
Илија Милосављевић Коларац, српски трговац, 1878. године тестаментом 
је сав свој иметак оставио српском народу у циљу ширења науке и културе. 
Најпре је још за живота Коларца основан Књижевни фонд у оквиру којег је 
до данас преведено и објављено више од 200 дела из књижевности, науке и 
културе, а потом и Фонд за подизање српског универзитета на коме ће учени 
људи преносити знања народу. 

Складно здање Коларчеве задужбине у коме је смештен Народни универзитет 
подигнуто је 1932. године. Архитекта Петар Бајаловић је, поседујући ванредни 
осећај за архитектонске финесе, најпре приступио проблематици простора 
концертне дворане. У изградњи су примењена најсавременија научна 
знања о акустици тог времена, па се Велика дворана и дан-данас сматра 
најакустичнијом салом за потребе музичких извођења у Београду и једном 
од најакустичнијих у Европи. Дворана је свечано отворена 4. фебруара 1932. 

године, концертом Београдске филхармоније. Народни универзитет отпочео је своју програмску делатност 9. октобра 
исте године.

Још је први председник Одбора Коларчеве задужбине др Александар Белић, у уводној речи о свечаном отварању 
Коларчевог народног универзитета, јасно истакао улогу народног универзитета у српском друштву, имајући у виду 
мисију и визију Задужбине:

„Не само код нас него свугде у свету осећа се потреба за народним универзитетом. То је установа која се некако 
невидљиво увлачи међу сличне школе и попуњава оне празнине које друге школе у друштвеном образовању 
остављају.“

Од 1968. године Одбор Задужбине Илијe М. Коларцa сваке године додељује  Плакете Коларчеве Задужбине, за изузетан 
допринос развоју програма Задужбине и Годишњу награду Галерије за најбољу изложбу у сезони.

Мисија Коларчеве задужбине je представљање и промоција културе, науке и уметности, развијање концепта додатног 
образовања током целог живота и нове иницијативе у вези са културно-образовним вредностима институције.

Визија Коларчеве задужбине је да као савремена, врхунски опремљена установа са концертном двораном од значаја 
за Град Београд и Републику Србију кроз културно-образовне садржаје допринесе обогаћивању живота људи. 

Основне вредности делатности Задужбине Илије М. Коларца су традиција знања,  квалитет прогрaма, трајање, 
посвећеност и поверење публике, склад и поузданост.

ИСТОРИЈАТ  ЗАДУЖБИНЕ
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Програмска делатност
Задужбина Илије М. Коларца свој рад данас развија кроз четири 
основне прогрaмске јединице:
 
•  Центар за музику
•  Центар за предавачку делатност са Галеријом и Библиотеком
•  Центар за наставу страних језика
•  Центар за издавачку делатност са
 Књижаром „Александар Белић“



4

Центар промовише уметничку музику и музичку културу у Београду. Програм је намењен љубитељима и познаваоцима 
музике као и професионалним музичарима. 
У Великој дворани и Музичкој галерији се годишње одржи више од 300 различитих приредби и концерата.
Велика дворана је најстарија и најзначајнија концертна дворана у Београду намењена пре свега, концертима класичне 
музике али и концертима  џеза, етно музике и другим жанровима.
Поред програма из продукције Центра за музику у Великој дворани се организују концерти других организатора међу којима 
су најзначајнији Музичка продукција РТС, Београдска филхармонија, Југоконцерт, Музичка  омладина, Ансамбл Коло и др. 
Центар за музику врши изнајмљивање Велике дворане и пратећих простора за програме који су усклађени са програмском 
делатношћу Коларчеве задужбине.
Програми Центра за музику у Великој дворани организовани су кроз циклусе концерата Великани музичке сцене, Звезде 
у успону, Победници, Породични концерти и Коларчев подијум камерне музике. Бесплатни променадни концерти 
суботом и недељом намењени су подизању нивоа камерног музицирања у нашој средини као и подршци младим музичарима 
и образовању нове публике. 
Програми у Музичкој галерији организовани су кроз циклусе концерата и промоција музичких издања као што су Јубилеји, 
Сусрет са уметником, Музичка радионица, Одабрани за одабране, Резервисано за...
Центар за музику организује и едукативне  програме намењене деци предшколског и школског узраста у оквиру програма 
Како се слуша концерт и тиме негује будућу концертну публику.
Центар за музику континуирано ради на архивирању података везаних за рад Велике дворане од отварања 1932. године и 
до сада су архивирани подаци о програмима одржаним током протеклих 70 година.

ЦЕНТАР ЗА МУЗИКУ
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Предавачка делатност је намењена широј публици. Организована је кроз рад 18 катедара чији се програм ствара уз 
учешће стручних савета катедара и признатих универзитетских професора. То су катедре за: архитектуру, астрономију и 
астронаутику, биологију, историју и археологију, историју уметности, језик и говор, књижевност, математику, економију, 
медицину, политичке науке, психологију, религију, физику, хемију, филозофију, социологију и правне науке.

Годишње се одржи преко 200 предавања из области друштвених и природних наука, уметности и књижевности. Такође 
се организују дискусије, трибине, књижевне вечери и академије. У Коларчевој задужбини се негује и концепт отвореног 
универзитета, најчешће у форми семинара. Чести гости су инострани предавачи, а центар такође сарађује са другим 
фондовима, научним институцијама, амбасадама, страним културним центрима, издавачким кућама и удружењима.

ЦЕНТАР ЗА ПРЕДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
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ГАЛЕРИЈА 

Ликовна галерија Коларчеве задужбине основана је 1964. године. Са својим изложбеним и продајним делом, Галерија 
представља један од најпрестижнијих простора такве намене у граду. Изложбени део ликовне галерије користи се за 
класичне ликовне поставке, као и за све врсте мултимедијалних презентација. Изложбени програм, као и сва уметничка 
дела у продаји, верификује Стручни савет Галерије. У продаји су искључиво радови уметника који су своје самосталне 
изложбе имали у Коларчевој задужбини.

БИБЛИОТЕКА

Библиотека Коларчеве задужбине поседује 
књижевни фонд од преко 10.000 наслова из области 
белетристике, научних монографија, речника и 
енциклопедија. Тренутно је отворена за полазнике 
течајева страних језика, предаваче, спољне 
сараднике, научне раднике и студенте Београдског 
универзитета. Библиотека Коларчеве задужбине и 
данас чува примерке штампаних издања Коларчеве 
задужбине и Коларчевог народног универзитета.
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ЦЕНТАР ЗА НАСТАВУ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Најстарија школа страних језика у Србији, основана 1933. године, уједно је и прва српска школа чланица Европског 
удружења висококвалитетних школа страних језика (EAQUALS) и носилац је лиценци за испите Гете института. Наш Центар 
је акредитован од Министарства просвете за полагање Ц1 нивоа за наставнике енглеског језика у основним школама.

Центар за наставу страних језика организује групне и индивидуалне часове страних језика на нивоима од А1 до Ц2, по 
заједничком европском оквиру (CEFR). 
У центру раде искусни професори са дипломом Филолошког факултета. У богатој понуди језика и специјализованих курсева 
посебно су важни припремни течајеви за стицање диплома Универзитета у Кембриџу за енглески језик, Гете института за 
немачки, DALF и DELF за француски, DELE диплома за шпански и CILS за италијански језик.
 У центру се изучавају: енглески, немачки, француски, италијански, португалски, шпански, руски, грчки, кинески, корејски, 
јапански, словеначки, турски, арапски, индонежански, шведски, норвешки и српски језик за странце.

Корпоративним клијентима и институцијама нуде се специјалне погодности и курсеви по мери клијента. Традиција и квалитет 
били су довољан разлог за поверење и препоруке министарстава и бројних  компанија.
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ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Започета још шездесетих година 19. века у оквиру 
Књижевног фонда када је Коларац помагао преводе и 
штампање значајних дела, издавачка делатност развијала 
се различитим интензитетом и опстајала у складу са 
историјско-политичким променама, културним потребама 
и интересантним темама у српском друштву у 20. веку. 
По завршетку Другог светског рата, књиге су углавном 
издаване за потребе предавачке делатности и народних 
универзитета. 
У претходном периоду у оквиру издавачке делатности 
објављено је више од 200 наслова из различитих области 
природних и друштвених наука, затим превода и уџбеника. 
Данас издавачка делатност Коларчеве задужбине 
обухвата уџбенике и приручнике за учење страних језика, 
као и издања која прате програме Центра за предавачку 
делатност и Центра за музику. 
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КЊИЖАРА „Александар Белић“

Профил књижаре утврђен је на самом почетку њеног 
рада. Ослања се на филологију, лингвистику, историју, 
филозофију, друштвене науке и уметност. Књижара има 
и најкомплетнију понуду домаћих часописа из наведених 
области.  Издања која се овде могу наћи прате и програме 
Центра за предавачку делатност и Центра за музику.
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ВЕЛИКА ДВОРАНА

Концертна дворана намењена је различитим музичким програмима, концертима, свечаним академијама, симпозијумима, 
већим стручним скуповима, мултимедијалним програмима и видео пројекцијама. У склопу Велике дворане налазе се и два 
студија која омогућавају професионалне тонске записе свих програма у дворани.

Површина сцене: 130 м²
Капацитет бине: велики мешовити хор, симфонијски оркестар, два концертна клавира и чембало
Капацитет дворане: 883 седишта

Капацитети

Техничка опремљеност:
• главна бина и задња бина (шкољка) 
• дрвена или плишана завеса
• две солистичке и две оркестарске гардеробе
• видео пројектор
• миксета
• 2 концертна клавира ”Steinway“ – Д модел

• чембало ”Neupert“
• пројекционо платно
• практикабли за хор
• различите врсте сценографије са елементима 

сценске опреме: банери, говорница, радно 
председништво, панои са одговарајућим 
озвучењем

Техничка опремљеност:
• концертни клавир ”Steinway“ 
• опрема за постављање експоната, слика, 

скулптура, плаката и  рекламног материјала

• опрема за пројекције
• преносно озвучење

МУЗИЧКА ГАЛЕРИЈА

Простор Музичке галерије користи се за одржавање концерата, изложби, свечаних окупљања, промоција, презентација и 
конференција за новинаре. 

Површина галерије: 100 м²
Капацитет галерије: 80 седишта која се могу уклонити тако да се простор претвара у велики салон
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Бина

ВЕЛИКА САЛА

БАЛКОН

ПАРТЕР

Десно Лево

ГалеријаГалерија
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МАЛА САЛА СА САЛОНОМ 

На првом спрату налази се Мала сала са салоном. Она је данас функционални и вишенаменски простор. Користи се за 
организацију предавања, семинара, књижевних вечери, промоција научних и уметничких садржаја, дискусија и трибина. 
Салон уз Малу салу погодан је за паузе током конференција и семинара, као и за окупљања и коктеле пре и после програма. 

Капацитет сале: 200 седишта
Површина салона: 34 м²

Техничка опремљеност:
• катедра и председништво
• рачунар и видео бим
• табла, пројектор и платно
• тонска репродукција и запис
• техничка кабина са два места за симултане 

преводиоце
• видео и аудио линк са салом „Јосиф Панчић“, 

чиме се увећава њен капацитет
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САЛА „Јосиф Панчић“ 

Сала „Јосиф Панчић“ се користи за организацију предавања, књижевних вечери, представљања књига, јавних трибина, 
стручних симпозијума и семинара. Посебно је прикладна за програме који се обраћају ужој, стручној публици, с обзиром на 
то да има мањи капацитет. 

Капацитет сале: 100 седишта 

Техничка опремљеност:
• катедра и радно председништво
• табла, пројектор и платно
• рачунар и видео бим
• тонска репродукција и запис
• видео и аудио линк са Малом салом

улаз седишта
седишта
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САЛА „Милан Грол“

Сала „Милан Грол“ се користи за мање стручне скупове, семинаре, радионице и курсеве, предавања и књижевне вечери. 
Њена предност је камерна атмосфера која омогућава интеракцију и ближи контакт између предавача и публике. 
У овом простору сталне програме организује Канцеларија за младе Града Београда у оквиру пројекта  ИНФО РУМ – бесплатне 
сервисне и саветодавне услуге за младе као и разноврсне образовне програме, семинаре, радионице.

Капацитет: 60 седишта која се могу уклонити тако да се простор прилагоди различитим наменама и потребама корисника  

Техничка опремљеност:
• катедра, радно председништво
• рачунар и видео бим
• преносно озвучење 
• тонска репродукција и запис
• преносно пројекционо платно
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УЧИОНИЦЕ, БИБЛИОТЕКА И АТЕЉЕИ

Ови простори су адаптирани у вишенаменске просторије. 
Користе се за потребе наставе страних језика, припремне 
течајеве и различите курсеве.

Капацитет библиотеке: 25 места за седење

Капацитет учионица: између 10 и 25 места за седење

Техничка опремљеност:
• школске табле
• ЦД плејер
• преносно озвучење

ГАЛЕРИЈА

Посебну предност Ликовне галерије представља 
осветљеност дневним светлом.

Површина галерије: 90 м² 

Површина изложбеног простора: 200 м²

Техничка опремљеност: 
• опрема за поставку експоната
• функционална расвета
• видео и тонска опрема
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ХОЛОВИ

Улазни хол испред гардеробе, хол испред Велике дворане и галерија изнад централног хола задужбине могу се користити 
као изложбени простор. 

Површина изложбеног простора: 735 м² 

Галерија 
изнад хола

ХОЛ 1
изложбени 

простор

изложбени 
простор

изложбени простор
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КЛУБ КОЛАРАЦ

Кафе клуб погодан је за паузу између програма. Он се 

такође може преуредити у простор за друге нaмене.

Капацитет клуба: између 120 и 150 места за седење.

БЛАГАЈНА

На благајни се могу купити улазнице за све музичке 

манифестације које се одржавају на Коларцу или 

подићи бесплатне за одређене концерте у току године. 

Радно време: 10:00 – 14:00, 14:30 – 20:00 часова, 

понедељак – петак

18:00 – 20:00 часова, пред продајни концерт, 

субота – недеља 

Остали садржаји



Издање помогао
Српски пословни клуб „Привредник“

Шекспирова 27
11000 Београд

Србија

Задужбина Илије М. Коларца
Студентски трг 5
11000 Београд

Србија
www.kolarac.rs



Одбор Задужбине Илије М. Коларца

Председник
Олга Милутиновић

Чланови
Др Миодраг Јовановић

Даринка Матић Маровић
Др Нада Поповић Перишић

Слободан Ракитић
Доброслав Цмиљанић

office@kolarac.rs

Директор 
Јасна Димитријевић
+381 11 2635 073
+381 11 2636 319

jasna.dimitrijevic@kolarac.rs

Центар за музику
+381 11 2626 591

czm@kolarac.rs

Центар за предавачку делатност
+381 11 2637 609
+381 11 2638 472

predavanja@kolarac.rs

Центар за наставу страних језика
+381 11 2630 480
+381 11 2636 991
skola@kolarac.rs

Центар за издавачку делатност
+381 11 2185 062

Галерија
+381 11 2185 794
galerija@kolarac.rs

Књижара „Александар Белић“
+381 11 2638 835

ab.knjizara@kolarac.rs

Билетарница
+381 11 2630 550

biletarnica@kolarac.rs


