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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.

Бо ја на Аћа мо вић (1985, Са ра је во), ис тра жи-
вач при прав ник на Ин сти ту ту за књи жев ност и 
умет ност. Основ не сту ди је ен гле ског је зи ка и 
књи жев но сти за вр ши ла је на Фи ло ло шком фа-
кул те ту у Бе о гра ду, а ма стер сту ди је на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Тре нут но је на 
док тор ским сту ди ја ма у Бе о гра ду и ра ди на ди-
сер та ци ји о ре цеп ци ји по е зи је Вол та Вит ма на у 
кон тек сту срп ске аван гар де. По ред про у ча ва ња 
књи жев но сти, ба ви се и пре во ђе њем, а пре во де 
је, осим у По љи ма, об ја вљи ва ла и за Me di ter ran 
Pu blis hing и Тре ћи про грам Ра дио Бе о гра да.

Де јан Ацо вић (1970, Гор њи Ми ла но вац), ди-
пло ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, од сек за кла сич не на у ке. Тре нут но за по слен у 
би бли о те ци „Бра ћа На ста си је вић“ у Гор њем Ми-
ла нов цу. Ба ви се пре во ђе њем са ен гле ског, ла-
тин ског и фран цу ског је зи ка. Жи ви у Чач ку.

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.

Ла у ра Бар на (1964, Ја зо во у Ба на ту), шко ло-
ва ла се у Спли ту и Бе о гра ду. Об ја вљу је про зу и 

струч не ра до ве из исто ри је умет но сти од 1995. 
го ди не. Об ја ви ла је сле де ће књи ге: ро ма ни – Про-
то вир (2003), Не во ље го спо ди на Т. или су те рен 
(2005), Цр но те ло (2007), Мо ја по след ња гла во бо-
ља (2008), Са на то ри јум под бе лим (2009), Ђор ђо-
не о ва кле тва (2011), Мо ја по след ња гла во бо ља 
(2012) и Пад кла ви ра (2013); мо но гра фи ја: Де вет 
сред њо ве ков них ма на сти ра у Бо сни (2006/2007); 
књи га есе ја: Умет ност не ма де фи ни ци ју (2007); 
зби р ке при ча: Ди ја лог о ка ме ну (2008), Че ти ри 
еле мен та (2009). За ро ман Цр но те ло осво ји ла 
је на гра ду „Ми ро слав Де ре та“ 2007. го ди не. Жи ви 
и ства ра у Бе о гра ду.

Иса и ја Бер лин (Isa i ah Ber lin; 1909, Ри га, Ле то-
ни ја – 1997, Окс форд, Ве ли ка Бри та ни ја), бри тан-
ски исто ри чар иде ја и фи ло зоф. У Ује ди ње но 
Кра љев ство је до шао 1921. Раз вио је те о ри ју о 
об ли ку ли бе рал ног ка пи та ли зма ко ји се за сни ва 
на ње го вој жи вот ној по све ће но сти ем пи ри ци зму 
и ути ца ју иде ја ми сли ла ца ко ји се су прот ста вља-
ју про све ти тељ ству укљу чу ју ћи Ви коа, Хер де ра 
и Алек сан дра Хер це на. Основ ње го ве фи ло зо-
фи је је ве ро ва ње у мо рал ни плу ра ли зам, од но-
сно уве ре ње да је су коб вред но сти са став ни део 
људ ских жи во та. У свом нај по зна ти јем де лу Че ти-
ри огле да о сло бо ди (1958) вред но сти не га тив не 
сло бо де ста вљао је из над по зи тив не сло бо де. 
Бер ли но ва де ла пред ста вља ју од бра ну за пад ног 
ли бе ра ли зма од то та ли та ри зма.

Ан дреј Блат ник (1963, Љу бља на), сту ди рао 
је ком па ра тив ну књи жев ност и со ци о ло ги ју кул-
ту ре и сте као ди пло му ма ги стра из аме рич ке 
књи жев но сти и док то рат из сту ди ја ко му ни ка-
ци ја. Ра ди као уред ник у из да вач кој ку ћи „Can-
kar je va za lo žba“, под у ча ва кре а тив но пи са ње и у 
уре ђи вач ком је од бо ру ме сеч ни ка „Li te ra tu ra“. 
До са да је об ја вио три ро ма на: Ба кље и су зе (Pla-
me ni ce in sol ze, 1987), Тао љу ба ви (Tao lju be zni, 1996) 
и Про ме ни ме (Spre me ni me, 2008) и пет зби р ки 
крат ких при ча: Бу ке ти за Ада ма ве ну (Šop ki za 
Ada ma ve ni jo, 1983), Би о гра фи је без и ме них (Bi o-
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gra fi je bre zi me nih, 1989), Про ме не ко же (Me nja ve 
kož, 1990), За кон же ље (Za kon že lje, 2000) и Раз у меш, 
зар не? (Saj raz u meš?, 2009). По ред то га, об ја вио 
је и зби р ку есе ја по све ће ну са вре ме ној аме рич-
кој књи жев но сти, по себ но ме та-бе ле три сти ци, 
под на зи вом Па пир на ти ла ви рин ти (La bi rin ti iz 
pa pir ja, 1994), зби р ку кул ту ро ло шких кри ти ка 
Гле да ње пре ко ра ме на (Gle da nje čez ra mo, 1996), 
збир ку есе ја о књи жев но сти у ди ги тал ној ери 
Нео н ски пе ча ти (Neo n ski pe ča ti, 2005) и при руч-
ник Пи са ње крат ке при че (Pi sa nje krat ke zgod be, 
2010). На пи сао је пет ра дио-дра ма и пре вео је 
не ко ли ко књи га са ен гле ског је зи ка. До био је 
не ко ли ко ва жни јих сло ве нач ких књи жев них на-
гра да. Жи ви у Љу бља ни.

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.

Ари ја на Бо жо вић (Бе о град), ди пло ми ра ла 
је на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло ло шког фа кул-
те та у Бе о гра ду. Об ја ви ла је пре во де про зе Фор-
да Ме док са Фор да, Гре ја ма Гри на, Ели ја Ви зе ла, 
Џ. М. Ку ци ја, Пе не ло пи Фиц џе ралд, Џо на Бан ви-
ла, Џе нет Вин тер сон, Ија на Ма кју а на, за тим пре-
во де по е зи је Ви ли ја ма Кар ло са Ви ли јам са, В. Х. 
Оде на, Адри јен Рич, В. Г. Зе бал да и Те да Хју за. 
До би ла је на гра ду „Ми лош Н. Ђу рић“ 2003. за 
пре вод ро ма на Ија на Ма кју а на Ис ку пље ње и на-
гра ду „Ми хај ло Ђор ђе вић“ 2007. за пре вод Ма-
кју е но вог ро ма на Су бо та. Жи ви у Бе о гра ду.

Чарлс Хар пер Веб (Cha r les Har per Webb), аме-
рич ки пе сник, про фе сор и пси хо те ра пе ут. Ди-
пло ми рао је ен гле ски на Уни вер зи те ту „Ви ли јам 
Марш Рајс“, ма сте ри рао на Уни вер зи те ту Ва шинг-
то на, а док то ри рао пси хо ло ги ју на Уни вер зи те ту 
ју жне Ка ли фор ни је. Пре да је на Др жав ном уни вер-
зи те ту Ка ли фо р ни је у Лонг Би чу. Об ја вио је сле-
де ће збир ке по е зи је: Zi njan thro pus Di se a se (1978), 
Everyday Ou tra ges (1989), Po e try That He als (1991), 
A We eb for All Se a sons (1992), Re a ding the Wa ter (1997), 
Li ver (1999), Tu lip Farms and Le per Co lo ni es (2001), 
Hot Pop sic les (2005), Am pli fied Dog (2006) и Sha dow 
Ball (2009).

Волт Вит ман (Walt Whit man; 1819, Лонг Ај-
ленд, Њу јорк – 1892, Кам ден, Њу Џер зи), сма тра 

се јед ним од нај ве ћих и на ји но ва тив ни јих аме рич-
ких и свет ских пе сни ка и уте ме љи ва чем аме рич-
ке по е зи је. Сво је жи вот но де ло, збир ку Вла ти 
тра ве Вит ман је до ра ђи вао и до пу ња вао це ло га 
жи во та, те се до пе сни ко ве смр ти по ја ви ла у се-
дам раз ли чи тих из да ња. Вит ман је сво јом по е зи-
јом учи нио ра ди ка лан те мат ски ис ко рак а обим-
ним пе снич ким опу сом дао је кљу чан до при нос 
раз во ју но вих по ет ских фор ми, као што је сло бод-
ни стих. Ра дио је и као но ви нар у ви ше њу јор шких 
ли сто ва, а то ком аме рич ког гра ђан ског ра та до-
бро вољ но се ан га жо вао око збри ња ва ња ра ње-
ни ка. По ред Вла ти тра ве, у зна чај на Вит ма но ва 
де ла убра ја ју се и по ли тич ко про зно де ло De mo-
cra tic Vi stas и збир ка ау то би о граф ских есе ја Spe ci -
men Days.

Ја сми на Вр ба вац (1965, Бе о град), ди пло ми-
ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
ма ги стри ра ла на ФДУ. У Те ле ви зи ји Бе о град ра ди 
од 1987. го ди не, ис пр ва као хо но рар ни са рад ник, 
да нас као уред ник у Ре дак ци ји за кул ту ру под 
чи јим окри љем је оства ри ла ве ли ки број еми си-
ја и при ло га о са вре ме ној књи жев но сти као ау-
тор, во ди тељ, кри ти чар... Об ја вљи ва ла у број ним 
до ма ћим књи жев ним ча со пи си ма књи жев ну 
кри ти ку и про зу. Об ја ви ла књи ге Жр тво ва ње 
кра ља – Мит у дра ма ма Љу бо ми ра Си мо ви ћа 
(2005) и књи ге књи жев них кри ти ка Три и по (2007) 
и Иден ти тет у про це пу (2012). Жи ви у Бе о гра ду.

Бо ја на Ву јин (1981, Но ви Сад), док то ри ра ла 
је на Од се ку за ан гли сти ку на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у Но вом Са ду, где и ра ди као аси стент. 
Об ја ви ла је зби р ку при ча Те зеј (2001). 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 
ста рт (2010) и зби р 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.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић (1951, Вр бас), пи-
ше про зу. Об ја вље не књи ге: Отво ри те Је ле ни не 
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про зо ре (1978), На ма сте, Ин ди јо (1984; пу то пи сна 
про за, пре ве де на на ру син ски 1986), У Фру шкој 
го ри 1854 (1985; днев ник Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње), Ми ли ца-Ву к-Ми на (1987), Раз го во ри о 
Ин ди ји (1989), Пре пи ска Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње са са вре ме ни ци ма (1991), Ис ку ства про-
зе (1993; раз го во ри са про зним пи сци ма), То ко ви 
са вре ме не про зе (2002; раз го во ри са про зним 
пи сци ма), У по тра зи за глав ним ју на ком (2003; 
при че), Срп ки њин круг кре дом, (2006; пе сме и про-
за по све ће ни Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки њи), 
Би бли о гра фи ја ра до ва о Ми ли ци Сто ја ди но вић 
Срп ки њи (2007), Днев ник Ан ке Обре но вић (2007), 
Ли ко ви у Днев ни ку Ан ке Обре но вић (2007), Здра во, 
Ин ди јо (2008), Жи вот и књи жев но де ло Ми ли це 
Сто ја ди но вић Срп ки ње (2010), Ста ра при ча (2013, 
при че), Ко ре ја post scrip tum (2014). До бит ни ца је 
на гра да: „Сло бод на Вој во ди на“, „Искра кул ту ре“, 
„По ве ља за ви ше го ди шњи ства ра лач ки и на уч ни 
до при нос“, „Ме да ља кул ту ре за очу ва ње кул тур-
ног на сле ђа“. Жи ви у Но вом Са ду.

Ни ко ла Ђо ко вић (1978, Кра гу је вац), ди пло-
ми рао на Гру пи за срп ски је зик и књи жев ност 
Фи ло ло шког фа клу те та у Бе о гра ду (оде ље ње у 
Кра гу јев цу). У окви ру про јек та раз ме не сту де на та 
Ba si le us, сту ди рао на пост ди плом ским сту ди ја ма 
у За гре бу, на Од сје ку за ком па ра тив ну књи жев-
ност, филм и из вед бе не умјет но сти Фи ло зоф ског 
фа кул те та. Уче ство вао на пр вом мо ду лу про јек-
та Cri ti si ze this!, ко ји је оку пљао мла де кри ти ча ре 
из ре ги о на бив ше Ју го сла ви је. Об ја вио зби р ку 
по е зи је Зид гне ва (2014).

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 АОМ-у, 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 SUNY-Ба 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), All-Over: 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). 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 де р 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 Avant-
Gar des, Neo-Avant-Gar des, Post-Avant-Gar des in Yugo-
sla via 1918–1991 (2003). Жи ви у Бе о гра ду.

До налд Ен трим (Do nald An trim; 1958), аме-
рич ки пи сац, ди пло ми рао је на Уни вер зи те ту 
Бра ун. Пр ви ро ман Гла сај те за го спо ди на Ро бин-
со на за бо љи жи вот (Elect Mr. Ro bin son for a Bet ter 
World) об ја вио је 1993. го ди не, а на кон то га још 
два ро ма на, Сто ти ну бра ће (The Hun dred Brot-
hers, 1998) и Ве ри фи ка ци о ни ста (Ve ri fi ca ti o nist, 
2000). Пи ше ро ма не и крат ке при че. Пре да је на 
Уни вер зи те ту Ко лум би ја. Но си лац је Ма кар ту ро-
ве сти пен ди је од 2013. го ди не.

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.

Ели нор Ка тон (Ele a nor Cat ton; 1985, Лон дон, 
Он та рио, Ка на да), но во зе ланд ска књи жев ни ца, 
ро ђе на у Ка на ди. Ди пло ми ра ла је ен гле ски на 
Уни вер зи те ту Кен тер бе ри, а ма сте ри ра ла кре а-
тив но пи са ње на Уни вер зи те ту кра љи це Вик то-
ри је у Ве линг то ну. Об ја ви ла је два ро ма на: The 
Re he ar sal (2008) и The Lu mi na ri es (2013), за ко ји је 
до би ла „Бу ке ро ву на гра ду“, као нај мла ђа до бит-
ни ца икад. Жи ви у Оклан ду.

Мир ја на Фрау Ко лар ски (1987, Но ви Сад), 
ди пло ми ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но-
вом Са ду, на Од се ку за срп ску књи жев ност и је-
зик, где је тре нут но на ма стер сту ди ја ма. Пи ше 
про зу, по е зи ју и књи жев ну кри ти ку, ко ју је до 
са да об ја вљи ва ла у пе ри о ди ци и на ин тер нет 
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пор та ли ма. Је дан је од осни ва ча и уред ни ка сту-
дент ског елек трон ског ча со пи са за књи жев ност, 
умет ност и кул ту ру – „Ме ђу тим“. Ор га ни за тор је 
и мо де ра тор на књи жев ним ве че ри ма по све ће-
ним крат кој про зној фор ми, ко је ор га ни зу је гру-
па Про зак – про зно је зи ча ре ње, чи ји је осни вач. 
Жи ви у Но вом Са ду.

Вла ди мир Ј. Ко неч ни (1944, Бе о град), у САД 
је оти шао по чет ком се дам де се тих на док тор ске 
сту ди је. На уч ну ка ри је ру (по ред оста лог, до бит-
ник је Гу ген хај мо ве на гра де за на уч на ис тра жи-
ва ња и ре дов ни члан Ме ђу на род не ака де ми је 
за ин фор ма ти ку) гра дио је на кван ти та тив ној 
пси хо ло ги ји пра ва, пси хо фи зи о ло ги ји емо ци ја, 
ме ди цин ској пси хо ло ги ји и пси хо ло ги ји умет но-
сти. Ре дов ни је про фе сор екс пе ри мен тал не пси-
хо ло ги је на Уни вер зи те ту Ка ли фор ни ја у Сан 
Ди је гу (La Jol la) и на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Об ја вљу је дра ме, при по вет ке и по е-
зи ју, као и по ли тич ке тек сто ве. Пи ше на срп ском 
и не ко ли ко дру гих је зи ка. На срп ском је зи ку об ја-
вио је дра ме О не бу и бла ту (2010), по том књи гу 
Ау то би о гра фи ја: књи жев ни и ли ков ни екс пе ри-
мен ти 1986-2011. (2011), као и зби р ку по е зи је Ви-
дим: пе де сет ода бра них пе са ма (2013) и књи гу 
ода бра них и но вих при по ве да ка Атиф (2013). 
Имао је ви ше из ло жби фо то гра фи ја. Жи ви у Сан 
Ди је гу, Ам стер да му, Та ли ну и Бе о гра ду.

Игор Mаројевић (1968, Вр бас), пи ше ро ма не, 
при че, есе је и дра ме, пре во ди са шпан ског. Ро-
ма ни: Об ма на Бо га (1997), Два де сет че ти ри зи да 
(1998), Же га (2004), Шнит (2007), Пар тер (2009), 
Мај чи на ру ка (2011); књи ге при по ве да ка: Тра га чи 
(2001), Ме ди те ра ни (2006) и Бе о гра ђан ке (2014); 
књи га есе ја: Кроз гла ву (2012).

Сла ђан Ми ло ше вић (1978, Вра ње), ди пло-
ми ра ни је прав ник. Пи ше по е зи ју. Об ја вио је 
зби р ке пе са ма Ва здух у ша ци (2008) и Де мо фон-
тов крик (2013). До бит ник је На гра де „Ма ти ћев 
шал“. Жи ви у Бе о гра ду.

Ни ко ла Ора вец (1984, Но ви Сад), ди пло ми-
рао је фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. По е зи ју је обич но об ја вљи вао на 
сај ту www.bun do lo.org . Је дан је од уред ни ка збор-
ни ка Bun do lo of i ne 3 (2012). Ор га ни за тор је ве че ри 
по е зи је Po e ta ri um, у Но вом Са ду. Об ја вљи вао 
по е зи ју, кри ти ку, есе је и ин тер вјуе у пе ри о ди ци. 

За сту пљен је у збор ни ку До зу ба у вре ме ну (2014). 
До бит ник је пр ве на гра де на фе сти ва лу по е зи је 
Про тест у кул ту ри 2013. ко ји је ор га ни зо вао Po-
e zin. Уче ство вао је на Eu ro pean Po e try Slam Cham  pi-
on ship 2014 у Мал меу, Швед ска. Са гру пом Мрач-
на ко мо ра ра ди крат ке ви део при ка зе књи га, на 
ка на лу ко ји је по ста вљен на You tu be – https://
www.you tu be.co m/chan nel/UC7ujzw_P1L_9BtNE U-
wd ko Uw. Уре ђу је блог за са ти ру Pa ra docs – http://
ca so pi spa ra docs.blog spot.com/, на ко јем об ја вљу-
је и сво је тек сто ве. На истом бло гу, за јед но са 
стрип ау то ри ма Аљо шом То ми ћем и Јо ва ном 
Жив ко ви ћем ра ди сце на рио и текст за крат ке 
стри по ве. 

Ми ро слав Пе ли кан (1950, Де жа но вац, Хр-
ват ска), у За гре бу је за вр шио гим на зи ју и ап сол-
ви рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту. Од сре ди не 
се дам де се тих де лу је као сло бод ни но ви нар на 
пла ну кул ту ре (ли ков на умет ност и из да ва штво), 
са ра ђу ју ћи с днев ним ли сто ви ма и пе ри о ди ком. 
У истом пе ри о ду об ја вљу је про зу и по е зи ју у спе-
ци ја ли зо ва ним ча со пи си ма. За по слен је у Лек-
си ко граф ском за во ду Ми ро слав Кр ле жа.

Бо јан Ра је вић (1988, Цетињe), ди пло ми рао 
је на Сту диј ском про гра му за срп ски је зик и ју-
жно сло вен ске књи жев но сти Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Ник ши ћу. Ау тор је књи ге афо ри за ма 
Бро до град ња у бо ци (2015) и ко а у тор књи ге Ма-
ра тон на крат ке ста зе (2012). На гра ђи ван је за 
афо ри стич ко ства ра ла штво. Жи ви на Це ти њу.

Гор да на Рај њак (1987, Ср бо бран), ди пло ми-
ра ла је и ма сте ри ра ла 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, где је тре нут но по ха ђа док тор ске сту ди је. 
Пи ше на уч не ра до ве, огле де и кри ти ку. Жи ви у 
Но вом Са ду.

Бо јан Са вић Осто јић (1983, Бе о град), ау тор 
је књи га: Ства ра ње исти не (по е ма, 2003), Тро пу-
ће (пе сме, 2010), Але а то риј (есе ји, 2013), Сте ре-
о ра ма (по е ма, 2013), Је ре тич ки да тив (пе сме, 
2014). Осни вач је не за ви сних из да ња „Књи жу-
љак“ и уред ник Аго на, ча со пи са за са вре ме ну 
по е зи ју. Жи ви у Бе о гра ду као са мо стал ни пре-
во ди лац с фран цу ског.

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 
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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 нео-
бја 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).

Гер тру да Стајн (Ger tru de Stein; 1874, Але ге ни, 
Пен сил ва ни ја – 1946, Не ји на Се ни, Фран цу ска), 
аме рич ка књи жев ни ца ко ја је знат но до при не ла 
раз во ју мо дер не умет но сти и књи жев но сти. Ве ћи 
део жи во та про ве ла је у Фран цу ској. На ко ле џу 
Ред клиф сту ди ра ла је пси хо ло ги ју код Ви ли ја ма 
Џеј мса, а на кон сту ди ја 1897. про ве ла је ле то у Вудс 
Хо у лу где је сту ди ра ла ем бри о ло ги ју на Ma ri ne 
Bi o lo gi cal La bo ra tory, што је на ста ви ла на Ме ди цин-
ском фа кул те ту Уни вер зи те та „Џонс Хоп кинс“, 
али је 1901. на пу сти ла сту ди је без до би је не ди пло-
ме. Го ди не 1902. пре се ли ла се у Па риз, у вре ме 
вр хун ца умет нич ког оку пља ња на Мон пар на су. 
Об ја ви ла је сле де ћа де ла: Three Li ves (1909), Ten der 
But tons: ob jects, food, ro oms (1914), Ge o graphy and 
Plays (1922), The Ma king of Ame ri cans (на пи са но 
1906–1908, об ја вље но 1925) Fo ur Sa ints in Three 
Acts (ли бре то, 1929: му зи ку ком по но вао Вир џил 
Том сон, 1934), Use ful Know led ge (1929), How to Wri te 
(1931), The Au to bi o graphy of Ali ce B. To klas (1933), 
Lec tu res in Ame ri ca (1935), The Ge o grap hi cal Hi story 
of Ame ri ca or the Re la tion of Hu man Na tu re to the Hu-
man Mind (1936), Everybody’s Au to bi o graphy (1937), 
Pi cas so (1938), Pa ris Fran ce (1940), Ida; a no vel (1941), 
Wars I Ha ve Seen (1945), Re flec ti ons on the Atom 
Bomb (1946), Brew sie and Wil lie (1946), The Mot her 
of Us All (ли бре то, об ја вље но 1949: му зи ку ком по-
но вао Вир џил Том сон, 1947), Last Ope ras and Plays 
(1949), The Things as They Are (на пи са но као Q.E.D. 
1903., об ја вље но 1950), Pa tri ar chal Po e try (1953), 
Alp ha bets and Birt hdays (1957).

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-
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.

Ма рио Су шко (1941, Са ра је во), до пи сни је 
члан Хр ват ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти 
и ово го ди шњи до бит ник „Го ра но ва ви јен ца“. Ау тор 
је 32 пе снич ке зби р ке, укљу чу ју ћи Окви ре пам-
ће ња (2012), Fra ming Me mo ri es (Har bor Mo un tain 
Press, 2011) и Epi/Lo gos (er bac ce press, Ве ли ка Бри-
та ни ја, 2011). Ре дов ни је про фе сор Од се ка за ан-
гли сти ку на SUNY Nas sau Com mu nity Col le ge у 
Гар ден Си ти ју, Њу јорк.

Мар ко То шо вић (1989, Са ра је во), основ не 
сту ди је срп ске књи жев но сти и је зи ка за вр шио 
на Фи ло зоф ском Фа кул те ту у Но вом Са ду, тре-
нут но на ма стер сту ди ја ма срп ске књи жев но сти 
у Но вом Са ду. Кри тич ке при ка зе об ја вљу је у пе-
ри о ди ци.

Жар ко Тре бје ша нин (1950, Бе о град) је срп-
ски пси хо лог. Ди пло ми рао је, ма ги стри рао и 
док то ри рао на Од се ку за пси хо ло ги ју Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Бе о гра ду. Као аси стент-при-
прав ник за по слио се на Гру пи за пси хо ло ги ју на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу 1974. го ди не, да 
би на ред не го ди не пре шао на Фа кул тет за спе-
ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју (бив ши Де-
фек то ло шки фа кул тет) у Бе о гра ду, где и да нас 
ра ди. На пред ме ту Оп шта пси хо ло ги ја са пси хо-
ло ги јом лич но сти иза бран је 1982. за аси стен та, 
1990. за до цен та, 1992. за ван ред ног про фе со ра, 
а 1995. за ре дов ног про фе со ра. Та ко ђе пре да је 
Пси хо ло ги ју лич но сти на Учи тељ ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду. До са да је об ја вио де се так књи га и 



229

ви ше од сто ти ну на уч них и струч них ра до ва. За 
књи ге Пси хо а на ли за – ма ли лек си кон (1993) и 
Шта Фројд за и ста ни је ре као (1994) до био је 1995. 
На гра ду „Бо ри слав Сте ва но вић“ за на уч ни до-
при нос пси хо ло ги ји ко ју до де љу је Дру штво пси-
хо ло га Ср би је. До бит ник је и На гра де „Жи жа Ва-
сић“ за по пу ла ри за ци ју са вре ме не пси хо ло ги је 
(1983), као и На гра де „Ра до је До ма но вић“ (2002) 
ко ју до де љу је Удру же ње књи жев ни ка Ср би је за 
до при нос ту ма че њу са ти ре.

Ед Фол сом (Ed Fol som; 1947), про фе сор ен гле-
ске књи жев но сти на Уни вер зи те ту Ајовe (САД), 
до бит ник број них на гра да за ис так ну те ре зул та те 
у про фе со р ском ра ду. Ау тор је или ко а у тор не ко-
ли ко мо но гра фи ја и ви ше де се ти на на уч них ра-
до ва о Вол ту Вит ма ну. Од 1983. го ди не уре ђу је 
ча со пис Walt Whit man Qu a r terly Re vi ew, а уред ник 
је и се ри је пу бли ка ци ја по све ће них Вит ма ну (“Whit-
man Se ri es“) за из да ва ча Uni ver sity of Io wa Press. 
За јед но са проф. Ке ном Прај сом осми слио је и 
во ди ин тер нет стра ни цу Walt Whit man Ar chi ve 
(whit ma nar chi ve.org), ре по зи то ри јум при мар них 
и се кун дар них из во ра за про у ча ва ње Вит ма но вог 
де ла.

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 Бе о гра ду.

Мар сел Швоб (Mayer An dré Mar cel Schwob; 
1867, Ша вил крај Па ри за – 1905, Па риз), фран цу-
ски пи сац је вреј ског по ре кла. Фор мал но обра-
зо ва ње окон ча ва док то ра том из кла сич не фи-
ло ло ги је, сту ди ра ју ћи јед но вре ме и код чу ве ног 
Фер ди нан да де Со си ра. Стра сно се ба вио фран-
цу ским ар го ом и по е зи јом Фран соа Ви јо на и 
пру жио вред не при ло ге. Глав на су му де ла зби р ке 
при по ве да ка Дво стру ко ср це (Co e ur do u ble, 1891), 
Краљ са злат ном ма ском (Le roi au ma sque d’or, 
1892), Ми ми (Mi mes, 1893), Мо не ли на књи га (La li-
vre de Mo nel le, 1894), Деч ји кр ста шки по ход (La 
cro i sa de des en fants, 1896), Има ги нар не би о гра фи-
је (Vi es ima gi na i res, 1896). Са ра ђи вао је у број ним 
ча со пи си ма те пре во дио Шек спи ра, Де фоа, Вајл-
да, Де Квин си ја, Сти вен со на, са ко јим во ди пре-
пи ску и по чи јем је при ме ру оти шао на пу то ва ње 
у тро пе да на ђе ле ка за бо лест ко ја га је од не ла 
1905. Био је оже њен глу ми цом Мар га ри том Мо-
ре но ко ју је Сте фан Ма лар ме сво је вре ме но на-
звао Све том Му зом сим бо ли зма.




