
Из рада Удружења драмских писаца Србије 

Годишњи извештај о раду (31. 03. 2004 – 31. 03. 2005)

Прво, у току протекле године преминула су два наша истакнута члана: Ђорђе Лебовић и Новица 
Савић. Они су својим делима заувек са нама и сетимо их се минутом ћутања... 
Друго, извештај о издавачкој делатности УДПС. Едиција САВРЕМЕНА СРПСКА ДРАМА: Овај 
значајан издавачки подухват започели смо октобра 1998. 
До сада смо издали 21 књигу, 113 драма, са укупно 60 аутора – драмских писаца. 
У протеклој години изашле су четири књиге. 
18. књига: Миодраг Илић, Хајкуна од Удбина; Рашко В. Јовановић, Јован Стрерија Поповић; 
Зоран Божовић, Са меродавног места се саопштава; Соња Богдановић, Едерланда; Радмила 
Јовановић, Вечна маска; Снежана Андрејевић, Два пута два је пет. 
19. књига: Милан Миња Обрадовић, Атрактиван наслов; Дина Недељковић, Арто и његов 
двојник; Владимир Ђурић Ђура, Бан Страх; Соња Богдановић; Суђење Баба Јаги; Милисав 
Миленковић, Процес – Франц Кафка; Едурад Дајч, Пиратска трилогија; 
20. књига: Миодраг Ђукић, Кисеоник; Мирјана Бобић Мојсиловић, Имитација живота; Снежана 
Кутри- чки, Смедеревско благо; Добрило Ненадић и Гојко Шантић, Магла; Велимир Лукић, И 
смрт долази на Лемно; Миладин Шеварлић, Карађорђе. 21. књига: Миодраг Ђукић, Баштиник; 
Синиша Ковачевић, Зечији насип; Стеван Копривица, Тре Сореле; Ђорђе Лебовић, Војник и 
лутка; Миладин Шеварлић, Змај од Србије. 
У припреми за штампу налази се и 22. књига ССД која је у целини посвећ ена награђеним и 
одабраним текстовима са 25 конкурса “Бранислав Нушић:. 
Књигу сачињавају следеће драме: Новица Савић, Овде нема лопова (награда “Б. Нушић”); Соња 
Богдановић, Станојло међу женама. Миодраг Илић, Машина за терор; Иван Панић, Куме , изгоре 
ти!; Милан, Миња Обрадовић, Огледало без покрова; Предраг Перишић, 2024. 
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 
а Народна библиотека Србије за славистичке центре у свету. 
Кратко речено, разграбе нас. Истовремено, на иницијативу Миодрага Ђукића и чланства, УДПС 
– покренуто је издавање гласила ДРАМА. Часопис за позоришну уметност, драму, културу, науку, 
добија на замаху. 
Ево, издали смо и 10 број часописа ДРАМА Издавачи су УДПС, КПЗ Београда и Театар Модерна 
гаража. Часопис окупља најеминентнија имена из области културе, театрологије, науке, и 
представља пример промишљене презентације и очувања националне културе. Посебно 
захваљујемо добротвору и покровитељу господину Милошу Матијаш у који ее несебично брине 
о томе да сва наша издања буду штампана. У 2004. години, захваљујући напорима господина 
Недељка Бодироге издавачка и пропагандно културна делатност удружења увећава се 
покретањем веб-сајта и мејла Удружења драмских писаца Србије. 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 укуца у свој рачунар веб сајт www.драма.орг.yу или мејл удпс@беотел.yу.

Традиционално најзначајнији и најдуж и по континуитету пројекат УДПС је годишња награда 
“Бранислав Нушић” која се додељује сваке године на анонимном конкурсу за најбољи драмски 
текст. До садаје додељена 24 пута. 
Ево данас, 31. марта 2005. додељујемо је 25. пут. Награда “Бранислав Нушић” за 2004. годину 
додељује се драмском писцу Новици Савићу који је трагич но изгубио живот у саобраћајној 



несрећи не сазнавши да је добитник награде. У очево име, награду “Бранислав Нушић” и 
плакету Бен Акиба, примиће његов син, наш колега, драмски писац Војислав Савић. Захваљјући 
предусетљивости и разумевању добротвора господина Љубинка Јелића и његовој донацији од 
500 евра, коју он, ево, већ другу годину за редом обезбеђује, опстанак награде је осигуран. 
Захваљујем му у име Удружења за овај несебични гест. 
Ове године, одлуком председништва УДПС, одржаног 10. јануара 2005, Изузетна награда 
“Бранислав Нушић” додељује се Недељку Бодироги, честитамо му.

Једна од најважнијих активности удружења је пријем нових чланова. У току протекле године 
чланови нашег удружења постали су драмски писци: Милисав Миленковић, Милан Миња 
Обрадовић, Мирјана Лазић, Живорад Ајдачић, Љубиша Вићановић, Дина Недељковић. 
Истовремено, пет наших чланова остварује социјално и пензијско осигурање преко УДПС. На 
иницијативу Миодрага Ђукића покренут је театарски програм “Корак ка позоришту”. 
Овај програм, коцертног извођења драмских текстова започео је 06. 04. 2004. драмом – 
Голубарник Љубинке Стојановић, у режији Југа Радивојевића. До сада је одржано једанаест 
“Корака ка позоришту”: Е. Дајч – Грађанска трилогија, И. Панић – Топ од трешње, М. Илић – 
Еквилибристи, Леон Ковке – Ритуал згуснутог ваздуха, М. Шеварлић – Дивљач је пала, Е. Дајч – 
Црвена књига о српском питању, С. Кутрички – Смедеревско благо, Д. Недељковић – Арто и 
његов двојник, Б. Сувајџић – Вишњић и М. Миленковић – Процес. Уредник програма је Милан 
Миња Обрадовић, Посебно истичемо сарадњу са Удруж ењем књижевника Србије, која је 
крунисана њиховом одлуком о додели просторије за стални боравак УДПС. У току су 
консултације о томе..

У току протекле године одржано је седам седницаУдружења 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; сваки пут на Богојављење, 
како је то судбина и Бог одредио. 

У Београду, 31. марта 2005. 

Секретар УДПС Момчило Ковачевић 


