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Давид Албахари (1948, Пећ), приповедач, 
ро мансијер, есејист, антологичар, преводилац 
са енглеског језика. Објавио је на српском језику 
(само прва издања): књиге прича и изабраних 
прича: Породично време (1973), Обичне приче 
(1978), Опис смрти (1982), Фрас у шупи (1984), Јед-
ноставност (1988), Пелерина (1993), Изабране 
приче (1994), Необичне приче (1999), Најлепше при-
че Давида Албахарија (2001), Други језик (2003), 
Сенке (2006), Сваке ноћи у другом граду (2008), 
Нема песма (2009), Књига о музици (са Жарком 
Радаковићем, 2013), Мале приче (2013); романи: 
Судија Димитријевић (1978), Цинк (1988), Кратка 
књига (1993), Снежни човек (1995), Мамац (1996), 
Мрак (1997), Гец и Мајер (1998), Светски путник 
(2001), Пијавице (2005), Марке (за младе, 2006), 
Лудвиг (2007), Брат (2008), Ћерка (2010) и Кон-
тролни пункт (2012); књиге есеја: Преписивање 
света (1997), Терет (2004), Дијаспора и друге ст–
вари (2008) и Људи, градови и штошта друго 
(2011); књиге за децу: Ема и јеж који нестаје (2008, 
са Душаном Петричићем), Ни дан без чуда (2010); 
књигу: Српске народне бајке (са Д. Великићем, 
О. Олтвањијем и Д. Тушевљаковићем и А. Гло-
вацки, 2012); монографске књиге: Давид Алба-
хари: Памтивек (2011), Давид Албахари (водич 
кроз поетички и интимни свет, 2012). Књижев-
не награде: НИН-ова награда за роман године, 
Андрићева награда за књигу прича, Награда 
„Станислав Винавер“, Награда „Бранко Ћопић“, 
Награда Народне библиотеке Србије за најчи-
танију књигу године, Награда града Београда, 
Виталова награда за књигу године. Међународ-
не књижевне награде: Награда „Балканика“, 
„Мост-Берлин“, „Стефан Митров Љубиша“ и „Ви-
леница“. Заступљен у бројним српским и свет-
ским антологијама и зборницима. Књиге су му 
преведене на осамнаест светских језика. Пре-
вео је на српски језик многа дела савремених 
британских, америчких, аустралијских, канад-
ских и израелских аутора. Члан је САНУ (ван рад-
ног састава). Од 1994. живи и ради у Калгарију у 
Канади.

Анђелко Анушић (1953, Градина на Сувој 
међи, БиХ), пише поезију, прозу, есеје, књижевну 
критику и публицистику. Објавио је 28 књига, 
од чега тринаест песничких, шест књига крат-
ких прича, три романа, књигу песама за децу и 
две књиге есеја, као и бревијар новинарско-пу-
блицистичких текстова. Добитник је више награ-
да, између осталих „Светозар Ћоровић“, „Печат 
вароши сремскокарловачке“, „Младен Ољача“ 
и др. Превођен је на енглески, француски, бугар-
ски, руски и македонски језик. Живи у Новом 
Саду.

Милета Аћимовић Ивков (1966, Богатић), 
дипломирао и магистрирао српску књижевност 
на Филолошком факултету у Београду. Пише пое-
зију, есејистику и књижевну критику. Објавио 
је збирку поезије Дно (1995), за коју је добио 
„Бранкову награду” и две књиге књижевнокри-
тичких текстова Свет и песма (2010) и Песничке 
загонетке (2011). Добитник је награде „Милан 
Богдановић” за књижевну критику. Ради као глав-
ни и одговорни уредник „Књижевног магазина“. 
Живи у Београду.

Драган Бабић (1987, Карловац), основне и 
мастер студије завршио на Одсеку за англисти-
ку Филозофског факултета у Новом Саду. Пише 
кратке приче и књижевну критику. Живи у Сом-
бору.

Лаура Барна (1964, Јазово у Банату), школо-
вала се у Сплиту и Београду. Објављује прозу и 
стручне радове из историје уметности од 1995. 
године. Објавила је следеће књиге: романи – Про-
товир (2003), Невоље господина Т. или сутерен 
(2005), Црно тело (2007), Моја последња главо-
боља (2008), Санаторијум под белим (2009), Ђор-
ђонеова клетва (2011) и Моја последња главобо-
ља (2012); монографија: Девет средњовековних 
манастира у Босни (2006/2007); књига есеја: 
Умет ност нема дефиницију (2007); збирке при-
ча: Дијалог о камену (2008), Четири елемента 
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(2009). За роман Црно тело освојила је награду 
„Мирослав Дерета“ 2007. године. Живи и ства-
ра у Београду.

Тихомир Брајовић (1962, Подгорица), ван-
ред ни професор на Катедри за српску књижев-
ност са јужнословенским књижевностима Фило-
лошког факултета у Београду. Бави се књижев-
ном критиком и теоријом књижевности. Објав-
љене књиге: Контроверзни метатекст (1992), 
Поетика жанра (1995), Речи и сенке (1997), Од ме-
тафоре до песме (1998), Теорија песничке слике 
(2000), Облици модернизма (2005), Идентично 
различито (2007), Кратка историја преобиља 
(2009), Заборав и понављање (2009), Фикција и 
моћ (2011), Компаративни идентитети (2012), 
Нарцисов парадокс (2013). Живи у Београду.

Сое Валдес (Zoé Valdés, 1959, Хавана, Куба), 
кубанска књижевница. Фи лолог по струци, из-
међу 1983. и 1988. радила је при организацији 
УНЕСКО и у Канцеларији за културу Републике 
Кубе у Паризу. Године 1988. вратила се на Кубу, 
где је учествовала у ликовном покрету, радила 
као сценариста и била помоћник директора ча-
сописа „Кубански филм“. Од 1995. живи у егзилу 
у Француској. Написала је двадесетак романа, 
пет збирки поезије, три књиге кратких прича и 
два дела у домену књижев ности за децу. За свој 
последњи роман, Жена која плаче (La mujer que 
llora) марта 2013. добила је награду „Аsorin“, јед-
но од најзначајнијих књижевних признања шпан-
ског говорног подручја. На српски језик до сада 
су преведене њене књиге Свакодневно ништа-
вило (Paideia, 1999), Кафе Носталгија (Et cetera, 
2006), Морске вучице (Et cetera, 2007) и Амбаса-
дорова кћи (КЦНС, 2013).

Александар Гаталица (1964, Београд), ди-
пломирао је Општу књижевност и теорију књи-
жевности, са старогрчким језиком у Београду. 
Објавио је романе Линије живота (1993; награ-
да „Милош Црњански“ и „Гиоргио ла Пира“ у Ита-
лији), Наличја (1995), Крај (2001), Еурипидова смрт 
(2002), Невидљиви (2008; награда „Стеван Сре-
мац“) и Велики рат (2012, НИН-ова награда), као 
и циклусе прича Мимикрије (1996), Век (1999; на-
граде „Иво Андрић“ и „Умберто Саба“ у Итали-
ји), Београд за странце (2004), Дијалог са опсенама 
(2006) и Дневник поражених неимара (2006), и 
књигу есеја Писац не станује овде (2013). Књиге 

и приповетке су му преведене на све важније 
европске језике. Живи у Београду.

Владимир Гвозден (1972, Нови Сад) ради као 
доцент на Одсеку за компаративну књижев-
ност на Филозофском факултету Универзитета 
у Новом Саду. Објавио је следеће књиге: Јован 
Дучић путописац: оглед из имагологије (2003), Чи-
нови присвајања: од теорије ка прагматици тек-
ста (2005), Књижевност, култура, утопија: огле-
ди (2011), Српска путописна култура 1914 -1940. 
(2011) и Nine Serbian Poets/Девет српских песника 
(антологија, 2012); уредио је Прегледни речник 
компаративне књижевности и културе (2011, за-
једно са Бојаном Стојановић-Пантовић и Мио-
драгом Радовићем) и приредио (заједно са Але-
ном Бешићем) темат „Поља“ посвећен В. Г. Зе-
балду (2011). Преводи са енглеског језика. Живи 
у Новом Саду.

Андраш Геревич (Gerevich András; 1976, Бу-
димпешта), по завршетку Филозофског факулте-
та будимпештанског универзитета Лоранд Етвеш, 
постаје стипендиста на Дартмаут колеџу у САД, 
а потом своју трећу диплому стиче на одсеку за 
сценарио британске Националне филмске и ТВ 
школе. До сада је објавио три збирке песама од 
којих је последњу, под насловом Пријатељи 
(Barátok), објавио 2009. године. Одабрани сти-
хови објављени су му и у енглеском, немачком, 
француском, бугарском и словеначком прево-
ду. Од његових дела настали су бројни награ ђи-
вани краткометражни играни филмови, пре све-
га уметнички анимирани филмови, а тренутно 
ради и на документарним филмовима. Његови 
позоришни комади приказивани су у пештан-
ским и лондонским позориштима. Објављује 
есе је, пише за новине, а преводи и песме, изме-
ђу осталих, Шејмаса Хинија и Френка О’Харе. На 
факултету држи курсеве креативног писања, у 
Лондону је уређивао књижевни програм за BBC, 
а у Мађарској је, између осталог, био и председ-
ник књижевног удружења Круг Атиле Јожефа 
(József Attila Kör).

Недим Гурсел (Nedim Gürsel; 1951, Газијан теп, 
Турска), турски писац и интелектуалац. Дипло-
мирао је модерну француску књижевност на 
Универзитету Сорбона, где је и докторирао са 
темом веза између савремене турске и фран-
цуске поезије. Предаје турску књижевност на 
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Високој школи за оријенталне језике у Паризу 
(INALCO). Руководилац је научноистраживачког 
пројекта посвећеног турској књижевности при 
Националном центру за научна истраживања 
Француске. Написао је више књига приповеда-
ка, неколико романа, путописа и књижевноисто-
ријских студија, међу којима су: Лето које је 
дуго трајало (Uzun Surmuş Bir Yaz, 1975), Књига о 
женама (Kadınlar Kitabı, 1975), Освајач (Boğaz ke-
sen, 1995), Јашар Кемал (Yaşar Kemal, 2000), Љубав 
после подне (Oğleden Sonra Aşk, 2002), Смрт на 
сунцу (Guneşte Olum, 2003), Прегршт света (Bir 
Avuc Dunya, 2003), Свет у сликама (Resimli Dunya, 
2004), Текстови из Париза (Paris Yazıları, 2004), 
Прва жена (İlk Kadın, 2004), Трагови и сенке (İzler 
ve Golgeler, 2005), Назим Хикмет – песник света 
(Dunya Şairi Nazım Hikmet), Побуњена књижевност 
(Başkaldıran Edebiyat, 2007), Сети се, Барбара (Ha-
tırla Barbara, 2009). Добитник је више књижев них 
награда у Турској и у свету – Награде Турског 
лингвистичког друштва (1976), Награде за мир 
„Абди Ипекчи“ (1986), Награде слободе Францу-
ског ПЕН-а (1986), Награде за приповетку „Хал-
дун Танер“ (1987), Златнa плакете Струшких вече-
ри поезије (1992), Награде за приповетку Ra dija 
Frans internasional (1992), Ордена књижевног ви-
теза владе Републике Француске (2004), Награде 
за братство у свету „Мевлана“ (2009). За роман 
Алахове кћери добио је Награду за слободу ми-
сли и изражавања 2009. године, коју додељује 
Заједница издавача Турске.

Бранислав Живановић (1984, Нови Сад), ди-
пломирао је на Одсеку за компаративну књи-
жевност Филозофског факултета у Новом Саду. 
Пише поезију и књижевну критику. Објавио је 
књигу поезије Погледало (2010), за коју је добио 
„Бранкову награду“ и Црно светло (2012). Живи 
у Новом Саду.

Милош Јоцић (1988, Нови Сад), тренутно на 
докторским студијама српске књижевности и 
језика на Филозофском факултету у Новом Саду. 
Један од уредника и оснивача Међутима (medju-
tim.org), онлајн часописа за књижевност и кул-
туру. Један од уредника и покретача Zing!-a 
(e-zing.tk), сајта посвећеног курсу креативног пи-
сања прозе на Филозофском факултету у Новом 
Саду. Кратку прозу и поезију објављује на лич-
ним сајтовима.

Бојана Ковачевић Петровић (1971, Зрења-
нин), дипломирала је и магистрирала шпански 
језик и хиспанске књижевности на Филолошком 
факултету у Београду. Ради у Српском народ-
ном позоришту у Новом Саду, као уредница за 
информисање и односе с јавношћу. Превође-
њем са шпанског и енглеског језика почела да 
се бави још у студентским данима. Превела је 
дела Карлоса Фуентеса, Едуарда Мендосе, Ерне-
ста Сабата, Марија Варгаса Љосе, Сое Валдес... 
као и петнаестак позоришних комада и велики 
број филмова холивудске продукције. Одабрала 
је, приредила и већим делом превела двотом-
ну антологију хиспаноамеричке приче Вечита 
смрт од љубави јача (2011, 2012), којом је обухва-
ћено педесет писаца Јужне и Средње Америке. 
Члан је Удружења књижевних преводилаца 
Србије.

Арпад Колар (Kollár Árpád; 1980, Сента), пе-
сник, преводилац, критичар. До сада је објавио 
две збирке песама: На пример, канап (Például a 
madzag, 2005) и Не у Сарајеву (Nem Szarajevóban, 
2010). Песме су му превођене на немачки, срп-
ски, хрватски, румунски и пољски. Нашао је ме-
сто у бројним антологијама поезије. Преводи 
пре свега српску и хрватску поезију и прозу, до 
сада су му објављена две самосталне књиге пре-
вода. Докторске студије завршио је на Универ-
зитету у Сегедину, а тема истраживања била му 
је песничка делатност Ота Толнаија. Председник 
је Савеза Младих Писаца, а добитник је Фалуди-
јеве награде, Сиверијеве награде и Књижевне 
Стипендије Мориц Жигмонд.

Денеш Крушовски (Krusovszky Dénes; 1982, 
Дебрецин), песник, критичар, уредник, књижев-
ни преводилац. Студије је започео 2000. године 
на одсеку за мађарски језик Филозофског фа-
култета Универзитета Лоранд Етвеш у Будимпе-
шти, а потом је био студент и на одсеку за ком-
паративну књижевност од 2003, те на одсеку за 
естетику од 2004. године. Био је један од осни-
вача Групе Телеп између 2005. и 2009. Уредник 
је часописа „Ex Symposion“ и Серије о светској 
књижевности удружења Круг Атиле Јожефа. Ра-
нија дела: Сва моја имена (Az összes nevem, 2006), 
Како изгледа покварити се (Elromlani milyen, 2009), 
Сувишна обала (A felesleges part, 2011). Неке од 
награда: Стипендија Мориц Жигмонд (2008), При-
ма Јуниор (мађарска књижевност, 2008), Књи-
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жевна награда Артисјус (2010), Награда Атила 
Јо жеф (2012).

Габор Ланцкор (Lanczkor Gábor; 1981, Секеш-
фехервар), одрастао је у Сомбатхељу. Факултет 
је завршио у Будимпешти, док је доста времена 
провео у Љубљани, Риму и Лондону. Тренутно 
живи у Сегедину. Пише песме, прозу и есеје, а 
пре води са јужнословенских језика. Добитник је 
награда: Атила Герец, Ђерђ Фалуди и Јуниор При-
ма. Дела су му превођена на више језика. Збир ке 
песама: Чисти ум (A tiszta ész, 2005), Бела књи га 
песама (Fehér daloskönyv, 2007), Назад у Лон дон 
(Vissza Londonba, 2008). Проза: Наш насушни да-
нас (A mindennapit ma, 2010).

Даниела Либ (Lieb) је архивистикиња у 
Theater Federatioun и надлежна за пројекат „The-
aterarchiv Luxemburg“. Паралелно са својим про-
фесионалним активностима тренутно апсолвира 
мастер студије на тему Луксембурга на Универ-
зитету Луксембург.

Наталија Лудошки (1966, Перлез), књижев-
ност је завршила на Филозофском факултету у 
Новом Саду, где је магистрирала („Књижевна 
критика у делу Слободана Јовановића“) и док-
торирала („Књижевнокритичко и научно дело 
Младена Лесковца“). Објавила је књиге Слобо-
дан Јовановић као књижевни критичар (2008) и 
О Младену Лесковцу: огледи, чланци, преписка 
(2011). Методичке радове, књижевнокритичке 
и књижевноисторијске огледе објављује у пе-
риодици. Запослена је у Зрењанинској гимна-
зији. Живи у Новом Саду.

Јован Љуштановић (1954, Пријепоље), на 
Филолошком факултету у Београду године од-
бранио докторску дисертацију на тему „Поети-
ка модерног и српска поезија за децу од 1951. до 
1971. године“. Професор је Високе школе стру ков-
них студија за образовање васпитача у Новом 
Саду. Предаје књижевност за децу и методику 
развоја говора. Главни и одговорни уредник ча-
сописа за књижевност за децу „Детињство“.  Обја-
вио је следеће књиге: Дечји смех Бранислава 
Нушића (2004), Црвенкапа грицка вука (2004), 
Бри сање лава (2009), Књижевност за децу у огле-
далу културе (2012). Приредио књиге: Изабрана 
дела Бранислава Нушића (1998) и Принцеза лута 
замком, Теоријска мисао о књижевности за децу 

у окриљу Змајевих дечјих игара (2009) и Брани-
слав Нушић, Антологијса едиција „Десет веко-
ва српске књижевности“ (2012). Живи у Новом 
Саду.

Неда Мандић (1972, Суботица), професор 
енглеског језика и преводилац стручних и науч-
них текстова. Студирала енглески језик и књи-
жевност на Филолошком факултету у Београду, 
где је завршила и мастер студије. На другој го-
дини докторских студија на Филолошком факул-
тету, Београд. Преводи са енглеског и италијан-
ског језика. Објавила је роман Чувари севера 
(2009).

Мирјана Маринковић (1965) ради као про-
фесор на Катедри за оријенталистику Филоло-
шког факултета у Београду. Бави се класичном 
и савременом турском књижевношћу, општом 
и културном историјом Турака, османистиком и 
књижевним превођењем са турског језика. Обја-
вила је три књиге, шест књига превода, више 
научних студија и чланака и приредила једну 
књигу турске архивске грађе. Живи и ради у 
Београду.

Мирјана Мариншек Николић, књижевница 
и визуелна уметница. Дипломирала је на Бео-
градском универзитету, а студирала је уметност 
и књижевност, на Универзитету Охајо, САД. Ма-
гистрирала је на Државном универзитету Оха ја. 
Докторирала је на математици и информатици 
на Београдском универзитету. Пише за водеће 
часописе из уметности и књижевности, као и за 
Културни додатак „Политике”. Њен књижевни 
опус обухвата књижевне есеје, огледе из ликов-
не уметности, романе и путописе. Објављене 
књиге: Путогледи (2004), Три Фриде (2006), Танго 
за Евиту (2007), Панонски триптих – Огледи о 
Добровићу, Крлежи, Вазарелију (2009), Снохвати 
о летењу (2011) и Тај мали биоскоп у нашим гла-
вама (2012). Живи и ради у Београду.

Милица Маркић (1966, Београд), преводи 
књижевност с пољског језика. Дипломирала на 
Катедри за полонистику Филолошког факултета 
у Београду 1991. године. Радила је у издавачким 
кућама „Нолит“ и „Клио“. Члан Удружења књи-
жевних преводилаца од 2004; статус слободног 
уметника од 2009. године. Преводи пољску про-
зу, поезију и есејистику. Најзначајнији преводи: 
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У пустињи и прашуми Хенрика Сјенкјевича, Љу-
бав и одговорност Карола Војтиле, Бегуни Олге 
Токарчук, Гулаш од турул птице Кшиштофа Вар-
ге, На путу за Бабадаг Анџеја Стасјука, Трансат–
лантик Витолда Гомбровича.

Ивана Митровић (1990, Смедерево), дипло-
мирала је компаративну књижевност са теори-
јом књижевности на Филозофском факултету у 
Новом Саду и тренутно је на мастер студијама.

Марио З. Немеш (Nemes Z. Márió; 1982, Ajka), 
песник, критичар. Објављује текстове о ликов-
ној уметности, књижевности и филму. Прву збир-
ку песама објавио је 2006. под насловом При-
годна објашњења о месу (Alkalmi magyarázatok a 
húsról). Један је од оснивача Групе Телеп. 2009. 
добија Књижевну Стипендију Мориц Жигмонд. 
Његова друга књига објављена је крајем 2010. 
под насловом Боксит (Bauxit). Студент је на док-
торским студијама филозофије на будимпе штан-
ском универзитету Лоранд Етвеш. Области ис-
траживања су му филозофска антропологија и 
антрополошка естетика. Живи у Будимпешти.

Роланд Орчик (1975, Стари Бечеј), пише пое-
зију, есеје, критике, студије и преводи јужносло-
венске књижевности на мађарски језик. Орга-
низатор Шинобус фестивала шверца културе, 
уредник часописа „Tiszatáj”. Досад је објавио три 
песничке збирке: Заштита од корозије (Rozs-
damaró, 2002), Месецу, Лицем (Holdnak, Arccal, 
2007), Скинути Малер (Mahler letöltve, 2011; срп-
ски превод „Трећи Трг“, 2012). Од 1992. живи у 
Сегедину (Мађарска).

Иван Павичић (1986, Вршац), апсолвент је 
на одсеку за мађарски језик и књижевност Фи-
лолошког факултета у Београду, а као стипен-
диста владе Републике Мађарске годину дана 
провео је на стручном усавршавању на одсеку 
за хунгарологију Института Балаши (Balassi Inté-
zet) у Будимпешти. Преводи са мађарског и живи 
у Вршцу.

Ђорђе Писарев (1957, Визић), дипломирао 
је књижевност на Филозофском факултету у Но-
вом Саду. Ради у „Дневнику”. Објавио је збирке 
прича Књига господара прича (1985), Мики Ше-
пард: Страшне приче (1990), Посланице из Новог 
Јерусалима (1996, изабране приче), Бесмртници 

(2002, изабране и нове приче) и Велика очекива-
ња (2012); есеје Пред вратима раја (2002); романе 
Мимезис мимезис романа (1983), Књиге народа 
Лутака (1988), Готска прича (1990), Ковчег (1992), 
Пописујући имена ствари (1995), Завера бли зна-
киња (1999), Под сенком змаја (2001), У срцу гра-
да (2004), Поноћ је у соби успомена (2005), А ако 
умре пре него што се пробуди? (2009) и На стази 
суза (2010). Лауреат је награда „Лаза Костић“, 
„Стеван Пешић“, Награде Друштва књижевника 
Војводине за књигу године и Награде Покра јин-
ског фонда културе за најбољу књигу године, 
као и награде Фондације „Борислав Пекић“. Живи 
у Новом Саду.

Анико Полгар (Polgár Anikó; 1975, Вагшеје), 
песникиња, књижевна преводитељка, истори-
чарка књижевности. Живи у Дунасердахељу. За-
вршила је одсек за мађарски, латински и старо-
грчки на Универзитету Comenius у Братислави. 
Доцент је Института за мађарски језик и науку 
о књижевности Универзитета Константин Фило-
зоф у Њитри. Самосталне збирке песама: Тројо, 
ти сломљени ораху (Trója, te feltört dió, 2009), Ар-
хеологиња у штиклама (Régésznő a körömcipő-
ben, 2009). Преводи: Филострат, Крила Ероса (Erosz 
szárnyai), Старогрчка љубавна писма (Ógörög 
szerelmes levelek, 2008), Михаљ Грегуш, При руч-
ник из естетике (Greguss Mihály: Az esztétika ké-
zikönyve, превод 2000). Заједнички преводи: Мар-
ко Фабије Квинтилијан, Беседништво (2008); Кућа 
миришљавих крема. Бисери средњовековне ла-
тинске поезије (A középkori latin költészet gyöngy-
szemei, превод са Золтаном Чехијем, 2001).

Викторија Радич (Radics Viktoriá; 1960, Сом-
бор), након завршених студија на Катедри за 
мађарски језик и књижевност у Новом Саду, 1983. 
године, трајно се настањује у Будимпешти. У пе-
риоду од 1999. до 2003. године радила је као лек-
тор за мађарски језик на Катедри за хунгароло-
гију Филолошког факултета у Београду, где је, 
поред осталог, скупљала и грађу за своју моно-
графију о Данилу Кишу. Ради као слободан умет-
ник: у мађарској књижевној периодици објави-
ла је неколико прича, есеја, приказа и критика. 
Преводи углавном савремену српску и хрватску 
прозу: Иво Андрић, Борислав Пекић, Исидо ра 
Секулић, Данило Киш, Мирко Ковач, Филип Да-
вид, Дубравка Угрешић, Јовица Аћин, Михајло 
Пантић, Владимир Арсенијевић, Ненад Величко-
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вић... У једно од њених најзначајнијих преводи-
лачких остварења спада превод дела Радомира 
Константиновића, Филозофија паланке. Објавила 
je монографијu Данило Киш: живот, дело и бре-
вијар (2005).

Виктор Радоњић (1973, Београд), објавио 
је збирке песама: Надир (2002), Тмина и сребро 
(2004), Екологија фразе (2005), Жвакање амалгама 
(2011) и роман Прозор у зид (2010). Живи у Бео-
граду.

Драгиња Рамадански, преводилац са руског 
и мађарског језика. Саставила преводну анто-
логију савремене руске женске поезије. Поље 
њеног професионалног интересовања је тео-
рија превода (књига есеја Снешко у тропима). 
Предаје на Катедри за русистику у Новом Саду. 

Бојан Савић Остојић (1983, Београд), дипло-
мирао је француски језик и књижевност на Фило-
лошком факултету у Београду. Мастер студије из 
компаративне књижевности завршио је у Ници. 
Сарађује са издавачким кућама као слободни 
преводилац. Аутор је бројних темата о францу-
ској књижевности XX века, заступљених у књи-
жевној периодици (Филип Жакоте, Жак Дипен, 
ОуЛиПо, Ремон Русел, Антонен Арто). Један је од 
уредника књижевног часописа Агон. Аутор књи-
га поезије: Стварање истине (2003), Тропуће 
(2010) и Стереорама (2012). Живи у Београду.

Јанош Сеге (Szegő János, 1982), студирао је 
естетику и мађарски језик на Католичком Уни-
верзитету Петер Пазмањ у Будимпешти. Од 2003. 
године редовно објављује своја дела у часопи-
сима и на интернету. Раније је био уредник књи-
жевног портала Litera.hu, а тренутно је уредник 
издавачке куће Magvető Kiadó. Члан је председ-
ништва удружења Круг Атиле Јожефа (JAK).

Беким Сејрановић (1972, Брчко), средњу по-
морску школу, смер наутика, завршио је у Рије-
ци 1989. године, а магистрирао је јужнославен-
ске књижевности 1999. на Универзитету у Ослу. 
Радио је као лектор, судски тумач за норвешки, 
учитељ норвешког за странце, поштар, грађе-
вински радник, поморац. Објавио је: збирке крат-
ких прича: Фасунг (2002) и Сандале (2013); рома-
не: Нигдје, ниоткуда (2008) и Љепши крај (2010). 
Превео је десетак књига с норвешког на босан-

ски / хрватски/ српски. За роман Нигдје, ниотку-
да добио је награду „Меша Селимовић“ за најбо-
љи роман издат у БиХ, Хрватској, Србији и Црној 
Гори у 2008. години. Књиге су му преведене на 
неколико страних језика. Живи и ради у Љуб-
ља ни, Ријеци, Брчком, Ослу, Старом граду (на 
отоку Хвару).

Срђан Срдић (1977, Кикинда), дипломирао 
је на Катедри за општу књижевност и теорију 
књижевности на Филолошком факултету у Бео-
граду. Један је од победника конкурса за нај-
бољу необјављену причу интернет сајта www.
bestseler.net, а добитник је и прве награде за про-
зу на конкурсу зрењанинског часописа „Улазни-
ца“ (2007), стипендије Фонда „Борислав Пе кић“, 
те награда „Биљана Јовановић“ и „Едо Будиша“. 
Објавио је романe Мртво поље (2010) и Сатори 
(2013), као и збирку прича Еспирандо (2011).

Џорџ Стајнер (George Steiner; 1929, Pariz), 
го дине 1940. се са породицом преселио у САД. 
Школовао се у Паризу и Њујорку, а студирао је 
у Чикагу, затим на Харварду и Оксфорду. Радио 
је на Принстону и Кембриџу, а затим је предавао 
енглеску и компаративну књижевност на Женев-
ском универзитету, компаративну књижевност 
на Оксфорду и поезију на Харварду. Написао је 
Tolstoy or Dostoevsky  (1958), The Death of Trage-
dy (1961), In Bluebeard’s Castle: Some Notes Towards 
the Redefinition of Culture (1971), After Babel (1975), 
The Portage to San Cristobal of AH  (1981), Proofs 
and Three Parables (1992), Errata: an Examined Life 
(1997), Grammars of Creation (2001) и многа друга 
дела која укључују есеје, студије, монографије, 
али и поезију и прозу. Живи у Кембриџу, у Енгле-
ској.

Предраг Станковић (1963, Лесковац), про-
фесор је латинског и француског у лесковачкој 
Гимназији. Писао је за „Нашу реч“, „Градину“ и 
„Think Tank“. Објавио збирку прича Игра с крти-
цама (2010).

Мерал Тарар Тутуш (1966, Лудвигсбург, Не-
мачка), студије германистике завршила на Фи-
лолошком факултету универзитета у Београду. 
Бави се књижевним превођењем од 2004. годи-
не. Објављени различити преводи са немачког 
на српски језик, претежно из области религије, 
теологије, филозофије... Од новембра 2010. го-



дине члан Управног одбора и председница Од-
бора за међународну сарадњу и Београдске пре-
водилачке сусрете у Удружењу књижевних пре-
водилаца Србије. Бави се такође консекутивним 
и симултаним превођењем. 

Мирољуб Тодоровић (1940, Скопље) је осни-
вач и теоретичар српског (југословенског) нео-
авангардног стваралачког покрета сигнализам. 
Дипломирао је на правном факултету у Београ-
ду. Радио је као новинар, професор у средњој 
школи, секретар редакције, уредник часописа 
и саветник за међурепубличку и међународну 
културну сарадњу у Министарству културе Ре-
публике Србије. Године 1982. је отишао у пен-
зију и у потпуности се посветио књижевном и 
уметничком раду. Поезија, есеји и интерме-
дијални радови Мирољуба Тодоровића 
објављивани су на више језика у антологијама, 
зборницима, каталозима, листовима и часопи-
сима у Европи, Северној и Јужној Америци, 
Аустралији, Јужној Кореји и Јапану. Као умет-
ник, имао је дванаест самосталних изложби и 
излагао је на преко шест стотина колективних 
међународних изложби цртежа, колажа, визу-
елне поезије, мејл-арта и концептуалне умет-
ности. Објавио је преко педесет књига поезије 
и још четрдесетак књига прозе, есеја, полеми-
ка и др. Добитник је више награда и признања 
за свој рад, између осталог „Павле Марковић 
Адамов“, „Оскар Давичо“, „Тодор Манојловић“, 
Вукову награду и др.

Олга Токарчук (Оlga Тokarczuk; 1962, Суле-
хов, Пољска), спада у ред најистакнутијих са-
времених пољских прозаиста и есејиста. Пси-
холог је по професији. Добитница је престиж-
них књижевних награда: награде Пољског уд-
ружења издавача, награде фондације Кошцел-
ских, пасоша листа „Политика“, награде Махи-
нера, Шлеске награде за културу 2003; више 
пута номинована је за награду NIKE и три пута 
победила је на плебисциту читалаца Газете Ви-
борце. Дебитовала је 1989. песничком збирком 
Градови у огледалима (Miasta w lustrach), а вели-
ки успех доноси јој први њен роман У потрази 
за Књигом (Podróż ludzi Księgi, 1993), којим је 
стекла признање и критике и читалачке публи-
ке. Следи роман Ерна Елцнер (Е. Е., 1995), а по-
том Правек и друга времена (Prawiek i inne czasy, 
1996), збирка приповедака Ормар (Szafa, 1997), 

роман Дневна кућа, ноћна кућа (Dom dzienny, 
dom nocny, 1998), збирка приповедака Свирка 
на много бубњева (Gra na wielu bębenkach, 2001), 
роман Бегуни (Bieguni, 2007). Живи и ствара у 
Крајанову, маленом месту у Судетима.

Весна Тријић (1975, Краљево), дипломира-
ла је српску књижевност и језик са општом књи-
жевношћу на Филолошком факултету у Београ-
ду. Од пролећа 2001. године пише новинску 
критику за дневни лист „Блиц“. Објављује кри-
тичке приказе и есеје у књижевним листовима 
и часописима. Добитница је награде „Милан 
Богдановић“. Живи у Земуну.

Владимир Хаџи-Танчић (1975, Ниш), завр-
шио је Учитељски факултет у Јагодини. Пише при-
че. Објављује у часописима „Летопис матице 
српске“, „Акт“, „Наш траг“, „Градина“, као и у ли-
стовима „Политика“, „Књижевни лист“ и „Народ-
не новине“. Превођен је на немачки језик. Награ-
ђиван је за кратку причу. Живи у Нишу и ради 
као учитељ.

Ото Хорват (1967, Нови Сад), студирао у 
Новом Саду, Ерлангену и Берлину. Пише и прево-
ди поезију са мађарског, немачког и италијан-
ског језика. Објављене књиге:, Где нестаје шума 
(1987. – „Бранкова награда”), Горки листови (1990), 
Згрушавање (1990), Фотографије (1996), Канада. 
Gedichte (1999), Дозвола за боравак (2002), Путо-
вати у Олмо (2008 – награда „Мирослав Антић”), 
Изабране & нове песме (2009). Песме у антоло-
гијама (избор): Цртеж који капље (Алманах нове 
војвођанске поезије, 1988), Die neuen Mieter. Frem-
de Blicke aufein vertrautes Land (Hrsg. I. Mickiewicz. 
2004), Звезде су лепе, али немам кад да их гледам 
(Антологија српске урбане поезије, 2009). Пре-
води (књиге): Ханс Магнус Енценсбергер: Јанош 
Пилински: Кратер (1992. – Награда Друштва књи-
жевника Војводине “Превод године”), Ото Фењ-
веши: Анђео хаоса (2009), Последњи поздрав 
астронаутима (2010). Живи и ради у Фиренци.

Марјан Чакаревић (1978, Чачак), дипломи-
рао је и завршио мастер студије из српске и свет-
ске књижевности на Филолошком факултету 
у Београду. Објављене књиге поезије: Исечци 
(1997), Параград (1999) и Систем (2011). Пише и 
књижевну критику и есејистику. Објављивао у 
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домаћим и регионалним часописима. Живи у 
Београду.

Жужа Чобанка (Csobánka Zsuzsa; 1983, Миш-
колц), на Универзитету Лоранд Етвеш заврши-
ла је за професора мађарског језика, на Факул-
тету драмских уметности за драмског педагога, 
а од 2010. је студент на докторском програму о 
теорији одгоја такође на Универзитету Лоранд 
Етвеш, где јој је главна област истраживања пре-
давање савремене књижевности на часовима 
ма ђарског језика. Од 2005. редовно објављује 
пе сме, новеле и критике у познатим часописи-
ма. Дела су јој Бог (Bog, 2009), У мене прст (Belém 
az ujját, 2011), Хладни греси (Hideg bűnök, 2011), 
Ско ро Аушвиц (Majdnem Auschwitz, 2013).

Угљеша Шајтинац (1971, Зрењанин), драм-
ски писац, приповедач, романсијер. Дипломи-
рао је на Факултету драмских уметности у Бео-
граду, одсек Драматургија. Од 2005. предаје дра-
матургију на Академији уметности у Новом Саду. 
Добитник је књижевних награда „Биљана Јова-
новић“ и Виталова награда и три награде за сце-
нарио (Нови Сад, Врњачка Бања и Варшава). За 
драму Хадерсфилд добио је награду „Јован Сте-
рија Поповић“ за најбољи савремени драмски 
текст на Стеријином позорју (2005). Објавио је ро-
мане Чуда природе (1993), Нада станује на крају 
града (2002), Вок он! (2007) и Сасвим скромни да-
рови (2011); роман за децу Ветрушкина ледина 
(2006); књигу прича Чемер (1997) и драме Рекви-
зитер (1999), Право на Руса (2001), Говорите ли 
аустралијски? (2002), Hudersfiled (2005), Банат 

(2007), Ветрушкина ледина (2008) и Лепет мојих 
плућних крила (2009). Живи у Зрењанину.

Љиљана Шоп (1950, Босанска Градишка), ди-
пломирала је на Филолошком факултету у Бео-
граду. Од 1976. Године била је уредница у „Књи-
жевним новинама“, а од 1994. године главна и 
одговорна уредница издавачке делатности у 
„Срп ској речи“ и уредница појединачних изда-
ња у многим издавачким кућама широм земље. 
Од 1997. до 2000. године била заменица Секре-
тара за културу и Секретар за информисање 
Скупштине града Београда. Од 2004. до 2007. го-
дине била је државни секретар у Министарству 
културе и медија Републике Србије. Од 1974. 
објављује у књижевним листовима и часописи-
ма махом књижевну критику, есеје, путописе, 
колумне... Ауторка је шест књига и више од хи-
љаду библиографских јединица у периодици. 
Књиге: О наивности и невиности (1995), Велика 
шетња (1997), Успон до смрти (1999), Писање уз 
ветар (2002), Екстаза с предумишљајем (2003), 
Ослоњени на празнину (2009). Добитница је награ-
да „Милан Богдановић“, „Драгиша Кашиковић“ 
и „Златни беочуг“. Живи у Београду.

Золтан Шопотник (Sopotnik Zoltán; 1974), 
песник, писац, уредник, критичар. Од 2009. је 
уредник рубрике Проза у мађарском књижев-
ном часопису Prae. Дела: Крокодил (Krokodil, 2003), 
Средина искрености (Őszinteség közepe, 2006), 
Futóalbum (2009), Saját perzsa (2012), Циметни 
врт (Fahéjas kert, 2013). Песме су му до сада пре-
вођене на српски, словачки и бугарски језик.
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