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УДРУЖЕЊЕ ДРАМСКИХ ПИСАЦА СРБИЈЕ 

Годишњи извештај о раду – 31. 3. 2006 – 31. 3. 2007. 

*** 

Прво, добра вест: за разлику од претходних година, у току протекле године није се упокојио 
ни један наш члан. 
*** 

Друго, извештај о издавачкој делатности УДПС. 

Едиција САВРЕМЕНА СРПСКАДРАМА(Главур Момчило Ковачевић):
Овај значајан издавачки подухват започели смо октобра 1998. До сада смо издали 28 књига, 
154 драме, са укупно 77 аутора – драмских писаца. У протеклој години изашле су три књиге 
и четврта је у штампи. Са књигом у штампи издали смо тачно 160 драма. 

26. књига: Стојан Срдић, Анђео с веранде; Александар Пејчић, Да Бог поживи господара; 
Драган Тешовић, Заједничка изложба; Миле Петковић, Погребни завод Милошевић; Ненад 
Ж. Петровић, Кућа Разврата; Весна Егерић, Лепа Јелена. 

27. књига: Миодраг Ђукић, Млин; Миладин Шеварлић, Пропаст царст-ва српскога; Едуард 
Дајч, Гозба или О Еразистрату; Бошко Сувајyић; Остр-во; Александар Ђаја, Повратак кне-
жевог сокола; Радомир Путник, Вени-јаминов крст; 

28. књига: Владимир В. Предић, Са-мо је старац стигао на брод; Тома Курузовић, Роман без 
романа; Мирко Милорадовић, Ибзенова школа; Милисав Миленковић, Зло је бити Србин; 
Зоран О. Ђикић, Јакац; Соња Богдановић, Последњи воз. 

И књига која такође припада издавачком плану протекле године, али је заглавила у штампи. 

29. књига: Миодраг Илић, Вукома-нов повратак; Миодраг Ђукић, Папа-гај; Драган Томић, 
Раскршће; Александар Ђаја, Јанковац, потопљени свет; Стамен Миловановић, Константин. 

Откуп и дистрибуција књига тече по плану. Матица Српска редовно откупљује све бројеве за 
потребе библиотека у Војводини. Академија драмских уметности БК за потребе својих 
студената, Народна библиотека Србије за славистичке центре у свету. Ма... разграбе нас. 

ДРАМА
(главни уредник господинМиладин Шеварлић)

Драма, часопис за позоришну уметност, културу, науку, постала је незаобилазно театролошко 
штиво за све познаваоце . Ево, управо узлази 18. број часописа; у протеклој години смо 
издали четири броја 14, 15, 16, 17. Издавачи су УДПС, КПЗ Београда и Теа-тар Модерна 
гаража. Часопис окупља еминентна имена из области културе, театрологије, науке, и 
представља пример промишљене презентације и очувања националне културе. Посебно се 
захваљујемо добротвору и покровитељу господину Милошу Матијашу који се несебично 
брине о томе да сва наша издања буду штампана. 

*** 

У 2001. години издавачка делатност удружења увећава се покретањем нове едиције 
“ОДАБРАНЕ ДРАМЕ”. Ова едиција објављује у по једној књизи, одабране драме једног 
драмског писца. Прва књига је штампана исте 2001: Миладин Шеварлић, Одабране драме 1; 
заједнички издавачки подухват: УДПС и ПЛАТО. Ево изашла је у протеклој години и друга 



књига: Миладин Шеварлић, Одабране драме 2 (самостални издавачки подухват УДПС). 
Планира се издавање сабраних драма Братислава Браце Петковића. Одговорни уредник свих 
издања је Миодраг Ђукић, председник Удружења драмских писаца Србије. 

*** 

У 2006. години, захваљујући напорима господина Недељка Бодироге издавачка и 
пропагандно културна делатност удружења увећава се редовним допунама веб-сајта и мејла 
Удружења драмских писаца Србије, јер од новембра 2004 сваки наш члан, па и сваки 
корисник компјутера, у могућности је да оствари увид у целокупну нашу издавачку, 
културолошку и политичку делатност. Довољно је само да у свом рачунару потражити веб 
сајт www.драма.орг или мејл удпс@беотел.нет. 

*** 

Традиционално најзначајнији и најдужи по континуитету је пројекат УДПС годишња награда 
“Бранислав Нушић”, која се додељује сваке године на анонимном конкурсу за најбољи 
драмски текст . До сада је додељена 26 пута. Ево данас, 31. марта 2007. додељујемо је 27. пут. 
Награда “Бранислав Нушић за 2006. годину додељује се драмском писцу Миодрагу Илићу за 
драму Вукоманов повратак. 

Захваљујући предусретљивости и разумевању добротвора господина Љубинка Јелића и 
његовој донацији, 500 евра, коју он, ево, већ четврту годину заредом обезбеђује, опстанак 
награде је осигуран. Захваљујем му се у име Удружења за овај несебични гест. 

*** 

Једна од најважнијих активности Удружења је пријем нових чланова. 

У току протекле године чланови нашег удружења постали су драмски писци: Ненад Ж. 
Петровић, Драган Тимотијевић, Милош Милошевић Шика, Зоран Стефановић, Бранислав 
Ми-тић, Радмила Јовановић и Иван Томашевић. Истовремено, четири наша члана остварује 
социјално и пензијско осигурање преко УДПС. 

*** 

На иницијативу Миодрага Ђукића покренут је театарски програм “Корак ка позоришту”. Овај 
програм, концертног извођења драмских текстова започео је 6. 4 2004. драмом – Голу-барник 
Љубинке Стојановић, у режији Југа Радивојевића. До сада је одржано 16 “Корака ка 
позоришту”. У току протекле године одржано је 4 концертна извођења драма (Уредници Боле 
Стошић и Миња Обрадовић): Ненад Ж Петровић – Кућа разврата, Зоран О. Ђикић – Јакац, 
Стојан Срдић – Анђео с веранде, Е. Дајч – Пиратска трилогија. 

*** 

Истичемо остварену сарадњу са Удружењем књижевника Србије, која је крунисана њиховом 
одлуком о додели просторије за стални боравак УДПС. Процес је току, испитују се 
могућности за ослобађање адекватног простора у оквиру зграде у Француској 7. 

*** 

У току протекле године одржано је осам седница удружења и 52 радна састанка на којима су 
доношене одлуке од изузетне важности за чланове и српску културу. 

*** 

И, на крају, сасвим на крају, одржали смо и парастос посвећен дану смрти Бранислава 
Нушића; на Богојављење, како је то судбина и Бог одредио. 

У Београду, Секретар УДПС 
31. марта 2007. Момчило Ковачевић 
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