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РЕЧ ДЕКАНА 

Мр Зоран Поповић 
 

Универзитетско школовање уметника представља, у сваком погледу, 
веома захтеван задатак, који је мали број земаља у свету успешно ре-
ализовао. За оптимално високошколско образовање кадрова у области 
уметности потребно је обезбедити, не само добре и то веома комплек-
сне просторне, техничке, материјалне и финансијске услове, него, пре 
свега, адекватне планове и програме, као и врхунске педагоге, који могу 
успешно да спроведу сложени процес уметничке едукације. Факултет 
драмских уметности је једна од тих светски признатих уметничких 
школа, која је успела да обједини све наведене елементе у хармоничну 
целину. Све активности наше школе усмерене су ка што бољем образо-
вању наших студената за високо стручан креативни рад у области драм-
ских и аудио визуелних уметности, као и у различитим институцијама 
културе. 

ФДУ има неколико компаративних предности, које га сврставају међу 
најбоље одговарајуће факултете у свету. Ту је, пре свега, традиција. 
ФДУ је основан 1948. године, тако да већ 63 године успешно реализује и 
унапређује процес школовања врхунских драмских и аудио визуелних 
уметника и теоретичара уметности и медија. 

�рема мишљењу бројних истакнутих иностраних гостију Факултет 
драмских уметности је међу водећим школама у свету када су у питању 
услови у којима се одвија наставни процес. Сама зграда Факултета је 
наменски пројектована и адекватно опремљена.

Висок квалитет рада омогућује и ригорозна селекција приликом при-
јема студената. Релативно мали број студената, који пролазе темељан 
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испит за проверу склоности и способност кандидата, уз систематичан 
педагошки рад у оптималним условима, дају и изузетне резултате, о 
чему сведоче бројне награде и признања које освајају наши студенти на 
смотрама и фестивалима широм света.

Битан фактор у процесу образовања студената на ФДУ је везан за број 
и квалитет наставног кадра, чему се посвећује посебна пажња. Када се 
томе дода и број и квалитет сарадника, како оних у настави, тако и ван 
ње, добија се права слика о високом нивоу укупног рада на ФДУ. Сви 
они заједничким радом стварају позитиван амбијент у коме уметнич-
ки педагошки процес може да се реализује на најбољи могући начин. 
Уметничку школу не чине само технички услови и поједини истакнути 
педагози, него је потребно да се бројни елементи обједине и обезбеде тај 
укупни позитивни креативни и педагошки амбијент, у коме ће студенти 
имати максималну уметничку, стручну и теоријску обуку, као и идеал-
не услове за испољавање и развој креативности.

Значајно је и то што на ФДУ функционише 23 студијска програма на 
сва три нивоа студија, од основних, до докторских. Та широка лепеза 
различитих профила из области драмских и аудио визуелних уметнос-
ти омугућује да се у оквиру школе остваре сложени педагошки и креа-
тивни колективни процеси, уз адекватно учешће студената, наставника 
и сарадника са свих студијских програма. �отребно је нагласити и све 
значајнију сарадњу са другим факултетима Универзитета уметности, 
која битно унапређује наставу на Универзитету уметности у целини, 
а посебно доприноси успешној реализацији студентских уметничких 
пројеката.

У том светлу може се сагледати и развој Факултета драмских уметности 
и његових појединих катедара, као и одговарајућих студијских програ-
ма. Већ после једне деценије рада �озоришне академије, у ком периоду 
су успешно школовани кадрови на катедрама Глуме и Режије, покрену-
та је иницијатива за образовање и других профила који су неопходни за 
рад у области драмских уметности, медија и културе. Тако је 1960. го-
дине основана Катедра за драматургију, а 1961. Катедра за организацију 
сценских и културно-уметничких делатности.

Када је у питању Катедра за организацију, треба истаћи чињеницу да 
је њено оснивање било у периоду када је у читавом свету, чак и у оним 
земљама са најразвијенијим уметничким образовањем, било веома мало 
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факултета на којима су школовани кадрови тог профила. Тај пионирски 
и визионарски покушај показао се као веома успешан, а његови резул-
тати омогућили су да дипломирани студенти ове Катедре дају велики 
допринос развоју драмских и аудио визуелних уметности, као и културе 
у целини, не само у Србији, него и на читавом простору СФРЈ. Многи од 
алумнија ове Катедре направили су и светски признате каријере.

Даљи развој Факултета драмских уметности омогућио је оснивање још 
читавог низа катедара и студијских програма, који су објединили и 
комплетирали процес едукације у области драмских и аудио визуелних 
уметности, а у тим оквирима и Катедра за организацију је доживела фун-
кционалне трансформације. Са једне стране интензиван развој медија, 
а са друге, потреба за високо стручним и професионално фокусираним 
кадровима, наметнули су неминовност функционалне поделе Катедре. 
Тако су настале две братске катедре, које су не само различито медијс-
ки фокусиране, него негују и другачији, али међусобно компатибилан, 
приступ уметности и одговарајућој теоријској надградњи. Катедра за 
филмску и телевизијску продукцију је кохезиони фактор филмско теле-
визијског смера ФДУ и она негује креативни приступ продукцији. Ка-
тедра за менаџмент и продукцију позоришта, радија и културе припада 
позоришном и радио смеру ФДУ и иако је превасходно оријентисана ка 
научном приступу процесу образовања кадрова у области позоришта, 
радија и културе, њени студенти имају битну улогу у процесу реализа-
ције уметничких пројеката овог смера.

Факултет драмских уметности може да се поноси са педесет година тра-
диције школовања организатора, односно продуцената, који својом кре-
ативношћу, знањем, стручношћу и способностима значајно унапређују 
делатност драмских и аудио визуелних уметности и културе, како у 
Србији, тако и у читавом региону, а и шире. Овај Зборник посвећен је 
обележавању тог изузетног јубилеја, које треба да донесе, не само рези-
ме досадашњег рада и ретроспективу сјајних резултата, него да утврди 
и даље правце развоја ових студијских програма у оквиру Факултета 
драмских уметности.
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