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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ: 

Установа културе Градске општине Стари град „Пароброд“, у складу са финансијским прописима, Статутом 

Оснивача и Статутом УК „Пароброд“, донела је Извештај о пословању за 2011.годину. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ: 

Назив: Установа културе градске општине Стари град „Пароброд“ 

Седиште: Капетан Мишина 6а, Београд 

Шифра делатности: 9002 

Матични број: 17791869 

ПИБ: 106685299 

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ - ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ 

Дана 16.06.2010. године извршена је примопредаја простора и улажење новог корисника у  пословне просторије 

на адреси Капетан Мишина 6а. Уместо претходног закупца, Центра за културу „Стари град“, нови корисник је 

Установа културе градске општине Стари град „Пароброд“.  

Укупна квадратура простора: 871 м2 (приземље 362 м2/ спрат 509 м2) 

Начин грејања: централно грејање (градска топлана) 

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА - КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ 

Стање на дан 31.12.2011:  

Укупно  запослених: 9 

Број запослених који се финансирају из буџета општине Стари град: 9 

 запослени на неодређено време: 3 

 запослени на одређено време: 6 

Струкутура запослених: 

 назив радног места стручна спрема број 

извршилаца 

01. Директор всс 1 

02. заменик директора всс 1 

уметнички сектор 

03. извршни продуцент ссс 1 

04. уредник књижевног програма всс 1 

општи сектор 

05. референт за правне послове всс 1 

06. организатор манифестација ссс  1 
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07. Секретарица ссс 1 

08. Домар II степен стр.спреме 1 

09. Хигијеничарка II степен стр. спреме 1 

 

Напомена: 12.04.2011.године изменом Правилиника о организацији и систематизацији послова у УК „Пароброд“, 

правилник је допуњен радним местом уредника књижевног програма. 

Укупан број ангажованих извршилаца по уговорима до 31.12.2011. године: 

 Уговори о делу: 4 

 Ауторски уговори: 91 

 Уговори о пружању услуга: 11 (рачуноводствене услуге, услуге штампе, услуге дизајна, фотографске 

услуге, услуге одржавања рачунарске мреже и система, услуге веб дизајна, услуге писања пројеката) 

 Уговори о сарадњи: 50 

 Уговори о донацијама: 7 

 Уговори о привременим и повременим пословима: 2  
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Број програма /// ПО СЕГМЕНТИМА 

1. Друштвено-ангажовани програми   УКУПНО /// 144 

 ПРЕДАВАЊА, ТРИБИНЕ, ПРОГРАМИ /// 32 

 ПРОМОЦИЈЕ /// 12 

 ПРОЈЕКЦИЈЕ /// 6 

+ ФИЛМ СТРЕЕТ ПРОГРАМ /// 94   

2. Едукативна платформа        

 РАДИОНИЦЕ, ТРЕНИНЗИ, КУРСЕВИ  УКУПНО /// 20   

3. Извођачка платформа                             УКУПНО /// 97 

             КОНЦЕРТИ                                    УКУПНО /// 44 

 КЛАСИЧНА МУЗИКА /// 14 

 ROCK’n’DORCOLL /// 16 

 САВРЕМЕНА СЦЕНА /// 14 

             ИЗЛОЖБЕ                                        УКУПНО /// 42 

 УМЕТНИК У ФОКУСУ /// 8 

 ГАЛЕРИЈА ПАРОБРОД /// 34 

ПОЗОРИШНЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ          УКУПНО /// 11 

 ЈАВНА ЧИТАЊА ДРАМСКИХ ТЕКСТОВА /// 7 

 ПАРОБРОД ТЕАТАР /// 4 

 

4. Књижевна платформа                             УКУПНО /// 23 

5. Међународна сарадња                          УКУПНО /// 4 

6. Манифестације и фестивали                         УКУПНО /// 10 
 

УКУПНО ИЗВЕДЕНИХ ПРОГРАМА /// 298 
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Програмске целине / опис 

 
1. Друштвено-ангажовани програми 

 
Платформа „Друштвено-ангажовани програми“ подразумева програме од важности за социјални, друштвени и 

културни развој локалне заједнице, укључујући и програме који се односе на подстицање структуралног развоја 

кроз културне делатности на националном и регионалном нивоу. Програми подразумевају културне активности, 

позиве на акције и акције у форми предавања, трибина и промоција обухватајући и пројекције и мултимедијалне 

презентације. 

Овај сегмент обухвата укупно изведених 143 програма, од којих велика већина подразумева неке од 

најпрогресивнијих и најуспешнијих локалних иницијатива усмерених на побољшање квалитета живота локалне 

заједнице, алтернативну едукацију грађанства и омладине кроз промоцију европских вредности и размену знања 

и искуства. У програмском сегменту „Друштвено-ангажовани програми“ остварена је сарадња са великим бројем 

организација институционалног и цивилног сектора, а са одређеним бројем ових организација остварена је и 

стратешка сарадња усмерена на даљи развој пројеката од важности за развој друштва кроз културну делатност. 

 

Укупан број организација цивилног друштва са којима је остварена сарадња /// 21 

Укупан број институција са којима је остварена сарадња /// 10 

 

Укупни трошкови платформе „Друштвено-ангажовани програми“: 4.569.774 

Укупан број корисника: 13.310 

 

2. Едукативна платформа 

Едукативан сегмент програмске политике УК „Пароброд“ постављен је као сегмент од високе важности. Усмерен је 

на развој локалне заједнице кроз оквире: 

- креативне индустрије и медија 

- људских права 

- уметности (специјализовани програми) 

- подстицања критичке мисли у демократском друштву 

- приближавање универзалних културних вредности новим генерацијама 

- приближавање вредности Европске Уније 

- развоја друштвених вештина у процесу транзиције 

- едукације у домену урбане културе 
-  
- специјализовану едукацију маргинализованих група 

 
- специјализовану едукацију омладине са специјалним потребама 

 
- специјализовану едукацију омладине са мањим економским могућностима 

 
- специјализовану едукацију едукатора и наставника 
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Програми едукативне платформе у 2011. години конципирани су кроз савремен приступ институционализације 

алтернативне едукације засноване на прецизним имплементацијама прилагођеним циљним групама и крајњим 

корисницима. Кроз формате радионица, специјализованих тренинга и курсева, едукативна платформа заснована 

је на парадигми слободне културе и размени знања и искуства као и know-how пракси усаглашеним са културном 

политиком региона и ширег региона, са акцентом на поспешивање социјалне кохезије локалне заједнице, 

мултикултуралности и међу-секторске сарадње. 

Едукативна платформа не заостаје за другим платформама по међу-секторској сарадњи. Током 2011. 

имплентирано је укупно 20 едукативних програма. 

Укупан број организација цивилног друштва са којима је остварена сарадња /// 13 

Укупан број институција са којима је остварена сарадња /// 2 

 

Укупни трошкови „Едукативне платформе“: 687.707 

Укупан број корисника: 882 

 

3. Извођачка платформа 

Извођачка платформа један је од концептуално најпрогресивнијих програмских сегмената УК „Пароброд“ у 2011. 

години. Платформа је превасходно усмерена на реконструкцију запуштених уметничких сцена које су у протеклих 

20 година претрпеле маргинализацију самим тим и изгубиле видљивост и заступљеност у домену опште културе 

што је условило губитак интересовања јавног мњења за овај креативни сектор. Поред реконструкције сцена, 

платформа се даље грана на подржавање нових сцена (урбана култура, нове тенденције, актуелни светски 

токови) као и успостављање система за подршку младим културним радницима и уметницима који се налазе на 

прелазу између едукативних структура и професионалне каријере.  

Како би покрила широк спектар извођачких уметности и делатности платформа је подељена на три целине: 

 

 Музички програми / # са под сегментима / програмима:  

- Сцена за класичну музику 

- Rock’n’Dorćoll 

- Сцена за савремену музику 

 Визуелни програми / Изложбe / # са под сегментима  

- Уметник у фокусу 

- Галерија Пароброд 

 Позоришне тенденцијe / # са под сегментима 

- Јавна читања драмских текстова „Бисери из управничких фиока“ 

- Пароброд театар 

 

Музички програми /// Сцена за класичну музику 

Сцена за класичну музику усмерена је на реконструкцију вредности утемељених на високом школству и 

стручности у домену уметничке музике. Кроз подржавање млађе генерације али и укључивање већ етаблираних 
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имена, успешно је успостављена платформа за промоцију професионалног бављења класичном музиком. 

Програми су имплементирани у динамици два пута месечно (сваки други уторак у месецу). 

 

Музички програми /// Rock’n’Dorćoll 

Програми сцене Rock’n’Dorćoll оријентисани су на промоцију алтернативне музичке сцене, са акцентом на урбану 

културу. Кроз овај програм успостављена је боља видљивост сцене што је допринело већем интересовању 

омладине за активирањем у домену креативне индрустрије. Платформа је успешно промовисала велики број 

нових „имена“ и ансамбала чији учинак у друштвеном животу локалне заједнице представља „ново лице“ урбане 

културе. У оквиру овог програмског сегмента, као кулминација и збирна презентација целог серијала концерата 

Rock’n’Dorćoll у продукцији „Пароброда“ снимљен је и документарни филм „Rock’n’Dorćoll“, као пресек и документ 

о раду нове београдске музичке сцене. Своју премијеру доживео је на ЕXIT фестивалу у Новом Саду као и на 

догађају организованом поводом годину дана рада „Пароброда“ у јулу месецу 2011.године. 

 
Музички програми /// Сцена за савремену музику 

Сцена за савремену музику подразумева програме оријетисане на најпрогресивније видове аудитивних уметности 

и подразумева подржавање сцене за савремену уметничку музику у сегментима: електронска музика, електро-

аксутична музика, имровизациона музика, концептуална музика, примењена музика и соунд арт.  

 
Визуелни програми /// НАПОМЕНА 

Иако визуелни програми не потпадају под извођачке делатности, у случају програма УК „Пароброд“ 2011, 

успостављена је кустоска политика која излази ван традиционалних оквира. У том смислу, програми 

подразумевају превасходно подржавање сцене у домену нових медија, mixed медиа, дигиталних уметности, 

концептуалне уметности и нових урбаних тенденција (street art, wеb based art и критичку уметност). Али 

платформа задржава и традиционалне галеријске програме у адекватној процентуалној расподели заступљености 

у односу на прогресивну кустоску политику (однос 70/30 у корист нових тенденција). 

 
Визуелни програми /// Уметник у фокусу 

Овај подсегмент визуелног програма оријентисан је на младе уметнике који се налазе на прелазу између 

едукативних структура и професионалне уметничке каријере. Овако постављена, платформа искључиво подржава 

прве самосталне изложбе селекције младих уметника који су показали висок ниво креативних капацитета и 

ангажованости. 

 

Визуелни програми /// Галерија Пароброд 

Галерија Пароброд подразумева шири оквир визуелних сегмената: сликарство, комбиноване технике, скулптуру, 

примењену уметност, графику, графички дизајн, дигиталне уметности, инсталацију, нове медије, street art, DIY 

продукцију урбане културе као и ангажовану уметност; у форматима самосталних и колективних изложби. 

 

Позоришне тенденције /// Јавна читања драмских текстова „Бисери из управничких фиока“ 

Јавна читања драмских текстова успостављена су кроз платформу под афирмативним називом – „Бисери из 

управничких фиока“. Програмска делатност ове платформе усмерена је на подржавање младих неафирмисаних 

драматурга и писаца драмских текстова за чије представљање стручној као и широј културној публици не постоје 
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устаљени институционални оквири условљени имплементацијом великих позоришних продукција које се одвијају 

у оквирима ограничених буџета.  

 

Позоришне тенденције /// Пароброд театар 

Један од пионирских пројеката УК „Пароброд“ управо је Пароброд театар – успостављање нове сцене за 

експериментално позориште. Платформа је производ успешне имплементације програма „Бисери из управничких 

фиока“ и њен логичан развој у продукцијском смислу. Иницирана у другом делу године, платформа ће свој пуни 

потенцијал показати управо у 2012. години. 

 

Сегмент „Извођачка платформа“ подразумева укупно изведена 93 програма, као и у претходним програмским 

сегментима, продукцијски је осмишљена и импелентирана кроз међу-секторску сарадњу.  

 

 

Укупан број организација цивилног друштва са којима је остварена сарадња /// 22 

Укупан број институција са којима је остварена сарадња /// 11 

 

Укупни трошкови платформе за извођачке уметности: 5.398.011 

Укупан број корисника: 9.355 

 
4. Књижевна платформа 

„Књижевна платформа“ једна је од првих покренутих платформи УК „Пароброд“ и подразумева програме у 

динамици два пута месечно, у устаљеном термину сваког другог уторка. Оваква динамика и континуитет 

програмског оквира допринела је успостављању редовне публике као и успешном пласирању савремених 

тенденција које заступамо крзо овај програмски сегмент. 

„Књижевна платформа“ у 2011. години оријетисана је на ауторе и издања од важности за развој критичке мисли, 

затим, очување урбаних вредности и подржавање прогресивних књижевних тенденција као и праћење актуелних 

светских токова.  

Током прва три месеца (јануар – март) уредник књижевног програма био је спољни сарадник Дејан Матић, 

председник Удружења грађања и издавачке куће „Трећи трг“. Од априла месеца па на даље УК „Пароброд“ 

успоставља сарадњу са Катарином Лазић (дипл. светска књижевност) у форми сталног радног односа на позицији 

– уредник књижевног програма.  

Овај сегмент подразумева укупно изведена 24 програма и као и претходна платформа пун потенцијал продукције 

остварен је кроз сарадње са организацијама цивилног друштва (удружења грађана и независни издавачи) као и 

институционалног сектора (институционализовани издавачи и фестивали). 

 

Укупан број организација цивилног друштва са којима је остварена сарадња /// 10 

Укупан број институција са којима је остварена сарадња /// 3 

 

Укупни трошкови платформе за књижевност: 209.436 

Укупан број корисника: 919 
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5. Међународна сарадња 

Програмска платформа за међународну сарадњу односи се на пројекте усмерене на превазилажење подвојених 

јавних сфера друштава у региону и ширем региону, затим, на пропагирање мултикултуралности и развијању 

међународне сарадње, са акцентом на промоцију европских вредности и успостављање веће мобилности 

културе. Програми се односе на културне продукције високог квалитета кроз које се остварује званична сарадња 

са институцијама / представницима страних култура. Програми званичних међународних сарадњи усмерени су на 

популаризацију културе на нивоу шире јавности. 

 

Током 2011. године остварено је укупно 4 програма званичне међународне сарадње, које укључују сарадњу са 

амбасадама Републике Хрватске, Народне републике Кине и Сједињених америчких држава... 

 

Укупни трошкови платформе за међународну сарадњу: 893.235 

Укупан број корисника: 718 

 

6. Манифестације и фестивали 

Програм под називом „Манифестације и фестивали“ подразумева велики број остварених сарадњи са 

етаблиранима али и новооформљеним иницијативама, на националном и регионалном нивоу. Као и покретање 

интерних фестивалских активности УК „Пароброд-а“, имплементираних ради развоја културних сцена и 

остваривања највеће могуће медијске видљивости културних активности одабраних циљних група. 

Манифестације и фестивали усмерени су на побољшање квалитета живљења локалне заједнице и оријентисани 

су на културу толерантности и једнакости као и на културу подржавања омладинских и независних иницијатива 

које имају капацитет да у блиској будућности буду представници кључног сегмента транзиционе политике – 

активирања цивилног сектора у структуралном развоју друштва. 

Током 2011. под окриљем платформе „Манифестације и фестивали“ имплементирано је укупно 10 програма у 

којима је остварена сарадња са представницима независног сектора као и са представницима институционалног 

сектора. 

 

Укупан број организација цивилног друштва са којима је остварена сарадња /// 8 

Укупан број институција са којима је остварена сарадња /// 3 

 

Укупни трошкови платформе „Манифестације и фестивали“: 1.194.363 

Укупан број корисника: 1.915 

 

Додатак /// Публикације 

 

У 2011. години започета је израда капиталне публикације – монографије реномиране светске уметнице Марине 

Абрамовић. Израда публикације концептуализована је кроз сарадњу са издавачком кућом „Плави јахач“, а у својој 

завршној фази (промоција и гостовање гђе- Абрамовић) подразумева сарадњу са представницима Града 

Београда. 
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Број корисника по програмским целинама 

 

 

1. Друштвено-ангажовани програми     УКУПНО 13.310 

2. Књижевна платформа      УКУПНО     919 

3. Извођачка платформа      УКУПНО 9.355 

4. Едукативна платформа      УКУПНО 882 

5. Међународна сарадња      УКУПНО 718 

6. Манифестације и фестивали      УКУПНО 1.915 

 

УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ПРОГРАМА: 27.099 

 

Напомена: у оквиру манифестација и фестивала, који су одржавани у екстеријеру, није било могуће прецизно 

утврдити број директних корисника програма УК „Пароброд“.  

Такође, број корисника простора (а не програма) УК „Пароброд“ се процењује на око  8.000 годишње, те се укупан 

број корисника програма унутар Пароброда и на манифестацијама ван простора Пароброда може проценити и на 

40.000! 
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Преглед имплементираних програма по месецима 

Јануар 2011 

Име програма: Улица отвореног срца 

Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 01.01.2011. 

Место изведбе: Светогорска улица 

Програм изведен у сарадњи са: Градском општином Стари град 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ulica-otvorenog-srca-2  

 

Име програма: Разговори на палуби – промоција нове књиге есеја Драгана Стојановића „Енергија сакралног у 
уметности”; Гости: Милан Радуловић и Драгана Стојановић 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 11.01.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем грађана „Трећи трг" 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knizevno-vece-%E2%80%9Crazgovori-na-palubi%E2%80%9C  

 

Име програма: Концерт електронске музике – Дуо Кордар „Antigravity Improve” 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 15.01.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: BASS.EXE колективом 

Број корисника: 40 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/korder-%E2%80%9Cantigravity-improv%E2%80%9C-koncert-

elektronske-muzike-2  

 

Име програма: Концерт класичне музике: Хор „Vox slavicum” 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 18.01.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-hora-vox-slavicum-2  

 

Име програма: Отварање изложбе „Ајкула“ аутора Вање Сеферовић 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум изведбе: 24.01.2011.  

Број корисника: 120 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-vanje-seferovic-2 

 

Име програма: Разговори на палуби – трибина са лауреатима награде за поезију издавачке куће „Трећи Трг“ 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум изведбе: 25.01.2011.  

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем грађана „Трећи Трг“ 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knizevna-tribina-%E2%80%9Crazgovori-na-

palubi%E2%80%9C-sa-laureatima-nagrade-za-poeziju-treceg-trga  

 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ulica-otvorenog-srca-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knizevno-vece-%E2%80%9Crazgovori-na-palubi%E2%80%9C
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/korder-%E2%80%9Cantigravity-improv%E2%80%9C-koncert-elektronske-muzike-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/korder-%E2%80%9Cantigravity-improv%E2%80%9C-koncert-elektronske-muzike-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-hora-vox-slavicum-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-vanje-seferovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knizevna-tribina-%E2%80%9Crazgovori-na-palubi%E2%80%9C-sa-laureatima-nagrade-za-poeziju-treceg-trga
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knizevna-tribina-%E2%80%9Crazgovori-na-palubi%E2%80%9C-sa-laureatima-nagrade-za-poeziju-treceg-trga
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Име програма: Urban Jump 

Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 29.01.2011.  

Место изведбе: Трг Републике 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем Freestiler Србијa 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Eurban-jump%E2%80%9D-zajedno-sa-
udruzenjem-freestajlera  

 

Име програма: Радионица филмске магије 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 29. – 30.01.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Gargantua удружењем 

Број корисника: 20 

 
Фебруар 2011 

Име програма: Концерт Соње Радојковић и Алмира Мешковића 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 01.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 20 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-sonje-radojkovic-i-almira-meskovica-2  

 

Име програма: Перформативна инсталација аутора Марине Марковић „Chewing and spitting“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Уметник у фокусу 

Датум и време изведбе: 03. – 07.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/performans-marine-markovic-%E2%80%9Echewing-
spitting%E2%80%9D  

 

Име програма: Радионица филмске магије 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 05 – 06.02.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Gargantua удружењем  

Број корисника: 20 

 

Име програма: Разговори на палуби – Разговор о најновијој књижевној сцени и представљање награђених првих 
књига младих аутора 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 08.02.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 25 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-2  

 

Име програма: Култура за суседство – предавања за грађанство под називом „Револт са стилом“, прва едиција: 
„Свемоћ медија”; предавач Мома Рајин 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Eurban-jump%E2%80%9D-zajedno-sa-udruzenjem-freestajlera
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Eurban-jump%E2%80%9D-zajedno-sa-udruzenjem-freestajlera
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-sonje-radojkovic-i-almira-meskovica-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/performans-marine-markovic-%E2%80%9Echewing-spitting%E2%80%9D
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/performans-marine-markovic-%E2%80%9Echewing-spitting%E2%80%9D
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-2
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Датум и време изведбе: 09.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Live-e.tv продукцијом 

Број корисника: 10 

 

Име програма: Циклус Positions #12/1, визуелна истраживања „позиције” тела у раду #12/1 Иване Башић и 
Невене Васиљевић (АWОВ колектив) 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Уметник у фокусу 

Датум и време изведбе: 10.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем „Аурополис“ 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Eumetnik-u-fokusu%E2%80%9D  

 

Име програма: Пројекција документарног филма „Virtual vs. Real” 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 11.02.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 70 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Egrad-buducnosti%E2%80%9D-izlozba-studenata-

zavrsne-godine-arhitektonskog-fakulteta-2  

 

Име програма: „Град будућности“, изложба студената завршне године мастер студија Архитектонског факултета 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 12. – 13.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Архитектонским факултетом у Београду 

Број корисника: 150 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Egrad-buducnosti%E2%80%9D-izlozba-studenata-
zavrsne-godine-arhitektonskog-fakulteta-3  

 

Име програма: Радионица филмске магије 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 12. – 13.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Gargantua удружењем 

Број корисника: 20 

 

Име програма: Концерт састава „Јесењи оркестар & Изгубљени викенд“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 14.02.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Концертном агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-%E2%80%9Ejesenji-orkestar-izgubljeni-

vikend%E2%80%9D-2  

 
 
 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Eumetnik-u-fokusu%E2%80%9D
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Egrad-buducnosti%E2%80%9D-izlozba-studenata-zavrsne-godine-arhitektonskog-fakulteta-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Egrad-buducnosti%E2%80%9D-izlozba-studenata-zavrsne-godine-arhitektonskog-fakulteta-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Egrad-buducnosti%E2%80%9D-izlozba-studenata-zavrsne-godine-arhitektonskog-fakulteta-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Egrad-buducnosti%E2%80%9D-izlozba-studenata-zavrsne-godine-arhitektonskog-fakulteta-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-%E2%80%9Ejesenji-orkestar-izgubljeni-vikend%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-%E2%80%9Ejesenji-orkestar-izgubljeni-vikend%E2%80%9D-2
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Име програма: Концерт класичне музике „Дуо Семе“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 15.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 55 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-etno-tango-i-dzez-muzike-%E2%80%9Eduo-
seme%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Промоција интернет портала „АГИТПОП“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 17.02.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 65 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-internet-portala-%E2%80%9Eagitpop%E2%80%9D-

2  

 

Име програма: SuperSizeZine едиција #1 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програм – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 18.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: SuperSizeShe уметничким колективом 

Број корисника: 75 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/supersizezine1-promo-show-2  

 

Име програма: Радионица „Реновирање“  

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 19.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем „Аурополис“ 

Број корисника: 25 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Erenoviranje%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Изложба фотографија „Хрватски свјетионици“ и музички омаж џез аутору Бошку Петровићу 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визулени програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 21.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Пловпут д.о.о. Сплит, Амбасадом Републике Хрватске и Live-e.tv продукцијом 

Број корисника: 120 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-%E2%80%9Ehrvatski-

svetionici%E2%80%9D-kompanije-plovput-d-o-o-split-i-dzez-muzicki-omaz-bosku-petrovicu  

 

Име програма: Изложба „Ресурс“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 22.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем грађана Ресурс 

Број корисника: 50 

 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-etno-tango-i-dzez-muzike-%E2%80%9Eduo-seme%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-etno-tango-i-dzez-muzike-%E2%80%9Eduo-seme%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-internet-portala-%E2%80%9Eagitpop%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-internet-portala-%E2%80%9Eagitpop%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/supersizezine1-promo-show-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Erenoviranje%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-%E2%80%9Ehrvatski-svetionici%E2%80%9D-kompanije-plovput-d-o-o-split-i-dzez-muzicki-omaz-bosku-petrovicu
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-%E2%80%9Ehrvatski-svetionici%E2%80%9D-kompanije-plovput-d-o-o-split-i-dzez-muzicki-omaz-bosku-petrovicu
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Име програма: Разговори на палуби – web streaming сусрет са пољским песником и филмским сценаристом 
Лукашем Мањчиком 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 22.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем грађана „Трећи трг“ 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Erazgovori-na-palubi%E2%80%9D-sa-poljskim-

pesnikom-i-filmskim-scenaristom-lukasem-manjcikom-2  

 

Име програма: Култура за суседство – психолошко саветовалиште „Група за подршку особама оболелим од 
дијабетеса“, аутор Мина Пејић 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 23.02.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем за борбу против дијабетеса „Плави круг“ 

Број корисника: 25 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/psiholosko-savetovalilste-%E2%80%9Egrupa-za-podrsku-
osobama-obolelim-od-dijabetesa%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Микро фестивал нових медија „Висиони дал Футуро“  

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 24. – 27.02.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: АЛФАВИ – културном асоцијацијом из Милана, Италија; Cronosfera фестивалом 
и Удружењем „Аурополис“ 

Број корисника: 80 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vizije-buducnostimikro-festival-novih-medijavisioni-dal-futuro-
cronosfera-project; http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vizije-buducnostimikro-festival-novih-medijavisioni-dal-futuro-
cronosfera-project-2; http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vizije-buducnostimikro-festival-novih-medijavisioni-dal-futuro-

cronosfera-project-3  

 
Март 2011 

Име програма: Концерт трија „Secondhanders” – музика за неми филм „Der Mude Tod” Фриц Ланга 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену уметност 

Датум и време изведбе: 01.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-trija-%E2%80%9Esecondhanders%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Промоција новог броја уличног магазина „Лицеулице“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 02.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем YUSTAT и Организацијом ЛИЦЕУЛИЦЕ 

Број корисника: 120 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/liceulice  

 
 
 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Erazgovori-na-palubi%E2%80%9D-sa-poljskim-pesnikom-i-filmskim-scenaristom-lukasem-manjcikom-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Erazgovori-na-palubi%E2%80%9D-sa-poljskim-pesnikom-i-filmskim-scenaristom-lukasem-manjcikom-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/psiholosko-savetovalilste-%E2%80%9Egrupa-za-podrsku-osobama-obolelim-od-dijabetesa%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/psiholosko-savetovalilste-%E2%80%9Egrupa-za-podrsku-osobama-obolelim-od-dijabetesa%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vizije-buducnostimikro-festival-novih-medijavisioni-dal-futuro-cronosfera-project
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vizije-buducnostimikro-festival-novih-medijavisioni-dal-futuro-cronosfera-project
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vizije-buducnostimikro-festival-novih-medijavisioni-dal-futuro-cronosfera-project-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vizije-buducnostimikro-festival-novih-medijavisioni-dal-futuro-cronosfera-project-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vizije-buducnostimikro-festival-novih-medijavisioni-dal-futuro-cronosfera-project-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vizije-buducnostimikro-festival-novih-medijavisioni-dal-futuro-cronosfera-project-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-trija-%E2%80%9Esecondhanders%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/liceulice
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Име програма: Култура за суседство – психолошко саветовалиште „Група за подршку особама оболелилм од 
дијабетеса“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 03.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем за борбу против дијабетеса „Плави круг“ 

Број корисника: 25 

 

Име програма: Изложба фотографија учесника ломо радионице „Ломо зид“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 03. – 07.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем грађана Кишобран 

Број корисника: 250 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-ucesnika-lomo-radionice-2  

 

Име програма: Циклус савременог кинеског филма аутора Жија Жан Кеа „Свет“ и Чена Кајгеа „Мртва природа“ 

Програмска целина: Платформа за међународну сарадњу 

Датум и време изведбе: 04.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Амбасадом Републике Кине 

Број корисника: 30 

 

Име програма: Концерт бенда „Маргита је мртва“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 05.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 200 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/zivi-nastup-%E2%80%9Emargita-je-mrtva%E2%80%9D-u-
prestonici-2  

 

Име програма: Култура за суседство / Радионица “ЛЕПИ САШИЈ ЗАШИЈ” 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 07. – 28.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 25 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kreativna-radionica-lepi-sasij-zasij  

 

Име програма: Разговори на палуби – стихови и проза „Ромкињи у част“ и отварање изложбе „Ромкиње, знана и 
незнана лица“ 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 08.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Музејем Ромске културе у Београду 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-i-otvaranje-izlozbe-%E2%80%9Eromkinje-
znana-i-neznana-lica%E2%80%9D-2  

 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-ucesnika-lomo-radionice-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/zivi-nastup-%E2%80%9Emargita-je-mrtva%E2%80%9D-u-prestonici-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/zivi-nastup-%E2%80%9Emargita-je-mrtva%E2%80%9D-u-prestonici-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kreativna-radionica-lepi-sasij-zasij
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-i-otvaranje-izlozbe-%E2%80%9Eromkinje-znana-i-neznana-lica%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-i-otvaranje-izlozbe-%E2%80%9Eromkinje-znana-i-neznana-lica%E2%80%9D-2
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Име програма: Радионица / Фестивал „Нови пејзажи – живот савременог позоришта“ у оквиру манифестације 
Дани савременог позоришта 

Програмска целина: Платформа за едукацију 

Датум и време изведбе: 09. – 13.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са:  

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-%E2%80%9Enovi-pejzazi%E2%80%9D-%E2%80%93-

dani-savremenog-pozorista-2  

 

Име програма: Култура за суседство / „Револт са стилом“; предавач Мома Рајин, циклус предавања о поп култури 
некада и сада на тему „Ритам речи“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 09.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 20 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ciklus-predavanja-%E2%80%9Erevolt-sa-stilom-popkultura-

nekad-i-sad%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Промоција видео рада – резултата перформативне инсталације Марине Марковић „Chewing and 
spitting“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Уметник у фокусу 

Датум и време изведбе: 10.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Eumetnik-u-fokusu%E2%80%9D-video-rad-

marine-markovic-2  

 

Име програма: Промоција публикације пројекта „Мnemosyne – Театар сећања“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 11.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удругом за интердисциплинарна и интеркултурална истраживања из Загреба, 
Хрватска 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/mnemosyne-teatar-secanja-2  

 

Име програма: Циклус савременог кинеског филма; аутора Лу Јеа „Река Сужу“ и Чен Кајгеа „Жута земља“ 

Програмска целина: Платформа за међународну сарадњу 

Датум и време изведбе: 11.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Амбасадом Републике Кине 

Број корисника: 20 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcije-filmova-u-okviru-manifestacije-%E2%80%9Eciklus-

savremenog-kineskog-filma%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Изложба фотографија Дејане Баталовић под називом „Огледало“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 14.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-%E2%80%9Enovi-pejzazi%E2%80%9D-%E2%80%93-dani-savremenog-pozorista-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-%E2%80%9Enovi-pejzazi%E2%80%9D-%E2%80%93-dani-savremenog-pozorista-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ciklus-predavanja-%E2%80%9Erevolt-sa-stilom-popkultura-nekad-i-sad%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ciklus-predavanja-%E2%80%9Erevolt-sa-stilom-popkultura-nekad-i-sad%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Eumetnik-u-fokusu%E2%80%9D-video-rad-marine-markovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%E2%80%9Eumetnik-u-fokusu%E2%80%9D-video-rad-marine-markovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/mnemosyne-teatar-secanja-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcije-filmova-u-okviru-manifestacije-%E2%80%9Eciklus-savremenog-kineskog-filma%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcije-filmova-u-okviru-manifestacije-%E2%80%9Eciklus-savremenog-kineskog-filma%E2%80%9D-2
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Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/samostalna-prodajna-izlozba-dejane-batalovic-

%E2%80%9Eogledalo%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Концерт групе „Shira u’tfila“, вече сефардске музике 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 15.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Организаторима Etnofusion фестивала 

Број корисника: 120 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vece-sefardske-muzike-koncert-grupe-%E2%80%9Eshira-

utfila%E2%80%9D  

 

Име програма: Радионица „Media literacy trenning” 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 17. – 24.03.2011. / 11 – 18h 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: ВЕГА омладинским центром и Youth and Action ЕУ програмом 

Број корисника: 45 

 

Име програма: Фестивал Студентског Филма, трибина о организацији филмских фестивала у оквиру програма 
„Фестивал exchange” 

Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 18.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Фестивалом студенстког филма 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-studentskog-filma-2  

 

Име програма: Изложба студената уметничких факултета „реКРЕА(К)ЦИЈА“ 

Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 18.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Фестивалом студентског филма 

Број корисника: 150 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-studenata-umetnickih-fakulteta-

%E2%80%9Erekreakcija%E2%80%9D  

 

Име програма: „Човек као мера свих ствари“, семинар о социјалним односима и индивидуалном живљењу 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 18. – 20.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем за помоћ оболелим са сметњама у развоју „Живимо заједно“ Стари 
град 

Број корисника: 45 

 

Име програма: Циклус савременог кинеског филма; аутора Жија Жан Кеа „Град 24“ и Џу Ксијаовена „Ермо“  

Програмска целина: Платформа за међународну сарадњу 

Датум и време изведбе: 18.03.2011.  

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/samostalna-prodajna-izlozba-dejane-batalovic-%E2%80%9Eogledalo%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/samostalna-prodajna-izlozba-dejane-batalovic-%E2%80%9Eogledalo%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vece-sefardske-muzike-koncert-grupe-%E2%80%9Eshira-utfila%E2%80%9D
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vece-sefardske-muzike-koncert-grupe-%E2%80%9Eshira-utfila%E2%80%9D
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-studentskog-filma-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-studenata-umetnickih-fakulteta-%E2%80%9Erekreakcija%E2%80%9D
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-studenata-umetnickih-fakulteta-%E2%80%9Erekreakcija%E2%80%9D
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Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Амбасадом Републике Кине 

Број корисника: 20 

 

Име програма: Концерт групе „ЖенеКесе“ и промоција новог албума „Радо бих те срео“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 19.03.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 75 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-grupe-zenekese-i-promocija-novog-albuma-

%E2%80%9Erado-bih-te-sreo%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Пројекција документарца „Инкубатор“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 21.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Канцеларијом за младе општине Стари град 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcija-dokumentarca-%E2%80%9Einkubator%E2%80%9D-

2  

 

Име програма: Разговори на палуби / поетско – музичко – визуелни перформанс Ане Сеферовић и Михајла 
Јовановића „Обрнуто срце“ 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 22.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/poetsko-muzicko-vizuelni-performans-%E2%80%9Eobrnuto-
srce%E2%80%9D-metafizika-dosade-i-samoljublja  

 

Име програма: Култура за суседство – промоција књиге Мишела Чосудовског „Глобализација сиромаштва и нови 
светски поредак“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 23.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-%E2%80%9Eglobalizacija-siromastva-i-novi-

svedski-poredak%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Изложба фотографија Ивана Грлића „Serbian soul, бре!“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 24.03.2011 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 150 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-ivana-grlica-%E2%80%9Eserbian-soul-
%D0%B1%D1%80%D0%B5%E2%80%9D-3  

 

Име програма: Циклус савременог кинеског филма; аутора Џанг Јанга – „Купатило“; и Чен Кајгеа „Велика парада“ 

Програмска целина: Платформа за међународну сарадњу 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-grupe-zenekese-i-promocija-novog-albuma-%E2%80%9Erado-bih-te-sreo%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-grupe-zenekese-i-promocija-novog-albuma-%E2%80%9Erado-bih-te-sreo%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcija-dokumentarca-%E2%80%9Einkubator%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcija-dokumentarca-%E2%80%9Einkubator%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/poetsko-muzicko-vizuelni-performans-%E2%80%9Eobrnuto-srce%E2%80%9D-metafizika-dosade-i-samoljublja
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/poetsko-muzicko-vizuelni-performans-%E2%80%9Eobrnuto-srce%E2%80%9D-metafizika-dosade-i-samoljublja
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-%E2%80%9Eglobalizacija-siromastva-i-novi-svedski-poredak%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-%E2%80%9Eglobalizacija-siromastva-i-novi-svedski-poredak%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-ivana-grlica-%E2%80%9Eserbian-soul-%D0%B1%D1%80%D0%B5%E2%80%9D-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-ivana-grlica-%E2%80%9Eserbian-soul-%D0%B1%D1%80%D0%B5%E2%80%9D-3
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Датум и време изведбе: 25.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Амбасадом Републике Кине 

Број корисника: 18 

 

Име програма: Концерт електронске музике / наступ аутора радио емисије „Станица64“, ДЈ Филипа Xавија и ВЈ 
Добривоја Милијановића 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 26.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 45 

 

Име програма: Концерт камерне музике „Вече Моцарта и Шумана“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 29.03.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-kamerne-muzike-%E2%80%9Evece-mocarta-i-
sumana%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Концерт бенда „Нежни Далибор“ и промоција албума „Нормалан живот“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 30.03.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 65 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-%E2%80%9Enezni-dalibor%E2%80%9D-i-

promocija-novog-albuma-%E2%80%9Enormalan-zivot%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Сарадња УК Пароброд и ЈАЗАСА  у припреми кореографске минијатуре са трансродним особама, 
у формату стратешког партнерства, организације радионица и отворених проба 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: Сваког четвртка од 13 – 16h у периоду март – мај 2011 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем ЈАЗАС 

Број корисника: 48 

 

Април 2011 

Име програма: Трибина о савременом кинеском  филму „После шока“ и Циклус савременог кинеског филма: Кси 
Ђинг „Градић лотоса“ 

Програмска целина: Платформа за међународну сарадњу 

Датум и време изведбе: 01.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Амбасадом Републике Кине 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekцije-filmova-u-okviru-manifestaцije-%E2%80%9Eцiklus-
savremenog-kineskog-filma%E2%80%9D-4  

 

Име програма: Промоција публикације „Cooltura@Essen2010” и најава конкурса “ТУРКУЛТУРА” – посета 
европској престоници културе у 2011. години 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-kamerne-muzike-%E2%80%9Evece-mocarta-i-sumana%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-kamerne-muzike-%E2%80%9Evece-mocarta-i-sumana%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-%E2%80%9Enezni-dalibor%E2%80%9D-i-promocija-novog-albuma-%E2%80%9Enormalan-zivot%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-%E2%80%9Enezni-dalibor%E2%80%9D-i-promocija-novog-albuma-%E2%80%9Enormalan-zivot%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcije-filmova-u-okviru-manifestacije-%E2%80%9Eciklus-savremenog-kineskog-filma%E2%80%9D-4
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcije-filmova-u-okviru-manifestacije-%E2%80%9Eciklus-savremenog-kineskog-filma%E2%80%9D-4
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Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 04.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Канцеларијом за младе Стари град 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-publikacije-%E2%80%9Ecoolturaessen-
2010%E2%80%9D-i-najava-konkursa-talinturku-evropske-prestonice-2011-2  

 

Име програма: Изложба слика аутора Лидије Маринков Павловић под називом „Или – или“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 05.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-%E2%80%9Eili-ili%E2%80%9D-lidije-marinkov-

pavlovic-2  

 

Име програма: Разговори на палуби / „Не знам колико душа имам“ – мултимедијална пловидба до Португала 
посвећена списима из легендарног ковчега Фернанда Песое, гост Јасмина Нешковић, преводилац 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 05.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 25 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-razgovori-na-palubi-%E2%80%9Ene-znam-
koliko-dusa-imam%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Концерт групе „Тhe Дибидус“ и промоција првог копродукцијског издања продуцентске групе Лонг 
Плаy и УК Пароброд 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 06.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Продукцијском кућом Long Play 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prvo-koprodukцijsko-izdanje-long-play-a-i-uk-parobrod-

%E2%80%93-the-dibidus-%E2%80%9Etrenerka-i-sako%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Изложба фотографија Александре Перовић и наступ аутора Lady Јелена 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 07. – 11.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 80 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-fotografija-aleksandre-peroviц-
%E2%80%9Ena-putu-do-kuцe%E2%80%9D-lady-jelena-uzivo-2  

 

Име програма: Циклус трибина на тему заштите права потрошача “Оглашавање и саобразност” 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 08. – 29.04.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Канцеларијом за младе Стари град 

Број корисника: 15 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-publikacije-%E2%80%9Ecoolturaessen-2010%E2%80%9D-i-najava-konkursa-talinturku-evropske-prestonice-2011-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-publikacije-%E2%80%9Ecoolturaessen-2010%E2%80%9D-i-najava-konkursa-talinturku-evropske-prestonice-2011-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-%E2%80%9Eili-ili%E2%80%9D-lidije-marinkov-pavlovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-%E2%80%9Eili-ili%E2%80%9D-lidije-marinkov-pavlovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-razgovori-na-palubi-%E2%80%9Ene-znam-koliko-dusa-imam%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-razgovori-na-palubi-%E2%80%9Ene-znam-koliko-dusa-imam%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prvo-koprodukcijsko-izdanje-long-play-a-i-uk-parobrod-%E2%80%93-the-dibidus-%E2%80%9Etrenerka-i-sako%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prvo-koprodukcijsko-izdanje-long-play-a-i-uk-parobrod-%E2%80%93-the-dibidus-%E2%80%9Etrenerka-i-sako%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-fotografija-aleksandre-perovic-%E2%80%9Ena-putu-do-kuce%E2%80%9D-lady-jelena-uzivo-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-fotografija-aleksandre-perovic-%E2%80%9Ena-putu-do-kuce%E2%80%9D-lady-jelena-uzivo-2
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Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ciklus-tribina-%E2%80%9Ezastiti-svoja-prava%E2%80%9D-
oglasavanje-i-saobraznost  

 

Име програма: Харфа Фест 2011 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 08.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем харфиста Србије и Југоконцертом 

Број корисника: 140 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-harfe  

 

Име програма: Промоција радионице „Take a break” плесне групе „Recognize crew“ намењена омладини са 
мањим економским могућностима 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 09.04.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем „СТАНИЦА – сервис за савремени плес“ 

Број корисника: 120 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-radionice-%E2%80%9Etake-a-break%E2%80%9D-

plesne-grupe-%E2%80%9Erecognize-crew%E2%80%9D  

 
 

Име програма: Видео пројекција и предавање „3 Белешке“, плес у служби социјалних промена – предавачи Ешли 
Фрагноли и Шон Конвеу / УСА 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 11.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са:  

Број корисника: 10 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/video-projekcija-i-predavanje-%E2%80%9E3-

beleske%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Разговори на плауби / промоција књиге Сафера Грбића „Престолонаследњиковићка“ 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 11.04.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 32 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-poezije-

%E2%80%9Eprijestolonasljednikovicka%E2%80%9D-safera-grbica-2  

 

Име програма: Концерт класичне музике поводом прославе 60 година Музичке школе „Даворин Јенко“, концерт 
професора 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 12.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Музичком школом „Даворин Јенко“ 

Број корисника: 75 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-profesora-skole-davorin-jenko  

 

Име програма: Бисери из управничких фиока / „Плес пацова“ Тамаре Бијелић, режија Јана Маричић 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ciklus-tribina-%E2%80%9Ezastiti-svoja-prava%E2%80%9D-oglasavanje-i-saobraznost
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ciklus-tribina-%E2%80%9Ezastiti-svoja-prava%E2%80%9D-oglasavanje-i-saobraznost
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-harfe
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-radionice-%E2%80%9Etake-a-break%E2%80%9D-plesne-grupe-%E2%80%9Erecognize-crew%E2%80%9D
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-radionice-%E2%80%9Etake-a-break%E2%80%9D-plesne-grupe-%E2%80%9Erecognize-crew%E2%80%9D
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/video-projekcija-i-predavanje-%E2%80%9E3-beleske%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/video-projekcija-i-predavanje-%E2%80%9E3-beleske%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-poezije-%E2%80%9Eprijestolonasljednikovicka%E2%80%9D-safera-grbica-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-poezije-%E2%80%9Eprijestolonasljednikovicka%E2%80%9D-safera-grbica-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-profesora-skole-davorin-jenko
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Програмска целина: Извођачка платформа / Позоришне тенденције – Јавна читања неизведених драмских 
текстова „Бисери из управничких фиока“ 

Датум и време изведбе: 14.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/scensko-citanje-drame-%e2%80%9eples-pacova%e2%80%9d-
tamare-bijelic-2  

 

Име програма: Хуманитарна изложба дечијих радова у организацији Секретаријата за дечију заштиту Града 
Београда 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 15.04.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Секретаријатом за дечију заштиту Града Београда 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/humanitarna-izlozba-decijih-radova-u-organizaciji-sekretarijata-

za-deciju-zastitu-grada-beograda  

 

Име програма: Радионица „Street art” – серија предавања и вежби на тему уличне уметности 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 16.04. – 14.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: SuperSizeShe колективом 

Број корисника: 15 

 

Име програма: Култура за суседство / манифестација „Јевремова улица сусрета“, поводом општинске славе 
Цвети 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 17.04.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд и Јевремова улица 

Програм изведен у сарадњи са: Градском општином Стари град 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/manifestacija-%e2%80%9ejevremova-ulica-

sustreta%e2%80%9d-povodom-opstinske-slave-cveti  

 

Име програма: Изложба „Срећа је лепа само док се чека“ аутора Милице Бутковић 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 18.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 80 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-%e2%80%9esreca-je-lepa-samo-dok-se-

ceka%e2%80%9d-milice-butkovic-2  

 

Име програма: Разговори на палуби / О поетици стихова Милана Младеновића 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 19.04.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 45 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-razgovori-na-palubi-%e2%80%93-o-poetici-

stihova-milana-mladenovica  

 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/scensko-citanje-drame-%e2%80%9eples-pacova%e2%80%9d-tamare-bijelic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/scensko-citanje-drame-%e2%80%9eples-pacova%e2%80%9d-tamare-bijelic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/humanitarna-izlozba-decijih-radova-u-organizaciji-sekretarijata-za-deciju-zastitu-grada-beograda
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/humanitarna-izlozba-decijih-radova-u-organizaciji-sekretarijata-za-deciju-zastitu-grada-beograda
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/manifestacija-%e2%80%9ejevremova-ulica-sustreta%e2%80%9d-povodom-opstinske-slave-cveti
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/manifestacija-%e2%80%9ejevremova-ulica-sustreta%e2%80%9d-povodom-opstinske-slave-cveti
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-%e2%80%9esreca-je-lepa-samo-dok-se-ceka%e2%80%9d-milice-butkovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-%e2%80%9esreca-je-lepa-samo-dok-se-ceka%e2%80%9d-milice-butkovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-razgovori-na-palubi-%e2%80%93-o-poetici-stihova-milana-mladenovica
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-razgovori-na-palubi-%e2%80%93-o-poetici-stihova-milana-mladenovica
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Име програма: Концерт бенда „Канда, Коџа и Небојша“ и промоција албума „МАНИФЕСТ“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 20.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 150 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-albuma-%e2%80%9edobro-smo%e2%80%9d-

grupe-kanda-kodza-i-nebojsa-2  

 

Име програма: Прво панел предавање у оквиру ДЈ радионице „Реновирање“, гост Слободан Коњовић, музички 
уредник радија Студио Б 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 20.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем „Аурополис“ и Канцеларијом за младе града Београда 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prvo-panel-predavanje-%e2%80%93-dj-radionica-

%e2%80%9erenoviranje%e2%80%9d  

 

Име програма: Супернатурал фестивал 

Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 23.04.2011. 

Место изведбе: Ботаничка башта 

Програм изведен у сарадњи са: Супернатурал фестивалом 

Број корисника: 500 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-%e2%80%9esuper-natural%e2%80%9d-u-botanickoj-

basti  

 

Име програма: Изложба фотографија „Тон“ аутора Марије Нишић 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 26.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9eton%e2%80%9d-marije-nisic-i-

koncert-grupe-%e2%80%9eold-hat-orchestra%e2%80%9d-2  

 

Име програма: Концерт групе „Old hat orchestra” 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 26.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 100  

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9eton%e2%80%9d-marije-nisic-i-

koncert-grupe-%e2%80%9eold-hat-orchestra%e2%80%9d-2  

 

Име програма: Бисери из управничких фиока / „Смећарник“ Косте Пешевског у режији Ане Григоровић 

Програмска целина: Извођачка палтформа / Позоришне тенденције – Јавна читања неизведених драмских 
текстова „Бисери из управничких фиока“ 

Датум и време изведбе: 30.04.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 30 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-albuma-%e2%80%9edobro-smo%e2%80%9d-grupe-kanda-kodza-i-nebojsa-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-albuma-%e2%80%9edobro-smo%e2%80%9d-grupe-kanda-kodza-i-nebojsa-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prvo-panel-predavanje-%e2%80%93-dj-radionica-%e2%80%9erenoviranje%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prvo-panel-predavanje-%e2%80%93-dj-radionica-%e2%80%9erenoviranje%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-%e2%80%9esuper-natural%e2%80%9d-u-botanickoj-basti
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-%e2%80%9esuper-natural%e2%80%9d-u-botanickoj-basti
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9eton%e2%80%9d-marije-nisic-i-koncert-grupe-%e2%80%9eold-hat-orchestra%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9eton%e2%80%9d-marije-nisic-i-koncert-grupe-%e2%80%9eold-hat-orchestra%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9eton%e2%80%9d-marije-nisic-i-koncert-grupe-%e2%80%9eold-hat-orchestra%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9eton%e2%80%9d-marije-nisic-i-koncert-grupe-%e2%80%9eold-hat-orchestra%e2%80%9d-2
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Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kosta-pesevski-%e2%80%9esmecarnik%e2%80%9d-2  

 
Мај 2011 

Име програма: Дани Сарајева у Београду 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 03.05.2011. / 12 – 18х  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Хартефакт фондацијом 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/muzej-dani-sarajeva-u-parobrodu  

 

Име програма: Изложба аутора Дарије Басте 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визулени програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 04.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 70 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prva-samostalna-izlozba-darije-baste-dj-ptzc-2  

 

Име програма: ДЈ радионица „Реновирање“, трибина / гости Гордан Пауновић и Влада Јањић 

Програмска целина: Едукативна платформа  

Датум и време изведбе: 05.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем „Аурополис“ и Канцеларијом за младе града Београда 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dj-radionica-%e2%80%9erenoviranje%e2%80%9d-gosti-

gordan-paunovic-i-vlada-janjic-bonus-marko-nastic-predavanje  

 

Име програма: Психолошко саветовалиште „Група за подршку особама оболелилм од дијабетеса“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 05.05.2011. / сваког четвртка у мају од 18.30 – 20х  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем за борбу против дијабетеса „Плави круг“ 

Број корисника: 47 

 

Име програма: Промоција пројекта и објава победника конкурса за путовање / посету европске престонице 
културе Талин и Турку 2011  

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 09.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Канцеларијом за младе Стари град 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-projekta-i-objava-pobednika-konkursa-evropske-

prestonice-kulture-talin-i-turku-2  

 

Име програма: Концерт бенда „Block out“ и промоција ДВД издања албума „Београд спава“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 09.05.2011 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 350 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kosta-pesevski-%e2%80%9esmecarnik%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/muzej-dani-sarajeva-u-parobrodu
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prva-samostalna-izlozba-darije-baste-dj-ptzc-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dj-radionica-%e2%80%9erenoviranje%e2%80%9d-gosti-gordan-paunovic-i-vlada-janjic-bonus-marko-nastic-predavanje
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dj-radionica-%e2%80%9erenoviranje%e2%80%9d-gosti-gordan-paunovic-i-vlada-janjic-bonus-marko-nastic-predavanje
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-projekta-i-objava-pobednika-konkursa-evropske-prestonice-kulture-talin-i-turku-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-projekta-i-objava-pobednika-konkursa-evropske-prestonice-kulture-talin-i-turku-2
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Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-block-out-i-promocija-dvd-izdanja-
%e2%80%9ebeograd-spava%e2%80%9d-2  

 

Име програма: Изложба аутора Јулије Захаријевић “Сви они који ево ништа а требало би свашта” 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визулени програми – Уметник у фокусу 

Датум и време изведбе: 10.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 80 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prva-samostalna-izlozba-julije-zaharijevic-%e2%80%9esvi-oni-

koji-evo-nista-a-trebalo-bi-svasta%e2%80%9d-2  

 

Име програма: Концерт класичне музике Слађана и Слађане Цвејић “Дуо виолина” 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 10.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 25 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-sladana-i-sladane-cvejic-%e2%80%9eduo-

violina%e2%80%9d-2  

 

Име програма: Предавање на тему коучинг методе „Wingwave” клиничког психолога Милице Златановић 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 11.05.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 14 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/predavanje-na-temu-koucing-metode-

%e2%80%9ewingwave%e2%80%9d-klinickog-psihologa-milice-zlatanovic-2  

 

Име програма: Концерт групе „Милан Петровић Quartet” са гостима изненађења 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 12.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%e2%80%9evece-instrumentalne-muzike%e2%80%9d-funk-

blues-swing-%e2%80%9ekoncert-milan-petrovic-quartet%e2%80%9d-i-gosti-iznenadenja-2  

 

Име програма: Бисери из управничких фиока –  драмa Ивана Велисављевића „Сврати, рече човек“ 

Програмска целина: Извођачка платфрома / Позоришне тенденције – Јавна читања неизведених драмских 
текстова 

Датум и време изведбе: 13.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 60  

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/biseri-iz-upravnickih-fioka-%e2%80%93-%e2%80%9esvrati-

rece-covek%e2%80%9d  

 

Име програма: Мултимедијална изложба ГРАД ЈЕ ЧОВЕК у оквиру манифестације НОЋ МУЗЕЈА 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 14.05.2011. / 20 – 02h 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: манифестацијом НОЋ МУЗЕЈА 

Број корисника: 650 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-block-out-i-promocija-dvd-izdanja-%e2%80%9ebeograd-spava%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-block-out-i-promocija-dvd-izdanja-%e2%80%9ebeograd-spava%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prva-samostalna-izlozba-julije-zaharijevic-%e2%80%9esvi-oni-koji-evo-nista-a-trebalo-bi-svasta%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prva-samostalna-izlozba-julije-zaharijevic-%e2%80%9esvi-oni-koji-evo-nista-a-trebalo-bi-svasta%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-sladana-i-sladane-cvejic-%e2%80%9eduo-violina%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-sladana-i-sladane-cvejic-%e2%80%9eduo-violina%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/predavanje-na-temu-koucing-metode-%e2%80%9ewingwave%e2%80%9d-klinickog-psihologa-milice-zlatanovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/predavanje-na-temu-koucing-metode-%e2%80%9ewingwave%e2%80%9d-klinickog-psihologa-milice-zlatanovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%e2%80%9evece-instrumentalne-muzike%e2%80%9d-funk-blues-swing-%e2%80%9ekoncert-milan-petrovic-quartet%e2%80%9d-i-gosti-iznenadenja-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%e2%80%9evece-instrumentalne-muzike%e2%80%9d-funk-blues-swing-%e2%80%9ekoncert-milan-petrovic-quartet%e2%80%9d-i-gosti-iznenadenja-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/biseri-iz-upravnickih-fioka-%e2%80%93-%e2%80%9esvrati-rece-covek%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/biseri-iz-upravnickih-fioka-%e2%80%93-%e2%80%9esvrati-rece-covek%e2%80%9d
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Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/multimedijalna-izlozba-%e2%80%9egrad-je-
covek%e2%80%9d-u-okviru-manifestacije-%e2%80%9enoc-muzeja%e2%80%9d-2  

 

Име програма: Изложба слика аутора Светлане Нинковић СМЕЈАЋУ СЕ КАСНИЈЕ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 16.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 80 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-slika-%e2%80%9esmejacu-se-kasnije%e2%80%9d-

svetlane-ninkovic-3  

 

Име програма: Радионица и предавање аутор Скот Филдинг 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 17. – 19.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 18 

 

Име програма: Култура за суседство / РЕВОЛТ СА СТИЛОМ, предавач – Мома Рајин 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 18.05.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 12 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kultura-za-susedstvo-%e2%80%9erevolt-sa-
stilom%e2%80%9d-%e2%80%93-moma-rajin  

 

Име програма: Промоција омладинског часописа за промовисање критичке мисли “ШКРИП” 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 18.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Омладинским одбором за образовање и Клубом “Опа” 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promoцija-цasopisa-%e2%80%9eskrip%e2%80%9d-

omladinskog-odbora-za-obrazovanje-i-kluba-opa  

 

Име програма: 43.МАЈСКА ИЗЛОЖБА УЛУПУДС-а / КРЕАТИВНА КОШНИЦА 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 20.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: УЛУПУДС-ом 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-autorskih-izlozbi-%e2%80%93-43-majska-izlozba-
ulupuds-a-%e2%80%9ekreativna-kosnica%e2%80%9d  

 

Име програма: Концерт бенда „Ола Хорхе“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 21.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 70 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/multimedijalna-izlozba-%e2%80%9egrad-je-covek%e2%80%9d-u-okviru-manifestacije-%e2%80%9enoc-muzeja%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/multimedijalna-izlozba-%e2%80%9egrad-je-covek%e2%80%9d-u-okviru-manifestacije-%e2%80%9enoc-muzeja%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-slika-%e2%80%9esmejacu-se-kasnije%e2%80%9d-svetlane-ninkovic-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-slika-%e2%80%9esmejacu-se-kasnije%e2%80%9d-svetlane-ninkovic-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kultura-za-susedstvo-%e2%80%9erevolt-sa-stilom%e2%80%9d-%e2%80%93-moma-rajin
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kultura-za-susedstvo-%e2%80%9erevolt-sa-stilom%e2%80%9d-%e2%80%93-moma-rajin
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-casopisa-%e2%80%9eskrip%e2%80%9d-omladinskog-odbora-za-obrazovanje-i-kluba-opa
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-casopisa-%e2%80%9eskrip%e2%80%9d-omladinskog-odbora-za-obrazovanje-i-kluba-opa
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-autorskih-izlozbi-%e2%80%93-43-majska-izlozba-ulupuds-a-%e2%80%9ekreativna-kosnica%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-autorskih-izlozbi-%e2%80%93-43-majska-izlozba-ulupuds-a-%e2%80%9ekreativna-kosnica%e2%80%9d
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Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-grupe-%e2%80%9eola-horhe%e2%80%9d-2  

 

Име програма: Бисери из управничких фиока / „Форшпил“ Николе Скочајића у режији Јоване Томић 

Програмска целина: Извођачка платформа / Позоришне тенденције – Јавна читања неизведених драмских 
текстова 

Датум и време изведбе: 23.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/biseri-iz-upravnickih-fioka-%e2%80%93-%e2%80%9escenska-

citanja-drama%e2%80%9d  

 

Име програма: Концерт класичне музике Весне Рилак Станимировић (виола) и Христине Вуковић (клавир) 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 24.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 17 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-vesne-rilak-stanimirovic-viola-i-hristine-vukovic-klavir-2  

 

Име програма: Представљање Пароброда на МИКСЕР фестивалу 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 25. – 29.05.2011. 

Место изведбе: Житомлин 

Програм изведен у сарадњи са: фестивалом МИКСЕР 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-%e2%80%9evelika-ocekivanja-na-

mikseru%e2%80%9d-u-okviru-mikser-festivala-2  

 

Име програма: Разговори на палуби / Промоција романа „Варљива игра светлости“ Снежане Писарић Милић и 
„Ко су ти Надрљански“ Миријане Узелац 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 26.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-romana-%e2%80%9evarljiva-igra-

svetlosti%e2%80%9d-i-%e2%80%9eko-su-ti-nadrljanski%e2%80%9d-2  

 

Име програма: LGBT Film night 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 26.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са:  

Број корисника: 24 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/lgbt-film-night-2  

 

Име програма: Изложба “Art for justice” Васје Грабнерa (Словенија) 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 27.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са:  

Број корисника: 60 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-grupe-%e2%80%9eola-horhe%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/biseri-iz-upravnickih-fioka-%e2%80%93-%e2%80%9escenska-citanja-drama%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/biseri-iz-upravnickih-fioka-%e2%80%93-%e2%80%9escenska-citanja-drama%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-vesne-rilak-stanimirovic-viola-i-hristine-vukovic-klavir-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-%e2%80%9evelika-ocekivanja-na-mikseru%e2%80%9d-u-okviru-mikser-festivala-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-%e2%80%9evelika-ocekivanja-na-mikseru%e2%80%9d-u-okviru-mikser-festivala-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-romana-%e2%80%9evarljiva-igra-svetlosti%e2%80%9d-i-%e2%80%9eko-su-ti-nadrljanski%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-romana-%e2%80%9evarljiva-igra-svetlosti%e2%80%9d-i-%e2%80%9eko-su-ti-nadrljanski%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/lgbt-film-night-2
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Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-%e2%80%9eart-for-justice%e2%80%9d  

 

Име програма: Завршна презентација рада пете генерације полазника курса “Позориште за социјалне промене” 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 28. – 29.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Instage oрганизацијом 

Број корисника: 25 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/zavrsna-prezentacija-rada-pete-generacije-polaznika-kursa-

%e2%80%9epozoriste-za-socijalne-promene%e2%80%9d-2  

 

Име програма: ПРОМЕНИ СВОЈУ ПЕСМУ – Затварање Београдског фестивала поезије и књиге – „Тргни се! 
Поезија!“ 

Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 28.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем грађана „Трећи трг“ 

Број корисника: 40 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%e2%80%9epromeni-svoju-pesmu%e2%80%9d-

%e2%80%93-zatvaranje-beogradskog-festivala-poezije-i-knjige-%e2%80%93-%e2%80%9etrgni-se-poezija%e2%80%9d  

 

Име програма: Фестивал друштвених игара „Gaming festival” 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 28. – 29.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 500 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-drustvenih-igara-gaming-festival-2  

 

Име програма: Предавање и радионица ПОЛАРОИД и IMPOSSIBILLE – техника и креативност коришћења 
инстант филмова 

Програмска целина: Едукативна платформа  

Датум и време изведбе: 28. – 29.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Eyestar школом фотографије 

Број корисника: 20 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/predavanje-i-radionica-%e2%80%9epolaroid-i-

impossibile%e2%80%9d-%e2%80%93-tehnika-i-kreativnost-koriscenja-instant-filmova  

 

Име програма: Концерт бенда Е-PLAY и изложба дизајнерских радова Виктора Јуриге инспирисаних музиком 
групе Е-PLAY 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 30.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-%e2%80%9ee-play%e2%80%9d-i-izlozba-

dizajnerskih-radova-viktora-jurige-inspirisanih-muzikom-grupe-e-play-2  

 

Име програма: ДЈ Радионица „Реновирање“; трибина / гости Миливоје Божовић ШИЉА, ДЈ ПЕППЕ, ЕWОX, 
ВЛАДИСАВ ТОМАНИЋ  

Програмска целина: Едукативна платформа 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-%e2%80%9eart-for-justice%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/zavrsna-prezentacija-rada-pete-generacije-polaznika-kursa-%e2%80%9epozoriste-za-socijalne-promene%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/zavrsna-prezentacija-rada-pete-generacije-polaznika-kursa-%e2%80%9epozoriste-za-socijalne-promene%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%e2%80%9epromeni-svoju-pesmu%e2%80%9d-%e2%80%93-zatvaranje-beogradskog-festivala-poezije-i-knjige-%e2%80%93-%e2%80%9etrgni-se-poezija%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%e2%80%9epromeni-svoju-pesmu%e2%80%9d-%e2%80%93-zatvaranje-beogradskog-festivala-poezije-i-knjige-%e2%80%93-%e2%80%9etrgni-se-poezija%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-drustvenih-igara-gaming-festival-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/predavanje-i-radionica-%e2%80%9epolaroid-i-impossibile%e2%80%9d-%e2%80%93-tehnika-i-kreativnost-koriscenja-instant-filmova
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/predavanje-i-radionica-%e2%80%9epolaroid-i-impossibile%e2%80%9d-%e2%80%93-tehnika-i-kreativnost-koriscenja-instant-filmova
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-%e2%80%9ee-play%e2%80%9d-i-izlozba-dizajnerskih-radova-viktora-jurige-inspirisanih-muzikom-grupe-e-play-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-%e2%80%9ee-play%e2%80%9d-i-izlozba-dizajnerskih-radova-viktora-jurige-inspirisanih-muzikom-grupe-e-play-2
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Датум и време изведбе: 21.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем „Аурополис“ и Канцеларијом за младе града Београда 

Број корисника: 49 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dj-radionica-%e2%80%9erenoviranje%e2%80%9d-

gostimilivoje-bozovic-silja-dj-peppe-ewox-vladisav-tomanic-2  

 

Име програма: Разговори на палуби / Мулитмедијална промоција песничке збирке „ПееМеСме“ Владиславе 
Војновић 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 31.05.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 70 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/mulitmedijalna-promocija-pesnicke-zbirke-

%e2%80%9epeemesme%e2%80%9d-vladislave-vojnovic  

 
Јун 2011 

Име програма: Изложба „Илузије и самообмане“ аутора Марине Лазић 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Уметник у фокусу 

Датум и време изведбе: 02.06.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/umetnik-u-fokusu-samostalna-izlozba-%e2%80%9eiluzije-i-
samoobmane%e2%80%9d-marine-lazic-3  

 

Име програма: Концерт групе „Wroom“ и перформанс Јелене Богавац 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм – Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 04.06.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-grupe-vroom-i-prateci-performans-jelene-bogavac  

 

Име програма: Курс “Развој пословних компетенција код младих” 

Програмска целина: Друштвеnо-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 06. – 08.06.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Канцеларијом за младе Стари град 

Број корисника: 30 

 

Име програма: Изложба аутора ТКВ  

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 07.06.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 175 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ceremonija-zatvaranja-uk-parobrod-letnja-sezona-

%e2%80%93-muzicki-program-dj-filip-mkdsl-ptzc-i-tijana-t  

 

Име програма: Церемонија затварања концертне сезоне УК Пароброд / концерти електноске музике, аутори ДЈ 
Филип, МКДСЛ, ПТЖЦ и Тијана Т 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dj-radionica-%e2%80%9erenoviranje%e2%80%9d-gostimilivoje-bozovic-silja-dj-peppe-ewox-vladisav-tomanic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dj-radionica-%e2%80%9erenoviranje%e2%80%9d-gostimilivoje-bozovic-silja-dj-peppe-ewox-vladisav-tomanic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/mulitmedijalna-promocija-pesnicke-zbirke-%e2%80%9epeemesme%e2%80%9d-vladislave-vojnovic
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/mulitmedijalna-promocija-pesnicke-zbirke-%e2%80%9epeemesme%e2%80%9d-vladislave-vojnovic
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/umetnik-u-fokusu-samostalna-izlozba-%e2%80%9eiluzije-i-samoobmane%e2%80%9d-marine-lazic-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/umetnik-u-fokusu-samostalna-izlozba-%e2%80%9eiluzije-i-samoobmane%e2%80%9d-marine-lazic-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-grupe-vroom-i-prateci-performans-jelene-bogavac
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ceremonija-zatvaranja-uk-parobrod-letnja-sezona-%e2%80%93-muzicki-program-dj-filip-mkdsl-ptzc-i-tijana-t
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ceremonija-zatvaranja-uk-parobrod-letnja-sezona-%e2%80%93-muzicki-program-dj-filip-mkdsl-ptzc-i-tijana-t
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Датум и време изведбе: 07.06.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 175 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ceremonija-zatvaranja-uk-parobrod-letnja-sezona-

%e2%80%93-muzicki-program-dj-filip-mkdsl-ptzc-i-tijana-t 

 

Име програма: Пројекција документарног филма аутора Николе Зечевића “Gold along the banks” 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 09.06.2011.  

Место изведбе: Дом омладине Београда / сала Американа 

Програм изведен у сарадњи са: ДОБ-ом 

Број корисника: 300 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcija-dokumentarnog-filma-%e2%80%9egold-along-the-

banks%e2%80%9d-nikole-zecevica-2  

 

Име програма: FILMSTREET – летњи путујући биоскоп на отвореном 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа  

Датум и време изведбе: 12.06. – 17.09.2011. 

Место изведбе: Site specific локације широм Београда 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем грађана Нова идеја и Канцеларијом за младе Града Београда 

Број корисника: 10.000 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/filmstreet-%e2%80%9eletnji-bioskop%e2%80%9d-kazablanka;  

Веб адреса целокупне архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se  

 

НАПОМЕНА: 

Овак програм подразумевао је укупно 94 јавне пројекције у навденом периоду. Овде приказујемо активности 
хронолошки излистане са тачним локацијама и садржајем програма / ЗА МЕСЕЦ ЈУН у форми ДАТУМ / ПРОГРАМ 
/ ЛОКАЦИЈА. 

12.06.2011. / КАЗАБЛАНКА / СИМИНА УЛИЦА  

20.06.2011. / ПРАЗНИК У РИМУ / ЦВЕТНИ ТРГ 

22.06.2011. / ТАКСИСТА / СТУДЕНТСКИ ТРГ  

23.06.2011. / МОНТЕВИДЕО / МАКИШ  

27.06.2011. / АЛИЕН / КНИЋАНИНОВА  

 

Име програма: Промоција пројекта ТУРКУЛТУРА 2011. и прослава рођендана Канцеларије за младе општине 
Стари град 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 15.06.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Канцеларијом за младе општине Стари град 

Број корисника: 70 

 

Име програма: Презентација акредитованог програма стручног усавршавања запослених у образовању „Драма 
унапређује кључне образовне компетенције“ 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 15.06.2011. / 14 – 18х 

Место изведбе: Свечана сала градске општине Стари град 

Програм изведен у сарадњи са: Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Центром за драму у 

едукацији и уметности – ЦЕДЕУМ  

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ceremonija-zatvaranja-uk-parobrod-letnja-sezona-%e2%80%93-muzicki-program-dj-filip-mkdsl-ptzc-i-tijana-t
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/ceremonija-zatvaranja-uk-parobrod-letnja-sezona-%e2%80%93-muzicki-program-dj-filip-mkdsl-ptzc-i-tijana-t
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcija-dokumentarnog-filma-%e2%80%9egold-along-the-banks%e2%80%9d-nikole-zecevica-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/projekcija-dokumentarnog-filma-%e2%80%9egold-along-the-banks%e2%80%9d-nikole-zecevica-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/filmstreet-%e2%80%9eletnji-bioskop%e2%80%9d-kazablanka
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se
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Број корисника: 120 

 

Име програма: Презентација и дискусија поводом објављивања књиге Иване Хауард „Грешке које донатори 
праве: Цивилно друшво и помоћ у демократизацији на Блакану“ 

Програмска целина: Друштвено ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 16.06.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prezentacija-i-diskusija-povodom-objavljivanja-knjige-ivane-

hauard-%e2%80%9egreske-koje-donatori-prave-civilno-drusvo-i-pomoc-u-demokratizaciji-na-blakanu%e2%80%9c-2  

 

Име програма: Светски дан музике „Сва музика свима“ – концерт ансамбла Свети Ђорђе  

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 21.06.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: организаторима манифестације Светски дан музике 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/svetski-dan-muzike-sva-muzika-svima-2  

 

Име програма: Јавни разговор о резултатима истраживачког пројекта „Генерација З:  
шта млади људи воле, желе и траже 2011. у Београду?“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 30.06.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Уметничким друштвом Хоп.ла! 

Број корисника: 40 

 

Јул 2011 

Име програма: „Kikinda short“ / шесто издање међународног фестивала кратке приче 

Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 01.07.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: фестивалом Kikinda short 

Број корисника: 75 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kikinda-short-%e2%80%9cjedna-kratka-%e2%80%9d-petak-

parobrod  

 

Име програма: Београдски карневал бродова “Време је за реке”  

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 02.07.2011. / 17 – 00х 

Место изведбе: На релацији Бранков мост – Ушће  

Програм изведен у сарадњи са: Туристичком организацијом Београда 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desavanja/beogradski-karneval-brodova-%E2%80%9Evreme-je-za-

reke%E2%80%9D 

 

Име програма: Мали сајам лепих рукотворина „Harmony Srbijateks“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 02.07.2011.  

Место изведбе: Теразије 14 - 20 

Програм изведен у сарадњи са: Микроарт удружењем 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prezentacija-i-diskusija-povodom-objavljivanja-knjige-ivane-hauard-%e2%80%9egreske-koje-donatori-prave-civilno-drusvo-i-pomoc-u-demokratizaciji-na-blakanu%e2%80%9c-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prezentacija-i-diskusija-povodom-objavljivanja-knjige-ivane-hauard-%e2%80%9egreske-koje-donatori-prave-civilno-drusvo-i-pomoc-u-demokratizaciji-na-blakanu%e2%80%9c-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/svetski-dan-muzike-sva-muzika-svima-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kikinda-short-%e2%80%9cjedna-kratka-%e2%80%9d-petak-parobrod
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kikinda-short-%e2%80%9cjedna-kratka-%e2%80%9d-petak-parobrod
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/beogradski-karneval-brodova-%E2%80%9Evreme-je-za-reke%E2%80%9D
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/beogradski-karneval-brodova-%E2%80%9Evreme-je-za-reke%E2%80%9D
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Број корисника: 500 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prodajna-izlozba-rukotvorina-harmony-srbijateks  

 

Име програма: Премијера документарног филма Rock’n’Dorćoll 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 07.07.2011. 

Место изведбе: Нови Сад, ЕXIT фестивал, caffe del Danube 

Програм изведен у сарадњи са: ЕXIT фестивалом 

Број корисника: 50 

 

Име програма: Пароброд на Белефу 2011 – мултимедијална изложба „Граница је статус“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визулени програми 

Датум и време изведбе: 16. – 23.07.2011. 

Место изведбе: Казамати – војни музеј Калемегдан 

Програм изведен у сарадњи са: БЕЛЕФ центром и Visioni dal futuro конкурсом видео уметности 

Број корисника: 250 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-video-radova-%e2%80%9egranica-je-

status%e2%80%9d-belef-2011-2  

 

ПРОГРАМ: ФИЛМСТРЕЕТ / ЈУЛ 

(датум / програм / локација) 

 

02.07.2011. / ДИПЛОМАЦ / КАЛЕМЕГДАН  

04.07.2011. / АМЕРИЧКИ ГРАФИТИ  / ПАЛМОТИЋЕВА УЛИЦА  

10.07.2011. / ВЕЛИКО ПЛАВЕТНИЛО / БЕТОН ХАЛА  

14.07.2011. / ЖИЛ И ЏИМ / КАФЕ МОЛИЈЕР  

14.07.2011. / УЖАСНА ДЕЦА / КАФЕ ПАСТИС  

15.07.2011. / БРАЋА БЛУЗ / ПАРОБРОД  

17.07.2011. / ПЕВАЈМО НА КИШИ / КОСАНЧИЧ  

20.07.2011. / ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА / ПАРК МАЊЕЖ  

25.07.2011. / РАТНИЦИ / БРЕГАЛНИЧКА  

26.07.2011. / СИНЕМА ПАРАДИЗО / ВОЈВОДЕ СТЕПЕ  

27.07.2011. / ПСИХО / ПОЖЕШКА УЛИЦА 

27.07.2011. / РАЗЈАРЕНИ БИК / ФОНТАНА – НОВИ БЕОГРАД 

28.07.2011. / КАЗАБЛАНКА / ОБРЕНОВАЦ  

30.07.2011. / ТРЕЋИ ЧОВЕК / СКАДАРЛИЈА  

30.07.2011. /  БОНИ И КЛАЈД / МИРЈЕВО  

31.07.2011. / ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ / СТРАХИЊИЋА БАНА  

31.07.2011. / РИО БРАВО / СТ.КОШУТЊАК  

Веб адреса целокупне архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se  

 
 

 

 

 

Август 2011 

ПРОГРАМ: ФИЛМСТРЕЕТ / АВГУСТ 

(датум / програм / локација) 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/prodajna-izlozba-rukotvorina-harmony-srbijateks
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-video-radova-%e2%80%9egranica-je-status%e2%80%9d-belef-2011-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-video-radova-%e2%80%9egranica-je-status%e2%80%9d-belef-2011-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se
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01.08.2011. / ПОСАО У ИТАЛИЈИ / СИМИНА УЛИЦА  

02.08.2011. / МОЈЕ ПЕСМЕ МОЈИ СНОВИ / ЗЕМУН  

03.08.2011. / КИНГ КОНГ / УСТАНИЧКА Х.СРБИЈА  

03.08.2011. / ПИНК ПАНТЕР / ДЕДИЊЕ  

04.08.2011. / 400 УДАРАЦА / НЕИМАР  

04.08.2011. / ОЖИЉАК / БЛОК 44  

05.08.2011. / ФРАНЦУСКА ВЕЗА / ВИДИКОВАЦ  

05.08.2011. / ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ УБИО Л.В. / КАРАБУРМА  

06.08.2011. / ГРОЗНИЦА СУБОТЊЕ ВЕЧЕРИ / МЛАДЕНОВАЦ  

06.08.2011. / ТАЧНО У ПОДНЕ / ЖЕЛЕЗНИК  

07.08.2011. / ГОЛИ У СЕДЛУ / ЧУБУРСКИ ПАРК  

07.08.2011. / ЧАРОБЊАК ИЗ ОЗА / СЛАВУЈЕВ ВЕНАЦ  

08.08.2011. / ГРАЂАНИН КЕЈН / СТ.МЕРКАТОР  

08.08.2011. / БИЛО ЈЕДНОМ НА ДИВЉЕМ ЗАПАДУ. / РАЈИЧЕВА  

10.08.2011. / ДОРУЧАК КОД ТИФАНИЈА / КАФЕ МЕНХЕТН  

10.08.2011. / ПРАЗНИК У РИМУ / БАЊИЦА  

11.08.2011. / ДИПЛОМАЦ / ЛАЗАРЕВАЦ  

11.08.2011. / ТАКСИСТА  / КАЛВАРИЈА  

12.08.2011. / НЕКИ ТО ВОЛЕ ВРУЋЕ / БЕТОН ХАЛА  

12.08,2011. / ПЕВАЈМО НА КИШИ / МЕДАКОВИЋ 

13.08.2011. / ДИВЉА ХОРДА / СУРЧИН  

13.08.2011. / ВАТРЕНЕ УЛИЦЕ / МИЉАКОВАЦ  

14.08.2011. / ДО ПОСЛЕДЊЕГ ДАХА / ЊЕГОШЕВА  

14.08.2011. / ЛИФТ ЗА ГУБИЛИШТЕ / КАПЕТАН МИШИНА  

15.08.2011. / БЛАДЕ РУННЕР / КОСАНЧИЋ  

16.08.2011. / 8 ПУТНИК / БЛОК 64  

17.08.2011. / ВЕЛИКО ПЛАВЕТНИЛО / ОЛИМП  

17.08.2011. / СИНЕМА ПАРАДИЗО / СЛАВИЦА  

18.08.2011. / БРАЋА БЛУЗ / ЗЕМУНСКИ ПАРК   

18.08.2011. / РАТНИЦИ / КАНЕРЕВО БРДО  

19.08.2011. / БОНИ И КЛАЈД / СРЕМЧИЦА  

19.08.2011. / РИО БРАВО / РИПАЊ  

20.08.2011. / ТЕШКИ ДАНИ И НОЋИ / ПАРК МАЊЕЖ  

20.08.2011. / ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ УБИО Л.В / КАЛУЂЕРИЦА  

21.08.2011. / МОЈЕ ПЕСМЕ МОЈИ СНОВИ / ЛИОН  

21.08.2011. / КАБАРЕ / ПАРОБРОД  

22.08.2011. / ПСИХО / БЕЖАНИЈСКА КОСА  

23.08.2011. / РАЗЈАРЕНИ БИК / ПАЛИЛУЛА  

24.08.2011. / ЧАРОБЊАК ИЗ ОЗА / СВРАТИШТЕ  

24.08.2011. / ТАЧНО У ПОДНЕ / БАТАЈНИЦА  

25.08.2011. / КИНЕСКА ЧЕТВРТ / КОСАНЧИЧ  

25.08.2011. / ПОСАО У ИТАЛИЈИ / МАЈДАН  

26.08.2011. / ТРЕЋИ ЧОВЕК / ЦВЕТКО  

26.08.2011. / КАЗАБЛАНКА / КАЛЕНИЋ  

27.08.2011. / БУНТОВНИК БЕЗ РАЗЛОГА / СКАДАРЛИЈА  

27.08.2011. / ДИВЉА ХОРДА / РЕСНИК  

29.08.2011. / ПОВРАТАК У БУДУЋНОСТ / ГРОЦКА  
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30.08.2011. / РОЛЛЕР БАЛЛ / СКЕЈТ ПАРК  

31.08.2011. / Е.Т ВАНЗЕМАЉАЦ / ЦВЕТНИ ТРГ  

31.08.2011. / ЦИНЕМА КОМУНИСТО / ЦВЕТНИ ТРГ  

31.08.2011. / КИНГ КОНГ / БОРЧА  

 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se  

 
Септембар 2011 

Име програма: Изложба фонда „Колекција Трајковић“ – Концептуална уметност у региону 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 01. – 13.09.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Фондом Колекција Трајковић 

Број корисника: 150 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-konceptualna-umetnost-u-regionu-fonda-kolekcija-

trajkovic  

 

Име програма: Концерт класичне музике / Упознајте чембало, аутора Смиљке Исаковић  

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 05.09.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 70 

Вебадресаархиве:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=276326212378004&set=a.273876412622984.80559.1
58871347456825&type=3&theater 

 

Име програма: Трибина поводом изложбе фонда „Колекције Трајковић“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 08.09.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Фондом Колекција Трајковић 

Број корисника: 25 

 

Име програма: Концерт бенда „Cold dead hands“ patrick Kellher (Даблин, Ирска) и промоција албума “Golden syrup” 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 12.09.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Art kino kriterion, Sarajevo i Tvornicom kulture, Zagreb 

Број корисника: 35 

 

Име програма: Разговори на палуби / Балша Брковић „Параноја у Подгорици – Noir из нулте деценије“ 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 13.09.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком кућом BOOKa 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-i-promocija-knjige-%e2%80%9cparanoja-u-
podgorici%e2%80%9d-balse-brkovica-2  

 

Име програма: Свечано отварање 12. Битеф Полифоније – Под усијаним лименим кровом 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-konceptualna-umetnost-u-regionu-fonda-kolekcija-trajkovic
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-konceptualna-umetnost-u-regionu-fonda-kolekcija-trajkovic
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-i-promocija-knjige-%e2%80%9cparanoja-u-podgorici%e2%80%9d-balse-brkovica-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-i-promocija-knjige-%e2%80%9cparanoja-u-podgorici%e2%80%9d-balse-brkovica-2
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Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 14.09.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: БИТЕФ фестивалом и ЦЕДЕУМ-ом 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/12-bitef-polifonija-svecano-otvaranje-2  

 

Име програма: Интерактивна радионица едукативне драме и позоришта  

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 16.09.- 18.09.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Битеф полифонијом 

Број корисника: 150 

 

Име програма: Концерт бенда „Мултиетничка атракција“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 17.09.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-grupe-multietnicka-atrakcija  

 

Име програма: Мултимедијална изложба учесника конкурса TУРКУЛТУРА 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 19. – 23.09.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Канцеларијом за младе Стари град, Канцеларијом за младе Београда 

Број корисника: 75 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/multimedijalna-izlozba-turkultura-2011-%e2%80%9edani-
skandinavije-i-baltika%e2%80%9c  

 

Име програма: Разговори на палуби / Срђан Срдић „Еспирандо“ 

Програмска целина: Платформа за књижевност  

Датум и време изведбе: 21.09.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком кућом „Стубови културе“ 

Број корисника: 40 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-pesama-na-smrt-

%e2%80%9cespirando%e2%80%9d 

 

Име програма: Ровињ Викенд Медиа Фестивал 2011 – Супермаркет & Пароброд „Дорћол као lifestyle”  on tour 

Програмска целина: Платформа за међународну сарадњу 

Датум и време изведбе: 22.09.2011.  

Место изведбе: Ровињ 

Програм изведен у сарадњи са: Rovinj Weekend Media festivalom 

 

Име програма: Концерт бенда „Stuttgart Online“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 24.09.2011.  

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/12-bitef-polifonija-svecano-otvaranje-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-grupe-multietnicka-atrakcija
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/multimedijalna-izlozba-turkultura-2011-%e2%80%9edani-skandinavije-i-baltika%e2%80%9c
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/multimedijalna-izlozba-turkultura-2011-%e2%80%9edani-skandinavije-i-baltika%e2%80%9c
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-pesama-na-smrt-%e2%80%9cespirando%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-pesama-na-smrt-%e2%80%9cespirando%e2%80%9d
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Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 80 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-stuttgartonline  

 

Име програма: Изложба фотографија “Заборављени Београд” 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 26.09.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем грађана Грађанске иницијативе и неформалном групом Јети 

Број корисника: 120 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9ezaboravljeni-
beograd%e2%80%9d-2 

 

Име програма: Концерт класичне музике „Музика за уживање“, састава Дуо Флорал / Стана Крстајић, флаута и 
Милена Станишић, харфа 

Програмска целина: Извођачка палтформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 27.09.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 45 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-%e2%80%9emuzika-za-

uzivanje%e2%80%9c-sastava-duofloral-2  

 

Име програма: Бисери из управничких фиока / „Yankee Rose“ Слободана Обардовића, режија Вук Торбица 

Програмска целина: Извођачка платформа / Позоришне тенденције – Јавна читања неизведених драмских 
текстова 

Датум и време изведбе: 29.09.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 120 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/javno-citanje-neizvedenih-dramskih-tekstova-yankee-rose-2  

 

Име програма: Изложба „Тома Здравковић у Холу славних“ 

Програмска целина: Извођачка палтформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 30.09.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Mccann group-om 

Број корисника: 350 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/performans-izlozba-%e2%80%9etoma-zdravkovic-u-holu-

slavnih%e2%80%9c-2  

 

ПРОГРАМ: ФИЛМСТРЕЕТ / СЕПТЕМБАР 

(датум / програм / локација) 

 

01.09.2011. / ОСЛОБАЂАЊЕ / ЦРВЕНИ КРСТ  

02.09.2011. /  ЕНИ ХОЛ / МАЛИ ТАШ  

03.09.2011. / О ГРИНГО / СТРАХИЊИЋА БАНА, ДОРЋОЛ 

03.09.2011. / ИНДИЈАНА ЏОНС / СТРАХИЊИЋА БАНА, ДОРЋОЛ 

04.09.2011. / ШАМПИОН / СТУДЕНТСКИ ПАРК  

06.09.2011. / WЕСТ СИДЕ СТОРY / СТАРИ МЕРКАТОР  

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-stuttgartonline
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9ezaboravljeni-beograd%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9ezaboravljeni-beograd%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-%e2%80%9emuzika-za-uzivanje%e2%80%9c-sastava-duofloral-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-%e2%80%9emuzika-za-uzivanje%e2%80%9c-sastava-duofloral-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/javno-citanje-neizvedenih-dramskih-tekstova-yankee-rose-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/performans-izlozba-%e2%80%9etoma-zdravkovic-u-holu-slavnih%e2%80%9c-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/performans-izlozba-%e2%80%9etoma-zdravkovic-u-holu-slavnih%e2%80%9c-2
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06.09.2011. /  КИНЕСКА ЧЕТВРТ / ОБРЕНОВАЦ  

08.09.2011. / КАД ЈЕ ХАРИ СРЕО САЛИ / БЕЛИВИЛ  

09.09.2011. / АМЕРИКАНАЦ У ПАРИЗУ / ПАРИСКА  

10.09.2011. / СУПЕРМЕН / БЕОГРАЂАНКА  

11.09.2011. ЛОРЕНС ОД АРАБИЈЕ / БАЈАРКЛИ ЏАМИЈА  

12.09.2011. / ДАС БООТ / БЕТОН ХАЛА  

13.09.2011. / ВЕЛИКО БЕКСТВО  

15.09.2011. / ДОРУЧАК КОД ТИФАНИЈА / ПАРОБРОД  

 
ФИЛМСКИ ПРОГРАМ У ОКВИРУ ПЕН КОНГРЕСА / ЛОКАЦИЈА ЦВЕТНИ ТРГ 

  
11.09.2011. / ЧИТАЧ  

12.09.2011. / ДИМ  

13.09.2011. / КАНДАХАР  

14.09.2011. / МИСИЈА ЛОНДОН  

15.09.2011. / ЖЕНА И 5 СЛОНОВА  

16.09.2011. / СОБА И ПО  

17.09.2011. / СВЕТ ЈЕ ВЕЛИКИ  

 
Октобар 2011 

Име програма: „Тома Здравковић у Холу славних“ – разговори о Томи, гости Зоран Ћирић, писац и Горан Терзић, 
проф. ФДУ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 01.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/tribina-zoran-ciric-i-goran-terzic  

 

Име програма: Разговори на палуби / Мишел Пастуро „Плава – историја једне боје“ 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 04.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком кућом „Службени гласник“ 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-%e2%80%93-razgovori-na-palubi-o-knjizi-
%e2%80%9eplava-istorija-jedne-boje%e2%80%9d 

 

Име програма: Хуманитрна изложба дечијих радова „Игра у боји“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 05.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Организацијом ИДЕ 

Број корисника: 85 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/humanitarno-prodajna-izlozba-decijih-radova-%e2%80%9eigra-

u-boji%e2%80%9c-2  

 

Име програма: Радионица „Живимо  заједно“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 05.10.2011. / Сваке среде у октобру / 15 – 17х  

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/tribina-zoran-ciric-i-goran-terzic
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-%e2%80%93-razgovori-na-palubi-o-knjizi-%e2%80%9eplava-istorija-jedne-boje%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/knjizevno-vece-%e2%80%93-razgovori-na-palubi-o-knjizi-%e2%80%9eplava-istorija-jedne-boje%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/humanitarno-prodajna-izlozba-decijih-radova-%e2%80%9eigra-u-boji%e2%80%9c-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/humanitarno-prodajna-izlozba-decijih-radova-%e2%80%9eigra-u-boji%e2%80%9c-2


 40 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем за помоћ особама са сметњама у развоју „Живимо заједно“ Стари 
град 

Број корисника: 45 

 

Име програма: Изложба SuperSizeZine #2  

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 07. – 12.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: SuperSizeShe колективoм 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-supersizezine-a-g  

 

Име програма: SuperSizeMarathon #1 / концерт бендова “While” (Србија), “Path of decau” (Србија), XАXАXА 
(Македонија) 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 08.10.2011.  

Место изведбе: ДОБ 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем “Аурополис” и SuperSizeShe колективом 

Број корисника: 80 

 

Име програма: Програм „Македонијум“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 10.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем македонаца у Београду Македониум 

Број корисника: 85 

 

Име програма: Концерт класичне музике / Иван Љуба (клавир) и Биљана Симић (виолончело) 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 11.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-biljane-simic-violoncelo-i-ivana-ljube-

klavir-2  

 

Име програма: Концерт аутора MC SAJSI 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 12.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 70 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-%e2%80%9esajsi-mc%e2%80%9c-2  

 

Име програма: Хуманитарна акција “Кућа од књига за децу из Свратишта” 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа  

Датум и време изведбе: 13. – 14.10.2011. / 14 – 18х  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Канцеларијом за младе Стари град издавачком кућом „Службени гласник“ 

Број корисника: 30 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-supersizezine-a-g
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-biljane-simic-violoncelo-i-ivana-ljube-klavir-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-biljane-simic-violoncelo-i-ivana-ljube-klavir-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-%e2%80%9esajsi-mc%e2%80%9c-2
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Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/humanitarna-akcija-%e2%80%9ekuca-od-knjiga-za-decu-iz-
svratista%e2%80%9c-2  

 

Име програма: Бисери из управничких фиока / „Колевка за Енрикеа“ – Филип Вујошевић, режија Андреј Носов 

Програмска целина: Извођачка платформа / Позоришне тенденције – Јавна читања неизведених драмских 
текстова 

Датум и време изведбе: 13.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 45 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/scensko-citanje-%e2%80%9ekolevka-za-enrikea%e2%80%9c-

tekst-filip-vujosevic-rezija-andrej-nosov  

 

Име програма: Изложба „3 сата ефективног програма“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 14.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: ОНЕ 

Број корисника: 250 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/3-sata-efektivnog-programa-2  

 

Име програма: SuperSizeMarathon #2 / концерт бендова “Belgrade noise” (Србија) и “Moon Duo” (САД) 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 15.10.2011.  

Место изведбе: Дом омладине Београда 

Програм изведен у сарадњи са: ДОБ-ом 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-bendova-moon-duo-belgrade-noise 

 

Име програма: Изложба „Седам грехова“ аутора Стевана Лончаревића 

Програмска целина: Извођачка палтформа / Визуелни програми – Уметник фокусу 

Датум и време изведбе: 17.10.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/umetnik-u-fokusu-7-grehova-%e2%80%93-stevan-loncarevic-3  

 

Име програма: Разговори на палуби / О књизи Харуки Муракамија „IQ84” 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 18.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: издавачком кућом „Геопоетика“ 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-o-trilogiji-1q84-haruki-murakamija-2  

 

Име програма: Фестивал Етнолошког филма 

Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 18. – 22.10.2011. / 18 – 22х 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Фестивалом етнолошког филма 

Број корисника: 100 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/humanitarna-akcija-%e2%80%9ekuca-od-knjiga-za-decu-iz-svratista%e2%80%9c-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/humanitarna-akcija-%e2%80%9ekuca-od-knjiga-za-decu-iz-svratista%e2%80%9c-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/scensko-citanje-%e2%80%9ekolevka-za-enrikea%e2%80%9c-tekst-filip-vujosevic-rezija-andrej-nosov
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/scensko-citanje-%e2%80%9ekolevka-za-enrikea%e2%80%9c-tekst-filip-vujosevic-rezija-andrej-nosov
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/3-sata-efektivnog-programa-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-bendova-moon-duo-belgrade-noise
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/umetnik-u-fokusu-7-grehova-%e2%80%93-stevan-loncarevic-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-o-trilogiji-1q84-haruki-murakamija-2
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Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-etnoloskog-filma  

 

Име програма: Промоција  књиге „30. Фебруар’“Јелене Ђуровић 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа  

Датум и време изведбе: 19.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-%e2%80%9e30-februar%e2%80%9d-jelene-

durovic-2  

 

Име програма: Изложба „Подвојена личност“ аутора Владимира Перића –Талента 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 20. – 27.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vladimir-peric-izlozba-%e2%80%9epodvojena-

licnost%e2%80%9c  

 

Име програма: Концерт бенда „Consecration“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 22.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 150 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-consecration-2  

 

Име програма: Концерт швајцарског импрове састава „Leon“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 25.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 25 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-leon-2  

 

Име програма: Разговори на палуби / Промоција књиге песама “Соба с точком” аутора Јована Николића (Келн, 
Немачка) 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 26.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Хартефакт фондацијом и Коларчевим народним универзитетом 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-pesama-soba-s-tockom-jovana-nikolica-keln-
nemacka-2  

 

Име програма: Разговори на палуби / мултимедијално књижевно вече аутора Асима Ђелиловића (Сарајево) 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 27.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Групом 484 

Број корисника: 100 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/festival-etnoloskog-filma
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-%e2%80%9e30-februar%e2%80%9d-jelene-durovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-%e2%80%9e30-februar%e2%80%9d-jelene-durovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vladimir-peric-izlozba-%e2%80%9epodvojena-licnost%e2%80%9c
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/vladimir-peric-izlozba-%e2%80%9epodvojena-licnost%e2%80%9c
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-consecration-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-benda-leon-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-pesama-soba-s-tockom-jovana-nikolica-keln-nemacka-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-pesama-soba-s-tockom-jovana-nikolica-keln-nemacka-2
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Име програма: Програм – Добре вибрације / Дани хрватске културе у Београду / друга едиција 

Програмска целина: Платформа за међународну сарадњу 

Датум и време изведбе: 28. – 20.10.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Фондом за отворено друштво Београд, Позориштем „Бошко Буха“ , ГАН клубом 
и Министраством културе 

Број корисника: 300 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dani-hrvatske-kulture-u-beogradu-promocija-romana-
%e2%80%9ehotel-zagorje%e2%80%9c-i-izlozba-fotografija-alda-mestrovica-2  

 
Име програма: Разговори на палуби / Представљање романа „Хотел Загорје“ аутора Иване Симић Бодржић / 
пратећи програм – изложба  фотографија Алда Мештровић 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 28.10.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком кућом РЕНДЕ 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dani-hrvatske-kulture-u-beogradu-promocija-romana-
%e2%80%9ehotel-zagorje%e2%80%9c-i-izlozba-fotografija-alda-mestrovica-2  

 
Име програма: Концерт бенда „Kawasaki 3P“ (Хрватска) 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 28.10.2011.  

Место изведбе: ГУН клуб 

Програм изведен у сарадњи са: ГУН клубом 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dani-hrvatske-kulture-u-beogradu-koncert-grupe-
%e2%80%9ekawasaki-3p%e2%80%9c-klub-gun-2 

 
Име програма: Представа “Зечја јама” казалишта “Планет Арт” и глумице Зринке Цвитешић, по тексту David 
Lidsay-ja 

Програмска целина: Извођачка платформа / Позоришне тенденције 

Датум и време изведбе: 29.10.20.11 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Казалиштем “Планет Арт” (Хрватска) 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/predstava-%e2%80%9ezecija-jama%e2%80%9c  

 
Новембар 2011 

Име програма: Разговори на палуби / поезија Саре Радојковић „Hoochie - Coochie вињак и блуз” 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 01.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 120 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-o-poetskoj-zbirci-%e2%80%9ehocchie-

coochie-vinjak-i-bluz%e2%80%9c-sare-radojkovic-2  

 

Име програма: Обележавање 30 година од оснивања Школигрице 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 02.11.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 100 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dani-hrvatske-kulture-u-beogradu-promocija-romana-%e2%80%9ehotel-zagorje%e2%80%9c-i-izlozba-fotografija-alda-mestrovica-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dani-hrvatske-kulture-u-beogradu-promocija-romana-%e2%80%9ehotel-zagorje%e2%80%9c-i-izlozba-fotografija-alda-mestrovica-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dani-hrvatske-kulture-u-beogradu-promocija-romana-%e2%80%9ehotel-zagorje%e2%80%9c-i-izlozba-fotografija-alda-mestrovica-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dani-hrvatske-kulture-u-beogradu-promocija-romana-%e2%80%9ehotel-zagorje%e2%80%9c-i-izlozba-fotografija-alda-mestrovica-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dani-hrvatske-kulture-u-beogradu-koncert-grupe-%e2%80%9ekawasaki-3p%e2%80%9c-klub-gun-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/dani-hrvatske-kulture-u-beogradu-koncert-grupe-%e2%80%9ekawasaki-3p%e2%80%9c-klub-gun-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/predstava-%e2%80%9ezecija-jama%e2%80%9c
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-o-poetskoj-zbirci-%e2%80%9ehocchie-coochie-vinjak-i-bluz%e2%80%9c-sare-radojkovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-o-poetskoj-zbirci-%e2%80%9ehocchie-coochie-vinjak-i-bluz%e2%80%9c-sare-radojkovic-2
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Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/desilo-se-pre-trideset-godina-%e2%80%93-skoligrica  

 

Име програма: Фестивал креативних интервенција REMAKE – редизајн и рециклажа 

Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 03. – 06.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: REMAKE фестивалом и Удуржењем грађана КУЛА 

Број корисника: 800 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desavanja/festival-remake-%E2%80%93-festival-kreativnih-intervencija 

 

Име програма: Концерт бенда „Болесна штенад“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 04.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-bolesna-stenad-2 

 

Име програма: Изложба „Урбане оазе“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 07. – 13.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Удружењем ECOIST 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-%e2%80%9eurbane-oaze%e2%80%9c 

 

Име програма: Концерт класичне музике / Сонате за траверзо флауту и чембало Карла Филипа Емануела Баха; 
извођачи Каролина Бетер (траверзо флаута) и Светлана Стојановић – Кутлача (чембало) 

Програмска целина: Извођачка платфрома / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 08.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 45 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-%e2%80%9esonate-za-traverzo-
flautu-i-cembalo%e2%80%9c-karla-filipa-emanuela-baha-2 

 

Име програма: Премијера позоришне представе „Пансион Бекет“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Позоришне тенденције – Пароброд театар 

Датум и време изведбе: 12. и 13.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Центром за нове комуникације Докукино 

Број корисника: 72 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desavanja/parobrod-teatar-%E2%80%9Cpansion-beket%E2%80%9D-

premijera-12-nov-prva-repriza-13-nov 

 

Име програма: Изложба „Национална клима“ аутора Јелене Мило 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 14. – 20.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 70 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/desilo-se-pre-trideset-godina-%e2%80%93-skoligrica
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/festival-remake-%E2%80%93-festival-kreativnih-intervencija
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-bolesna-stenad-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-%e2%80%9eurbane-oaze%e2%80%9c
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-%e2%80%9esonate-za-traverzo-flautu-i-cembalo%e2%80%9c-karla-filipa-emanuela-baha-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-%e2%80%9esonate-za-traverzo-flautu-i-cembalo%e2%80%9c-karla-filipa-emanuela-baha-2
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/parobrod-teatar-%E2%80%9Cpansion-beket%E2%80%9D-premijera-12-nov-prva-repriza-13-nov
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/parobrod-teatar-%E2%80%9Cpansion-beket%E2%80%9D-premijera-12-nov-prva-repriza-13-nov


 45 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-%e2%80%9enacionalna-klima%e2%80%9d-
jelene-milo 

 

Име програма: Разговори на палуби / представљање енциклопедије Петра Пеце Поповића и Михајла Пантића 
„Бити рокенрол“ – Улазак у харем и Чудна шума 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 15.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком кућом „Службени гласник“ 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desavanja/knjizevno-vece-razgovori-na-palubi-%E2%80%9Ebiti-

rokenrol%E2%80%9D-pece-popovica-i-mihajla-pantica 

 

Име програма: Фестивал нових комуникација „Б-ЛИНК“ / Изложба „Radio Art Space” 

Програмска целина: Манифестације и фестивали 

Датум и време изведбе: 16. – 17.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: CONA – Institute for contemporary arts processing (Љубљана, Словенија), Б-ЛИНК 
фестивалом и удружењем „Аурополис“ 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desavanja/blink-2011-festival-novh-komunikacija 

 

Име програма: Концерт бенда „Крш“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 19.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-%e2%80%9ekrs%e2%80%9d  

 

Име програма: Концерт класичне музике / „Трио Агапе“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 22.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 35 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-%e2%80%9etrio-agape%e2%80%9d  

 

Име програма: Изложба „Ема Ема Ема“ аутора Емилије Радојчић 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Уметник у фокусу 

Датум и време изведбе: 23.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 100 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/umetnik-u-fokusu-%e2%80%93-emaemaema-samostalna-

izlozba  

 

Име програма: Радионица Д.И.А. – Dram Imagine Act 

Програмска целина: Едукативна платформа  

Датум и време изведбе: 25.11.2011. / 10 – 19х 

Место изведбе: УК Пароброд 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-%e2%80%9enacionalna-klima%e2%80%9d-jelene-milo
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-izlozbe-%e2%80%9enacionalna-klima%e2%80%9d-jelene-milo
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/knjizevno-vece-razgovori-na-palubi-%E2%80%9Ebiti-rokenrol%E2%80%9D-pece-popovica-i-mihajla-pantica
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/knjizevno-vece-razgovori-na-palubi-%E2%80%9Ebiti-rokenrol%E2%80%9D-pece-popovica-i-mihajla-pantica
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/blink-2011-festival-novh-komunikacija
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-%e2%80%9ekrs%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-%e2%80%9etrio-agape%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/umetnik-u-fokusu-%e2%80%93-emaemaema-samostalna-izlozba
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/umetnik-u-fokusu-%e2%80%93-emaemaema-samostalna-izlozba
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Програм изведен у сарадњи са: ReCult фондацијом (Амстердам, Холандија) и А Soul for Еurope Е.Е.И.Г. 
(Брисел, Белгија) 

Број корисника: 15 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desavanja/radionice/radionica-dream-imagine-act 

 

Име програма: Бисери из управничких фиока / „Водопади“ – текст Сташа Бајац, режија Никола Љуца 

Програмска целина: Извођачка платформа / Позоришне тенденције – јавна читања неизведених драмских 
текстова 

Датум и време изведбе: 25.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 55 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desavanja/pozoriste/biseri-iz-upravnickih-fioka-vodopadi-tekst-stasa-
bajac-rezija-nikola-ljuca 

 

Име програма: Изложба „Омнибус Берлин“ – дани немачке културе 

Програмска целина: Платформа за међународну сарадњу 

Датум и време изведбе: 28. – 30.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 110 

Веб адреса архиве: http://www.ukparоbrоd.rs/desilо-se/%e2%80%9eоmnibus-berlin%e2%80%9d-manifestacija-

nоvembar-nemacke-kulture-2  

 

Име програма: Разговори на палуби / „Незаобилазни водич кроз поетички и интимни свет Зорана Ћирића“ 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 29.11.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 25 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desavanja/razgovori-na-palubi-sa-zoranom-ciricem 

 

Децембар 2011 

Име програма: Изложба скулптура у дрвету „Додир“ аутора Душка Шурлана – обележавање светског дана 
инвалида 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 01.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Савезом слепих Србије 

Број корисника: 300 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/taktilna-izlozba-skulptura-u-drvetu-

%e2%80%9edodir%e2%80%9d-dusko-surlan-2  

 

Име програма: Трибина „Уметничко образовање у Србији“ – у сусрет стратегији развоја образовања у Србији до 
2020. године 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 02.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 20 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/tribina-umetnicko-obrazovanje-u-srbiji  

 

Име програма: Разговори на палуби / представљање збирке текстова „Станица фантомских возова“ аутора 
Теофила Панчића 

http://www.ukparobrod.rs/desavanja/radionice/radionica-dream-imagine-act
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/pozoriste/biseri-iz-upravnickih-fioka-vodopadi-tekst-stasa-bajac-rezija-nikola-ljuca
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/pozoriste/biseri-iz-upravnickih-fioka-vodopadi-tekst-stasa-bajac-rezija-nikola-ljuca
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%e2%80%9eomnibus-berlin%e2%80%9d-manifestacija-novembar-nemacke-kulture-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/%e2%80%9eomnibus-berlin%e2%80%9d-manifestacija-novembar-nemacke-kulture-2
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/razgovori-na-palubi-sa-zoranom-ciricem
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/taktilna-izlozba-skulptura-u-drvetu-%e2%80%9edodir%e2%80%9d-dusko-surlan-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/taktilna-izlozba-skulptura-u-drvetu-%e2%80%9edodir%e2%80%9d-dusko-surlan-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/tribina-umetnicko-obrazovanje-u-srbiji
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Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 03.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Културним центаром Новог Сада 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-sa-teofilom-pancicem-brevijar-besmrtnih-
brendova-2 

 

Име програма: Радионице / „The Lee Strasbegr’s Methods“; предавач Андреј Вајавец, Словенија 

Програмска целина: Едукативна платформа  

Датум и време изведбе: 03. – 09.12.2011. / сваког дана од 10 – 14.30х 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са:  

Број корисника: 90 

 

Име програма: Изложба агенције Artist Asociates  под називом „Модерна историја урбаног“, пратећи програм ДЈ 
двојац „Морнар и Маргарита“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 05.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Агенцијом Artist Asociates 

Број корисника: 150 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-prve-izlozbe-agencije-artist%e2%80%99s-
associates-%e2%80%9emoderna-istorija-urbanog%e2%80%9d  

 

Име програма: Концерт класичне музике / Антун Ивековић, гитара (Хрватска) и гудачки квартет “Accademia” 
(Словенија) 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за класичну музику 

Датум и време изведбе: 06.12.2011. 

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Музичком омладином Србије 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-antun-ivekovichrvatska-i-gudacki-

kvartet-%e2%80%9eaccademia%e2%80%9d-slovenija-2  

 

Име програма: Изложба фотографија „Pieces and Particles“ аутора Душка Јелена 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 07. – 11.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 80  

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9epieces-and-
particles%e2%80%9d-duska-jelena-3  

 

Име програма: Промоција књиге „Колико си спреман да платиш?“ аутора др. Бранкице Љамић Ивановић 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа  

Датум и време изведбе: 08.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 60  

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-%e2%80%9ekoliko-si-spreman-da-

platis%e2%80%9d-brankice-ljamic-ivanovic-2  

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-sa-teofilom-pancicem-brevijar-besmrtnih-brendova-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-sa-teofilom-pancicem-brevijar-besmrtnih-brendova-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-prve-izlozbe-agencije-artist%e2%80%99s-associates-%e2%80%9emoderna-istorija-urbanog%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/otvaranje-prve-izlozbe-agencije-artist%e2%80%99s-associates-%e2%80%9emoderna-istorija-urbanog%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-antun-ivekovichrvatska-i-gudacki-kvartet-%e2%80%9eaccademia%e2%80%9d-slovenija-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/koncert-klasicne-muzike-antun-ivekovichrvatska-i-gudacki-kvartet-%e2%80%9eaccademia%e2%80%9d-slovenija-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9epieces-and-particles%e2%80%9d-duska-jelena-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/izlozba-fotografija-%e2%80%9epieces-and-particles%e2%80%9d-duska-jelena-3
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-%e2%80%9ekoliko-si-spreman-da-platis%e2%80%9d-brankice-ljamic-ivanovic-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-knjige-%e2%80%9ekoliko-si-spreman-da-platis%e2%80%9d-brankice-ljamic-ivanovic-2
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Име програма: Трибина – синкретичан перформанс Хуманистичког културног центра „Уметност као  ресурс“; 
музички интермецо „Dirty mind Jazz Band“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа  

Датум и време изведбе: 09.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Хуманистичким културним центром 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/tribina-sinkretican-performans-humanistickog-kulturnog-centra-

uk-parobrod-2  

 

Име програма: Разговори на палуби / представљање романа аутора Милана Милишића „Официрова кћи“ 

Програмска целина: Платформа за књижевност 

Датум и време изведбе: 13.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком кућом „Геопоетика“ 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-%e2%80%9eoficirova-kci%e2%80%9d-
milana-milisica  

 

Име програма: Представљање независне лондонске куће и издања „Правила опажања“ 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа  

Датум и време изведбе: 14.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком кућом „Redstone press“ (Велика Британија) 

Број корисника: 50 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/redstone-press  

 

Име програма: Промоција албума “Get naked” београдског бенда Naked и промоција два спота 

Програмска целина: Извођачка платформа / Сцена за савремену музику 

Датум и време изведбе: 15.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 120 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-albuma-benda-%e2%80%9enaked%e2%80%9d-2  

 

Име програма: Позоришна представа “Пансион Бекет“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Позоришне тенденције – Пароброд театар 

Датум и време изведбе: 17. – 18.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Центром за нове комуникације Докукино 

Број корисника: 76 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desavanja/pozoriste/parobrod-teatar-%E2%80%9Cpansion-
beket%E2%80%9D-17-i-18-decembar 

 

Име програма: Дани Њујорка друга едиција – The Empire State Back / модни перформанс „Beauty in the dark” 
Татјане Таталовић; музички програм „Ола Хорхе Трио“ 

Програмска целина: Платформа за међународну сарадњу  

Датум и време изведбе: 20.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/tribina-sinkretican-performans-humanistickog-kulturnog-centra-uk-parobrod-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/tribina-sinkretican-performans-humanistickog-kulturnog-centra-uk-parobrod-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-%e2%80%9eoficirova-kci%e2%80%9d-milana-milisica
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/razgovori-na-palubi-%e2%80%9eoficirova-kci%e2%80%9d-milana-milisica
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/redstone-press
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/promocija-albuma-benda-%e2%80%9enaked%e2%80%9d-2
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/pozoriste/parobrod-teatar-%E2%80%9Cpansion-beket%E2%80%9D-17-i-18-decembar
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/pozoriste/parobrod-teatar-%E2%80%9Cpansion-beket%E2%80%9D-17-i-18-decembar
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Програм изведен у сарадњи са: Амбасадом САД-а 

Број корисника: 155 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/the-empire-state-back  

 

Име програма: Изложба „The Naked city NY“– кустос Greg DeCuir JR.; пројекција филма „The Naked city” и 
дискусија 

Програмска целина: Платформа за међународну сарадњу 

Датум и време изведбе: 21.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Амбасадом САД-а 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/the-naked-city-ny  

 

Име програма: Промоција књиге „World music“  аутора Мр. Растка Јаковљевића 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 21.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Музичком омладином Србије 

Број корисника: 55 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/22-kviz-takmicenje-muzicke-omladine-srbije-%e2%80%93-

%e2%80%9eworld-music%e2%80%9d  

 

Име програма: Online утисак месеца – Twitter дебата, модератори @маyцхос, @ДзониАндриц, @СеленаСелy и 
@мкдсл 
Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 22.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 20 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/tribina-%E2%80%9Eni-o-cemu%E2%80%9D-2  

 

Име програма: Изложба „3x1“ визуелно – социјални експеримент Ирене Гајић, Иве Бекић, Олге Лазаревић, Тее 
Беличев и Оливере Лазаревић 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 23.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 250 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/postavka-pocetka-i-kraja-2 

 

Име програма: Концерт бенда „Кришке“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Програм Rock’n’Dorćoll 

Датум и време изведбе: 24.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: Издавачком агенцијом „Одличан хрчак“ 

Број корисника: 60 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desavanja/muzika-igre/rock-n-dorcoll-%E2%80%9Ekriske%E2%80%9D 

 

Име програма: Пароброд бранч – окупљање сарадника 

Програмска целина: Друштвено-ангажована платформа 

Датум и време изведбе: 26.12.2011.  

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/the-empire-state-back
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/the-naked-city-ny
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/22-kviz-takmicenje-muzicke-omladine-srbije-%e2%80%93-%e2%80%9eworld-music%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/22-kviz-takmicenje-muzicke-omladine-srbije-%e2%80%93-%e2%80%9eworld-music%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/tribina-%E2%80%9Eni-o-cemu%E2%80%9D-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/postavka-pocetka-i-kraja-2
http://www.ukparobrod.rs/desavanja/muzika-igre/rock-n-dorcoll-%E2%80%9Ekriske%E2%80%9D
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Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 120 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/parobrod-retrospektiva-%e2%80%93-

%e2%80%9ebrunch%e2%80%9d  

 

Име програма: Радионица афричких перкусија, предавач сенегалски перкусиониста Кемо Соундиоулоу Цисоко 
(жичани инструмент – афричка харфа и афричке перкусије, ђембе, дундун) 

Програмска целина: Едукативна платформа 

Датум и време изведбе: 27. – 28.12.2011. / 18 – 20х 

Место изведбе: УК Пароброд 

Број корисника: 30 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/radionica-djembe-i-dundun-2  

 

Име програма: Изложба новогодишњих честитки „Космичка неправда“ 

Програмска целина: Извођачка платформа / Визуелни програми – Галерија Пароброд 

Датум и време изведбе: 29.12.2011.  

Место изведбе: УК Пароброд 

Програм изведен у сарадњи са: колективом СИЛКСКРИН 

Број корисника: 70 

Веб адреса архиве: http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kosmicka-nepravda-4  

http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/parobrod-retrospektiva-%e2%80%93-%e2%80%9ebrunch%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/parobrod-retrospektiva-%e2%80%93-%e2%80%9ebrunch%e2%80%9d
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/radionica-djembe-i-dundun-2
http://www.ukparobrod.rs/desilo-se/kosmicka-nepravda-4
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ЗАКЉУЧАК 

 

Наведени програми представљају свеобухватан пресек културне продукције УК Пароброд у 2011. години. 

Успешном имплементацијом укупно 294 програма у периоду 01. јануар 2011 – 31. децембар 2011, установа 

културе Пароброд позиционирала се као место хипер продукције утемељене на реконструкцији културних 

вредности и подржавању реконструкције уметничких и културних сцена као и оснивању нових платформи за 

успостављење видљивости маргинализованих културних делатности укључујући и промоцију неафирмисаних 

појединаца, неформалних група и организација несависног културног сектора.  

Успешност програма резултат је сарадње менаџерског и уредничког тима УК Пароброд са великим бројем 

одабраних сарадника, организација и представника институционалних тела, што је довело до стварања културне 

платформе засноване на отворености, стручности и савременим – прогресивним токовима у сфери друштвене 

ангажованости, као и стварању атмосфере „заједништва“. Остварена је платформа за продукцију бољих услова 

имплементације културних садржаја од вредности за развој цивилног сектора.  

Несебичним напорима тима УК Пароброд током 2011. године подигнута је нова институција по моделу европских 

културних центара активних у сфери културе, социјалних и друштвених потреба локалне заједнице као и место 

окупљања млађе генерације.  

 

 

 

У Београду,         Извештај донела 

09.03.2012.         Милена Рајковић 

          Директор УК „Пароброд“ 


