
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. Жи ви у Сом-
бо ру.

Дра га на Бeлеслијин (1975, Но ви Сад), док-
то ри ра ла је на Од се ку за срп ску књи жев ност 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Кри тич-
ке и књи жев но и сто риј ске тек сто ве об ја вљу је у 
пе ри о ди ци. Об ја ви ла је сту ди ју Сте ри ји не па ро
ди је: ис ку ше ње (пост)мо дер ног чи та ња (2009), 
као и књи ге иза бра них књи жев них кри ти ка и 
есе ја Дан, кон текст, бр зи на ве тра (2010) и Пи
са ти да ље (2012). Жи ви у Но вом Са ду.

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! 

Ре не Ве лек (René Wel lek; 1903, Беч – 1995, Хам-
ден, Ко нек ти кат), че шко-аме рич ки ком па ра ти-
ста и књи жев ни кри ти чар и те о ре ти чар. За вр-
шио је ан гли сти ку и гер ма ни сти ку на Кар ло вом 
уни вер зи те ту у Пра гу. Био је ак ти ван у Пра шком 
лин гви стич ком кру гу, да би 1935. пре шао да пре-
да је на Шко ли за сла ви стич ке и ис точ но е вроп ске 
сту ди је. Го ди не 1939, еми гри ра у САД, и пр во пре-
да је на Уни вер зи те ту Ајо ве, а од 1946. на Јеј лу, 
где осни ва ка те дру за ком па ра тив ну књи жев ност. 
За јед но са Ости ном Во ре ном об ја вио је ка пи тал-
ну сту ди ју Те о ри ја књи жев но сти (The ory of Li te
ra tu re, 1948), а кру ном ње го вог ра да сма тра се 
осмо том на Исто ри ја мо дер не кри ти ке: 1750–1950 
(A Hi story of Mo dern Cri ti cism: 1750–1950; 1955–1992).

Ви толд Гом бро вич (Wi told Gom bro wicz; 
1904, Ма ло ши це, Пољ ска – 1969, Ванс, Фран цу-
ска), пољ ски књи жев ник. За вр шио је пра во у Вар-
ша ви и та мо за по чео прав ну ка ри је ру. У књи-
жев но сти је де би то вао збир ком но ве ла и гро-
теск них при ча Pa mi ęt nik z okre su do jr ze wa nia (1933, 
Успо ме не из пу бер те та), док је у елит ни круг 
пољ ске књи жев но сти ушао ро ма ном Ferdydur ke 
(1937; срп. пре вод Фер ди дур ке, Но лит, 1981). Го-
ди не 1939. пу ту је у Ар ген ти ну, где пре жи вља ва 
Дру ги свет ски рат, и да ље пи ше и оста је до 1963. 
Го ди не 1951. От по чи ње са рад њу са еми грант-
ским ме сеч ни ком „Кул ту ра“ ко ји је из ла зио у 
Па ри зу, у ко јем 1953. по чи ње об ја вљи ва ти свој 
Dzi en nik (срп. пре вод Днев ник 13, Про све та, 1985), 
ко ји пи ше до кра ја жи во та. Го ди не 1953. из дао 
је дра му Ślub (Вен ча ње), по том је усле дио са ти-
рич ни ро ман TransAtlantyk (1953; срп. пре вод 
ТрансАтлан тик, Ра дио Б92, 1994), а за тим ро ман 
Por no gra fia (1960; срп. пре вод Пор но гра фи ја, КОВ, 
1991). Го ди не 1963. је от пу то вао у Бер лин, и та мо 
на пи сао де ло Ber li ner no ti zen (1965). Гом бро вич 
1965. го ди не пи ше ро ман Ko smos, а 1966. де ло 
Ope ret ka (Ma la ope re ta). Ка сни је пу ту је у Фран цу-
ску, где упо зна је, од се бе мно го мла ђу, Ри ту Ла-
брос, те се же ни њо ме го ди не 1968, са мо го ди ну 
да на пре сво је смр ти.

Ми о драг Да ни ло вић (1981, Гор њи Ми ла но-
вац), ди пло ми рао је исто ри ју умет но сти на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. За ди плом ски 
рад Ауто пор тре ти ра не срп ске Мо дер не на гра-
ђен је 2008. го ди не на гра дом Спо мен-збир ке Па-
вла Бе љан ског. Фронт мен је во кал но-ин стру мен-
тал ног са ста ва Кра сни.

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.

KO JE KO
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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) и Аста по во (2009). Осим по е зи је об ја вио 
је и ве ли ки број есе ја, кри тич ких тек сто ва и пре-
во да 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), а за сту пље не су у ве ћем бро ју ан то ло ги-
ја. За збир ку пе са ма Аста по во до био је на гра ду 
Тре ћег тр га за по е зи ју.

Игор Ја вор (1988, Оси јек), тре нут но на док-
тор ским сту ди ја ма ком па ра тив не књи жев но сти 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше 
есе је, књи жев ну кри ти ку, по е зи ју и крат ку про зу. 
Пре во ди са ен гле ског и фран цу ског. Об ја вљу је 
у пе ри о ди ци. Жи ви у Но вом Са ду.

Ка јо ко Ја ма са ки (Kayoko Yama sa ki; 1956, Ка-
на за ва, Ја пан), ма ги стри ра ла је и док то ри ра ла 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, где да нас 
ра ди као ван ред ни про фе сор (ја пан ски је зик и 
књи жев ност). Об ја ви ла је збир ке пе са ма на ја пан-
ском и на срп ском ме ђу ко ји ма су Ba ra, mis hi ra nu 
ku ni (Ру жа, ту ђи на, 2001), Hi soyaka na asa (Скри
ве но ју тро, 2004), Ato su, shi zu ka na ta bi bi to (Атос, 
ти хи пут ник, 2008), Mio hayami (Убр за на во да, 
2010), Ро ди на, ubu su na (2004), Са нов ник, ре ка 
(2005), Олуј ни брег (2008). Пре ве ла је на ја пан ски 
де ла Д. Ки ша: Ра ни ја ди (1995), Ен ци кло пе ди ја 
мр твих (1999), Ба шта, пе пео (2009). Пре ве ла је 
на срп ски по е зи ју Та ни ка ве Шун та роа, Де те на 
сте пе ни шту (2007) и Ши ра и ши Ка зу ко, Ма ла 
пла не та (2010). До бит ни ца је го ди шње На гра де 
за пре вод на ино стра ни је зик за 1995/96. го ди ну 
(Срп ски P.E.N. цен тар); По вел је за из у зе тан до-
при нос пре во ђе њу срп ске књи жев но сти (УКПС, 
2011), По вел је Мо ра ве (УКС, 2011). Жи ви и ра ди 
у Бе о гра ду.

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 Ме ђу ти ма (me-
dju tim.org), он лајн ча со пи са за књи жев ност и 
кул ту ру. 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.

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 
Ауто би о гра фи ја: књи жев ни и ли ков ни екс пе ри
мен ти 1986–2011. (2011), као и збир ку Ви дим: пе
де сет ода бра них пе са ма (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.

Ми лош Кор дић (1944, Ко мо го ви на, Ба ни ја), 
шко ло вао се у Јо ша ви ци, Ко мо го ви ни, Пе три њи 
и За гре бу. Пи ше по е зи ју, про зу, кри ти ку и пу бли-
ци сти ку, а ба ви се и књи жев но шћу за де цу. Био 
је уред ник ви ше ли сто ва и ча со пи са. Об ја вио је 
сле де ће књи ге: по е зи ја – По сто ја ло јед но мо ре 
(1966), Спа вач чи стог сна (1968), Гру мен (1971), 
Одав де до ра та (1972), Ца праг (1976), Ди но са ур 
(1977), Из ре за но око (1982), Ди са ње ле да (1985), 
Ре за чи дра ме и кру ха (1989), На ја ва зи ме (1990), 
На сљед не пје сме (1992), Цр на биљ ка ја бу ка (1995), 
Сан о Бор хе су (1998), Иза бра не пје сме (1999), Ти хо 
при ста ја ње (2004); при че и при по вет ке – Ко ња
ник (1982), Ђа во лов ше стар (2001), Као тач ке у 
пра зни ни (2005), Про пу ште но (2005), као и не ко-
ли ко књи га за де цу. Жи ви у Бе о гра ду.

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 ку по е зи је (по е-
му) О те ло тво ри ме (2011). Пре во ди са ен гле ског 
је зи ка. Пи ше по е зи ју и крат ке при че. Уред ни ца је 
књи жев ног ча со пи са „Ко ра ци“. Жи ви у Кра гу јев цу.

Не бој ша Ма рић (1978), ди пло ми рао на Гру пи 
за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, ма стер из 
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обла сти мо дер не аме рич ке књи жев но сти и по-
пу лар не кул ту ре од бра нио на Гру пи за ан гли-
сти ку. Од 2007. до 2009. уред ник веб пор та ла за 
по пу лар ну кул ту ру Поп бокс. Об ја вљи вао пре-
во де (тек сто ве Џ. Хи лис Ми ле ра и Стен ли ја Фи-
ша) из обла сти те о ри је књи жев но сти у број ним 
књи жев ним ча со пи си ма. Пре вео и књи гу Еј дри-
ја на Пу ла Тра ге ди ја: са свим кра так увод (2011).

Ви ли јам Ме би јус (Wil li am Mo e bi us), про фе сор 
и шеф Од се ка за је зи ке, књи жев но сти и кул ту ре 
на Уни вер зи те ту у Ма са чу сет су, Ам херст. То ком 
осам го ди на оба вљао је функ ци ју пред сед ни ка 
Удру же ња од секâ и про грамâ за ком па ра тив ну 
књи жев ност (ADPCL), а иза бран је и за чла на са-
ве то дав ног од бо ра Аме рич ког дру штва за ком-
па ра тив ну књи жев ност (AC LA) од 2001. до 2005. 
го ди не. Об ја вљи вао је ра до ве о ре ла ци ја ма из-
ме ђу књи жев но сти, ви зу ел них умет но сти и му-
зи ке у ча со пи си ма Word & Ima ge, No te bo oks in 
Cul tu ral Analysis, Chil dren’s Li te ra tu re и др. Го сту ју ћи 
пре да вач на In sti tu te In ter na ti o nal Char les Per ra ult 
у Па ри зу, као и на уни вер зи те ти ма у Швед ској, 
Фин ској, Не мач кој и Бел ги ји. Пре во ди лац це ло-
куп ног де ла пе сни ка Фи ло де ма на ен гле ски (The 
Gre ek Ant ho logy, 1973) и Со фо кло вог Еди па на Ко
ло ну (An Ant ho logy of Gre ek Tra gedy, 1972). 

Рад ми ла Ме ча нин (1953, Ко тра жа код Чач-
ка), са мо стал ни умет ник, ди пло ми ра ла и ма ги-
сти ра ла ју го сло вен ску и оп шту књи жев ност на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре во ди са 
ру ског је зи ка, те о ри ју књи жев но сти, фи ло со фи-
ју, са вре ме ну про зу. До бит ник је ви ше пре во ди-
лач ких на гра да у Ср би ји. Жи ви у Бе о гра ду.

Ми лен ко Па јић (1950, Бе о град), про зни пи-
сац и ли ков ни умет ник. Сту ди рао је елек тро-
тех ни ку у Ско пљу, а оп шту књи жев ност у Бе о гра-
ду. До са да је об ја вио три де се так књи га: при че 
– Јед но став ни до га ђа ји (1982), При че од про зир
ног ва зду ха (1994), Ста ни ца при ча По же га (2002) 
и Имам при чу за те бе (2009); про за – пут у Ва
ви лон (1992), Умет ник у спа ва њу (1994), Ме ри лин 
чи та Улик са (1998); по е зи ја – Не де ља (2002); есе-
ји – Ла мент над ла ва бо ом (1998), Срп ски с му ком 
(2008), Гле чер у мре жи (2010); ро ма ни – Но ве би о
гра фи је (1987), При чи на и дру га књи га при чи на 
(1995), Же нид ба и аго ни ја (1997), Ме ри лин, ве чи ти 
сим бол стра сти (2004), Ра ди во је го во ри: ет но 
ро ман (2012). До бит ник је ви ше на гра да и за сту-
пљен je у број ним ан то ло ги ја ма. Жи ви у По же-

ги, а ра ди у До му кул ту ре у Чач ку као уред ник 
драм ског про гра ма и глав ни уред ник Ре ви је за 
кул ту ру „Арт 032“.

Ми хај ло Пан тић (1957, Бе о град), про зни 
пи сац, кри ти чар, уни вер зи тет ски про фе сор. У 
књи жев но сти је де би то вао по чет ком 80-их го-
ди на про шлог ве ка, да би до да нас об ја вио ви ше 
од че тр де сет књи га сту ди ја, есе ја, књи жев них 
кри ти ка и ан то ло ги ја, те осам књи га при ча. При-
че су му пре ве де не на два де се так је зи ка и увр-
ште не у мно ге ан то ло ги је и пре гле де код нас и 
у све ту. Од но ви јих де ла тре ба спо ме ну ти ка пи-
тал ну Ан то ло ги ју срп ске при по вет ке 13 (2005), 
по том ко лек ци ју Све при че Ми хај ла Пан ти ћа 14 
(2007), те при по ве дач ке збир ке Ово га пу та о 
бо лу (2007), При че на пу ту (2010) и Хо да ње по 
обла ци ма (2013).

На де жда Пу рић Јо ва но вић (1974, Бе о град), 
ма ги стар књи жев но сти. Об ја ви ла је збир ку по-
е зи је Во де (2006), а по ред по е зи је, пи ше есе је о 
пе сни ци ма, из у ча ва срп ску ме мо ар ску књи жев-
ност на док тор ским сту ди ја ма.

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-
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лих и нај пре сти жни је пољ ске на гра де „Тран с-
атлан тик“ за 2009. го ди ну. Жи ви у Бе о гра ду.

Дра ги ња Ра ма дан ски, пре во ди лац са ру-
ског и ма ђар ског је зи ка. Са ста ви ла пре вод ну 
ан то ло ги ју са вре ме не ру ске жен ске по е зи је. 
По ље ње ног про фе си о нал ног ин те ре со ва ња је 
те о ри ја пре во да (књи га есе ја Сне шко у тро пи
ма). Пре да је на Ка те дри за ру си сти ку у Но вом 
Са ду. 

Дра шко Ре ђеп (1935, Оси јек), књи жев ник, 
књи жев ни и ли ков ни кри ти чар, ан то ло ги чар, 
уред ник, пу бли ци ста... Док то ри рао је на те му 
„Ми сли и по гле ди Ми ро сла ва Кр ле же о ју го сло-
вен ској књи жев но сти“. Об ја вио је, из ме ђу оста-
лих, сле де ће књи ге: У тми ну за гле дан (1960), 
Но ви Сад град на ре ци (1964), Вој во ди на ста ра 
(1970), Сун ча ном стра ном Вој во ди не (1972), Да
нас и ов де, и још по не где: есеј о Ду ша ну Ма ти ћу 
(1973), Као пу то ва ње: на јед ном но во сад ском тр гу 
(1974), Вла да ви на фељ то на (1975), Иси до ра, она, 
она (1975), Ис ку ство за ви ча ја (1980), Ча ро ли ја 
обич ног: оглед о пе сни штву Ми ро сла ва Ан ти ћа 
(1982), Овај ужа сни но ви све мир: оглед о Ми ла ну 
Ко њо ви ћу (1985), Онај дру ги Бран ко: раз го во ри, 
пи сма, огле ди, Ми лош Цр њан ски (1985), Све ру же 
Ср би је: раз го во ри са Ма ти ћем (1985), Улеп ша ва
ње не ви дљи вог: ха ги о гра фи ја о Ми ро сла ву Ан ти
ћу (1988), Име Сре ма [или Цр њан ски, Ири жа нин 
такорећи] (1993), Ве ли ки пот пис: Ми лан Ко њо
вић (1994), Рап со ди ја ни шта ви ла: огле ди о Алек
сан дру Пе тро ви ћу (2001), Ми ну ли мрак: огле ди 
(2004), Има се (2004), Мен та ли тет, али као Вој во
ди на (2006), Ко јих не ма (2008), Срп ски се вер (2009), 
Ске ла ми ру је, Ази ја пу ту је (2011), Ти ка ло, ге ни је 
(2012). Жи ви у Но вом Са 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. 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) и П. С. (иза бра не пе сме, 2009). 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, као и не мач ке на гра де 
„Hu bert Bur da Pre is” 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.

Гер ман Са ду ла јев (Гер ман Ума ра ли е вич Са
ду ла ев; 1973, Ша ли, Че че но-Ин гу ше ти ја), ди пло-
ми рао је на Прав ном фа кул те ту Сан ктпе тер бур-
шког др жав ног уни вер зи те та. Жи ви и ра ди као 
адво кат у Санкт Пе тер бур гу. Пи ше про зу, пр ва 
књи га Ја, Че чен, об ја вље на му је 2006. Аутор је 
осам књи га у Ру си ји, пре ве ден је на ви ше је зи ка, 
ме ђу ко ји ма су не мач ки, ен гле ски и хр ват ски.

Бо јан Сам сон (1978, Оси јек), ди пло ми рао је 
срп ску књи жев ност и је зик на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Од 2004. био је по кре-
тач по ет ско-пер фор ма тив них гру па Фан та зу ка, 
Фан та зу ка Но ва и Фан та зу ка 3. Об ја вио збир-
ку по е зи је Su perblu es (2007). Ви ше го ди шњи ан-
га жман у Цен тру за но ву књи жев ност Нео лит 
за о кру жио је об ја вљи ва њем Збор ни ка но ве но-
во сад ске по е зи је Не што је у игри (2008). Об ја-
вљи вао је про зу и по е зи ју у ви ше ча со пи са. По-
вре ме но пи ше тек сто ве за рок бен до ве. Жи ви у 
Но вом Са ду.

Ђор ђе Д. Си би но вић (1964, Ша бац), ди пло-
ми рао је на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду, а ма-
ги стри рао на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те-
та Уни он у Бе о гра ду. Об ја вио је сле де ће књи ге: 
по е зи ја – Пре сто (1994), Пло до ви (1998), Не што 
по вер љи во (2004), На се ље бе лих ку ћа (2012); есе ји 
– Ту ђе ства ри (2000), Frem de sa hen (2000), За клон 
и дру ги есе ји (2003) и Сло ва цр ве на (2010); мо но-
гра фи је – Ius om ni bus, огле ди с прав ним по во дом 
(1996), Про тив прав ност – од ли ка кри вич ног и 
гра ђан ског ви да не пра ва (2006) и Про фе си ја адво
кат (2010). Пре во ђен је на не мач ки, ма ке дон-
ски, укра јин ски и ен гле ски је зик. До бит ник је 
на гра де „Ми ро слав Ан тић“ (2013). Жи ви и ра ди 
у Бе о гра ду.

Фјо дор Со ло губ (Фё дор Со ло гýб, ро ђен као 
Фё дор Ку зь мúч Те тéрни ков; 1863, Санкт Пе тер-
бург – 1927, Ле њин град), ру ски пе сник, при по ве-
дач, ро ма но пи сац, есе јист, пу бли ци ста, драм-
ски пи сац и књи жев ни пре во ди лац. При па дао 
је ску пи ни сим бо ли ста, под јед на ко зна ча јан као 
и Ле о нид Ан дре јев и Ва ле риј Бр ју сов. Ње го ва 
по е зи ја је пу на фан та сти ке и еро ти ке, али се у 
окви ри ма сим бо ли стич ке по е зи је ис ти че јед но-
став ним из ра зом и при сту пач но шћу. Гра ђа из 
ре ал но га све та спа ја се у њој с фан та стич ним 
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ви зи ја ма, ко је тај свет не ги ра ју. Као што је по е-
зи ја, та ко је и про за Фјо до ра Со ло гу ба пу на фан-
та сти ке. Гра ђа из ре ал но га све та спа ја се у њој с 
фан та стич ним ви зи ја ма. Со ло гу бо вљев стил и 
у ње го вим при ча ма је по ет ски.

Не бој ша Ћо сић (1958, Ива њи ца), ди пло ми-
рао је на Од се ку за ју го сло вен ску и оп шту књи-
жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. Об ја-
вио је књи ге при ча: При че о смр ти (1987), Ту ђе 
не бо (1991), Не са ни ца (1993), Уто пи је и пи ја ви це 
(1994), Де ца ве ле гра да (2005), Ра ђа ње пе сни ка 
(2011); као и ро ма не Лу ла (1999) и Бу ме ранг (2005). 
При ре дио је збор ник Све ти Са ва – ле ген де и при
че (са То ми сла вом То ши ћем, 1993) и хре сто ма-
ти ју Књи га о Све том Са ви (са Јо ва ном Пеј чи ћем 
и Ста ни шом Не ши ћем, 1996). Про за му је пре во-
ђе на на сло вач ки, сло ве нач ки и ру мун ски је зик. 
Жи ви у Бе о гра ду.

Пре драг Црн ко вић, пре во ди лац и пи сац. 
Пре вео 15 књи га са скан ди нав ских је зи ка и јед-
ну с ен гле ског, а об ја вио че ти ри ро ма на и јед ну 
збир ку при по ве да ка (за кључ но с ма јем 2012). 
Члан УКПС.

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) и Си стем (2011). Пи ше и 
књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Об ја вљи вао у 
до ма ћим и ре ги о нал ним ча со пи си ма. Жи ви у 
Бе о гра ду.

Фре де рик Џеј мсон (Fre de ric Ja me son, 1934), 
аме рич ки те о ре ти чар књи жев но сти и са вре ме-
не кул ту ре. У сво јим де ли ма осла ња се на тра-
ди ци ју за пад ног марк си зма, при том узи ма ју ћи 
у об зир зна чај не мо дер не као и тра ди ци о нал не 
не марк си стич ке иде је и кон цеп те. Ди пло ми рао 
је на Ха ве фор ду 1954, а док то рат је од бра нио 
на Јеј лу 1960. го ди не. Аутор је број них де ла из 
обла сти те о ри је књи жев но сти, од ко јих су код 
нас об ја вље на Марк си зам и фор ма: ди ја лек тич ке 
те о ри је књи жев но сти XX ве ка (1974) и У там ни ци 
је зи ка: кри тич ки при каз струк ту ра ли зма и ру
ског фор ма ли зма (1978). Из обла сти те о ри је кул-
ту ре нај у ти цај ни је су The Po li ti cal Un con sci o us, 
Nar ra ti ve as a So ci ally Symbo lic Act (1981) и Post
mo der nism, The Cul tu ral Lo gic of La te Ca pi ta lism 
(1991). Пре вод књи ге Ar cha e o lo gi es of the Fu tu re: 

The De si re Cal led Uto pia and Ot her Sci en ce Fic ti ons 
об ја ви ће у 2014. го ди ни ЈП „Слу жбе ни гла сник“.

То не Шкр ја нец (1953, Љу бља на), сло ве нач ки 
пе сник и пре во ди лац. Ди пло ми рао је со ци о ло-
ги ју на не ка да шњем Фа кул те ту за со ци о ло ги ју, 
по ли тич ке на у ке и но ви нар ство. На кон кра ћег 
слу жбо ва ња у про све ти, ско ро де сет го ди на ра-
дио је као но ви нар. Од 1990. го ди не, ра ди као 
ко ор ди на тор про гра ма у Кул тур ном умет нич-
ком дру штву „Фран це Пре ше рен“, где од са мог 
по чет ка 1994, ор га ни зу је Љу бљан ски фе сти вал 
по е зи је „Тр нов ски тер це ти“. Пе сме су му увр-
ште не у мно ге до ма ће и стра не ан то ло ги је са-
вре ме не сло ве нач ке по е зи је, и пре ве де не на 
мно ге свет ске је зи ке. По ред пи са ња по е зи је, 
та ко ђе и пре во ди, по себ но са вре ме ну аме рич ку 
књи жев ност, али и са срп ског и хр ват ског је зи ка.

Љу би ца Шљу кић Ту ца ков, ди пло ми ра ла је 
на Ка те дри за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи-
жев но сти Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду, а ма стер сту ди је за вр ши ла на Фа-
кул те ту ор га ни за ци о них на у ка Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду. Од 2012. уче ству је као спољ на са рад-
ни ца у ра ду про јек та Књи жен ство – те о ри ја и 
исто ри ја жен ске књи жев но сти на срп ском је зи ку 
до 1915. го ди не.

Љи ља на Шоп (1950, Бо сан ска Гра ди шка), 
ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Од 1976. Го ди не би ла је уред ни ца у 
„Књи жев ним но ви на ма“, а од 1994. го ди не глав-
на и од го вор на уред ни ца из да вач ке де лат но сти 
у „Срп ској ре чи“ и уред ни ца по је ди нач них из да-
ња у мно гим из да вач ким ку ћа ма ши ром зе мље. 
Од 1997. до 2000. го ди не би ла за ме ни ца Се кре-
та ра за кул ту ру и Се кре тар за ин фор ми са ње 
Скуп шти не гра да Бе о гра да. Од 2004. до 2007. 
го ди не би ла је др жав ни се кре тар у Ми ни стар-
ству кул ту ре и ме ди ја Ре пу бли ке Ср би је. Од 1974. 
об ја вљу је у књи жев ним ли сто ви ма и ча со пи си-
ма ма хом књи жев ну кри ти ку, есе је, пу то пи се, 
ко лум не... Аутор ка је шест књи га и ви ше од хи-
ља ду би бли о граф ских је ди ни ца у пе ри о ди ци. 
Књи ге: О на ив но сти и не ви но сти (1995), Ве ли ка 
шет ња (1997), Успон до смр ти (1999), Пи са ње уз 
ве тар (2002), Ек ста за с пред у ми шља јем (2003), 
Осло ње ни на пра зни ну (2009). До бит ни ца је на-
гра да „Ми лан Бог да но вић“, „Дра ги ша Ка ши ко-
вић“ и „Злат ни бе о чуг“. Жи ви у Бе о гра ду.




