
Миловановић, др Ана, ванредни професор (2020) за 
предмете Драма и покрет и Луткарска уметност-методич-
ки аспекти  на Учитељском факултету у Београду. Дипло-
мирала је и магистрирала на Филолошком факултету у Бео-
граду, Одсек за општу књижевност са теоријом књижевно-
сти. Специјализирала је дикцију савременог српскохрватског 

језика на Филолошком факултету у Београду и луткарску режију на Нацио-
налној академији за позоришну и филмску уметност у Софији. Научни сте-
пен доктора наука о драмским уметностима из области студије позоришта 
стекла је на Факултету драмских уметности у Београду 2012. године. Стручно 
се усавршавала на Драмској академији Музиних уметности у Прагу 1993; 
на Универзитету „Неофит Рилски“ у Благоевграду 2003; на Међународном 
луткарском институту у Шарлевил-Мезиеру 2004. Била је гостујући профе-
сор у Македонији (Педагошки факултет у Битољу, 2003); Холандији (2005, 
Педагошка академија, Гронинген); Великој Британији (2009, Факултет за 
едукацију, Нортумбрија Универзитет, Њукасл), Србији (2011, 2013, ФДУ у 
Београду) и  Пољској (Педагошки факултет у Кракову, 2017). Била је лектор 
за српски језик и књижевност на Софијском универзитету „Свети Климент 
Охридски“ (2005–2006). 

Објавила је књиге: Антологија луткарских текстова (са Уводом у луткарску 
драматургију) (2001, 2003, 2008), Српска бајка у драми за децу (2002), Фол-
клорне лутке на штапу (2002), Луткарски текстови за позориште у вртићу 
и школи (2016), Луткарска ћирилица: луткарска метода у учењу читања и 
писања српског језика (2020) и 34 научна рада. Учесник је 71 научног скупа у 
земљи и иностранству. Аутор је 21 драмског текста, 38 тв сценарија за кратке 
форме, 23 представе, 3 кратка филма, лутака и сценографије за 17 предста-
ва и 19 изложби лутака у земљи и иностранству. Аутор је игране луткарске 
серије за децу РТС-а Најмање позориште на свету (1996- 2002) и образовне 
луткарске серије Лутканка НТВ “Студио Б” (1997-1999).

Од 1985. године члан је Удружења драмских уметника Србије (луткарски ре-
дитељ и драматург). Била је председник жирија 3. Међународног луткарског 
фестивала Бурборак у Смољену 1998. године.  Основала је: Луткарску радио-
ницу Учитељског факултета, Фестивал луткарства у образовању и Луткарски 
едукативни фестивал (1996- …).                  
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