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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.

Јан Ба ла бан (Jan Balabán; 1961, Шум перк, 
Че хо сло вач ка – 2010, Остра ва, Че шка), че шки 
књи жев ник, но ви нар и пре во ди лац. За вр шио је 
сту ди је фи ло зо фи је, а пр во оства ре ње ко је је 
об ја вио би ла је зби р ка крат ких при ча Сред ње 
до ба (Středověk, 1995). Као хо но рар ни са рад ник, 
ре дов но је об ја вљи вао при ло ге у ча со пи су Re
spect. Из ме ђу оста лог, пре вео је де ла Х. П. Лав
краф та и Те ри ја Иглто на на че шки је зик, и био је 
ме ђу осни ва чи ма умет нич ке гру пе При род ња ци, 
афир ми шу ћи ал тер на тив ну сце ну и ожи вља ва
ју ћи ур ба ни кра јо лик из ло жба ма у јав ним про
сто ри ма, на ро чи то у пред гра ђи ма Остра ве. Јед
но од нај ва жни јих Ба ла ба но вих ли те рар них 
де ла је збир ка при ча Мо жда од ла зи мо (Možná že 
odcházíme, 2004), ко ја је осво ји ла На гра ду Mag
ne sia Li te ra за нај бо ље про зно оства ре ње 2005. 
го ди не, и би ла је ме ђу но ми но ва ним де ли ма за 
че шку Др жав ну на гра ду за књи жев ност.

Ма рио Бе ља тин (Ma rio Bel la tin; 1960, Мек
си ко Си ти), мек сич ки пи сац пе ру ан ског по ре кла. 
По ха ђао је сту ди је те о ло ги је и ди пло ми рао ко
му ни ко ло ги ју на Уни вер зи те ту у Ли ми. Го ди не 
1987. је за хва љу ју ћи сти пен ди ји оти шао на Ку бу 
да сту ди ра филм ски сце на рио на Ме ђу на род ној 
шко ли за ла ти но а ме рич ку ки не ма то гра фи ју. Из
ме ђу 1986. и 1995. об ја вио је у Пе руу пр вих пет 
но ве ла, а на кон то га се пре се лио у Мек си ко и 
та мо на ста вио књи жев ну ка ри је ру. Ње гов кра так 
ро ман Са лон ле по те (Salón de bel le za) на ла зи се 
на 19. ме сту ли сте 100 нај бо љих књи га на шпан
ском је зи ку об ја вље них у про те клих 25 го ди на, 
ко ју је са чи нио 81 ла ти но а ме рич ки пи сац и књи
жев ни кри ти чар. Због нео бич ног сти ла пи са ња 
кри ти ча ри су му да ли на ди мак „умет ник ме ђу 
књи жев ни ци ма“ од но сно „књи жев ни жон глер“, 

те је од лу чио да по ста не ан ти пи сац ко ји кр ши 
тра ди ци о нал не нор ме да би на мет нуо соп стве
не. У Мек си ку је осно вао „Ди на мич ну шко лу мек
сич ких пи са ца“, књи жев ну ан ти ра ди о ни цу у ко
јој те жи да раз би је књи жев не ми то ве и да оскр
на ви уста ље ни про цес пи са ња. Бу ду ћи да је 
ро ђен без де сне ру ке, у сво јим де ли ма че сто 
пи ше о пра зни ни и не до стат ку, као и зна ча ју про
те зе ко ју и сам ко ри сти. До бит ник је На гра де 
„Ха ви јер Ви ља у ру ти ја“ за ро ман Цве ће (Flo res) 
2000. и На гра де „Ма са тлан“ за ро ман Ве ли ко ста
кло (El gran vi drio) 2008. Пре ве ден је на све га не
ко ли ко је зи ка, али су ње го ве при че за сту пље не 
у број ним ан то ло ги ја ма.

Гејл М. Мо ри сон (Gail M. Mor ri son), ди рек тор
ка Са ве та за ви со ко обра зо ва ње Ју жне Ка ро ли
не. На пи са ла је оби ман опус ра до ва о Фок не ру 
ко ји је за по чео ње ном ди сер та ци јом Wil li am Fa
ulk ner’s The So und and the Fury: A Cri ti cal and Tex
tu al Study (1981) на Уни вер зи те ту Ју жне Ка ро ли не.

Ђор ђе Де спић (1968, Ужицe), док то ри рао је 
на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где и ра ди као до
цент на пред ме ту Те о ри ја књи жев но сти. Пи ше 
сту ди је, огле де и књи жев ну кри ти ку. Објављенe 
књигe: Ак си о ло шки иза зо ви (2000), Спи рал ни 
тра го ви – кри ти ке и есе ји о срп ском пе сни штву 
(2005), По ре кло пе сме – по тен ци јал ин тер тек
сту ал но сти у по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа (2008) 
и Пре жи ве ти у тек сту (2011). Жи ви у Но вом Са ду.

Гор да на Ђи лас (1958, На ко во), за вр ши ла је 
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, гру па за Ју
го сло вен ске и оп шту књи жев ност. Об ја ви ла је 
књи ге по е зи је Пред огле да лом (1985), Го спо ди не, 
го спо ди не (1989), Цар ски врт (1996), Зве зда ју га 
(2002), Ус пут на ста ни ца (2005), Учи тељ се ћа ња 
(2009), Се ћа ње ко је се ни је до го ди ло (2011), Би ла 
сам по слу шно др во (иза бра не и но ве пе сме, 2012), 
Дру ге ства ри (2012) и Се вер, уда љен звук (2015), 
као и књи ге Шест по сле ни ка Би бли о те ке Ма ти
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це срп ске (1998), Ма па све та Пе тр о ва ра дин ске 
твр ђа ве (са Б. По пр жа ном, Н. Ма му лом, Ђ. Пи са
ре вим, 2005). При ре ди ла књи ге Ре чи и вре ме 
(иза бра ни тек сто ви Ми ла на Пра жи ћа, 2002), 
Отво ре ни свет (иза бра ни пре во ди Ду шка Вр
тун ског, 2003) и Три би на мла дих: 1954–1977 (са Н. 
Ма му лом, 2004). До бит ни ца на гра да Пе чат ва ро
ши срем ско кар ло вач ке (2010) и Ми ли ца Сто ја ди
но вић Срп ки ња (2011), као и Го ди шње на гра де 
На ко ва (2014). Жи ви у Но вом Са ду.

Ду брав ка Ђу рић (1961, Ду бров ник), фе ми
ни стич ка пе сни ки ња и те о ре ти чар ка. Ди пло ми
ра ла је и ма ги стри ра ла на гру пи 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, док то ри ра ла на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ба ви се те о ри јом 
кул ту ре, те о ри јом ме ди ја, те о ри јом мо дер не и 
пост мо дер не по е зи је, те о ри јом ро да, умет нич ким 
и пе снич ким пер фор ман сом. У ста ту су пре да ва
чи це или го ста пре да ва ча др жа ла пре да ва ња у 
Цен тру за жен ске сту ди је, на АОМу, Фа кул те ту 
по ли тич ких на у ка, Фа кул те ту драм ских умет но
сти, као и на фа кул те ти ма у SUNYБа фа ло и UCSD, 
Сан Ди је го, у Љу бља ни и Ко пру. При ре ди ла и 
пре ве ла низ те о риј ских те ма та у ча со пи си ма из 
обла сти те о ри је по е зи је и те о ри је умет но сти. 
Јед на је од осни ва чи ца и уред ни ца ча со пи са 
„Pro Fe mi na“. У Асо ци ја ци ји за жен ску ини ци ја ти
ву по кре ну ла Ажи но ву шко лу по е зи је и те о ри је. 
Зби р ке по е зи је: При ро да ме се ца, при ро да же не 
(1989), Књи га бро је ва (1994), Клоп ке (1995), AllOver: 
иза бра не и но ве пе сме са есе ји ма ко ји од ре ђу ју 
фа зу мо је по е зи је од 1996–2004 (2004), Ка по ли ти
ци на де (на кон ра та) (2015). Об ја ви ла је број не 
кри ти ке и сту ди је о по е зи ји, умет но сти и пле су, 
као и књи ге Је зик, по е зи ја, пост мо дер ни зам 
(2001), Го вор дру ге (2006), По е зи ја те о ри ја род: 
мо дер не и пост мо дер не аме рич ке пе сни ки ње 
(2009), По ли ти ка по е зи је: тран зи ци ја и пе снич ки 
екс пе ри мент (2010), Дис кур си по пу лар не кул ту ре 
(2011). Ко у ред ни ца је ан то ло ги је тек сто ва Im pos
si ble Hi sto ri es – Hi sto ri cal AvantGar des, NeoAvant
Gar des, PostAvantGar des in Yugo sla via 1918–1991 
(2003). Жи ви 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.

Де јан Илић (1961, Трав ник), пе сник и пре во
ди лац. За вр шио је ита ли јан ски је зик и књи жев
ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Об
ја вио је осам збир ки по е зи је: Фи гу ре (1995), У 
бо ји без то на (1998), Ли са бон (2001), Ду ван ски пут 
(2003), Кварт (2005), Из ви кен да (2008), Ли ни је бе га 
– иза бра не пе сме 1995–2008 (2011) и Ка та стар 
(2013). Ба ви се књи жев ним пре во ђе њем. Пре вео 
је пе снич ке књи ге С. Ква зи мо да, Л. Си ни зга ли ја, 
В. Ма гре ли ја, Б. Ка та фи ја, Ч. Па ве зеа, У. Фјо ри ја, 
Ф. Пу стер ле, Ђ. Оре ли ја, као и ан то ло ги ју са вре
ме не ита ли јан ске по е зи је Те ло и по глед. Но ви ита
ли јан ски пе сни ци. Пре вео је и пет књи га Жа на 
Бо дри ја ра. За сво ју по е зи ју и пре во ђе ње по е зи је 
до био је на гра де „Ђу ра Јак шић“, „Бран ко Миљ
ко вић“ и „Ми лош Н. Ђу рић“. Жи ви у Бе о гра ду.

Ида Јо вић (1977, Бе о град), ди пло ми ра ла је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, сте кав ши 
зва ње ди пло ми ра ног фи ло ло га за тур ски је зик 
и књи жев ност. На истом фа кул те ту је сте кла и 
зва ње ма ги стра на у ка 2009. го ди не. Док то ри ра
ла је 2015. го ди не од бра нив ши ди сер та ци ју под 
на сло вом „Елиф Ша фак и тур ски пост мо дер ни
зам“. Ак тив но се ба ви пре во ђе њем и пи са њем 
сце на ри ја. 

На та ша Камп марк (1974, Фо ча), ма ги стри
ра ла је и док то ри ра ла на Од се ку за ан гли сти ку 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Об ја
ви ла је сту ди ју о са вре ме ној ау стра лиј ској про зи 
под на сло вом Три ли ца ау стра лиј ске про зе (2004) 
и за јед но са Мај клом Вајл дин гом при ре ди ла ан
то ло ги ју са вре ме не ау стра лиј ске про зе При че из 
без вре ме не зе мље (2012). Жи ви у Но вом Са ду и 
Мел бур ну.

Звон ко Ка ра но вић (1959, Ниш), пи ше по е зи
ју и про зу. Об ја вље не књи ге пе са ма: Сре бр ни 
Сур фер (1991), Ма ма ме лан хо ли ја (1996), Ex tra va
gan za (1997), Там на ма ги стра ла (2001), Нео н ски 
пси – иза бра не пе сме (2001), Свла че ње (2004), Blit
zkri eg (ра не пе сме 1980–1985) (2009), Box set – са
бра не пе сме (2009), Ме се ча ри на из ле ту (2012), 
Ка ве зи (2013), Нај бо ље го ди не на ших жи во та – иза
бра не пе сме 1991–2004 (2014), Злат но до ба (2015); 
ро ма ни: Ви ше од ну ле (2004), Че ти ри зи да и град 
(2006), Три сли ке по бе де (2009). До бит ник је на
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гра да Ла за Ко стић, Би ља на Јо ва но вић и Ко чи ће
во пе ро. Пе сме су му пре во ђе не на де се так 
европ ских је зи ка. За сту пљен је у ви ше пе снич
ких ан то ло ги ја у зе мљи и ино стран ству. Жи ви у 
Бе о гра ду.

Је ли ца Ки со (1979, Бе о град), пи ше по е зи ју, 
про зу и кри ти ку. За вр ши ла је Фи ло ло шки фа кул
тет у Бе о гра ду. До бит ни ца је књи жев не на гра де 
Ула зни ца 2009 (пр ва на гра да за по е зи ју). Об ја ви
ла је зби р ке по е зи је Цр на сре ћа (2010) и Гво зде ни 
та њир (2015). Ба ви се ви зу ел ним ра до ви ма, ау
диоза пи си ма и (тек сту ал ним) ин ста ла ци ја ма. 
Об ја вљу је у књи жев ним ча со пи си ма. Члан је 
Срп ског књи жев ног дру штва. Жи ви у Бе о гра ду.

Ма ри ја Кне же вић (Бе о град, 1963), ди пло ми
ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, ма
ги стри ра ла ком па ра тив ну књи жев ност и пре да
ва ла на Mic hi gan Sta te Uni ver sity, 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), Шен (2011) 
и Тех ни ка ди са ња (2015); 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.

Бо ја на Ко ва че вић Пе тро вић (1971, Зре ња
нин), ди пло ми ра ла је и ма ги стри ра ла шпан ски 
је зик и хи спан ске књи жев но сти на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Ра ди као аси стент ки ња на 
Од се ку за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду. Пре ве ла је де ла Кар ло са Фу ен те са, 
Еду ар да Мен до се, Ер не ста Са ба та, Ма ри ја Вар
га са Љо се, Сое Вал дес... као и пет на е стак по зо
ри шних ко ма да и ве ли ки број фил мо ва хо ли вуд
ске про дук ци је. Ода бра ла је, при ре ди ла и ве ћим 
де лом пре ве ла дво том ну ан то ло ги ју хи спа но а
ме рич ке при че Ве чи та смрт од љу ба ви ја ча 
(2011, 2012), ко јом је об у хва ће но пе де сет пи са ца 
Ју жне и Сред ње Аме ри ке. Члан је Удру же ња књи
жев них пре во ди ла ца Ср би је.

Дин ко Кре хо (1986, Са ра је во), ди пло ми рао 
је књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са
ра је ву. Об ја вљу је књи жев ну кри ти ку и те о риј ску 
пу бли ци сти ку. Са рад ник је број них ме ди ја у ре
ги ји. Жи ви у За гре бу.

Алек сан дар Б. Ла ко вић (1955, Пећ), на Ме
ди цин ском фа кул те ту у При шти ни ди пло ми рао 
1980. го ди не, а спе ци ја ли за ци ју из ин тер не ме
ди ци не 1988. го ди не у Бе о гра ду. Од 1980. жи ви 
и ра ди у Кра гу јев цу. Пи ше по е зи ју, књи жев ну 
кри ти ку и есе је. Уред ник је ча со пи са „Ко ра ци“ 
од 2013. го ди не. Об ја вио је књи ге пе са ма: Но ћи 
(1992), За се да (1994), По вра так у Хи лан дар (1996), 
Др во сле пог га вра на (1997), Док нам кров про ки
шња ва (1999), Ко да нам вра ти ли ца ус пут из гу
бље на (иза бра не пе сме, 2004), Не ћеш у пе сму 
(2011) и Си ла зак ан ђе ла: по ко сов ски ци клус (2015); 
књи ге есе ја: Од то те ма до срод ни ка: Ми то ло
шки свет Сло ве на у срп ској књи жев но сти (2000), 
То ко ви ван то ко ва: Ау тен тич ни пе снич ки по
ступ ци у са вре ме ној срп ској по е зи ји (2004), Је зи
ко твор ци: Гон го ри зам у срп ској по е зи ји (2006), 
Днев ник ре чи: При ка зи и есе ји пе снич ке срп ске 
про дук ци је 2006\07 (2008), Днев ник гла со ва: есе ји 
и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2008–2009 
(2011), Ђор ђе Мар ко вић Ко дер: је зик и мит (2013) 
и Днев ник сти хо ва: есе ји и при ка зи срп ске пе снич
ке про дук ци је 2010–2012; књи га пу то пи са Хи лан
да р ски пу то ка зи (2002).

Ше рил Ле стер (Cheryl B. Le ster), ма ги стри ра
ла је ком па ра тив ну књи жев ност на Уни вер зи те
ту Ју жне Ка ли фо р ни је, а док то ри ра ла на Њу јор
шком др жав ном уни вер зи те ту у Ба фа лу. Ра ди као 
до цент на Од се ку за аме рич ке сту ди је Уни вер
зи те та Кан за са.

То мас Л. Мак хеј ни (Tho mas L. McHa ney), про
фе сор еме ри тус на Др жав ном уни вер зи те ту Џор
џи је, где је пре ко че тр де сет го ди на пре да вао 
ју жњач ку књи жев ност. Ди пло ми рао је на Уни
вер зи те ту Се вер не Ка ро ли не у Ча пе лу, где се 
за ин те ре со вао за де ло Ви ли ја ма Фок не ра, чи је 
је ру ко пи се и књи ге ка сни је при ре ђи вао и о ко
ме је об ја вио не ко ли ко књи га, из ме ђу оста лих, 
Wil li am Fa ulk ner’s the Wild Palms: A Study (1975), 
Wil li am Fa ulk ner: A re fe ren ce gu i de (1976), Li te rary 
Ma sters Wil la im Fa ulk ner (2000), Li te rary To pics, Vo
lu me 6: The So ut hern Re na scen ce (2001).

Не над Ми ло ше вић (1962, Зе мун), об ја вио је 
шест књи га пе са ма: По спа ност (1992), Ума ње ња 
( 1996), Ју ре ћи у рај (2000), Ме ста (из бор из по е
зи је, 2004), Пе сме са Са ве и Ду на ва (2005), Ti me 
co de (2009) и Во де и ве тр о ви (2012). Об ја вио је 
књи гу Из му зе ја шу мо ва (ан то ло ги ја но ви је срп
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ске по е зи је 1988–2008, За греб, 2010), као и књи
гу ми кро е се ја Лу та ју ћа пла не та (2014). Био је 
уред ник за по е зи ју у ли сту „Књи жев не но ви не“ 
од 1998. го ди не до 2001. го ди не, као и стал ни са
рад ник и је дан од уред ни ка у ча со пи су за жен ску 
књи жев ност „Pro Fe mi na“. Пи сао је есе је и књи
жев ну кри ти ку у ча со пи си ма и ма га зи ни ма као 
и за Те ле ви зи ју Бе о град. Пи ше сце на ри је и ре жи
ра до ку мен тар не са др жа је. За вр шио је Фа кул тет 
по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. Ра ди као уред ник 
у Ре дак ци ји за на у ку и обра зо ва ње Те ле ви зи је 
Бе о град. По је ди нач не пе сме пре во ђе не су му на 
не ко ли ко свет ских је зи ка. Та ко ђе, за сту пљен је 
у не ко ли ко ан то ло ги ја срп ске по е зи је на стра ним 
је зи ци ма као и у не ко ли ко до ма ћих ан то ло ги ја.

Ми лан Ми цић (1961, Зре ња нин), док тор исто
риј ских на у ка. Члан Дру штва књи жев ни ка Вој
во ди не. До бит ник на гра де „Сте ван Сре мац“ за 
крат ку при чу 1999. го ди не. Пре во ђен на ру мун
ски. Ау тор 18 књи га из исто ри о гра фи је, исто риј
ске есе ји сти ке, до ку мен тар не про зе и по е зи је. 
Жи ви у Но вом Са ду.

Ро бин Му кер џи (Ro bin Mo o ker jee), ма ги стри
рао је и док то ри рао ен гле ски је зик и књи жев
ност на Њу јор шком уни вер зи те ту. Са да је са вет
ник за Сту ди је књи жев но сти на Ко ле џу Ју џин 
Ланг при Но вој шко ли за сло бод не ве шти не у 
Њу јор ку где ра ди од 2000. По ред пре да ва ња, 
ба ви се и пи са њем. Ау тор је књи га Иден ти тет 
и дру штво у аме рич кој по е зи ји – Ро ман тич на 
тра ди ци ја (Iden tity and So ci ety in Ame ri can Po e try: 
The Ro man tic Tra di tion, 2008) и Тран сгре сив на про
за – Но ва са ти рич на тра ди ци ја (Tran sgres si ve 
fic tion: The New Sa ti ric Tra di tion, 2013). Ре дов но об
ја вљу је при ка зе, кри тич ке тек сто ве и по е зи ју. У 
свом ра ду ис тра жу је ин те лек ту ал ну по за ди ну 
са вре ме ног жи во та, књи жев но сти и кул ту ре.

Урош Ни ко лић (1982, Бе о град), ди пло ми рао 
је че шки је зик и књи жев ност на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре во ди са че шког и ен
гле ског је зи ка. Жи ви у Бе о гра ду.

Ка та ри на Пан то вић (1994, Бе о град), сту
дент ки ња је тре ће го ди не основ них сту ди ја 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 и об ја вљу је 
по е зи ју и књи жев ну кри ти ку. До бит ни ца је сле
де ћих на гра да за по е зи ју и есе ји сти ку: II на гра да 

на 49. Ди со вом про ле ћу за нај бо љи есеј (2012), 
на гра да Све сло вен ског књи жев ног дру штва за 
по е зи ју Во ји слав Илић (2013). Пре во ди са ен гле
ског је зи ка. Жи ви у Но вом Са ду.

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.

Бо јан Сам сон (1978, Оси јек), ди пло ми рао 
срп ску књи жев ност и је зик на Фи ло зоф ском фа
кул те ту у Но вом Са ду. Об ја вио зби р ку пе са ма 
Su per blu es (2007), ре ди го ва но из да ње исте зби
р ке на сај ту Ју ро ди ва књи жа ра, а зби р ку пе са ма 
Folk Sin ger (2014) у елек трон ском ча со пи су Афи
р ма тор. Је дан од при ре ђи ва ча Збо р ни ка но ве 
но во сад ске по е зи је Не што је у игри (2008). Са ги
та ри стом Не на дом Пат ко ви ћем чи ни по ет скому
зич ки ду ет Ба шта фе ти ша. Са Јо ва ном Жив ко
ви ћем чи ни по ет ски ду ет Clo ud bu ster Me ets Ho und 
of Lo ve. Са Ни ко лом Ора ве цом чи ни по ет ски ду ет 
Swe et Tal kers. Са Ни ком Ду ша но вим и Сер ге јем 
Стан ко ви ћем чи ни књи жев ну гру пу БЕС. Об ја вљу
је при че, пе сме и кри тич ке при ка зе у до ма ћој 
пе ри о ди ци и на ин тер не ту. Жи ви у Но вом Са ду. 

Ти ја на Сла до је (1989, Са ра је во), ди пло ми ра ла 
је на Од се ку за ен гле ски је зик и књи жев ност Фи
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, где тре нут но 
по ха ђа ма стер сту ди је. Жи ви у Но вом Са 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), зби р 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).
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Не над Трај ко вић (1982, Пи рот), пе сник, есе
ји ста и књи жев ни кри ти чар. Об ја вио је две збир
ке пе са ма: Тра го ви (2008) и Во дим те у му зеј (2011). 
Пе сме су му за сту пље не у ви ше збор ни ка са вре
ме не по е зи је и пре во ђе не на ен гле ски, не мач ки, 
фран цу ски, пољ ски, ма ке дон ски и бу гар ски је зик. 
До бит ник је ме ђу на род не књи жев не на гра де из
да вач ке ку ће „Мел ник“, за нај бо љу пе сму на XIV 
су сре ту пи са ца у Мел ни ку у Бу гар ској. Је дан је од 
осни ва ча и уред ни ка ин тер на ци о нал не књи жев
не ма ни фе ста ци је Пи са ни ја у Вра њу, где и жи ви.

Ај фер Тунч (Ayfer Tunç; 1964, Ада па за ри, Тур
ска), ди пло ми ра ла је на Фа кул те ту по ли тич ких 
на у ка у Ис тан бу лу. За вре ме сту ди ја је по че ла да 
пи ше за раз ли чи те ча со пи се за књи жев ност и 
кул ту ру, а по том се по све ти ла пи са њу ро ма на, 
при по ве да ка и филм ских сце на ри ја. Срп ској пу
бли ци по зна та је по ро ма ну Ноћ зе ле не ви ле („Гео
по е ти ка“, Бе о град, 2013).

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).

Игор Цви ја но вић (1979, Ту зла), за вр шио је 
основ не и ма ги стар ске сту ди је ен гле ског је зи ка 
и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но
вом Са ду. Об ја вио је пре во де про зе Џо на Бар та, 
Ени Пру, Кри са Аба ни ја, Реј фа Лар се на, Џојс Ке
рол Оутс, Деј ви да Фо сте ра Во ла са и др. До бит ник 
је На гра де за пре вод го ди не Дру штва књи жев
ни ка Вој во ди не (2012). Ра ди као пре да вач ен гле
ског је зи ка на По љо при вред ном фа кул те ту у 
Но вом Са ду.

Пре драг Ша по ња (1972, Но ви Сад), ди пло ми
рао је ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пре вео је књи ге 
До рис Ле синг, Алис Ман ро, Ај рис Мер док, Фле на 
О’Бра ја на, Лу из Велш, Ми ше ла Феј бе ра, Рал фа 
Ели со на... До бит ник је на гра де Дру штва књи жев
ни ка Вој во ди не за пре вод го ди не (2007). Жи ви у 
Но вом Са ду.


