 r. zamówiony 
od braci Vágó, Lászla i Józsefa – architektów z 
Budapesztu, przez dr Miksy Dömötöra, lekarza 
i wszechstronnego intelektualisty. Pałac 
Dömötöra był jedną z pierwszych kamienic 
czynszowych z elementami geometrycznej 
secesji wiedeńskiej w Suboticy.
Dom Miksy Demetera to wyjątkowe połączenie 
funkcjonalnej i artystycznie zaprojektowanej 
przestrzeni. W czasie, w którym został 
zbudowany, zawierał wszystkie istniejące 
udogodnienia. Na parterze, na prawo od 
samego wejścia do domu, znajdowały się 
dwa sklepy, a za nimi drukarnia. Na lewo 
od wejścia znajdowało się luksusowe, 
pięciopokojowe mieszkanie właścicieli i 
gabinet lekarski, a na pierwszym piętrze dwa 
podobne mieszkania do wynajęcia.
W tym pałacu drukarnia znajdowała się 
przez sześć dekad. W 2008 roku Pałac został 
odrestaurowany i od tego czasu mieści się tu 
Muzeum Miejskie w Suboticy.
Godziny otwarcia: 
Wtorek - sobota w godz. 10h - 18h 
Cena biletu 150 dinarów

这所房子的前所有者和居民在苏博蒂察
的健康、新闻、手艺和艺术方面留下了
重要的标志。多摩托·米克绍医生于
1906年让布达佩斯两位建筑家，花沟兄
弟做设计工作。多摩托唐楼是苏博蒂察
前期唐楼之一，证明几何化维也纳分离
派的影响。
多摩托·米克绍的房子诞生于功能性和
艺术性空间的完美结合，以及包括这个
时代的所有舒适元素。在地层的房子门
口右边有两间商店，后面有一个印刷
房。左边是所有者豪华的五室公寓和办
公室，楼上有两个类似的公寓。 
在这座宫殿中，印刷房营业了六十年，
于2008年重新装修，此后苏博蒂察镇博
物馆就位于该建筑内。

工作时间：
周二 - 周六从10:00到18:00
门票价格150 RSD

Trg sinagoge 3, +381 (0) 24 555 128, muzejsubotica@mts.rs, www.gradskimuzej.subotica.rs

MOTYW PTAKA
Prace architektów braci Vágó zawsze 
zdobią motywy ptaków, które można 
zobaczyć na tym budynku. Najbardziej 
rzuca się w oczy na ogrodzeniu z kutego 
żelaza, które zdobią tarasy, na których dwa 
ptaki stoją naprzeciw siebie.

鸟的主题
建筑家花沟兄弟的作品一直都是用
鸟主体的装饰的，这种建筑上也
可以找到。最引人注目的是锻铁栏
杆，它们装饰着两只鸟儿相互看着
的梯田。
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Korzo 4

PAŁAC BANKU 
KOMERCYJNEGO W 
SUBOTICY

Budynek ten zaprojektowali Marcell Komor 
i Dezső Jakab w stylu węgierskiego 
wariantu secesji, po Synagodze, a przed 
wybudowaniem Ratusza, w 1907 roku.
Kiedyś był on jedynym bankiem na głównej 
ulicy. Oprócz banku, w budynku mieściła 
się restauracja i na wyższych piętrach 
apartamenty. Główne przeznaczenie tego 
obiektu można rozpoznać po symbolach na 
fasadzie: wiewiórka - symbol pracowitości, 
ul - symbol oszczędności, sowa - symbol 
mądrości.
Fasada jest wygięta za róg, a piętro ozdobiona 
jest dekoracyjną ceramiką inspirowaną 
motywami sztuki ludowej i reliefami 
wykonanymi z kamienia, które w architekturze 
Suboticy i jej skromnej populacji były dość 
rzadkie.
W tym budynku, po raz pierwszy w Suboticy, 
użyto dużych szklanych powierzchni zamiast 
masywnego parteru. Jednak największą 
wartością tego budynku jest po prostu 
jego piękno, w którym każdy kolor, każdy 
szczegół, każdy ornament jest starannie 
zaprojektowany i harmonijny.

该建筑于1907年，犹太会堂后，但市
政厅前由格木偶尔·马塞尔和雅各
布·德西设计。以前这是街上为一
个银行。银行旁边，在地层有一家餐
厅，楼上还有公寓。建筑的作用很容
易辨认出来，只要看到门面符号：松
鼠 - 代表勤奋，蜂巢 - 拯救，猫头
鹰 - 是智慧的象征。

在角落立面有弯曲，楼上装饰着民间
艺术和石雕艺术的陶瓷，这在苏博蒂
察建筑中算是稀少的。

在苏博蒂察，在这座建筑物上是首次
使用了大玻璃表面，而不是大面积的
地面。然而，这座建筑的最大价值在
于它的美丽，因为每一种颜色，细
节，装饰都是考虑周到的。

苏博蒂察商业银行宫
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Branislava Nušića 2

MIEJSKI PAŁAC 
CZYNSZOWY

城市唐楼

Miejski pałac czynszowy był zaprojektowany 
w duchu secesji wiedeńskiej z kreatywnością 
odróżniającą je spośród wszystkich innych 
budynków w mieście. Jej autorem jest 
architekt Pal Vadas. Dzięki nowoczesnej 
koncepcji, uproszczonym formom, konstrukcji 
i doborowi materiałów ukształtował on 
ten estetycznie wartościowy budynek. 
Spokój ascetycznej, geometrycznej secesji 
przerywają postacie ludzkie na złotym tle 
(poniżej kątowego wieży), dyskretne mozaiki 
ze stylizowanymi przedstawieniami ptaków 
(od dolnej strony wykusza) i maski z kutego 
żelaza (nad drzwiami wejściowymi) - co 
jest bezpośrednim wpływem wiedeńskich 
malarzy i architektów na przełomie XIX i XX 
wieku. 
Dziś na parterze tego budynku znajduje się 
cukiernia, w której to czasie wygląda tak, 
jakby przepływ czasu został zatrzymany i 
gdzie wciąż można poczuć ducha dawnych 
dobrych czasów - belle époque.

城市唐楼符合维也纳分离派的要求，
但想象力的强的表现令该建筑物和苏
博蒂察其它建筑物完全不一样。是瓦
达斯·帕尔设计的。他喜欢采用现代
化原则、简化曲线、结构以及材料选
择，最后结构是这座美丽的建筑物。
修道者中性几何分离派的效果受到人
形人物（极地塔下）的抵制，非侵入
式马赛克包含程式化的鸟形式（位于
阳台的底部）和位于入口处的金属面
罩反映世纪之交的所有维也纳画家以
及其建筑师的直接影响。今天，在大
楼地层，有一家糕点店，似乎时间已
经停止了，因为它仍然带着从旧时代
的美丽。



15

Park Ferenca Rajhla 11

ZSOLNAY CERAMIKA
Budynki secesyjne, zwłaszcza te w 
stylu węgierskim, były bogato zdobione 
ceramiką, która udoskonalała nowoczesne i 
funkcjonalne przedmioty, czyniła je ludzkimi i 
ciepłymi. Fabryka ceramiki Zsolnay (Zsolnay 
Porcelánmanufaktúra Zrt) w Peczu na 
Węgrzech, której właścicielem był Miklós 
Zsolnay, a następnie jego syn Vilmos, została 
założona w 1852 roku. Vilmos Zsolnay 
wprowadził nowe rodzaje ceramiki i glazury. 
Dachy i liczne fasady secesyjne w Suboticy 
są pokryte i ozdobione pirogranitem, który jest 
powszechną nazwą dla wszystkich materiałów 
ceramicznych do użytku na zewnątrz, które 
tolerują duże wahania temperatury. W nie 
dawnych chasach, pod koniec XX wieku, 
Zielona fontanna i Niebieskia fontanna w 
centrum miasta zostały wykonane z ceramiki 
Zsolnay.
Dzięki specjalnemu procesowi produkcji 
porcelany, stworzonemu w fabryce Zsolnay, 
powstała kolejna nowość - eozyna, 
glazura opisana jako jasność świtu. Płytki i 
płaskorzeźby z eozyny można zobaczyć na 
świątecznych schodach Ratusza.
Ceramika Zsolnay zdała egzamin jakościowy, 
ponieważ po stuleciu nie straciła magię swojej 
kolorystyki. Wciąż przyciąga wzrok bogactwo i 
dynamika jej form. 

分离派的装饰充满了匈牙利民间艺术的
浪漫诠释，尤其是以陶瓷和锻铁制成的
程式化鲜花和花卉装饰图案。匈牙利，
佩奇的乔纳伊陶瓷厂于1852年由乔纳
伊·米克洛舍成立，以后把生意交给儿
子，乔纳伊·威尔姆摄了。乔纳伊·威
尔姆摄 （Zsolnay Vilmos ）推出了
新的陶瓷和掩饰。所有外墙陶器都被称
为“烟火花岗岩”，它对抗高温差异，
因此涵盖了分离派建筑的整个结构和装
饰分离派建筑的外观。不久之前，在20
世纪， 在19世纪末，在市中心乔纳伊
陶瓷被用来建造绿色和蓝色的喷泉。

乔纳伊陶瓷生产中推动的新处理方式作
出了一个新的材料。该材料叫伊红，是
一种掩饰，就像黎明之光。市政厅的装
饰楼梯上可以看到优雅的伊红板和浮
雕。 

乔纳伊陶瓷成功补休，过了一百多年
后，他的彩色世界仍然很奇妙。即使在
今天，它也以其丰富和有趣的形式惹人
注目。

乔纳伊陶瓷

PAŁAC CZYNSZOWY 
SIMEONA LEOVICIA 

Secesja wkroczyła do Suboticy kiedy został 
zbudowany pałac Leovicia w 1893 roku. 
Niektóre cechy tego stylu, takie jak: odrzucenie 
starych form, proporcje dostosowane do 
ludzi, asymetria, nowe materiały - można 
znaleźć na tym budynku. Architekci, którzy 
zaprojektowali budynek, byli założycielami 
nowej sztuki secesji, to jest jej węgierskiejgo 
wariantu. Byli to najsłynniejszy węgierski 
architekt Ödön Lechner i jego wspólnik Gyula 
Pártos.

分离派由莱维奇宫的建筑到达了苏博
蒂察，于1893年。这种分离派的一些
特征，如旧形式，拒绝人的比例，不
对称和新材料等——都可以在这座建
筑中找到。建筑物设计家就是新艺
术，匈式分离派的建立人，两位最有
名的建筑家，李奇纳·厄登与帕尔托
摄·久拉。

西梅昂莱维奇唐楼 
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Korzo 3

Đure Đakovića 3 i Matije Korvina 10

KAMIENICY CZYNSZOWE 
SALAMONA SONENBERGA

Obie kamienicy zostały zbudowane w 1910 
roku według projektów Isidora Strassburgera 
i Lajosza Gombosza. Budynek przy ulicy Đura 
Đakovicia (dziś Konsulat Generalny Republiki 
Węgierskiej) jest jednym z najpiękniejszych 
przykładów węgierskiego wariantu secesji. 
Błyszczące kolory motywów roślinnych na 
elementach dekoracyjnych z ceramiki Zsolnay 
jako model miały węgierskich motywów 
ludowych. Fasada drugiego pałacu stała się 
prostsza pod wpływem secesji wiedeńskiej, 
ale z elementami dekoracyjnymi węgierskiej 
secesji.

两座宫殿建于1910年，根据斯特拉斯
堡·易思铎和根布设·拉优射的设
计。Đuro Đaković街上的大楼（今天
为驻塞匈牙利领事馆）是匈式分离派
建筑最美丽的关键建筑之一。乔纳伊
陶瓷作的植物装饰受了匈牙利民间艺
术的激发。另一座宫殿的门面比维也
纳风格简单，但装饰包括匈式分离派
的元素。

松嫩贝格·萨拉蒙唐楼 
（今天是驻塞匈牙利领事馆）

BUDYNEK HOTELU
ZŁOTE JAGNIĘ

Fasada XIX-wiecznego hotelu Złote jagnię 
została zaadaptowana w stylu secesji 
monachijskiej - Jugendstil w 1904 roku przez 
lokalnego architekta Tytusa Mačkovicia. 
W latach osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku budynek został rozebrany, a nowy 
został zbudowany na wzór starego. W tym 
łagodnym budynku znajdował się przez wiele 
lat Dom Armii.

金羊酒店的19世纪门面改建于1904
年，麦克维奇·帝图斯建筑家使用他
热爱的慕尼黑青年风格的精神建造而
成。在上世纪八十年代，该建筑被拆
除，并在其旧地点建立了新的建筑。
在这座柔和的建筑中长期营业陆军之
家。

金羊酒店
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PAŁAC WĘGIERSKIEGO 
OGÓLNEGO BANKU 
KREDYTOWEGO
Pomimo wielkich rozmiarów i wyjątkowej 
lokalizacji, dawny budynek banku w 
porównaniu z Ratuszem, wielkim placem i 
niegdyś monumentalnym teatrem w jego 
pobliżu - pozostaje niezauważony. Bank 
został zbudowany w 1911 roku w stylu 
geometrycznej secesji wiedeńskiej według 
projektu budapeszteńskiego architekta 
Alfréda Hajósza.

尽管它是一座大型建筑，地理位置非
常优越，但考虑到市政厅，宏伟广场
和曾经巨大的剧院建筑，由于其附近
几乎不易察觉。银行宫于1911年采用
几何维也纳分离派由哈约什·阿尔弗
雷德布达佩斯建筑家设计。  

匈牙利信贷银行宫

PAŁAC JÓZEFA 
ROZNOFSZKIEGO

Pałac został zaprojektowany przez architekta 
ze Suboticy Titusa Mačkovicia w 1909 
roku. Jest to jedyny dwukondygnacyjny 
i jedyny obiekt secesyjny na całej ulicy. 
Fasada tego pałacu, podobnie jak inne 
secesjonistyczne budynki zbudowane 
przez Mačkovicia, inspirowana jest secesją 
Wiednia i Darmstadta, ale nie bezpośrednio, 
lecz poprzez braci Vago, architektów z 
Budapesztu.

该建筑是于1909年由麦克维奇·帝图
斯苏博蒂察建筑家设计的。街上这是
唯一个双层分离派建筑。这座宫殿的
外墙，跟由麦克维奇设计的其他分离
派的房屋一样，受维也纳和达姆施塔
特风格的启发。但不是直接启发，而
是通过布达佩斯花沟建筑家兄弟的作
品启发。

罗塞诺文斯·约瑟夫唐楼
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PAŁAC BANKU
AUSTRO-WĘGIERSKIEGO

PAŁAC
DUŠANA STOJKOVICIA

Jednopiętrowy budynek który sprawia 
wrażenie bezpieczeństwa i stabilności został 
zaprojektowany przez Ferenca Raichlea w 
1901 roku. Wpływ secesji na ten budynek 
można dostrzec w mnóstwie elementów 
dekoracyjnych, takich jak twarze kobiet, 
głowy Merkura, kwiaty słonecznika, ul, klucz 
i klamka w formie sfinksów - symbolicznie 
przekazujących wiadomości o bogactwie, 
bezpieczeństwie i tajemnicy roli.

Pałac został zaprojektowany na początku 
XIX wieku, a za јего obecny wygląd 
odpowiada architekt Géza Kocka. Chociaż 
był najwierniejszym reprezentantem 
neorenesansu w Suboticy, zaprojektował 
tę fasadę w 1907 roku w stylu secesji 
wiedeńskiej. Oprócz bogatych secesyjnych 
dekoracji, wykusz na rogu budynku, 
którego podstawa ma kształt dużej muszli, 
jest interesujący. Po renowacji budynek 
zyskuje nową funkcję i staje się obiektem 
gastronomicznym.

建于1901年，由费伦茨· 莱切利设
计，一层的高大宫殿代表着力量和稳
定性。分离派的效果可以在女性面
孔、水星头、向日葵花、蜂箱、钥匙
和锁等许多装饰元素中感受到 - 这代
表着财富，安全和保密性。

虽然该宫殿是19世纪后期设计的，但
今天的形状归功于柯慈卡·格杂建筑
师。他是苏博蒂察新文艺复兴时期最
杰出的代表人物，但于1907年，他以
维也纳分离派的笔记设计了这个门
面。除了丰富的装饰之外，拱形的阳
台被大海贝壳环绕，很有意思。改造
后，建筑物被赋予了一个新的作用，
成为餐厅了。 

奥匈银行宫

杜赞·斯托伊科维奇宫 
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SECESJA NAD 
JEZIOREM PALIĆ

Jezioro Palić i osada o tej samej nazwie, 
znajduje się 8 km na wschód od Suboticy. 
Swoją sławę zdobył jako uzdrowisko i elitarna 
miejscowość wakacyjna pod koniec XIX 
wieku. Na początku XX wieku rozbudowę 
i renowację uzdrowiska powierzono 
architektom Marcellowi Komorowi i Dezső 
Jakabie, którzy zaprojektowali Ratusz i 
Synagogę w Suboticy. Zespół budynków 
Palicia należących do węgierskiego 
wariantu secesji, inspirowany sztuką ludową 
Transylwanii, został uroczyście otwarty w 
1912 roku. Są to Wieża ciśnień, Wielki Taras, 
Damska plaża, Pawilon Muzyczny i Fontanna 
Pamięci.
Każdy z tych budynków jest różny, w 
zależności od przeznaczenia, ale wybor 
materiału, konstrukcja i dominujący czerwony 
kolor - sprawia, że ten kompleks jest jednolitą 
całością. Pomysł połączenia architektury 
i atmosfery Wielkiego Parku, Komor i 
Jakab doprowadzili do perfekcji. W ten 
sposób, odrzucając klasyczną konstrukcję 
budynków wzdłuż ulicy lub plaży, wzdłuż 
jakich często mijamy, ale nie wchodzimy 
lub nie zauważamy – tutaj przechodzimy 
przez Wieżę ciśnień i Wielki taras. Stosując 
takie przejścia, ganki i tarasy, utracono 
ścisły podział na przestrzeń zewnętrzną 
i wewnętrzną. Przenikanie przyrody, 
architektury i wnętrza jest prawdopodobnie 
największą wartością tych secesyjnych 
budynków. Wszystkie te przedmioty stały się 
symbolami Palicia. Niezwykła architektura 
tych budynków przeznaczonych do 
odpoczynku i przyjemności ponad stu latach 
przyciąga odwiedzających, aby aby przyjść i 
spojrzeć na nich.

帕里奇位于苏博蒂察东边，里它8公
里。19世纪是很受欢迎的温泉和旅游
地点。20世纪前期，格木偶尔·马塞
尔和雅各布·德西承担温泉扩建和新
修。苏博蒂察市政厅和犹太会堂也是
他们的世纪。该建筑群建于特兰西瓦
尼亚民间艺术的精神和匈式分离派之
中，其建筑于1912年完成。这是水
塔、女子澡堂、音乐厅和纪念井。

每一座建筑不一样，因为其作用也不
一样，但材料的选择，结构解决方案
以及帕里奇之红色造成和谐。格木偶
尔与雅各布将欢乐宫的建筑方案让和
大自然融合在一起，因此效果很和
谐。他们拒绝了传统的建筑线路。我
们经常通过街道或长廊，这是我们从
来没有进入或没有注意到的建筑，因
此经过了水塔和欢乐宫。通过这样的
网关，阳台和梯田设计，内部和外部
空间之间的严格分离已经消失。 

大自然，建筑和内部的交织可能是这
些分离派建筑的最主要价值。 

所有的建筑成为帕里奇的象征。一百
年后，不寻常的休闲娱乐建筑解决方
案依然吸引了游客。

帕里奇分离派
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WIEŻA CIŚNIEŃ

DAMSKA PLAŻA

WIELKI TARAS

Przedstawienie pawia, do którego 
przypomina nam Wieża ciśnień, we 
wczesnym chrześcijaństwie było symbolem 
zmartwychwstania. Zostało ono wybrane, aby 
reprezentować nowy początek przyszłego 
spa.

W czasie budowy plaży obowiązywały inne 
standardy społeczne. W tym czasie kobiety 
musiały ukrywać się przed wątpliwymi 
widokami przechodniów podczas kąpieli w 
jeziorze.

Zaprojektowany jako obiekt wielofunkcyjny, 
zachował podobną funkcję do tej pory. Na 
pierwszym piętrze znajdowała się wystawna 
sala balowa, na parterze znajdowały się 
restauracje i cukiernie, a dziś tutaj jest 
nowoczesna sala kongresowa.

孔雀是早期基督教的复活象征，水塔
也是有它的形状。建筑家一直希望表
现温泉之恢复，所以才选了这个象
征。

在建筑时，和今天完全不一样的社会
规则占主导地位。当她们在湖中沐浴
时，女性们不得不躲于步行者的目
光。

原来计划成为多作用的地方，一直到
现在如此。上面有豪华的宴会厅。位
于地层的饭店、糕饼店很受游客的欢
迎。如今具有活动中心的作用。

水塔

女子澡堂

欢乐宫
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PAWILON MUZYCZNY

WAZY W PALIĆ

FONTANNA PAMIĘCI

Najmniejszy obiekt secesyjny - Muzyczny 
Pawilon, od tego czasu i nadal jest 
miejscem zarezerwowanym dla koncertów 
promenadowych.

Dwa duże niebieskie wazony z ceramiki 
Zsolnay z wizerunkiem Boga Wody, stojące 
przed dwoma hotelami na terenie Wielkiego 
Parku, otrzymane w prezencie w 1910 roku 
od właścicieli ceramiki Zsolnay z Peczu przez 
Palicia i Suboticy.

Fontanna Pamięci została zbudowana na 
cześć zakończenia budowy secesyjnych 
budynków na Paliciu i jest punktem 
centralnym, w którym nasz widok kończy się, 
gdy zaczynamy od Wieży ciśnień do jeziora.

是最小的分离派建筑。在音乐厅以前
到现在演出音乐。

在大公园的两个小屋前面，由乔纳伊
陶瓷制成的两个蓝色花瓶于1910年，
乔纳伊瓷厂的所有者冯文帕里奇和苏
博蒂察作为礼物给与两个城市。

纪念井主要是纪念帕里奇分离派建筑
完工。是一种焦点，尤其是当我们从
水塔看到湖的方向时。

音乐厅

蓝色花瓶

纪念井



22



23

Srbija, 24000 Subotica
Trg slobode 1
+381 (0) 24 670 350
office@visitsubotica.rs

www.visitsubotica.rs
www.palic.rs

ZRZECZENIE SIĘ
Organizacja turystyczna Subotica wydała tę broszurę, w celu promowania turystyki i 
informowania odwiedzających turystów. Informacje zawarte w broszurze zostały zgromadzone 
w dobrej wierze, w oparciu o dostępne informacje. Z tego powodu Organizacja Turystyczna 
Subotica nie może zagwarantować, że opublikowane w broszurze informacje są w zupełności 
wyczerpujące, dokładne, kompletne i aktualne

免責聲明
蘇博蒂察旅遊組織發行了這本小冊子，以宣傳旅遊優惠並通知遊客。 手冊中包
含的信息是真誠收集的，並基於可用信息。 因此，蘇博蒂察旅遊組織不能保證
所發布的信息必定是全面，準確，完整或最新的。

SZLAK ART NOUVEAU = 新艺术运动路线 / autor: Turistička organizacija 
grada Subotice;
fotografije: Turistička organizacija grada Subotice. - Subotica, 2020 
(Subotica: Birografika MB doo). - 24 str.; fotogr. u bojama; 21 cm

Uporedo poljski tekst i kineski prevod. - Tiraž 5.000.
ISBN-978-86-89781-27-4
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