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Управни одбор УК „Пароброд“, на седници одржаној 20.12.2012. године, на основу члана 
10. Одлуке о оснивању Установе културе градске општине Стари град „Пароброд“  
(„Службени лист  града Београда“, број 8/10), и члана 18. Статута Установе културе 
градске општине Стари град „Пароброд“ („Службени лист  града Београда“, број 21/10), а 
у вези члана 44. Закона о култури (Службени гласник РС", бр. 72/2009), донео је  

 
 
 
 
 

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  УК „ПАРОБРОД“ 
 

ЗА  2013. ГОДИНУ 
 
 
 
1. Подаци 
 
Установа културе Градске општине Стари Град „Пароброд“, Београд, Капетан Мишина 
број 6а, основана је по Одлуци Скупштине Градске општине Стари Град број И-01 број 
06-28/10 од 24.03.2010. године. 
 
Установа културе „Пароброд“ уписана је у регистар Трговинског суда у Београду, под 
бројем 1 Фи 192/10, остали регистрациони подаци су: 
 
Матични број   17791869 
Делатност   92310 Уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност 
ПИБ   106685299 
 
2. Оcнове за израду плана програмске делатности 
 

 Анализа окружења: Стари град 
 
Градска општина Стари Град, централна је градска општина,  заузима површину од 698 
ха и највећи део старог језгра Београда. На територији општине живи око 70.000 
становника. Садашња општина је настала и понела данашњи назив 1957. године. 
 
У културно-историјском, архитектонском и економском смислу, Стари град одсликава 
преко два миленијума дугу историју настанка, урбаног и економског раста и развоја 
главног града. 
 
Централни положај, вредност и значај културно-историјског наслеђа чине подручје 
Старог града изузетно атрактивним за многе привредне делатности, пре свега за 
трговину и банкарство, затим за угоститељство, те за туризам у све већој мери. На 
подручју општине Стари град налази се велики број административних  и других јавних 
установа републичког и градског значаја, седишта многих асоцијација привреде, културе 
и грађана, бројни факултети, ректорати, академије, средње и основне школе, музеји, 
позоришта и бројне установе културе. 
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 Процена ресурса УК „Пароброд“ 
 

Просторни капацитети  
 
Седиште УК „Пароброд“ је на Дорћолу, у Капетан Мишиној улици. По свом положају, 
„Пароброд“ заузима једну од централних тачака на територији општине, те се може рећи 
да се налази у срцу Старог града. Зграда се налази на углу раскрснице Капетан Мишине 
и Господар Јевремове улице, са главним улазом који гледа директно на раскршће, те 
два помоћна улаза, једним из Капетан Мишине и другим из Јевремове улице.  
 
Зграда у којој се налази Установа је једна од најлепших на Старом граду. Изграђена је 
1925. године и пројектована је са намером да визуелно симболизује брод, с обзиром да 
је грађена са наменом седишта Првог дунавског паробродарског друштва. У том 
простору се касније налазио Дом здравља, затим Народни универзитет „Стари град“, те 
потом и Центар за културу „Стари град“. Изглед и историјска првобитна намена зграде 
представљали су инспирацију за назив Установе културе – „Пароброд“. 
 
Простор предвиђен за реализацију програма Установе има укупну површину од 871 м2. 
Приземље зграде УК „Пароброд“ обухвата 362 м2. У њему су већи хол, једна мања сала, 
као и више мањих програмских и канцеларијских просторија. На спрату, на површини од 
509 м2, налазе се три сале и неколико мањих програмских просторија,  као и део 
канцеларијског простора Установе. 
 
Зграда располаже и подрумским просторијама бивше ложионице које ће у 2013. години 
бити  адаптиране са циљем формирања додатног програмског амбијента.  
 

Кућа Ђуре Јакшића 
 
Одлуком Већа Градске општине Стари град, 16.08.2012. године, из Фонда Пословног 
простора Стари град, искључен је пословни простор који представља изложбени простор 
у пословној згради у улици Скадарској 36 – Кућа Ђуре Јакшића, и дат на управљање 
Установи културе Пароброд, ради обављања регистроване пословне делатности.  
 
Установи културе Пароброд дат је на управљање простор који обухвата цело приземље 
објекта, док подрумске и таванске просторије користи закупац, који као привредни субјект 
обавља угоститељску делатност. 
  

Кадровски капацитети  
 
Органе управљања Установом чине признати и познати културни и јавни радници, као и 
искусни организатори културних програма и манифестација. Реализатори програма су 
такође еминентни уметници и експерти у областима релевантним за реализацију 
програмских делатности УК „Пароброд“.  
 
У ресурсе Установе убрајају се и појединци, организације – реализатори значајних 
културно-уметничких програма на Општини, Граду и Републици, затим уметници, 
културни радници и организације које су биле реализатори бројних културних програма и 
пројеката подржаних и финансираних од стране Општине у протеклом периоду, као и 
реализатори програмских акција, манифестација и пројеката креативне индустрије који 
укључују гостујуће сараднике и иностране партнере, као посебно значајних облика 
делатности Установе.  
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С обзиром да на подручју Старог града постоје бројне институције културе и друге 
институције, организације и удружења која – у оквиру своје уметничке, образовне, 
васпитне, социјалне или хуманитарне делатности са различитим генерацијама и за 
различите потребе – остварују и културну функцију, ти субјекти се такође смеју и морају 
сматрати значајним ресурсом Установе, било као партнери у реализацији програма, или 
као део културне мреже, било као потенцијални простори укупног и свеобухватног 
развоја и унапређења културних активности и културне политике на Старом граду.  
 
 
3. Циљеви Установе и програмски концепт 
 

 Циљеви  
 
Циљеви Установе културе „Пароброд“ су продукција, презентација, презервација, 
промоција, конзумација, као и едукативна и друга комуникација и интеракција културних 
и уметничких садржаја и форми локалне заједнице Градске општине Стари град и града 
Београда.  
 
Остваривање тих циљева укључује и подстицање едукације и примене нових технологија 
у култури, те популаризацију појединачних и групних културних активности и  креативних 
потенцијала у сценско - музичким, драмско - филмским, областима ликовне и примењене 
уметности, као и у друштвено - хуманистичким наукама. 
 

 Визија  
 
Установа културе „Пароброд“ је носилац културних дешавања и промотер нове културне 
политике централне градске општине Стари град.  
 
Установа делује као модел урбане културе и пуног остваривања културних права грађана 
на учествовање у култури, стваралаштву и уметничким активностима у средини у којој 
живе и раде. Установа остварује квалитетну сарадњу на нивоу Града и Републике, као и 
међународну сарадњу, како са земљама из региона и Европе, тако и из читавог света.  
 
Најкраће речено, визија „Пароброда“ је - ниједан дан без културе на Старом граду.  
 

 Мисија  
 
Мисија Установе је покретање процеса и реализација новог стратешког пројекта у 
културној политици општине као и – у оквиру тог процеса – трансформација, 
представљање и промоција новог културног модела у локалној заједници.  
 
Нови културни модел заснован је на жељи да свим заинтересованим грађанима и 
групама грађана омогући учешће у креирању културног и уметничког живота своје 
средине кроз осмишљене и квалитетне програмске садржаје који обухватају, с једне 
стране, креативне, партиципативне и едукативне програмске облике, те, са друге, рад са 
публиком у ширем смислу, програмску продукцију, партнерске програме и међународну 
програмску сарадњу. 
 

 Програмски концепт  
 
 УК Пароброд намерава да, кроз интерсекторску сарадњу владиног, невладиног и 
приватног сектора, настави рад на успостављању услова за размену знања и културе у 
циљу стварања позитивне друштвене средине која подржава активно учешће у процесу 
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хармонизације како локалних тако и регионалних јавних сфера, са фокусом на 
реконструкцију вредности кроз подржавање омладинске културе, културе сећања, урбану 
антропологију, активирање циливилног сектора у структуралном развоју заједнице, 
реконструкцију сцена и успостављање нових модела алтернативне едукације. 
  
У том смислу, полазећи од потреба локалне специфичности, програми се постављају у 
односу на приоритете у реализацији програмских активности и акција Старог града као 
локалне заједнице, имајући у виду и ослањајући се на смернице развоја који се спроводе 
на нивоу Града и Републике.     
 
Од посебне је важности европска оријентација и европска културна платформа која 
истиче усмерење ка следећим елементима:  
 

- промоција културне различитости и интеркултуралног дијалога  
- промоција партиципативне културе 
- мобилност културе 
- инклузивне праксе 
- размена искуства и знања 
- мобилизација културе у структуралном развоју друштва 
- промоција културе као катализатора стваралаштва, стваралачких и уметничких 

потенцијала и потенцијала креативне индустрије 
- стратешка реконструкција маргинализованих уметничких сцена 
- умрежавање и међу - секторкса сарадња на локалном и регионалном нивоу 

 
Такође, од важности су и настојања светске заједнице у области културе која су посебно 
фокусирана на следеће теме: 
 

- очување културне баштине 
- очување староседелачких култура 

 
У оквиру својих надлежности, Установа подржава друге институције, организације и 
носиоце културних активности на територији општине и активно сарађује са њима. 
 
На основама наведених полазишта, концепт „Пароброда“ подразумева: 
 

 Поливалентност, када су у питању: 
 

- области стваралаштва – култура, уметност, креативна индустрија, медији, урбана 
култура, јавна сфера у целини 

- културно наслеђе локалне, градске, националне или шире заједнице и њихово 
стварање, представљање и очување 

- карактер деловања, у смислу сталних и привремених процеса, те трајних и 
периодичних структура, као и 

- простори деловања – ентеријер, екстеријер, штампани, електронски и дигитални 
медији и простори... 

 
 Отвореност према: 

 
- учесницима и конзументима културног стваралаштва свих географских одређења 

(Општина, Град, Република, регион, шире-европски регион, глобална јавна 
сфера... ) 

- креативним појединцима и групама, како етаблираним, тако и недовољно 
познатим или сасвим непознатим 
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- генералној публици, као и припадницима различитих етничких, верских и других 
мањина, као и угрожених и маргинализованих група 

- различитим генерацијама учесника и конзумената културног стваралаштва, те 
њиховој интеракцији и сарадњи 

- различитим партнерима: владине институције, невладине организације, 
неформалне групе, приватни сектор, појединци,  ЕУ администрација ...  
 

 Чвориште за: 
 

- сусрете етаблираних личности културног живота 
- представљања нових имена из новоформираних културних сфера 
- међугенерацијску комуникацију и интеракцију  
- припрему и реализацију различитих пројеката и програма из различитих области 

културног стваралаштва. 
 

 Одрживост у виду: 
 

- оптималног и флексибилног формата заснованом на концепту институције 
културе 

- пројектно оријентисане организације од 11 запослених 
- тежње ка диверсификацији финансијских извора (подршка општинских, градских и 

републичких институција, донације установа и грађана, спонзорства програмима и 
пројектима, корпоративна друштвена одговорност, комерцијално исплативи 
пројекти и програми...) 

 
У досадашњем раду Установе културе „Пароброд“ потврђена је и концепцијска нужност 
сталне, доследне и редовне примене следећих функционалних принципа: 
 

- што квалитетније искоришћености свих просторних капацитета Установе, што је у 
складу како са визијом „Пароброда“ формулисаном у мотоу „ниједан дан без 
културе на Старом граду и у Београду“, тако и са принципом одрживости 
„Пароброда“ као установе; наравно, овај принцип ни у једном тренутку и на који 
начин не сме бити реализован на уштреб квалитета садржаја програма и 
пројеката реализованих у оквиру сарадњи или под покровитељством „Пароброда“ 

 
- максималне програмске и пројектне диверсификованости, у складу са 

диверсификованошћу културних потреба житеља Старог града и Београда  
 

- отворености за све легалне видове културног, уметничког, стваралачког, 
едукативног, теоријског или практичног иступања и деловања, без обзира на 
идејну, теоријску, практичну, естетску или идеолошку основу или карактеристику, 
или степен потенцијалне комерцијалне корисности 

 
- егзактности у утврђивању свих релевантних елемената међусобних односа 

учесника у реализацији како укупног пословања, тако и појединачних програма и 
пројеката УК „Пароброд“, што се првенствено реализује применом правних 
инструмената – доношењем опште важећих правилника и склапањем 
појединачних уговора за сваки конкретан случај, уз неопходан висок ниво 
флексибилности када су у питању програми и пројекти крајње диверсификованог 
карактера, садржаја и форме 

 
- транспарентности у реализацији како укупног пословања, тако и појединачних 

програма и пројеката, што се реализује како применом извршно - управних 
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инструмената какви су анализе и извештаји, тако и применом мас-комуникацијских 
инструмената, пре свега, односа са јавношћу. 

 
 Основе за планирање програма  

 
Установа није само објекат у којем се одржавају културни програми, већ и деловање и 
грађење културне политике од јавног интереса, првенствено за грађане овог подручја.  
 
Програми УК „Пароброд“ су саткани од појединачних и колективних идентитета, као и од 
норматива, стратегија, културних политика и комуникације почевши од локалног нивоа, 
који је базичан, преко различитих ширих заједница локалног, националног или 
регионалног карактера, закључно са међународним, односно глобалним аспектом. 
 
Програми Установе отварају могућности размене и дијалога на међународном плану, 
посебно у европским оквирима. Стари град са својим потенцијалима има изузетне 
услове управо за такав приступ.   
 
Имајући у виду све наведене захтеве, програми Установе се постављају развојно и 
стратешки обухватају:  
 

- културну политику, стратегију културног развоја и његове ресурсе  
- уметничко и културно стваралаштво, културну индустрију, културна добра и 

неговање културне баштине 
- менаџмент у култури, културу медија, културне односе и културну сарадњу 
- пословно окружење, односе са јавношћу, оглашавање, промоцију, те друге видове 

маркетиншког комуницирања. 
 
Програмске активности су сврстане у две програмске области у оквиру којих се реализују 
у односу на садржај, кориснике, као и на начин, време и обим реализације: 
 
 Култура, уметност и креативна индустрија: 
 

 концерти, изложбе, представе 
 радионице 
 трибине и стручни скупови 
 презентације и промоције 
 манифестације 
 акције и кампање 

 
 Едукативни и социо-културни програми: 
 

 трибине, стручни скупови, сусрети 
 конференције  и презентације 
 семинари 
 радионице 
 клубови, школе, студији  
 акције и кампање 
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4. Развој стратегије умрежавања и комуникације 
 
Сви програми, пројекти, манифестације и акције Установе реализују се са пуном свешћу 
о потреби да сваки од њих на репрезентативан начин представи и промовише Установу у 
целини и њену мисију. 
 
Комуникацијска стратегија је заснована и на полазиштима:  
 

- расположивих материјалних, финансијских и људских ресурса 
- рационалне ценовне стратегије  
- позиционирања Установе у оквиру опште културне понуде 

 
те са циљем постављања квалитетног, изводљивог, одрживог, функционалног и 
ефективног плана комуникацијских активности високог квалитета у садржинском и 
формално-естетском контексту.   
 
Елементи за целовито сагледавање политике цена услуга постављају се у виду општих 
трошкова и програмских трошкова по јединици услуге, при чему се приказују и методе 
којима се врши калкулација цена, начин на који се одређују цене, као и могућности којима 
таквим ценама може да се оствари конкурентска предност, уз оне програмске сегменте 
који имају могућност да својом ценом покрију трошкове који су у директној функцији 
остваривања позитивних финансијских ефеката као саставног дела и једног од исхода 
маркетиншког сегмента комуникацијске стратегије. 
 
Комуникацијска стратегија претпоставља и критеријуме за обезбеђивање услова и 
посебних средстава помоћи и подршке културним, промотивним и презентационим 
активностима које, уз подршку и под покровитељством општине Стари град, омогућавају 
Установи да остварује своју културну функцију и на најбољи начин реализује програме 
од заједничког интереса за грађане. 
 
Установа сачињава и анализу позиционирања у оквиру опште културне понуде.  
 
План комуникацијских активности представља стратегију: 
 

- редовне комуникације са свим заинтересованим јавним сферама и микро 
заједницама 

- сталног унапређења и реализације оглашавања, промоције и односа са јавношћу  
- средстава планираних за поједине комуникацијске активности, те  
- избора комуникацијских медија.  
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 2013. 

 

ПРОГРАМСКИ БЛОКОВИ: 

 

 Друштвено ангажовани сегмент 

 Едукација 

 Извођачка платформа 

 Филмска уметност 

 Књижевна платформа 

 Манифестације и фестивали  

 Међународна сарадња 

 Кућа Ђуре Јакшића 

 

1. Програмски блок: Друштвено ангажовани сегмент 

Програмски блок „Друштвено ангажовани сегмент“ је, као и претходне две године 
пословања и рада Установе, пре свега, усмерен на укључивање локалног становништва 
и партнерских институција и организација у разноврсне тематске и актуелне културне 
активности и акције од значаја за локалну средину. Такође за циљ има и упознавање 
грађана и културне јавности са радом и програмом Установе чији садржај чине предлози 
програма различитих организација, удружења грађана, уметника, других стручњака и 
ствараоца који желе да успоставе сарадњу и своје пројекте реализују у оквиру 
програмске делатности Установе. 
 
У 2013. години наставиће се са развијањем сопствене продукције Установе и 
посредовање кроз ширење партнерских пројеката. Сви програми следиће 
интердисциплинарни, интеркултурални и инклузивни приступ и успостављаће 
програмску сарадњу и размену од базичног локалног деловања до ширег укључивања у 
различите пројекте и активности на међународном плану, посебно у европским 
оквирима. 
 
Предвиђен је и наставак рада на истраживању постојећег стања у оквиру развојне 
стратегије за програмско деловање Установе на целом подручју Старог града, пре свега 
у односу на потенцијалне просторе културних дешавања. То су посебно атрактивни 
амбијенти који могу да постану сценски или изложбени простори на отвореном, као и 
простори у оквиру других институција који могу да буду простори реализације различитих 
програма чији је носилац или партнер Установа културе „Пароброд“, посебно у периоду 
пре завршетка реновирања простора Установе, али и у летњим месецима.  
 

Пример програма: Током претходне две године УК „Пароброд“ је успешно лансирала 
манифестацију биоскопа на отвореном „Филмстрит“, а такође је била и носилац 
продукције Јевремове улице сусрета, што је свакако добра основа за намеру УК 
„Пароброд“ да покрене први прави квартовски, летњи дневни фестивал комшијског 
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заборављеног дружења и социјализације, „Дорћол фест“ који би био сачињен од 
пригодног програма прилагођеног свим годиштима. На тај начин имамо намеру да 
додатно увежемо и ревитализујемо 2 основна туристичка потенцијала општине Стари 
град, оближњу Скадарлију и улицу Страхињића бана. Имајући у виду да већина локалног 
становништва није у могућности да због економске ситуације отпутује на летовање, као и 
да се рапидно повећава  број туриста са речних крузера и младих бекпекера у хостелима 
који су у највећој мери концентрисани на територији наше општине, евидентно је да 
нашој општини недостаје догађај на размеђу јула и августа месеца. Оно што би био и 
бенефит једне овакве менифестације јесте свакако потребна синергија гостопримства 
између Старограђана и интернационалних гостију какву на пример има Нови Сад током 
ЕXИТ фестивала.  
 
У сарадњи са партенрским институцијама „Пароброд“ ће и у 2013.години организовати 
јавне дискусије, предавања и радионице, као својеврстан мултигенерацијски програм, са 
циљем да се све генерације што боље упознају са културним наслеђем свог града. 
Сарадња са појединцима, удружењима и иницијативама наведеног типа започета је већ 
током 2012. године и наставиће да се развија и током 2013 и то кроз следеће активности:  
 

- промоције и сарадња са пројектима од важности за развој цивилног друштва 

- радионице од важности за развој цивилног друштва 

- јавне дискусије  

- предавања за грађанство 

Актуелне теме и проблеми (лично, друштвено окружење и животна средина): Програм се 
базира на социо – културној концепцији и грађењу широке мреже корисника. Млади могу 
по сопственом избору да учествују у различтим активностима, као и да се упознају са 
савременим кретањима у области културе, уметности и стваралаштва. Посебан акценат 
у поставци ових програма је њихово остваривање друштвених циљева, од јачања 
социјалне кохезије или интеракције, оснаживања солидарности и суседске помоћи, 
партиципације у животу локалне заједнице до чувања културног наслеђа. Њихов значај 
је у променама и претварању издвојених социјалних и културних активности у социо – 
културни потенцијал, а предност у мултидисциплинарности и пуном учествовању 
корисника, посебно младих маргинализованих група. 

Активности: 

- еколошке, психолошке, социо-културне (интеркултуралне и инклузивне) 
радионице, курсеви 

- предавања за грађанство 

- промоције 

Кроз различите дебатне програме и јавне дискусије инсистираће се на принципу – 
културна иницијатива насупрот негативним друштвеним вредностима. 
Културне вредности које заступамо: 

- мултикултуралност 
- социјална свест 
- култура прихватања критичког мишљења 
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Негативне вредности којима се супротстављамо: 
- етноцентричност 
- ксенофобија   
- хомофобија  
- дискриминација  

 
Активност подразумева отворене дебате са представницима владиног и невладиног 
сектора из домена културе, социјалних питања, теорије, културне продукције и политике 
као и са представницима бизнис сектора.  
 

Посебна пажња у 2013.години биће усмерена на проширивање примарне циљне групе 
Установе културе „Пароброд“ и то на укључивање деце и младих као и старије 
популације. Конкретан пример је први програм дечије радионице у сопственој 
продукцији, продукцији УК „пароброд“, насталој на доброј традицији Школигрице и 
Шкозоришта. Ова радионица, под називом  „Свезналиште“  ће се бавити науком као 
уводним појмом за предшколце. То је програм настао из  англосаксонског дидактичког 
приступа малишанима који им физику, хемију, биологију и математику приказује као 
нешто што није страшно и страно, штавише стимулише их да уче и мисле. Сви 
едукативни програми биће омогућени и за младе са посебним потребама и мањим 
економским могућностима, затим, припаднике различитих мањинских заједница, као и 
маргинализоване група с циљем смањења утицаја сиромаштва у остваривању права на 
културу, нарочито у светлу чињенице да  да ће „Пароброд“ бити установа са лифтом за 
хендикепиране особе,  којим ће се они моћи активно укључити у праћење и прављење 
програма, на оба спратна нивоа.   

Програм се реализује у сарадњи са општином Стари град, градом Београдом и у 
сарадњи са институцијама културе, образовања и социјалне заштите, невладиним 
организацијама, приватним сектором, страним представништвима и амбасадама, 
неформалним групама и грађанима… који имају седиште, делују, раде и живе на 
подручју Старог града.  

Реализација активности Друштвено ангажованог сегмента  планирана је током целе 
2013.године у различитим форматима.  

 

2. Програмски блок:  Едукација 

Култура и уметност у образовању 

Овај програмски блок подразумева стваралачке радионице с децом и младима из 
области уметности (драма, музика, визуелне уметности) и радионице, семинари и 
тренинзи уметника, наставника и других стручњака који непосредно раде с децом и 
младима у овим областима, едукације едукатора. 

Програм је усмерен на остваривање смерница и обликовање стваралачких могућности 
за унапређивање и развој уметничког образовања утврђених званичним смерницама и 
документима (УНЕСКО и програм Култура и образовање ЕУ). Програм има полазиште у 
оснаживању локалног деловања кроз Установу културе „Пароброд“ као покретача, 
промотера и носиоца програмских иницијатива и креирања модела, како непосредног 
рада с децом и младима тако и едукације кадрова у овој области. Основни циљ програма 
је укључивање на нивоу локалне заједнице у залагање за општељудско право на 
образовање и право на културу (на основу Опште декларације о људским правима и 
Конвенције о правима детета УН), креирање програмских активности које доприносе 
развоју индивидуалних способности (развој друштва тражи креативне, иновативне, 
флексибилне и прилагодљиве појединце који могу да се прилагоде све бржим 
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променама у свету), непосредну реализацију изабраних активности као допринос 
побољшању квалитета образовања, и посебно креирање и реализацију прорама који 
подстичу културну различитост (на основу Декларације о културној разноликости и 
Конвенције о заштити различитих културних израза, УНЕСКО). 

Активности се реализују кроз непосредан рад с децом и младима (од најмлађег до 
студентског узраста) и кроз едукацију уметника, наставног кадра и других 
заинтересованих стручњака, кроз следеће активности, током целе 2013.године: 

- едукација кроз уметничке праксе 

- конференције 

- радионице 

- тренинзи 

Пример програма: Један од првих програма, едукативног карактера, којим ће започети 
сезона радионица у Пароброду, биће већ поменута радионица – научионица, која ће се 
одвијати под називом „Свезналиште“. Настала на доброј традицији „Школигрице“ и 
„Шкозоришта“, које су се деценијама бавиле едукацијом предшколског  и основно 
школског узраста путем кретаивног метода, „Свезналиште“ ће пресудну улогу имати у 
едукацији предшколског узраста у области науке. Полазницима ове радионице, која ће у 
својој пилот варијанти бити бесплатна, основни појмови науке и природних појава биће 
приближени и објашњени на креативан, пријемчив начин од стране едукатора који је 
своје вишегодишње искуство стекао управо кроз систем неформалног образовања у 
Енглеској. 

Радионица „Свезналиште“ ће се одвијати у периоду другог школског полугодишта, током 
2013. године, динамиком једном недељно. 

Идеја је да од школске 2013/2014 године, програм „Свезналишта“ постане препознатљив 
по свом квалитету и тематској одредници пре свега код жељене популације наше 
општине, општине Стари град, а потом и у шире. Од сезоне 2013/14 године идеја је да 
овај програм функционише по приниципу финансијске партиципације учесника, и на тај 
начин се придружи и другим едукативном садржајима Установе културе „Пароброд“ који 
ће бити покренути по повратку у матични простор и функционисати као програми који 
доприносе самоодрживости Установе. Неки од већ потврђених квалитетних садржаја и 
сарадњи су програми балета за предшколце и основце, ослоњени на добру праксу школе 
Јелене Катић, Драмски студио на енглеском језику, Бразилска школа Капоере за децу 
инклузивног карактера и др.  
 

 

3. Програмски блок: Извођачка платформа 

 Отворена културна сцена 

- Камерна сцена  

- Сцена за савремену музику 

- Rock’n’Dorćoll 

- Визуелни програм 

 Пароброд театар 

- Јавна читања неизведених драмских текстова 
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- Пароброд продукција / нова сцена за алтернативно позориште 

- Фестивал савремене српске драматургије 

Отворена културна сцена 

Камерна сцена / Концерти 

У реновираном простору Установе, посебно у новој  камерној сали УК „Пароброд“ али по 
потреби и специфичности програма и у другим просторима Установе, као и током 
претходних година рада (26 успешно реализованих концерата класичне и 26 концерата 
елктронске, експерименталне, wорлд музике и свих других жанрова уметничке музике), 
планиран је редован термин за концерте класичне соло и камерне музике.  

У оквиру 2 термина месечно, након гостовања великог броја еминентних али и још увек 
неафирмисаних али перспективних младих, домаћих и иностраних извођача, камерних 
састава, солиста и аутора, „Пароброд“ ће и у 2013. години бити препознатљива сцена за 
класична извођења али такође и иницијатива за неговање постојеће и едуковање 
надолазеће публике свих генерација. 
 
Динамиком од максимум 2 термина месечно, узевши у обзир шему рада и током 
летњних месеци, за 2013. годину планирано је 16 концерата класичне музике.  
 

Сцена за савремену музику 

Установа културе „Пароброд“ од 2013.године, по повратку у свој матични простор 
покреће пројекат „Сцена за савремену музику“ који ће се бавити савременим музичким 
изразом. Сцена ће радити читаве године и у њој ће активно учествовати сва релевантна 
имена савремене музичке сцене.  
 
Идеја пројекта је да се у оквиру Сцене покрене посебан програм едукација и 
презентација намењен студентима и младим професионалцима у свету музике. Овакав 
вид комуникације са циљном групом не постоји ни у образовним ни у културним 
институцијама, нити постоји пројекат који третира савремену музику и кроз едукацију и 
кроз презентације.  
 
Све активности  усмерене су на размену знања и искустава и прецизну едукацију која је 
усмерена ка конкретним резултатима из савремене музике – обогаћивању пракса и 
знања локалне сцене, успостављање дугорочних сарадњи актера европске и локалне 
сцене, проширивању знања у области савременог музичког израза,  дискурсима о 
иновативним праксама за промоцију савремене музике . Свеобухватна активност 
усмерена је на промишљање нових пракси и успостављање нових идеја у оквиру 
савременог музичког израза који млади професионалци из света музике могу даље 
самостално да развијају. 
 
Подршка пројекту би обезбедила организацију предавања и мастер класова, као и 
концерата усмерених на младе професионалце из целе Србије. Теме би се бирале у 
односу на потребе циљне групе, као и могућност даље имплементације ради 
побољшања квалитета и понуде савремене српске музичке сцене, као и њен положај и 
конкурентност у европским круговима.  
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Општи циљ:  

- побољшање савремене музичке сцене 
- едукација и активирање креативних процеса код циљне групе којом би се 

појединац оспособио да ствара и истражује у овој области 

Посебни циљеви пројекта: 

- успоставити одрживу сарадњу између предавача и циљне групе, као и између 
предавача, циљне групе и шире публике заинтересованих за овакав вид 
савременог музичког израза 

- едукација кроз одржавање радионица, предавања, дебата, концерата, промоција 
 

Ужа циљна група: 

- Млади заинтересовани за савремену музику 
- Студенти - млади професионалци 
- Композитори свих година-музичари 

 
Шира циљна група: 

- Културни радници 
- Уметнички и креативни колективи и институције 
- Независни културни радници 

 
Ова активност представља покретање иницијативе да се креативном разменом створе 
темељи за касније напредовање и популаризовање сцене, да се промовишу тренутни 
токови и достигнућа у савременој музици и да се пружи, обострано учесницима и 
публици, могућност да се упознају са што различитијом техником и технологијом. Након 
адаптације простора у смислу просторности и климатизације, као и неопходног 
генералног сређивања полу - концертног клавира, имаћемо предуслов за концерте 
класичне и савремене музике најившег квалитета. Шта више наведени простори пружају 
могућност за мини музичке школе и радионице, попут школе певања Александре 
Радовић и др. Такође, као сегмент који ће у новостеченим условима рада бити покренут 
и амбициозно развијан јесте увек али и тренутно веома популаран џез, који у оскудици 
простора због свог некомерцијалног карактера, није толико заступљен у континуитету. Од 
2013. године увешћемо џез камерну сцену за промовисање студената музичких 
академија али и за мастер класове еминентних имена српске џез сцене, као логичног 
наставка референтог програма Serbian soul и Serbian jazz bre, проистеклих из наше 
продукције.   
 

Rock’n’Dorćoll 

Rock’n’Dorćoll је програм који се у УК „Пароброд“ развијао у претходне две сезоне и 
доживео својих преко 20, успешних, различитих изведби у интимном амбијенту, такорећи 
дневне собе „Пароброда“, у нетипичном термину за овакве активности, од 21 – 22.30 
часова. Иницијатива којом су представљани млади и полуафирмисани аутори, извођачи 
и бендови изван, за такве активности, предвиђеног термина и простора омогућила је да 
„Пароброд“ буде препознат као седиште у ком се ревитализовала институција рок 
концерта „младих нада“, као главни програм вечери. Управо ова наша иницијатива је 
касније инспирисао уреднике и других општинских културних центара да покрену овакве 
програме у својим Установама. 

У 2013. години кроз овај програм наставиће се са оснаживањем музичке сцене, чији ће се 
пре свега ниво продукције унапредити захваљујући аудио и видео опреми коју ће 
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Установа поседовати али захваљујући и новом простору, односно сцени намењеној овој 
врсти програма, која ће функционисати у подрумском простору Установе.  
Током 2013.планирана  је реализација 16 концерата у оквиру овог програмског сегмента, 
такође већ на крају 2012.године постоји отворен позив са сарадњу са музичким 
фестивалом ЕXIT у Новом Саду, са градом пријатељем наше општине - Котором, али и 
Wеекенд медиа фестивалом у Ровињу, у смислу музичког избора, не обавезно и 
копродукције.  
 

Визуелни програм 

УК „Пароброд“ ће у 2013.години наставити са подржавањем  млађе генерације уметника 
у развијању и презентовању индивидуалних пројеката. Годишњим програмом у 
сегментима: сликарство, графички дизајн, скулптура, керамика, фотографија, нови 
медији, концептуална уметност, мултимедија, интердисциплинарне имплементације, 
визуелна као и урбана антропологија, графитерска сцена, желимо да покренемо 
продукцијски мод доступан млађој генерацији уметника у распону од већ доказаних али 
недовољно локално заступљених и оних на прелазу између едукативних система и 
професионалне уметничке каријере. 
 
Током 2013.године, у смислу пре свега подизања нивоа како продукције визуелних 
програма тако и саме селекције истих, планирано је континуирано остваривање сарадње 
са истакнутим представницима, афирмисаним, доказаним уметницима, професорима и 
теоретичарима из области визуелних уметности. Један од првих куратора биће Михаел 
Милуновић, ликовни уредник програма Миксер фестивала, галерије Француског 
културног центра, уметник активне излагачке делатности, као и професор Факултета 
ликовних уметности, проф. Никола Шуица. Ангажман наведених сарадника допринеће 
пре свега професионалном нивоу на ком ће се визуелни програм одвијати као и 
омогућавање адекватне валоризације учешћа поготово младих уметника а потом и самој 
разноликости истог.  
 
Отварање простора и пружање подршке за промоције студената београдских академија, 
примењене и ликовне уметности, остаће редовна активност у оквиру програма визуелних 
уметности, по којој је „Пароброд“ био значајно препознат у културним круговима и широј 
јавности у протеклом периоду.  
Визуелни програм одвијаће се у континуитету током целе 2013. године, пре свега кроз 
ауторске и колективне изложбе.  

 

Пароброд театар 

 

Јавна читања неизведених драмских текстова /  

„Бисери из управничких фиока“ 

 

И у сезони 2012/2013. УК „Пароброд“ наставља са програмом „Бисери из управничких 
фиока”  који је започет у сезони 2011/2012 и већ у њој остварио завидне резултате у 
својој мисији.  Реч је програму чији циљ је промовисање стваралаштва савремених, 
младих, српских драмских писца. Писана драмска реч тренутно је један од највиталнијих 
сегмената савремене српске театарске сцене, многобројне академије школују 
изванредне младе писце. Њихове драме покривају широк дијапазон жанрова али оно 
што им је заједничко је ангажованост у указивању на горуће проблеме наше стварности, 
постављање правих питања о феноменима који су део свакодневице свих људи који ће 
доћи да те драме гледају и чују, али и свежина форме и приступа при обрађивању ових 
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феномена. Ове драме су и духовите  и потресне и субверзивне, оне су најаве једног 
новог таласа драмских писаца од којих ће многи имати а и већ су имали, на шта смо 
посебно поносни, деби у оквиру Паробродовог програма „Бисери из управничких фиока”. 
„Пароброд“ покушава да исправи, колико је то у његовој моћи, чињеницу да због 
помањкања средстава ове драме ретко бивају постављане на сцене српских позоришта. 
„Пароброд“ такође дубоко верује да разлог за ретко постављање ових драма није само 
помањкање новца већ њихово храбро указивање на проблеме савременог друштва, и 
економске, и социјалне, и  психолошке. „Пароброд“ је довољно храбар да буде један од 
првих који ће препознати овај нови талас критичког драмског писања и дати му шансу да 
допре до публике.  
 
То чинимо тако што сваког месеца организујемо по једно читање новог драмског текста, 
драму режирају професионални редитељи а изводе тј. читају и глуме професионални 
глумци. Посећеност овог програма из месеца у месец све је веће и то нам додатно даје 
уверење да треба да истрајемо у продукцији овог програма. 
 

Пароброд продукција - продукција представе “У самоћи памучних поља”, 
по тексту Бернар Мари Колтеса, у режији Стевана Бодроже 

 
Током сезоне 2011/12 покренут је Пароброд театар, нова, мала и алтернативна 
београдска позоришна сцена. УК „Пароброд“, као културни центар, окренут свим 
областима уметности и културе, нема могућност да продуцира богат годишњи репертоар 
представа тако да се определио за креирање само једне представе у сезони, али 
представе по тексту или идеји који се не могу срести на сценама других београдских 
позоришта. При промишљању програмске одреднице Пароброд театра, наше 
опредељење је било да дамо шансу врхунским делима драмске књижевности који због 
страха позоришних управа од постављања “херметичних”, “захтевних”, “тешких” тесктова 
не успевају да допру до публике. Тиме желимо публици да дамо нешто што не може 
видети на другим местима а и да је едукујемо пружајући јој дела врхунског књижевног и 
позоришног интегритета. Управо зато избор је пре годину дана пао на Бекетове 
минијатуре, кратке Бекетове текстове о усамљености савременог човека. Представа је 
добила критике похвале и успешно се, два пута месечно, играла све док Пароброд није 
ушао у реновирање. Ове године у плану је  постављање текста “У самоћи памучних 
поља” Бернар Мари Колтеса, врхунски драмски текст који се бави трговином као 
обрасцем стварности савременог човека, као архетипским односом савременог доба који 
је “појео”, у себе интегрисао и асимиловаао све друге међуљудске односе, све 
манифестације саме људскости. Постављањем овог текста настављамо са храбрим 
репертоарским изборима којима се не могу похвалити други београдски театри. Већ 
крајем 2012.почеле су припреме овог позоришног пројекта чији ће носиоци главних улога 
бити два тренутно најактивнија и најинтересантнија глумца новије генерације, Милутин 
Милошевић и Влада Алексић. 
 

Фестивал савремене српске драмтургије 
 
Фестивал савремене српске драматургије планиран је као завршетак и круна програма 
јавних читања неизведених драмских тестова, “Бисери из управничких фиока”. Први пут 
ће се десити у јуну 2013. и у четири дана биће поново изведене неке од најбољих 
изведби текстова из прве две сезоне овог програма, а биће уприличена и јавна читања 
до сад неоткривених драмских текстова. Окосница програма биће текстови двоје 
успешних драмских писаца, Јордана Цветановића и Данице Николић Николић, који су 
парадоксално јако успешни и награђивани драмски писци али велика већина њихових 
драма није уопште изведена.  
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Пратећи програм овог  фестивала, пре свега усмерен ка едукацији, што и јесте тежња 
Установе у свим сегментима њеног деловања, у ком ће учествовати професионални 
глумци и професионални редитељи као уосталом и у свим читањима до сада, биће 
четири мастер класа за младе уметнике и оне који би то волели да постану. 
 
Плнирани су едукативни садржаји из области глуме, режије, драмског писања и 
позоришне критике. Мастер класове водиће реномирани уметници, драматурзи и 
позоришни критичари. 
 
Као круна самог фестивала, али и траг за наредне генерације, Током фестивала биће 
промовисана публикација са објављеним најбољим драмама из претходне две године 
програма “Бисери из управничких фиока”.  
 
Имајући у виду значај овакве једне иницијативе као и свест о ситуацији на културној 
сцени, имамо жељу да овај програм са мисијом популаризације савременог српског 
драмског писања остваримо и у некој ванбеоградској средини, у духу културне 
децентрализације која је толико потребна нашем друштву. Протоколи и договори о 
сарадњи већ су успостављени са Народним позориштем у Пироту,  позориштем Тоша 
Јовановић у Зрењанину итд.  
 
Време реализације фестивала – јун 2013. 
Потенцијални партнери: Факултет драмских уметности, Академија лепих уметности 
 

4. Програмски блок: Филмски програм 

 

2011. године Установа културе „Пароброд“ покренула је летњи филмски програм пре 
свега са намером да се сталној публици пружи занимљив, квалитетан и доступан – 
бесплатан садржај. Почетна идеја овог пројекта била је такође и да се у времену када се 
биоскопи масовно затварају, а опстају само они са комерцијалном програмском 
политиком смештени у тржним центрима, реактивира институција летњег биоскпопа, 
биоскопа на отвореном. 
 
Идаје мобилног биоскопа са специфичним програмом, на коме су се нашли пре свега 
филмски класици двадесетог века, је у кратком року наишла на велико интересовање 
шире градске културне публике, и биоскоп је почео са деловањем и пројекцијама на свим 
општинама града Београда.  
 
Током две сезоне функционисања биоскопа реализовано је око 150 филмских пројекција. 
Као један од најпрепознатљивијих програма, који се издвојио по доступности и  
мобилности иу међувремену постао бренд за себе, Филмстрит је планиран и као значајан 
сегмент програмских активности у 2013. години. 
 
Установа културе „Пароброд“ ће повратком у свој матични, адаптирани простор добити и 
бископску салу, професионално опремљену, капацитет од 50 места. Идеја је да се и пре 
почетка летње сезоне ова сала стави у намену и да се у њој пре свега промовише 
уметнички филм, документарни филм као и значајна остварења европске 
кинематографије. Планирано је да се оваква програмска шема спроводи у сарадњи са 
Кинотеком, Филмским центром Србије и Центар филмом као и другим кућама и 
дистрибутерима. Понајвише планиран је омаж значајним именима српске и југословенске 
кинематографије кроз ревије филмова и пратеће изложбе, попут успешно организоване 
мултимедијалне изложбе којом је обележено 20 година од смрти Томе Здравковића, кроз 
програм симболично назван  „Хол славних“.  
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Укупно је планирано 100 пројекција током 2013.године, од тога 50 у оквиру Филмстрит 
летљег програма и 50 у виду редовног филмског програма Установе у различитим 
форматима. 
 

5. Програмски блок: Књижевна платформа 

Отворена књижевна сцена  

Простор предвиђен за презентацију, промоцију и разговоре на тему књижевности у 2013. 
години тежиће осавремењавању и приближавању широј културној публици. Идеја је да 
се пронађе одговарајући формат који ће у истој функцији, промоције актуелних 
књижевних остварења али и постављања питања на актуелне теме, савремени 
књижевни израз приближити широј културној публици и исту привући на догађаје овог 
типа. 
 
Књижевни програм Пароброда ће се у 2013. години одвијати кроз 2 формата. 
Један термин месечно биће уприличен у форми „талк – схоw“-а, током којег ће се кроз 
разоговор са ауторима, представницима издавачких кућа, књижевним критичарима на 
пријемчив, непосредан начин разговарати и њихово стваралаштво учинити доступно 
публици. Као пример програма и активности - логично је да ћемо се трудити да и ове 
године, 2013. први имамо добитника Нинове награде, опет у нетипичном промотивном 
издању – са друге стране, један од сарадника у оквиру овог програма биће наш познати 
стендап комичар Зоран Кесић. Други термин месечно биће намењен како широј још пре и 
стручној, професионалној јавности, где ће се пре свега кроз дебатну, трибинску форму 
разговарати и разматрати проблематика данашње књижевне сцене. Посебан акценат 
ставићемо на историографску публицистику која се односи на будућу скору 
стогодишњицу Првог светског рата, али нећемо ни занемарити издања која се пре свега 
баве поп културом као пратећом активности догађаја као што је на пример концерт 
„Депецхе моде“ и сл.  
 
Пароброд је током претходног периода већ препознат у јавности као место на ком гостују 
и свој рад представљају како књижевне громаде, водећа имена домаћег и регионалног 
литерарног стваралаштва тако и још неафирмисани домаћи и инострани књижевници, 
глумци, теоретичари, историчари књижевности, књижевни критичари... 
 
У 2013. години такође је, као и претходних година, планирана сарадња и организација 
књижевних манифестација, од иницијатива предстаљања издавачких кућа кроз 
хуманитарне акције до учешћа у фестивалима специфичних форми књижевног израза, 
попут Фестивала кратке приче, Кикинда шорт. 
 
Све активности књижевног програма биће реализоване током целе 2013. године, 
динамиком од 2 термина месечно у различитим форматима, по потреби и ван матичног 
простора. 
 

 

6. Програмски блок: Манифестације и фестивали  

Као Установа културе, која се својим радом, активностима и присуством у свакодневном 
животу културне јавности, али и штампаним и електронским медијима, успешно 
позиционирала на мапу културних дешавања не само општине Стари град већ и града 
Београда, на основу претходно стечених позитивних искустава и у 2013.години Пароброд 
ће не само узети учешћа у организацији манифестација од пре свега локалног али и 
ширег културног значаја, већ и иницирати покретање нових. Пре свега својим људским 
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али и просторним и техничким ресурсима, нарочито по окончању целокупне адаптације 
простора, као и својим добро постављњним организационим моделом, имамо намеру да 
Пароброд у 2013.години постане значајан чинилац у оквиру културних манифестација 
наше општине и града. 

Примери програма: 

 Јевремова – улица сусрета, март / април 2013. 

 Светски дан музике, 21. јун 2013. 

 Нове позоришне тенденције – Битеф Полифонија, септембар 2013. 

 Миксер фестивал, мај 2013. 

 Дорћол фест, август, 2013. 

 

7. Програмски блок: Међународна сарадња 

И у 2013. години планиране се манифестације у форми дана мултикултуралности и 
регионалне културне сарадње. На добрим основама, контактима и сарадњама 
реализованим током претходних година рада УК „Пароброд“ и у 2013. наша иницијатива 
ће бити усмерена на остваривање и проширење сарадње са културним центрима и 
амбасадама како из региона тако и шире, кроз нов и нестереотипан концепт 
презентовања, интеракције и конзумације културе и уметности земаља које се 
представљају. 

Оно што ће бити иницијатива „Пароброда“ јесте свакако умрежавање и остваривање 
дугорочне сараднје не само између културних центара и организација већ иницијатива за 
повезивање и остваривање дугорочне сарадње наше општине са партнерима и 
општинама градова из региона ои шире. 

Програми међународне сарање одвијаће се кроз изложбе, концерте, презентације и 
сусрете, током целе програмске године. 

 

 Презентација регионалне културе (бивше републике СФРЈ)  

 Представљање европске културе 

- Европске престонице културе 2013 

 Представљање англо - америчке кулутре 

 

Европске престонице културе 2013. 

 

Пројекат назван „Посета европским престоницама културе'' настао је као одговор 
европских земаља на тада свеприсутну економску сарадњу међу истима, у циљу да се 
културне понуде презентују свим Еврпољанима са жељом остваривања сарадње макар 
приближно оном на економском нивоу. Замишљено је да сваке године минимум један 
град буде европска престоница културе, а започет је 1985. године са Атином, као првим 
градом са том титулом. 
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Од 2010. године, програм посете европским престоницама културе је заједнички пројекат 
Установе културе „Пароброд'', Канцеларије за младе Градске општине Стари град и саме 
Општине Стари град, који ће се и следеће, 2013. године, одржати четврти  пут заредом.  
 
У питању је посета граду Кошице у Словачкој. На основу искуства стеченог у претходним 
годинама, када смо ненамерно пропустили да пажњу усмеримо ка градовима и 
областима сличнијим нашој (Печуј, Мађарска), у 2013.години желимо да исправимо ту 
грешку и студентима, младим људима са Старог града, који се тренутно едукују у 
области културе, уметности, креативне индустрије и менџмента у култури, као будућим 
носиоцима културног живота наше општине,  омогућимо да се упознају са изузетно 
атрактивним садржајем који ће бити реализован у оквиру пројекта Европске престонице 
културе 2013. У Кошицама, граду о коме се можда не прича и не зна ,много, и који 
наизгледа није туристички атрактиван, али граду са којим можемо да повучемо паралелу 
у многим сегментима а са којим је већ током 2012.успостављенљ комуникација на тему 
размене и сарадље у области едукације, културе и уметности. 
 
Кроз пројекат „Посете европским престоницама културе“ у претходне три године 
реализације прошло је 80 младих људи, студената са општине Стари град. Идеја је да се 
програмом у 2013.години, за који ће путем јавног позива, као и у претходним годинама, 
бити одабрано 20 најквалитетнијих кандидата, овај пројекат заокружи, број младих 
повећа на 100 и на тај начин и у јавности истакне вишеструки значај овакве иницијативе. 
 
 
 
 

КУЋА ЂУРЕ ЈАКШИЋА 

 

Одлуком Већа Градске општине Стари град, 16.08.2012. године, из Фонда Пословног 
простора Стари град, искључен је пословни простор који представља изложбени простор 
у пословној згради у улици Скадарској 36 – Кућа Ђуре Јакшића, и дат на управљање 
Установи културе Пароброд, ради обављања регистроване пословне делатности.  
 
Идеја овакве правно – формалне трансформације није била само да се за Кућу Ђуре 
Јакшића обезбеди и одговарајућа, логична правна адреса, већ да се овим путем омогући 
и намера Градске општине Стари град да Кућу сачува од урушавања како у смислу 
конкретних, материјалних и физичких услова за рад тако и у смислу остваривања 
одређеног квалитета активности.  
 
У 2013. години планирано је неопходно санирање и адаптација простора како би он 
постао функционалнији и пружао и запосленима у њој али и сардницима, реализаторима 
програма, основне услове за рад и презентацију. Такође, планиран је делимични заокрет 
у програмској политици и уређивању свих активности, најпре у смислу разноликости 
програма, потом у подизању нивоа продукције а најпре и селекције програма. На овај 
начин биће постигнут још један циљ а то је и проширење циљне групе посетилаца Куће 
Ђуре Јакшића и измена перцепције исте у медијској и културној јавности. 
 
Програм рада Куће Ђуре Јакшића заснива се пре свега на вишедеценијским потврђеним 
програмским активностима које су ову Кућу учиниле препознатљивим и незаобилазним 
местом на мапи установа културе Старог града, Београда и читавог региона. Програмску 
шему претходних деценија чинили су књижевни програми, ликовни, музички и драмски, 
као и многе туристичке презентације, летњи музичко-забавни програм и општинске 
манифестације које су се одвијале у Кући Ђуре Јакшића.  
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Просторни капацитети Куће Ђуре Јакшића 
 
Кућа Ђуре Јакшића налази се у центру староградског амбијента Скадарлије познатом 
као аутентичном делу старог Београда. То је тачка где се негује традиционална 
угоститељска и туристичка понуда, староградска музика, дух боемије и живота из 
прошлости, сећање на славне ликове наше културне баштине, песнике, глумце, сликаре, 
музичаре, комедиографе, забављаче, све оне који су овај чудесни амбијент учинили 
незаборавним и незаобилзним.  
Сама Кућа је средишњи објекат старе Скадарлије, један од најзначајнијих обновљених 
симбола старог Београда. У оквиру различитих установа ТОБ-а; СИС-Скадарлија; а 
потом КПЦ – Скадарлија, Кућа је у функцији уметности и уметника више од 40 година. У 
овом простору површине око 140 метара квадратних налази се: 
 

- службени, канцеларијски простор који чине две канцеларије површине од око 30 
метара квадратних,  

- предсобље, односно улаз у Кућу 
- тоалет и мал простора за одлагање реквизита површине око 30 метара 

квадратних,  
- мултимедијална сала површине 80 метара квадратних 

 
Кућа Ђуре Јакшића  такође користи за своје програмске активности и малу летњу сцену 
која се налази испред саме куће и површине је од око 40 метара квадратних. У оквиру 
овог простора налази се и споменик Ђуре Јакшића - рад академског вајара Јована 
Солдатовића и чини посебну туристичку атракцију у оквиру Скадарлије. 
 
Људски ресурси 
 
Кадар Куће Ђуре Јакшића, чине двоје запослених у УК Пароброд, чији је опис послова 
изменама и допунама Правилника о систематизацији и организацији послова УК 
Пароброд, услед реорганизације измењен и прилагођен потребама рада у 
организационој јединици – Кући Ђ.Јакшића. У трочлани тим запослених у Кући убраја се 
и један старозапослени из Куће Ђ.јакшића, са дугогодишњим искуством на овим 
пословима. Послови у организационој јединици распоређени су по следећим позицијама: 
 

- Координатор програма 
- Организатор програма 
- Пословно - технички секретар 

 
Програмски сарадници и реализатори програма су имена позната нашој ликовној, 
књижевној и културној јавности. Учесници програма су еминентни уметници и експерти у 
најразличитијим областима, релавантни за промоцију програмских делатности Куће. 
Академици, професори Универзитета и уметничких Академија, признати историчари 
уметности као и ликовни и књижевни критичари, новинари, слободни истакнути 
уметници, научници и многи интелектуалци такође су редовни сарадници Куће Ђ. 
Јакшића. 
 

 Књижевни програм 
 
У 2013. години планирано је представљање - промоција нових књижевних издања, 
часописа из културе и уметности, обележавање значајних годишњица наших књижевних 
великана и класика, посебно оних који су животом и делом били везани за саму 
скадарлијску четврт.  
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У сарадњи са истакнутим стручњацима из различитих области организоваће се 
предавања везана за историју наше и других култура, религију, психологију, етнологију, 
културну баштину и традицију. Активностима у Кући Ђуре Јакшића биће подстицано и: 

- Афирмисање и мотивисање дечијег књижевног стваралаштва као и стваралаштва 
за децу  

- Неговање сећања на живот и дело песника и сликара чије име носи ова кућа, као 
и представљање добитника књижевне награде ,,Ђурин шешир”. 

 
 Позоришна уметност 

 
Интимни камерни простор Куће Ђуре Јакшића чини га драгоценим за извођење мањих 
позоришних комада-монодрама, дуодрама, водвиља и кабареа. Планирана је: 

- Сарадња са дечијим драмским студијима и школама глуме 
- Извођење представа за децу, дечији игрокази 
- Сарадња са драмским секцијама београдских школа 
- Извођење дипломских представа студената академија 

 
 Ликовна уметност 

 
Организовање самосталних и колективних изложби наших и страних аутора, 
представљање значајних међународних ликовних колонија, изложбе дечијих радова, 
ликовне и креативне радионице, као и радионице старих заната. Планиране су излозбе: 

- Скулпртура, икона, мозаика, керамике, фотографије, карикатуре, стрипа, као и 
осталих грана примењене уметности. 
 

У оквиру ликовног програма Куће Ђуре Јакшића планирано је представљање уметности 
Етно група (објекти, скулптуре од дрвета, камена, слике од сламе итд.)  
У оквиру ових активности биће представљен и један број монографија насих значајних 
ликовних ствараоца, као и часописи за ликовну културу и уметност. 
Као значајан сегмент ликовног програма планирано је организовање дискусија, трибина и 
скупова на тему савремене ликовне уметности. 
 

 Музичка уметност 
 
Као и током претходних година у Кући Ђуре Јакшића и у 2013.години биће реализован 
богат и разнолик музички програм. Кроз сарадњу са еминентним именима музичке сцене 
града и шире али и музичким школама, академијама као удружењима и организацијама 
биће реализоване следеће активности: 
 

- Промоција младих талената, ученика и студената музичких школа и академија 
кроз наступе који ће бити обједињени у програму под називом  „Јавни час“, у 
редовном термину, једном месечно 

- Концерти младих уметника 
- Концерти хорова (духовна, класична, џез музика итд.) 
- Концерти соло певача 
- Традиционално народно стваралаштво - етно музика 
- Неговање староградске песме и музике (баладе, шансоне итд.). Овај програм 

доживеће свој пун обим током летњих месеци, када буде активирана сцена 
испред Куће Ђуре Јакшића, нарочито у оквиру интензивираних активности којима 
и сама општина Стари град жели да иницира  оживљавање Скадарлије 

- Гостовања културно - уметничких друштава из земље, региона и дијаспоре 
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 Сарадња са институцијама 
 
У оквиру свих програмских активности планирано је остваривање сарадњу са 
уметничким и струковним удружењима: УЛУС, УЛУПУДУС, УКС, СКД, УДУС и др. 
Такође биће даље развијана и успостављана сарадња са: 
 

- Издавачким кућама  
- Школама, факултетима и уметничким академијама 
- Установама културе, музејима 
- Амбасадама 
- Туристичким организацијама 
- Дијаспором 
- Удружењима за слабовиде, слепе и ометене у развоју 
- Удружењима мањинских група 
- Истакнутим појединцима из разних уметничких области 

 
У оквиру области активности Куће Ђуре Јакшића посебна пажња биће посвећена 
хуманитарном раду и сарадњи са организацијама које се истим баве. 
 
Број програмских активности у 2013.години: 
 
Књижевни програм: предвиђено је 50 дешавања из ове области 
 
Позоришна уметност: предвиђено је извођење око 30 представа за одрасле и децу 
 
Ликовни програм: предвиђено је 30 групних и самосталних изложби, домаћих и страних 
аутора 
 
Музички програм: предвиђено је 24 музичке вечери, од тога, 12 јавних часова 
талентованих студената и ученика и 12 наступа професионалних музичара  
 
Представљања, предавања и промоције: 
 

- Београда, Србије (6 - 8 пута) 
- Страних градова И држава (6 - 8 пута) 
- Радионице, школе и едукације (6 - 8 пута) 
- Туристичке презентације (6 - 8 пута)  
- На летњој сцени у оквиру Куће Ђуре Јакшића предвиђено је око 60 програма 

староградске музике (песме, рецитал, анегдоте, фолклорне групе, као и забавни 
програм у сарадњи са градском општином Стари град и ТОБ). 

 
 
 

Председник Управног одбора УК „Пароброд“ 
 
 
Kaтарина Симијоновић 

 
       
        


