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CURRICULUM VITAE 
 
Презиме:  Лукан Николоски 
Име:   Драгана 
Дата на раѓање:  11 ноември 1984 
Адреса:   Васил Ѓоргов 30-66, Скопје 
Телефон:   +389 71 362274 
e-mail:   dragana.lukan@gmail.com 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Институција Факултет за драмски уметности, Универзитет “Св. Кирил 
и Методиј” – Скопје, Катедра за драматургија 

Период 2006 -2010 
Главни предмети Драматургија 1,2,3,4,5,6,7 и 8; Филмско и ТВ сценарио 

1,2,3,4,5,6,7 и 8; Историја на светска драма и театар 1,2,3,4,5 
и 6; Македонска драма и театар 1,2,3 и 4; Теорија на филмот 
1,2,3 и 4; Психологија и психопатологија 1 и 2. 

Стекнато звање Дипломиран драматург 
Институција  Факултет за драмски уметности, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“-Скопје, Отсек за филмски и аудиовизуелни 
уметности, Катедра за филмско и ТВ сценарио 

Период 2010-2011 
Главни предмети Филмско и телевизиско сценарио; Естетика на филм; 

Теорија на Филм; Филмска режија; Актерска игра пред 
камера  

Стекнато звање Магистер по филмско и телевизиско сценарио 
Институција  Школа за докторски студии; Факултет за драмски 

уметности, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, 
Период  2014- 
Главни предмети Филмско и ТВ сценарио; Методологија на 

научноистражувачката работа во уметноста;  
 
 
 
 
НАПИШАНИ ДРАМИ 

2009 Балканизација 
2010 Тајни 

No norms, no rules 
2011 Пинокио и Црвенкапа во потрага по Аладиновата ламба 
2012 Треперење помеѓу две подадени дланки 
2014 Сè ќе биде добро 
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НАПИШАНИ СЦЕНАРИЈА 
2009 Чеиз – сценарио за долгометражен игран филм 
2010 Темјанушки – сценарио за долгометражен телевизиски 

филм 
2011 28 дена - сценарио за долгометражен игран филм 
2012 Порака од другиот свет - сценарио за долгометражен 

игран филм 
2013 Моментално безимено - сценарио за долгометражен игран 

филм 
2014 Сами- сценарио за долгометражен игран филм 
2014 Шеќерното дете-сценарио за долгометражен игран филм 

за деца 
2014 5+ фамилија-сценарија за 40 епизоди телевизиска серија 

за деца 
2015 5+ фамилија – сценарија за 38 епизоди телевизиска серија 

за деца 
2015 Скопски легенди – сценарија за 10 епизоди телевизиска 

серија 
2016 5+ фамилија – сценарија за 10 епизоди телевизиска серија 

за деца 
2017 Инсајдер – сцанрија за 10 епизоди телевизиска серија 
2018 Се ќе биде добро- сорабоник на сценарио за игран филм на 

Андреј Кошак 
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