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Дра ган Алек сић (1958, Бе ла Цр ква), сту ди рао 
исто ри ју умет но сти у Бе о гра ду.. У Ср би ји је об-
ја вио сле де ће књи ге: Кја ро ску ро (1992), Бог се 
бри не за Или ју (1993), На кју че (1994), Ре ди тељ 
(1998), Јо си ја из бе ле си на го ге (2000), Про сте смр-
ти (2001), Из ме ђу Не ре и Ка ра ша (2003), Но ви нос 
Сне шка Бе ли ћа (2005), Око са стра не (2007). У 
Не мач кој је об ја вио две књи ге: Vor vor ge stern и 
Zwischen Ne ra und Ka rasch. Од 2006. го ди не жи ви 
у Аме ри ци (Норт Олм стед, Оха јо).

Ја на Алек сић (1984, Кра гу је вац), ди пло ми-
ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на 
Гру пи за срп ску књи жев ност и је зик са оп штом 
књи жев но шћу, где је тре нут но на док тор ским сту-
ди ја ма из књи жев но сти. Пи ше по е зи ју и књи жев-
ну кри ти ку, ко ју је до са да об ја ви ла у књи жев ној 
пе ри о ди ци и збор ни ци ма. Об ја ви ла сту ди ју Оп
сед ну та при ча: по е ти ка ро ма на Го ра на Пе тро
ви ћа (2013). Ра ди као ис тра жи вач при прав ник на 
Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду.

Иван Ан тић (1981, Ја го ди на), об ја вио је књи-
гу крат ких при ча То нус (2009). За сту пљен је у 
ан то ло ги ји Nga Ber gra di, me das hu ri – Tre gi mi i ri 
nga Ser bia (2011) и у збор ни ци ма Од при че до при че 
(2009) и Из ван ко ри до ра, нај бо ља крат ка при ча 
(2011). При че су му пре ве де не на ал бан ски, ен гле-
ски, не мач ки, пољ ски и сло ве нач ки је зик. При ре-
дио ан то ло ги ју са вре ме не срп ске крат ке при че 
за пољ ско чи та ла штво и, за јед но са Сла во љу бом 
Мар ко ви ћем, из бор крат ких при ча ау тор ки/а 
мла ђе ге не ра ци је – Плеј ли ста с по чет ка ве ка 
(2011). Уре ђу је ча со пис сту де на та Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду „Знак“. Пре во ди са сло ве нач-
ког је зи ка. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду и Љу бља ни.

Со ња Ата на си је вић (1962, Ле ба не), ди пло-
ми ра ла је на Еко ном ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Об ја ви ла је ро ма не Они су оста ли (1995), Цр ве ни 
круг (1997), Бек ство из аква ри ју ма (2003), На ран
џе за Бо жа ну (2004), Ко је убио Ал фи ја (2010), Ва
зду шни љу ди (2013), и збир ку при ча Кри ла та 

ту га (2005). Про за јој је пре во ђе на на бу гар ски, 
ма ке дон ски и ру мун ски је зик. Жи ви у Бе о гра ду 
и ра ди у Но вин ској аген ци ји Тан југ.

Мар га рет Атвуд (Mar ga ret At wo od, 1939, 
Ота ва), ка над ска спи са те љи ца. Об ја ви ла је пре ко 
три де сет на сло ва, из ме ђу оста лих и ро ма не: Слу
шки њи на при ча (The Hand ma id’s Ta le, 1985), Мач је 
око (Cat’s Eye, 1988) и Сле пи уби ца (The Blind As sas
sin, 2000), за ко ји јој је 2000. го ди не до де ље на 
углед на бри тан ска књи жев на на гра да „Бу кер“. 
Атву до ва об ра ђу је нај ра зли чи ти је те ме, укљу чу-
ју ћи на ци о нал ни иден ти тет, по ли тич ка пи та ња 
и исто ри ју, а зна чај но ме сто у ње ном ства ра ла-
штву при па да по ло жа ју и про бле ми ма же на у 
дру штву. Убра ја се у нај зна чај ни је и нај чи та ни је 
са вре ме не пи сце.

Дра ган Ба бић (1987, Кар ло вац), основ не и 
ма стер сту ди је за вр шио на Од се ку за ан гли сти ку 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше крат-
ке при че и књи жев ну кри ти ку. Об ја вио је књи гу 
про зе Тви тер при че (2014). Жи ви у Но вом Са ду.

Је ле на Ба бић (1986, По же га), ди пло ми ра ла 
je и за вр ши ла ма стер сту ди је на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, где је са да на док тор ским 
сту ди ја ма, на мо ду лу Срп ска књи жев ност. Уче-
ству је на на уч ним сим по зи ју ми ма и об ја вљу је у 
пе ри о ди ци. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

Ста ни слав Ба рањ чак (Sta nisław Barańczak; 
1946, По знањ, Пољ ска – 2014, Бо стон, САД), пољ-
ски пе сник, књи жев ни кри ти чар, есе ји ста, те о-
ре ти чар књи жев но сти, пре во ди лац, је дан од 
глав них пред став ни ка Но вог та ла са или ше зде-
се то сма ша, про фе сор пољ ске књи жев но сти на 
Хар вар ду. Ау тор је пет на е стак збир ки пе са ма 
(Ко рек ту ра ли ца, У јед ном да ху, Ју тар њи днев ник, 
Ве штач ко ди са ње, Трип тих од бе то на, умо ра и 
сне га, Атлан ти да, Раз глед ни ца с овог све та, Хи
рур шка пре ци зност и др.), ви ше књи га есе ја, на-
уч них сту ди ја (Пре и по сле. Есе ји о пољ ској по е зи
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ји с пре ло ма се дам де се тих и осам де се тих го ди на, 
Иро ни ја и хар мо ни ја, Ети ка и по е ти ка, Кне дла и 
реч, Нај го ре књи ге, Пе снич ки је зик Ми ро на Бја ло
шев ског, Бе гу нац из уто пи је. О по е зи ји Збиг ње ва 
Хер бер та и др.), „нај ве ћи пре во ди лац XX ве ка с 
ен гле ског на пољ ски“, ка ко је ре као Че слав Ми-
лош (26 Шек спи ро вих дра ма, со не ти, Одн, Хи ни, 
Стерн, Брод ски, Чарлс Си мић, Китс, Фрост, Лар кин, 
Се лан, Вен цло ва и др.), до бит ник нај ве ћих пољ-
ских на гра да и од ли ко ва ња, 80-их и 90-их, пред-
ла ган за Но бе ло ву на гра ду, пи сао је ве о ма по себ-
ну ан га жо ва ну по е зи ју у Пољ ској и лин гви стич ку 
у Аме ри ци, у ко јој је бо ра вио од 1981. го ди не.

На ђа Бо би чић (Под го ри ца), ди пло ми ра ла је 
и од бра ни ла ма стер на Ка те дри за оп шту књи жев-
ност и те о ри ју књи жев но сти на Фи ло ло шком фа-
кул те ту у Бе о гра ду, гдје са да по ха ђа док тор ске 
сту ди је књи жев но сти. Об ја вљи ва ла је књи жев ну 
кри ти ку у окви ру ре ги о нал них про је ка та Cri ti ci ze 
this! и Ал тер на тив на књи жев на ту ма че ња, у ча-
со пи си ма Qu o rum“, „Књи жен ство“ и „Бе тон“, као 
и на пор та лу Bo ok sa.hr . До бит ни ца је на гра де за 
нај бо љу мла ду књи жев ну кри ти чар ку у окви ру 
про јек та Cri ti ci ze this! 

Бреј тен Бреј тен бах (Bryten Breyten bach; 
1939, Бон је ва ле, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка), пе-
сник, есе ји ста, сли кар, по ли тич ки ак ти ви ста. Ра ди 
као го сту ју ћи про фе сор на Уни вер зи те ту Кејп Та у-
на и Њу јор шком уни вер зи те ту. Био је ве ли ки бо рац 
про тив апарт хеј да, због че га је и за тва ран. Пи ше 
на афри кан су и ен гле ском је зи ку. Об ја вио је пре-
ко ше зде сет књи га поeзије, про зе и есе ји сти ке.

Мар ко Бо гу но вић (1989, Но ви Сад), ди пло-
ми рао је на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Тре-
нут но по ха ђа ма стер сту ди је на истом од се ку. 
Пи ше књи жев не при ка зе и крат ку про зу, пре во-
ди са ен гле ског је зи ка. Жи ви у Но вом Са ду.

Ми ћа Ву ји чић (1979, Мо крин), ди пло ми рао 
је оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Но ви нар је 
ре дак ци је за кул ту ру не дељ ни ка „Нин“, ко лум-
ни ста днев ног ли ста „Блиц“ и са рад ник хр ват ског 
не дељ ни ка „Но во сти“. Об ја вио је ро ман Оштар 
старт (2010) и збир ку при ча Ро ње ње на дах 
(2014). До бит ник је сти пен ди је из Фон да „Бо ри-
слав Пе кић“. Не ко ли ко од ло ма ка из ње го ве про-

зе пре ве де но је на ен гле ски, не мач ки и ма ђар ски 
је зик. Жи ви у Мо кри ну и Бе о гра ду.

Алеш Де бе љак (1961, Љу бља на), пе сник, пре-
во ди лац и есе јист. За вр шио је сту ди је ком па ра-
тив не књи жев но сти и фи ло зо фи је, ма ги стри рао 
и док то ри рао со ци о ло ги ју кул ту ре у САД, где је 
ви ше го ди на бо ра вио као пре да вач на Уни вер зи-
те ту Си ра ку за (Њу јорк). Са да пре да је на љу бљан-
ском Фа кул те ту за по ли тич ке и дру штве не на у ке. 
Об ја вио је сле де ће књи ге пе са ма: За ме не, за ме
не (Za me nja ve, za me nja ve, 1983), Име на смр ти 
(1985), Реч ник ти ши не (Slo var ti ši ne, 1987), Ми ну ти 
стра ха (Mi nu ta stra ha, 1990), Град и де те (Me sto 
in otrok, 1996), Не за вр ше не оде (Ne do kon ča ne hval
ni ce, 2000), Ис под по вр ши не (Pod gla di no, 2004), 
Кри јум ча ри (Ti ho tap ci, 2009), Ка ко по ста ти чо век 
(Ka ko po sta ti člo vek, 2014). Из обла сти есе ји сти ке 
об ја вио је: Ме лан хо лич не фи гу ре (1988), Пост мо
дер на сфин га (1989), Там но не бо Аме ри ке (1991), 
Су мрак идо ла (1994), Фор ме ре ли ги о зне има ги на
ци је (1995), Ин ди ви ду а ли зам и ли те рар не ме та
фо ре на ро да (1998), Атлант ски мост: есе ји о 
аме рич кој књи жев но сти (1998), На ру ше ви на ма 
мо дер но сти (1999), Лањ ски снег: есе ји о кул ту ри 
и тран зи ци ји (2002), Евро па без Евро пља на (2004), 
Бал кан ско брв но (2010), Књи га, крст, по лу ме сец 
(2012) и дру ге. Та ко ђе је при ре дио број не књи ге 
на сло ве нач ком и ен гле ском је зи ку. Ње го ва де ла 
су пре ве де на на ви ше свет ских је зи ка. До бит ник 
је број них на гра да ка ко на про сто ри ма бив ше 
Ју го сла ви је, та ко и у Сло ве ни ји и ино стран ству. 
Жи ви и ра ди на ре ла ци ји Љу бља на –САД.

Бил Дод (Bill Dodd; Лан ка стер, Ве ли ка Бри та-
ни ја), ен гле ски пе сник и шек спи ро лог. На кон што 
се пре се лио у Ита ли ју, пре да вао је Ен гле ску књи-
жев ност на уни вер зи те ти ма у Бо ло њи и Си је ни 
ско ро че тр де сет го ди на. Об ја вљи вао је у број ним 
бри тан ским ча со пи си ма, укљу чу ју ћи „Stand“, „The 
New Wri ter“, „Ot her Po e try“, „The Red Whe el bar row“.

Слав ко Гор дић (1941, Да бри ца код Сто ца, 
БиХ), пи ше про зу, књи жев ну кри ти ку и есе ји сти-
ку. Од 1992. до 2004. је био глав ни и од го вор ни 
уред ник „Ле то пи са Ма ти це срп ске“, а од 2008. до 
2012. пот пред сед ник Ма ти це срп ске. Об ја вио је 
књи ге про зе: Вр хов ни сил ник (1975), Дру го ли це 
(1998), Опит (2004), Руб (2010); књи ге есе ја, кри-
ти ка и огле да: У ви ди ку сти ха (1978), Сла га ње вре
ме на (1983), При мар но и ни јан са (1985), По е зи ја и 
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окруж је (1988), Обра зац и чин – огле ди о ро ма ну 
(1995), „Пе вач” Бо шка Пе тро ви ћа (1998), Огле ди о 
Вељ ку Пе тро ви ћу (2000) Глав ни по сао (2002), Про
фи ли и си ту а ци је (2004), Раз ме на да ро ва – огле ди 
и за пи си о са вре ме ном срп ском пе сни штву (2006), 
Са вре ме ност и на сле ђе (2006), Кри тич ке раз глед
ни це (2008), Тра га ња и све до че ња (2011), Огле ди о 
Иви Ан дри ћу (2013), Срод ства и раз да љи не: огле
ди и днев нич ки за пи си (2014). При ре дио ви ше 
књи га срп ских пи са ца. Жи ви у Но вом Са ду.

Алек сан дра Ђу ри чић (1963, Бе о град), сту ди-
ра ла је Ака де ми ју за му зи ку и при ме ње ну умет-
ност „Мо зар те ум“ у Салц бур гу, за тим Фа кул тет 
драм ских умет но сти и Исто ри ју умет но сти на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ди пло ми-
ра ла на ФДУ, на Гру пи за по зо ри шну и ра дио про-
дук ци ју, а ма ги стри ра ла на Од се ку те а тро ло ги је. 
Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, сту ди је и по зо ри шну 
и му зич ку кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Исто ри ја 
игре (1998), Ин декс опер ских и ба лет ских ли бре та 
(1999, 2006), Срп ско по зо ри ште у ак ту ел ним усло
ви ма дру штве не тран зи ци је (2010), Гра ци је пе ра 
и дру ги есе ји (2014).

На та лиа Жа ба је но ви нар ка и пре во ди те-
љи ца. До бит ни ца је на гра да за ре пор та жу Ga ze te 
Wybor cze из Пољ ске и ме ђу на род не ор га ни за ци је 
GFPS. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

Бра ни слав Жи ва но вић (1984, Но ви Сад), ди-
пло ми рао је на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев-
ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше 
по е зи ју и књи жев ну кри ти ку. Об ја вио је књи гу 
по е зи је По гле да ло (2010), за ко ју је до био „Бран ко-
ву на гра ду“ и Цр но све тло (2012). Жи ви у Но вом 
Са ду.

Ми лан Жи ва но вић (1950, Но ви Сад), ди пло-
ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
Об ја вио је књи ге: Мир но доп ске пе сме (1976), Кул
ту ра или до ма ћа жи во ти ња (есе ји, 1982), Сло мље
ни нок ти (пе сме, 1982), Све (ни) је ла ко кад си млад 
(есе ји, 1989), На кра ју ве ка (пе сме, 1993), Цр те и 
ре зе (ин тер вјуи, 1994), До њи ра курс (огле ди, 1995), 
Ду нав, Ду нав (пе сме, 2000), Кљу че ви ду ха (раз го-
во ри, 2002), Ди сци пли на ума (ин тер вјуи, 2006), 
Ка ла ка ча: иза бра не и но ве пе сме (2014). Об ја вио 
је и Па но ра му мла де ју го сло вен ске по е зи је (1980), 
ра дио-дра му Џек сон По лок, хре сто ма ти ју пе са ма 
Сто го ди на сто пе сни ка (2001), Но бе лов ци I, II, (са 

Ђ. Ран де љом, 2006), Гло ба ли за ци ја/Glo ba li za tion 
(2009), Ла зин крос жи во ту уз нос (2010). Ба ви се и 
ли ков ном умет но шћу. Пр ву са мо стал ну из ло жбу 
имао је 1973. у Ли ков ном са ло ну Три би не мла дих 
под на сло вом (а)со ци ја тив на по ља. Имао је де-
се так са мо стал них и ви ше ко лек тив них из ло жби. 
Члан је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и Са ве за 
удру же ња ли ков них умет ни ка Вој во ди не. Жи ви 
у Но вом Са ду.

Ни ко ла Жи ва но вић (1979, Кра гу је вац), ди-
пло ми рао је оп шту књи жев но сти са те о ри јом на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Об ја вље не 
збир ке по е зи је: Але ја ча сов ни ка (1998, са Алек сан-
дром Ша ран цем), Нар ци со ве љу бав не пе сме (1999), 
Аста по во (2009) и Car mi na Gal li (2014). Осим пое-
зи је об ја вљу је есе је, кри тич ке тек сто ве и пре во-
де свет ских пе сни ка. Уред ник је у из да вач кој ку ћи 
„Ко ра ци“. Пе сме су му пре во ђе не на ви ше стра них 
је зи ка (не мач ки, пољ ски, сло ве нач ки и дру ги) и 
за сту пље не у не ко ли ко ан то ло ги ја. До бит ник је 
На гра де Тре ћег тр га за по е зи ју и На гра де „Бран-
ко Миљ ко вић“.

Еми на Жу на (Јај це, БиХ), ди пло ми ра ла је ком-
па ра тив ну књи жев ност и би бли о те кар ство, те 
пси хо ло ги ју у Са ра је ву, а ма ги стри ра ла Европ ску 
кул ту ру и књи жев ност на Уни вер зи те ти ма у Бо-
ло њи и Стра збу ру. Пи ше про зне, пу бли ци стич ке, 
драм ске и но вин ске тек сто ве. Об ја вљи ва ла је у 
књи жев ним и ча со пи си ма за кул ту ру („Са ра јев-
ске све ске“, „За рез“, „Од јек“, „Те ма“, „Bo sna fran ci-
sca na“, „Авли ја“, „Бе хар“, „Тре ћа“...), у он лајн ча-
со пи си ма („Афир ма тор“, „Ет на“...), ин тер нет пор-
та ли ма у ре ги ји (е-но ви не, Ра дио Са ра је во, Me dia 
cen tar, Бу ка, vox fe mi nae, H-al ter...), ра ди ју и у днев-
ним но ви на ма („Осло бо ђе ње“). Крат ке при че и 
пу бли ци стич ки тек сто ви су јој об ја вљи ва ни у за-
јед нич ким збор ни ци ма (Да сам Шејн, Тра го ви ма 
бо сан ског кра љев ства, За би ље же не...). Пре во ди 
са фран цу ског, ен гле ског и та ли јан ског је зи ка

Урош Зу пан (1963, Тр бо вље, Сло ве ни ја), пе-
сник, есе ји ста и пре во ди лац. Сту ди рао је ком па-
ра тив ну књи жев ност и со ци о ло ги ју кул ту ре на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Љу бља ни. Сло бод ни 
је књи жев ник. Пи ше пост мо дер ни стич ку ли ри ку, 
есе је (књи ге: Sve tlo ba zno traj po ma ran če, Pe sem 
osta ja ista, Pe šec) и пре во ди (Ј. Ами хај, Ч. Врајт). Књи-
ге по е зи је: Su tre (1991, 2. прош. изд. 2002), Re ka (1993), 
Od pi ra nje del te (1995), Na sled stvo (1998), Dre vo in 



vra bec (1999), Naf ta (2002), Lo ko mo ti ve (2004), Je
sen sko li stje (2006), Co pa ti za ho jo po Ki taj ski (2008).

Ми лош Јо цић (1988, Но ви Сад), тре нут но на 
док тор ским сту ди ја ма срп ске књи жев но сти и 
је зи ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
Је дан од уред ни ка и осни ва ча он лајн ча со пи са за 
књи жев ност и кул ту ру Ме ђу тим (me dju tim.or g). 
Је дан од уред ни ка и по кре та ча Zing!-a (e-zing.tk), 
сај та по све ће ног кур су кре а тив ног пи са ња про-
зе на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Крат-
ку про зу и по е зи ју об ја вљу је на лич ним сај то ви ма.

Кри сти на Ка ла у зов Фи ли по вић (1974, Мо-
крин) ди пло ми ра ла је на Од се ку за ита ли јан ски 
је зик и књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бео-
гра ду. Ра ди као про фе сор у шко ли стра них је зи ка. 
Књи жев ним пре во ђе њем ба ви се у сло бод ном 
вре ме ну.

Ма ри ја Кне же вић (1963, Бе о град), ди пло ми-
ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, a ма-
ги стри ра ла ком па ра тив ну књи жев ност и пре да-
ва ла на Уни вер зи те ту Ми чи ге на, САД. Об ја ви ла је 
сле де ће књи ге: по е зи ја – Еле гиј ски са ве ти Ју ли ји 
(1994), Ства ри за лич ну упо тре бу (1994), До ба Са
ло ме (1996), Мо је дру го ти (2001), Qu e ri da (2001), 
Два де сет пе са ма о љу ба ви и јед на љу бав на (2003), 
In tac tum (2005), Ули чар ке (2007) и Шен (2011); ро-
ман Ека те ри ни (2005), при че – Хра на за псе (1989) 
и Fa bu la ra sa (2008); есе ји – Књи га о не до ста ја њу 
(2003) и Књи га ути са ка (2008). Жи ви у Бе о гра ду.

Ми лан Ко ва че вић (1987, Но ви Сад), основ не 
и ма стер сту ди је за вр шио је на Еко ном ском фа-
кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Ау тор је ро-
ма на Сâд, на гра ђе ног при зна њем Го луб Град ске 
би бли о те ке „Кар ло Би је лиц ки“ из Сом бо ра за не-
о бја вљен ру ко пис пр ве књи ге за 2014. го ди ну.

Ми кла уж Ко мељ (Mi klavž Ko melj; 1973, Крањ), 
сло ве нач ки пе сник, есе ји ста и исто ри чар умет но-
сти. Об ја вио је сле де ће пе снич ке збир ке: Све тло 
дел фи на (Luč del fi na, 1991) Ћи ли бар вре ме на (Jan tar 
ča sa, 1995), Ро са (Ro sa, 2002), Хи по дром (Hi po drom, 
2006), Име на без адре са та (Ne na slo vlji va ime na, 
2008), Пла ва ха љи на (Mo dra ob le ka, 2011), Ру ке у 
ки ши (Ro ke v dež ju, 2011) и Ноћ је ап стракт ни ја 
од н (Noć je ap strakt nej ša kot n, 2014). Пре во ди 
по е зи ју с ра зних европ ских је зи ка (Пе соа, Па зо-
ли ни, Ва ле јо, Да ви чо итд). Док то ри рао је на Фи-

ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Љу бља ни 
Об ја вље не сту ди је и књи ге есе ја: Ка ко ми сли ти 
пар ти зан ску умет ност? (Ka ko mi sli ti par ti zan sko 
umet nost?, 2009), Пје ро де ла Фран че ска: Дип тих 
пор тре та Фре де ри ка да Мон те фел троа и Ба ти
сте Сфор ца (Pi e ro del la Fran ce sca: Dip tih Fe de ri ca 
da Mon te fel tro in Bat ti ste Sfor za, 2009) и Ну жност 
по е зи је (Nuj nost po e zi je, 2010). Књи га Ну жност пое
зи је је на гра ђе на Ро жан че вом на гра дом за нај-
бо љи есеј 2011. го ди не. До бит ник је Ве ро ни ки не 
на гра де, Јен ко ве на гра де, као и На гра де Пре шер-
но вог фон да за по е зи ју. Жи ви и ра ди у Љу бља ни.

Ари јан Ле ка (Arian Le ka; 1966, Драч, Ал ба ни ја), 
ал бан ски пи сац, об ја вио је 16 књи га, укљу чу ју ћи 
при по вет ке, ро ма не, есе је, збир ке по е зи је, деч је 
књи ге. Пре во ђен је на ита ли јан ски, ен гле ски, не-
мач ки, фран цу ски, шпан ски, ру мун ски, бу гар ски 
и хр ват ски је зик. Ње го ва при ча „Brot hers of the 
Bla de“ об ја вље на је у ан то ло ги ји Best Eu ro pean 
Fic tion 2011, ко ју је уре дио Алек сан дар Хе мон. До-
бит ник је три на гра де за по е зи ју, као и На гра де 
Удру же ња књи жев ни ка (2000. и 2002), као и На-
гра де Ми ни стар ства кул ту ре Ал ба ни је. Пре во ди 
са ита ли јан ског. Уред ник је и осни вач књи жев ног 
ча со пи са „Po e te ka“, као и из да вач ке ку ће Bo ti met 
Po e te ka. Жи ви у Ти ра ни.

Гор да на Ле ко вић (1962, Но ви Па зар), ди пло-
ми ра ла је на Од сје ку за срп ско хр ват ски је зик и 
књи жев но сти ју го сло вен ских на ро да и на род-
но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу, ма ги-
стри ра ла на сме ру Со ци о ло ги ја је зи ка на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, где је од бра ни ла 
и док тор ску ди сер та ци ју из обла сти лин гво сти-
ли сти ке. Пи ше и об ја вљу је кри тич ке при ка зе и 
ре цен зи је, есе је, уџ бе ни ке, струч не и на уч не ра-
до ве из обла сти књи жев но сти, ан тро по ло ги је и 
лин гви сти ке. Са ра ђу је са ви ше ли сто ва, струч них 
и на уч них ча со пи са у Цр ној Го ри и ре ги о ну. Жи ви 
у Ба ру.

Ива на Мак сић (1984, Кра гу је вац), ди пло ми-
ра ла је и за вр ши ла ма стер сту ди је из ен гле ске књи-
жев но сти и је зи ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. Об ја ви ла збир ке по е зи је О те ло 
тво ри ме (2011) и Из ван ко му ни ка ци је (2013) и књи-
гу по е зи је на ита ли јан ском је зи ку La mia pa u ra 
di es se re schi a va у пре во ду Фа би ја Бар ће лан ди ја 
(Gil ga mesh Edi zi o ni, 2014). За јед но са Пре дра гом 
Ми ло је ви ћем уре ди ла је збор ник по е зи је со ци-
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јал не те ма ти ке До зу ба у вре ме ну. Ње на по е зи ја 
увр ште на је у не ко ли ко ан то ло ги ја и збор ни ка а 
уче ство ва ла је и на не ко ли ко по ет ских фе сти ва ла. 
Ба ви се пре во ђе њем са ен гле ског је зи ка. Пи ше 
про зне цр ти це, при ка зе и кри тич ке тек сто ве. 
Об ја вљу је у пе ри о ди ци и на ин тер нет пор та ли ма 
у зе мљи и ре ги о ну. Пре во ди са ен гле ског је зи ка. 
Пи ше по е зи ју и крат ке при че. Жи ви у Кра гу јев цу.

Ви о ле та Ми тро вић (1989, Но ви Сад), основ-
не и ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти за вр-
ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
Пи ше есе је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у 
пе ри о ди ци.

Ото Ол тва њи (1971, Су бо ти ца), ау тор је ро-
ма на Цр не ци пе ле (2005), Кич ма но ћи (2010) и Ивер 
(2015). Од ра них де ве де се тих, об ја вио је че тр де-
се так при по вет ки у ча со пи си ма као што су „Гра-
ди на“, „Ко ра ци“, „Се вер ни бун кер“ и „По ли ти кин 
за бав ник“, и ан то ло ги ја ма као што су Бе ли шум, 
Град ске при че, Но ва срп ска при по вет ка и Че твр
та сто ме сто. Са ен гле ског је пре вео књи гу This 
Is Ser bia Cal ling Ме тјуа Ко ли на, ро ма не Злат на 
крв Лу ци ју са Ше пар да, Ки ша као ме так Деј ви да 
Шоа и Пре сто ни ца на си ља Џор џа Пе ле ка но са, 
као и три на сло ва Џо на та на Ле те ма – Сва си ро чад 
Бру кли на, Не во лиш ме још и Твр ђа ва са мо ће. Жи ви 
и ра ди у Бе о гра ду.

Ра ша По пов (1933, Мо крин), за вр шио је Фи-
ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду. Но ви нар ску ка ри-
је ру за по чео у но во сад ском „Днев ни ку“. Био је 
но ви нар ли ста „Мла дост“ од 1961. до 1964, за тим 
но ви нар Ра дио Бе о гра да од 1964. до 1967. У Те ле-
ви зи ји Бе о град је био до 1967. го ди не. Осим то га 
био је лек тор за срп ско хр ват ски је зик у Лон до ну, 
Бир мин ге му и Но тин ге му од 1975. од 1977. Глав ни 
уред ник из да вач ке ку ће Ма ти ца срп ска био је од 
1983. до 1985. го ди не. До бит ник је Го ди шње на гра
де Ра дио Бе о гра да 1967. го ди не за се ри ју „Ви до ви 
фа ши зма“. Ко лум ни ста је днев них но ви на „По ли-
ти ка“, где углав ном пи ше о дру штве ним те ма ма. 
На сту пао је у ТВ се ри ја ма као при по ве дач, не ке 
од нај по зна ти јих су: „Ра дост са зна ња“, „Фа зо ни и 
фо ре“, „Ва ро ша ри је“, „У сну сан“, „Ше шир без дна“. 
Об ја вио је, из ме ђу оста лог: Два ока (1963), Гво зде
ни ма га рац (1976), Жа бац ко ји не зна да ћу ти (1987), 
Тру леж згла ве (1991), Ше шир без дна (2001), Ла жљи
ва уста исти не (2002), Но ћа шњи сно ви (2006), Кра
љев ски жа бац (2008), Спев о тран зи ци ји (2009), 

Дим са зве зда (2010), Ђа во љи ди си дент (2011), Кад 
сам пао у фрас (2012), Мо крин ски па туљ ци (2013).

Ми ра По по вић (1952, Бе о град), ди пло ми ра ла 
је но ви нар ство на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка 
у Бе о гра ду. На тре ћем сте пе ну сту ди ра ла је ко му-
ни ка ци је у обла сти по ли ти ке, кул ту ре и умет но-
сти, нај пре у Па ри зу (на Сор бо ни), а по том у Бео-
гра ду. Го ди на ма је би ла до пи сник ју го сло вен ских 
и срп ских ме ди ја и на ста ви ла је да пи ше за бе о-
град ску штам пу о кул тур ним и књи жев ним до-
га ђа ји ма у Фран цу ској. Ба ви се и пре во ђе њем с 
фран цу ског на срп ски је зик. Ау тор је збир ки при-
ча Бе о град Па риз (2007), D’u ne ter ras se à l’a u tre (2012) 
и Хар мо ни ја (2012). При вр же на крат кој про зи, 
сво је при че и пре во де при ча фран цу ских ау то ра 
– ме ђу ко ји ма су Ле Кле зио, Фи лип Де лерм, Ани 
Со мон – ре дов но об ја вљу је у срп ским књи жев ним 
ча со пи си ма. Од 1996. го ди не жи ви у Па ри зу.

Иван Ра до са вље вић (1969, Ја го ди на), ди пло-
ми рао је свет ску књи жев ност на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 1994. до 1999. Ра дио је 
као уред ник у књи жев ном ча со пи су „Реч“, а од 
1999. до 2013. као уред ник у из да вач кој ку ћи „Сту-
бо ви кул ту ре“. Пи ше књи жев ну кри ти ку, пре во ди 
с ен гле ског, фран цу ског и шпан ског је зи ка. Об ја-
вио је књи гу књи жев них кри ти ка Буд но око – Из 
са вре ме не срп ске про зе (1999). Жи ви у Бе о гра ду.

Би сер ка Рај чић (1940, Је ла шни ца код Ни ша), 
за вр ши ла је сту ди је сла ви сти ке у Бе о гра ду. Од 
1962. Ба ви се пре во ђе њем сло вен ских књи жев-
но сти, те о ри је књи жев но сти, те а тро ло ги је, фил-
мо ло ги је, есте ти ке, фи ло зо фи је, исто ри о гра фи је, 
исто ри је умет но сти, по ли ти ко ло ги је, те о ло ги је 
и др. Об ја ви ла је око 70 књи га пре во да (по е зи ја, 
про за, дра ме, фи ло зо фи ја, есе ји сти ка, по ли ти ко-
ло ги ја и сл.) и књи ге: Пи сма из Пра га (1999), Пољ
ска ци ви ли за ци ја (2003), Мој Кра ков – из кул тур не 
ар хе о ло ги је гра да (2006) и Шо пен, Жорж Санд и 
ње на де ца (ра дио дра ма с CD-ом), као и низ тек-
сто ва у ча со пи си ма не ка да шње Ју го сла ви је и 
Ср би је. До бит ник је број них до ма ћих и стра них 
на гра да за пре во ди ла штво, из ме ђу оста лих и нај-
пре сти жни је пољ ске на гра де „Тран са тлан тик“ за 
2009. го ди ну. Жи ви у Бе о гра ду.

Ана Ри сто вић (1972, Бе о град), ди пло ми ра ла 
је срп ску књи жев ност и је зик с оп штом књи жев-
но шћу на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
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Об ја ви ла је пе снич ке књи ге: Сно вид на во да (1994), 
Уже од пе ска (1997), За ба ва за до ко не кће ри (1999), 
Жи вот на раз глед ни ци (2003), Око ну ле (2006), P. S. 
(иза бра не пе сме, 2009) и Ме те ор ски от пад (2013). 
До бит ни ца је Бран ко ве на гра де, на гра да „Бран ко 
Миљ ко вић“ и „Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња“, 
На гра де сај ма књи га у Ига лу, Ди со ве на гра де, 
као и не мач ке на гра де „Hu bert Bur da“ за мла де 
европ ске пе сни ке. Пе сме су јој пре во ђе не на број-
не је зи ке и за сту пље не у ви ше до ма ћих и стра них 
ан то ло ги ја. Пре во ди са сло ве нач ког и ен гле ског 
је зи ка. Жи ви у Бе о гра ду.

Ср ђан Ср дић (1977, Ки кин да), ди пло ми рао је 
на Ка те дри за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи-
жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Је дан је од по бед ни ка кон кур са за нај бо љу не-
обја вље ну при чу ин тер нет сај та www.best se ler.
net, а до бит ник је и пр ве на гра де за про зу на кон-
кур су зре ња нин ског ча со пи са „Ула зни ца“ (2007), 
сти пен ди је Фон да „Бо ри слав Пе кић“, те на гра да 
„Би ља на Јо ва но вић“ и „Едо Бу ди ша“. Об ја вио је 
ро ма не Мр тво по ље (2010) и Са то ри (2013), збир-
ке при ча Еспи ран до (2011) и Са го ре ва ња (2014), 
као и књи гу есе ја За пи си из чи та ња (2014).

Де јан Ти а го Стан ко вић (1965, Бе о град), об ја-
вио је збир ку крат ких при ча Ода кле сам би ла, ви ше 
ни сам и дру ге ли са бон ске при че (2011). Пре вео је 
Иву Ан дри ћа на пор ту гал ски и Жо зеа Са ра ма га на 
срп ски (Сле пи ло, Је ван ђе ље по Ису су Хри сту, Се дам 
Су на ца и Се дам Лу на/Ме се чи на). Жи ви у Ли са бо ну.

Са ва Сте па нов (1951, Па деј, Ба нат), сту ди рао 
је исто ри ју умет но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Ра дио у Га ле ри ји Ма ти це срп ске, Фо то 
га ле ри ји и у Цен тру за ви зу ел ну кул ту ру „Злат но 
око“. Об ја вио је ве ли ки број тек сто ва из обла сти 
ли ков не кри ти ке и са вре ме не фо то гра фи је у днев-
ним ли сто ви ма, струч ним ча со пи си ма и ка та ло-
зи ма из ло жби. За сту пљен у ве ћем бро ју збор ни-
ка и ан то ло ги ја о са вре ме ној умет но сти. У пе рио-
ду од 1977. го ди не до да нас при ре дио ве ћи број 
ау тор ских из ло жби у обла сти ак ту ел не умет но сти 
код нас и у ино стран ству (Ма ђар ска, Ау стри ја, 
Не мач ка, Фран цу ска, Сло вач ка, Ру му ни ја, Ру си ја, 
Ка на да). Об ја вио књи ге: Све тло пи си (1981) и По
тре ба за сли ком (1988), те ви ше умет нич ких мо-
но гра фи ја од ко јих је нај зна чај ни ја мо но гра фи ја 
о скулп ту ри Ол ге Је врић (2000). До бит ник је ви ше 
на гра да и при зна ња. Жи ви у Но вом Са ду.

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић (1960, Бе о-
град), пи ше књи жев но и сто риј ске, књи жев но тео-
риј ске и ком па ра тив не сту ди је и огле де из ју го-
сла ви сти ке, по себ но из обла сти екс пре си о ни зма 
и мо дер не књи жев но сти, као и књи жев ну кри ти-
ку, про зу, по е зи ју и есе је и пре во ди с ен гле ског 
и сло ве нач ког. Об ја вље не књи ге: По е ти ка Ми ра
на Јар ца (1987), Ли ни ја до ди ра (1995), На сле ђе су
ма тра и зма – по е тич ке фи гу ре у срп ском пе сни
штву де ве де се тих (1998), Срп ски екс пре си о ни зам 
(1999), Срп ске про за и де – ан то ло ги ја пе са ма у 
про зи (2001), Кри тич ка пи сма (2002), Мор фо ло ги ја 
екс пре си о ни стич ке про зе (2003) Бес крај на (по е зи-
ја, 2005), Не бо лом ство – па но ра ма срп ског пе сни
штва кра ја XX ве ка (2006), По бу на про тив сре ди
шта – но ви при ло зи о мо дер ној срп ској књи жев но
сти (2006), Оштар угао – есе ји, кри ти ке, по ле ми ке 
(2008), За руч ни ци ва тре (по ет ска про за, 2008), 
Иси ја ва ње (по е зи ја, 2009), Ра спо ни мо дер ни зма – 
упо ред на чи та ња срп ске књи жев но сти (2011), Пе
сма у про зи или про за и да (2012), Лек ци је о смр ти 
(по е зи ја, 2013). При ре ди ла ви ше књи га и ан то ло-
ги ја. Жи ви у Бе о гра ду.

Са ша Сто ја но вић (1965, При шти на), ау тор је 
че ти ри ро ма на: Кр во след ни ци (2003), Man che ster 
City Blu es (2006), Вар (2008) и По след њи дан Бо га 
Са тур на (2013). Ро ман Вар је 2011. го ди не об ја вљен 
на че шком је зи ку, 2013. го ди не пре ве ден је и на 
пољ ски, а у то ку су пре во ди на ен гле ски, ита ли-
јан ски и шпан ски је зик. Об ја вио је књи гу при по ве-
да ка Тач ке то пље ња (2011), као и збир ку ко лум ни 
Све жње ви и су жње ви (2012). Ви ше пу та је на гра ђи-
ван на кон кур си ма за крат ку при чу („Ла за Ла за ре-
вић“, „Ми лу тин Уско ко вић“, „Ула зни ца“, „Књи жев на 
реч“, „На гра да НБ Бор“ итд). Уред ник је ча со пи са 
Think Tank и ди рек тор Фе сти ва ла књи жев но сти 
„Think Tank Town“. Члан че шког ПЕН клу ба.

Вла ди мир Стој нић (1980, Бе о град), ди пло-
ми рао је на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду 2005. 
го ди не. По е зи ју, есе је и књи жев не при ка зе об ја-
вљи вао је у број ним до ма ћим и ре ги о нал ним 
књи жев ним ча со пи си ма, днев ним ли сто ви ма, 
ан то ло ги ја ма и збор ни ци ма. Пе сме су му пре ве-
де не на пољ ски, фран цу ски, ен гле ски, ма ђар ски 
и сло ве нач ки је зик. До бит ник је На гра де „Мла ди 
Дис“ за нај бо љи нео бја вље ни пе снич ки ру ко пис 
у 2008. го ди ни. Об ја вио је књи ге пе са ма: Вре ме 
се за вр ши ло (2008), Фо то ал бум (2010), Czas się 
zakończył (дру го из да ње књи ге Вре ме се за вр ши
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ло, на пољ ском је зи ку, Кра ков, 2011), По зив на са
у че сни штво (2011) и Ку ти ја (2013). При ре дио је 
ан то ло ги ју но ве срп ске по е зи је Про сто ри и фи
гу ре, из бор из но ве срп ске по е зи је (2012). Са Вла-
ди ми ром Ђу ри ши ћем при ре дио књи гу иза бра не 
мла де срп ске по е зи је Van, tu, free (2013). Пре во ди 
са ен гле ског је зи ка и уре ђу је ин тер нет ча со пис за 
са вре ме ну по е зи ју Агон (www.agon ca so pis.com) 
и по ет ски блог Ју ро ди ви. Жи ви у Зе му ну.

Ср ђан В. Те шин (1971, Мо крин), књи жев ник 
и но ви нар. Сту ди рао је фи ло зо фи ју и ко му ни ко-
ло ги ју у Бе о гра ду, а ди пло ми рао на по е ти ци крат-
ке при че. Об ја вио је де вет књи га: Co a ted brain/
По хо ва ни мо зак (дра ма, 1996), Све то Трој ство 
Ge or gi ja Ze cow skog (по е зи ја, 1997), Сја јан на слов 
за пан то ми му (при че, 1997), Ан то ло ги ја нај бо љих 
на сло ва (ро ман, 2000), Ка зи мир и дру ги на сло ви 
(ро ман, 2003), Кроз пу сти њу и пра ши ну (ро ман, 
2005), Ку ва ро ве кле тве и дру ге га до сти (ро ман, 
2006), Ал тер на тив ни во дич кроз Ва ви лон (иза бра-
не ко лум не, 2008), Ис под цр те (при че, 2010). При-
ре дио је пет ан то ло ги ја, па но ра ма и из бо ра крат-
ких при ча. Књи ге су му пре во ђе не на сло ве нач ки, 
ма ке дон ски и не мач ки је зик. До бит ник је књи-
жев не сти пен ди је „Бо ри слав Пе кић“ и На гра де 
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за књи гу го ди-
не. За сту пљен је у до ма ћим и ино стра ним ан то-
ло ги ја ма и из бо ри ма из срп ске са вре ме не књи-
жев но сти. Про за му је пре во ђе на на фран цу ски, 
ен гле ски, не мач ки, пољ ски, че шки, ма ке дон ски, 
ма ђар ски, ал бан ски и сло ве нач ки је зик. Члан је 
Срп ског ПЕН цен тра.

Бо ра Ћо сић (1932, За греб), срп ски и хр ват ски 
ро ма но пи сац, есе ји ста и пре во ди лац. Од 1937. 
до 1991. го ди не жи вео је у Бе о гра ду, по том се пре-
се лио у Ро вињ, а да нас жи ви у Бер ли ну. Спи са тељ-
ску ка ри је ру по чео је 1962. књи гом Ви дљи ви и 
не ви дљи ви чо век. На пи сао је око 50 књи га, из да-
тих у Ср би ји, Хр ват ској и Не мач кој. До бит ник је 
ни за на гра да ме ђу ко ји ма су: Ни но ва, На гра да 
Ал ба трос ко ју до де љу је Фон да ци ја Гин те ра Гра са, 
На гра да Сте фа на Хај ма. Ње го ва књи га Уло  га мо је 
по ро ди це у свет ској ре во лу ци ји има ла је успе шну 
по зо ри шну и филм ску адап та ци ју. На пи сао је дра-
му Ра до иде Ср бин у вој ни ке, пре во дио је Ма ја ков-
ског, пре вео је и адап ти рао мју зикл Ко са, ко ји је 
по ста вљен у Ате љеу 212 са мо го ди ну да на на кон 
пре ми је ре у Њу јор ку. О ње го вом ра ду, сем број-
них ре цен зи ја, по сто је и зна чај не књи ге (Ми лош 

Стам бо лић, О Ту то ри ма, Пре драг Бре ба но вић, 
По дру ми мар ци па на).

Мар јан Ча ка ре вић (1978, Ча чак), ди пло ми рао 
је и за вр шио ма стер сту ди је из срп ске и свет ске 
књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра-
ду. Об ја вље не књи ге по е зи је: Исеч ци (1997), Па
ра град (1999), Си стем (2011) и Је зик (2014). Пи ше и 
књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Об ја вљу је у до ма-
ћим и ре ги о нал ним ча со пи си ма. Жи ви у Бео гра ду.

То маж Ша ла мун (1941, За греб – 2014, Љу бља-
на), Об ја вио је сле де ће пе снич ке књи ге: Po ker 
(1966), Na men pe le ri ne (1968), Ro ma nje za Ma ruš ko 
(1971), Be la Ita ka (1972), Ame ri ka (1972), Are na (1973), 
So kol (1974), Imre (1975), Dru i di (1975), Tur bi ne (1975), 
Pra znik (1976), Zve zde (1977), Me to da an ge la (1978), 
Po sle deh di vja di (1979), Zgo do vi na sve tlo be je oran
žna (1979), Ma ske (1980), Ba la da za Met ko Kra šo vec 
(1981), Ana lo gi ja sve tlo be (1982), Glas (1983), So net 
o mle ku (1984), Soy re a li dad (1985), Lju bljan ska po
mlad (1986), Me ra ča sa (1987), Ži va ra na, ži vi sok (1988), 
Otrok in je len (1990), Am bra (1995), Čr ni la bod (1997), 
Knji ga za mo je ga bra ta (1997), Mor je (1999), Gozd in 
ke li hi (2000), Ta ble (2002), Od tam (2003), Z Ar hi lo
hom po Ki kla dih (2004), Son čni voz (2005), Si nji stolp 
(2007), Nja nja me od ni ko gar obiš če kot ri ba (2008), 
Le vu sem zri bal gla vo do pol gob ca, po tem sem ne hal 
(2009), Mr zle pra vlji ce (2009), Ko vdre sen ca (2010), 
Let ni čas (2010), Ope ra buf a (2011), Dih (2013), Mo lusk 
(2013), Do jen čki (2014), не ра чу на ју ћи ре и зда ња и 
из бо ре; не ко ли ко књи га за де цу и јед ну књи гу при-
ча – Hi ša Mar ko va (1992). Је дан је од нај пре во ђе ни-
јих са вре ме них европ ских пе сни ка. При мио је 
Пре шер но ву на гра ду 1999. го ди не. Ша ла мун је био 
ван ред ни члан SA ZU-а, до бит ник Јен ко ве на гра де 
(2007) и Европ ске на гра де за жи вот но де ло гра да 
Мин сте ра (2007). Овен чан је и Злат ним вен цем у 
Стру ги 2009. и Ње го ше вом на гра дом 2013. го ди не.

Ша бан Ша рен ка пић (1956, Но ви Па зар), осни-
вач је Кул тур ног цен тра „Да маД“, по кре тач књи-
жев ног ча со пи са „Мак“ и ма га зи на „Хас“. Пи ше 
по е зи ју и про зу. Ба ви се и пре во ђе њем. Об ја вље-
не књи ге: по е зи ја – Кућ на не га (1987), Уче на во да 
(1990), Им пе ри ја хле ба (1993), Зем на сна га (1997), 
Стам бол ска спре ма (1997), Ме мо ри јал не пло че 
(2002), Ли ри ка ма њин ства (2005), Ма тер њи ге то 
(2005), Иза бра не пје сме (2006) и Зем на остав шти
на (2007); ро ма ни – Бу кви ца (2000), Па зар ска три
ло ги ја (2003) и Ма зи ја (2009). Жи ви у Но вом Па за ру.




