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

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.

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 пр о 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 пр о јек та Cri ti ci ze this!

Алан Борн (Alain Bor ne; 1915, Сен-Пон –1962, 
Ла па лу, Фран цу ска), фран цу ски пе сник ре флек-
сив ног ли ри зма. Са пут ник Се гер са, Ша ра и Ели-
ја ра, члан по кре та от по ра, по кре тач пе снич ких 
ко лек ци ја, уред ник, из да вач… Ра дио је као адво-
кат у Мон те ли ма ру и рет ко об ја вљи вао у пре-
сто ни ци, што је има ло за по сле ди цу скрај ну ту 
по зи ци ју на књи жев ној сце ни још за жи во та, као 
и по ступ ни за бо рав по смр ти. У са вре ме ној ре-
цеп ци ји и ре ва ло ри за ци ји књи жев не ба шти не 
све ви ше пак за у зи ма јед но од сре ди шњих ме ста 
по рат не фран цу ске по е зи је. По ги нуо у са о бра-
ћај ној не сре ћи.

Дра га на Бо шко вић (1980, Но ви Сад), ди пло-
ми ра ла је на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Об ја ви ла 
је збир ку при ча Фа у но ме но ло ги ја (2008), од ко јих 
су не ке пре ве де не на пољ ски и ен гле ски. Об ја-
вљу је кри тич ке есе је, сту ди је, крат ке при че и цр-
ти це у пе ри о ди ци. Жи ви и ра ди у Но вом Са ду. 

Зо ран М. Бун да ло (1947, Са ра је во), ди пло ми-
рао је на Архи тек тон ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Пе сник и гра ди тељ. У за ма шном гра ди тељ ском 
опу су нај зна чај ни ја де ла су му: Храм Све тог архан-
ђе ла Ми ха и ла у Ја буч ју код Лај ков ца (1989-2007), 
Стам бе на гру па ци ја Ра до ван че вић (2004-2008) у 
Бе о гра ду и Цен трал но спо мен оби љеж је у Ис точ-
ној Или џи ко је је у град њи. Об ја вио је, у пе ри о ди-
ци, пре во де из пе снич ких де ла В. Х. Од на и Лу и са 
Мек ни са. Пе снич ке књи ге: Лив (1974), за ко ју је 
до био на гра ду „Бран ко Ра ди че вић“, По след њи си
ла зак (1983), На ста ва ма све тла и та ме (1995), Са 
вр шка уса на (2000), Трак тат о сен ци (2000) и Све
оп шта зе мља (2007). Жи ви и ра ди у Зе му ну.

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 бр ој 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 бр ој ним 
до ма ћим књи жев ним ча со пи си ма књи жев ну 
кри ти ку и пр о 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 књигe књи жев них кри ти ка Три и по (2007) 
и Иден ти тет у пр о це пу (2012). Жи ви у Бе о гра ду.

Ни ко ла Вуј чић (1956, Ве ли ка Гра ду са, Хр ват-
ска), основ ну шко лу за вр шио је у Ве ли кој и Ма лој 
Гра ду си, гим на зи ју у Пе три њи. Ди пло ми рао је на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, гру па за ју-
го сло вен ске књи жев но сти и срп ско хр ват ски је зик. 
Об ја вио је књи ге пе са ма: Та јан стве ни стре лац 
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(1980), Но ви при ло зи за ауто би о гра фи ју (1983), 
Ди са ње (1988), Чи сти ли ште (1994), Кад сам био 
ма ли (1995), Пре по зна ва ње (2002), Звук ти ши не 
(2008), Но ви при ло зи за ауто би о гра фи ју, дру го, 
до пу ње но из да ње (2008), Ра су ти звук (2009), До
кле по глед до пи ре (2010). При ре дио је за штам пу 
нео бја вље ни ро ман Ме ше Се ли мо ви ћа Круг 
(1983) и Ан то ло ги ју на род не књи жев но сти за де
цу (1997), дру го и тре ће из да ње под на сло вом 
Срп ска на род на књи жев ност за де цу (2006, 2008). 
Пре во ди са ру ског. До бит ник је на гра да: „Бра ћа 
Ми цић“, Зма је ве на гра де Ма ти це срп ске, Ди со ве 
на гра де, „Ми ро слав Ан тић“, „Ђу ра Јак шић“ и 
„Бран ко Миљ ко вић“. У из да њу Ма ти це срп ске, у 
би бли о те ци Зма је ва на гра да, об ја вљен је збор-
ник ра до ва по све ћен ње го вој по е зи ји под на-
сло вом По е зи ја Ни ко ле Вуј чи ћа (2008). Об ја вље не 
су му књи ге иза бра них пе са ма на ру мун ском, 
пољ ском и ма ке дон ском је зи ку. Члан је Срп ског 
књи жев ног дру штва и Срп ског P.E.N. цен тра. Ра-
ди као уред ник у „Слу жбе ном гла сни ку“. Жи ви у 
Бе о гра ду. 

Ли ди ја Деј вис (Li dia Da vis, 1947, Норт хемп тон, 
Ма са чу сетс), аме рич ка спи са те љи ца и пре во ди-
лац са фран цу ског. Тре нут но пре да је кре а тив но 
пи са ње на Уни вер зи те ту Ал ба ни ја (SUNNY). Из ме-
ђу оста лих, об ја ви ла је књи ге: The Thir te enth Wo
man and Ot her Sto ri es (1976), Sketches for a Li fe of 
Was silly (1981), Story and Ot her Sto ri es (1983), Bre ak It 
Down (1986), The End of the Story (1995), Al most No 
Me mory (1997), Sa muel Johnson is In dig nant (2002), 
Va ri e ti es of Dis tur ban ce (2007), The Cows (2011).

Мар тин Еј мис (Mar tin Amis; 1949, Кар диф, 
Ве ли ка Бри та ни ја), син је слав ног ен гле ског књи-
жев ни ка Кин гсли ја Еј ми са. Ди пло ми рао је ен гле-
ски је зик и књи жев ност на Окс форд ском уни вер-
зи те ту. Не ко ли ко го ди на је ра дио као но ви нар. 
Ње гов пр ви ро ман Реј че ли ни за пи си, овен чан је 
1974. на гра дом „Со мер сет Мом“ (ту на гра ду је 
сво је вре ме но до био и ње гов отац). Пр о сла вио 
се ро ма ни ма Вре мен ска стре ла, Лон дон ска по ља, 
Ноћ ни воз, а пи ше и при че. Жи ви у Лон до ну и 
Уру гва ју с дру гом су пру гом Иза бел Фон се ка.

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.

Злат ко Је ли са вац (1971, Ки кин да) за вр шио 
је Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду. Објавиo 
ви ше струч них ра до ва из фи ло зо фи је у пе ри о-
ди ци. Ре цен зи је об ја вљи вао у днев ном ли сту 
„Да нас“ као и у зре ња нин ским не дељ ни ци ма 
„Зре ња нин“ и „Зре ња нин ске но ви не“. Аутор је 
ви ше тек сто ва со ци јал но-по ли тич ке те ма ти ке 
ко ји су об ја вљи ва ни у на ве де ним не дељ ни ци ма, 
као и у бе о град ском не дељ ни ку „Вре ме“ и ли сту 
„Да нас“. Жи ви у Зре ња ни ну и ра ди као пр о фе сор 
фи ло зо фи је у сред њој тех нич кој шко ли у Зре ња-
ни ну као и у гим на зи ји у Срп ској Цр њи.

Хо се Ма ри ја Мо ли на Ка ба ље ро (José María 
Mo li na Ca bal le ro; 1961, Ру те, Шпа ни ја), пи ше крат-
ке при че и пе сме и осни вач је и ди рек тор из да-
вач ке ку ће и књи жев ног ча со пи са „An fo ra No va“, 
чи ји је нај но ви ји дво број 93-94 у це ло сти по све-
ћен са вре ме ној срп ској по е зи ји. Са ра ђу је с ни-
зом до ма ћих и стра них но ви на и ча со пи са и за-
сту пљен је у бр ој ним ан то ло ги ја ма као пе сник и 
пр о за и ста. Пре ве ден је на ви ше је зи ка и од 1991. 
го ди не члан је Кра љев ске ака де ми је Кор до бе. 
До бит ник је зна чај них на гра да и при зна ња, а 
2010. до био је по себ но од ли ко ва ње упра во због 
по сла ко ји оба вља на че лу „An fo re No ve“.

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, где 
ра ди као аси стент за ужу на уч ну област Ен гле ска 
и аме рич ка књи жев ност. Об ја ви ла је сту ди ју о 
са вре ме ној аустра лиј ској пр о зи под на сло вом 
Три ли ца аустра лиј ске пр о 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 аустра лиј ске пр о зе При че из без вре ме
не зе мље (2012). Жи ви у Но вом Са 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 и док то ри 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) и Шен (2011); ро ман Ека те ри ни (2005), при-
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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.

Ка та ри на Ков чин (1990, Но ви Сад), сту дент 
за вр шне го ди не на Од се ку за ком па ра тив ну књи-
жев ност са те о ри јом књи жев но сти, Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду. До бит ни ца је ви ше на-
гра да за пр о зу ме ђу на род них фе сти ва ла као што 
су: „Ја нош Си ве ри”, „Три фун Ди мић” и „Па вле 
По по вић”. Осим крат ких при ча, пи ше есе је, књи-
жев не при ка зе и пре во ди са ен гле ског. Ба ви се 
фо то гра фи јом и фил мом.

Бо рис Ла зић (1967, Па риз, Фран цу ска), пи ше 
по е зи ју, пр о зу, есе је и кри ти ку, пре во ди са фран-
цу ског, ен гле ског као и на фран цу ски. Књи ге пе-
са ма – По ср ну ће (1994), Оке а ни ја (1997), За пис о 
бес кра ју (1999), Псал ми ино вер ног (2002), Пе сме 
лу та ња и се те (2008), Орфеј на ли ме су (2012) и 
Со нет ти ши не (2013); књи ге пу то пи сне пр о зе и 
есе ја – Бе ле шке о Арка ди ји (2000), Тур ски ди ван 
(2005), Врт за то че ни ка – упо ред не сту ди је из де
ве те умет но сти (2010); ро ма ни – Гу би ли ште 
(2007), Панк уми ре (2013). При ре дио и пре вео на 
фран цу ски ан то ло ги ју са вре ме не срп ске по е зи-
је Ant ho lo gie de la poésie ser be con tem po ra i ne (2011). 
Уред ник ака дем ског сај та-лек си ко на ser bi ca.fr.

Го ран Ла зи чић (1983, Но ви Сад), ди пло ми рао 
је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на Гру-
пи за срп ску књи жев ност и је зик са оп штом књи-
жев но шћу. Књи жев ну кри ти ку об ја вљу је у пе ри-
о ди ци и днев ним ли сто ви ма „Да нас“ и „Блиц“. 
Члан је ре дак ци је зре ња нин ског ча со пи са „Ула-
зни ца“. Жи ви у Бе чу.

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. Члан ре дак ци је ча со пи са „Ко ра-
ци“ од 2001. 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 кр ов пр о ки шња ва 
(1999), Ко да нам вра ти ли ца ус пут из гу бље на 
(иза бра не пе сме, 2004) и Не ћеш у пе сму (2011); 
књи ге есе ја: Од то те ма до ср од 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: Аутен 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 
пр о дук ци је 2006\07 (2008), Днев ник гла со ва: есе ји 
и при ка зи срп ске пе снич ке пр о дук ци је 20082009 
(2011), Ђор ђе Мар ко вић Ко дер: је зик и мит (2013); 
књи га пу то пи са Хи лан дар ски пу то ка зи (2002).

Хо зе Лам бер (José Lam bert), пр о фе сор ком-
па ра тив не књи жев но сти и сту ди ја пре во ђе ња, 
је дан од осни ва ча ЦЕ ТРА – Цен тра за сту ди је пре-
во ђе ња на Ле вен ском уни вер зи те ту у Бел ги ји, 
чи ји је да нас по ча сни пред сед ник. Та ко ђе је је дан 
од уред ни ка ме ђу на род ног ча со пи са за сту ди је 
пре во ђе ња „Тар гет“. При ре дио је бр ој не књи ге, 
из ме ђу оста лих: Li te ra tu re and Tran sla tion: New 
Per spec ti ves in Li te rary Stu di es (1978), Tran sla tion in 
the De ve lop ment of Li te ra tu res – Les Tra duc ti ons dans 
le déve lop pe ment des Littéra tu res (1993), Tran sla tion 
and Mo der ni za tion (1995), Tran sla tion Stu di es in Hun
gary (1996), Cr osscul tu ral and Lin gu i stic Per spec ti ves 
on Euro pean Open and Dis tan ce Le ar ning (1998), Un
der Con struc tion. Links for the Si te of Li te rary The ory 
(2000), The Fu tu re of Cul tu ral Stu di es (2000). Био је 
го сту ју ћи пр о фе сор на уни вер зи те ти ма ши ром 
све та, по пут Уни вер зи те та Пен, Њу јор шког уни-
вер зи те та, Уни вер зи те та Ал бер те, Ам стер дам-
ског уни вер зи те та, Сор бо не и др. 

Вр сан Ле шта рић (1977, Три по ли, Ли би ја), 
пи ше при че, пр о зу за де цу и јед но стра ни чин ке 
– дра мо ле те на гра ни ци из ме ђу при че и сцен ског 
тек ста. Об ја вљу је у књи жев ној пе ри о ди ци, а за-
сту пљен је и у две-три збир ке крат ких фор ми. 
Ра ди у при вре ди као пре во ди лац за арап ски је-
зик. Ње го ва при ча „Ру жа на ве тро ме ти ни“ до би-
ла је по хва лу жи ри ја на ша бач ком кон кур су „Ла-
за Ла за ре вић“ за 2013. го ди ну. Жи ви у Зе му ну.

Срп ко Ле шта рић (1949, Вре ло код Уба), ра ди 
од 1977. као по слов ни пре во ди лац за арап ски 
је зик. У бал кан ским и још мно гим за о ста лим зе-
мља ма то под ра зу ме ва пи сме но пре во ђе ње ра-
зно вр сне по слов не до ку мен та ци је са стра ног је-
зи ка и на стра ни је зик: тех нич ке до ку мен та ци је 
свих мо гу ћих стру ка, ко мер ци јал не, прав но-фи-
нан сиј ске, ди пло мат ске, као и усме но (кон се ку-
тив но) пре во ђе ње у оба сме ра, че сто по де сет, 
кад што и пет на ест са ти у јед ном да ну, на струч-
ним пре зен та ци ја ма и са стан ци ма где се пре-
го ва ра са стра ним парт не ри ма, на по то њим 
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кон фе рен ци ја ма за но ви на ре итд. У сло бод ном 
вре ме ну ба ви се књи жев ним пре во ђе њем, тра-
дук ти ком и тра дук то ло ги јом и арап ском ди ја лек-
то ло ги јом. Пре вео је с арап ског пре ко 25 збир ки 
крат ке пр о зе и ро ма на и пет збир ки аутен тич них 
арап ских на род них при ча. Пре глед пре ве де них 
књи га и дру гих ра до ва мо же се ви де ти на веб 
сај ту http://www.srp ko le sta ric.com/. За нај но ви ји 
пре вод ро ма на еги пат ског но бе лов ца На ги ба Мах-
фу за Де ца на ше ули це („Слу жбе ни гла сник“, 2013) 
до био је на гра ду „Ми лош Н. Ђу рић“ за пр о зу за 
ову го ди ну.

Рај ко Лу кач (1952, Ме ђе ђа код Бо сан ске Ду-
би це), по сле пр ве го ди не на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у За дру, сту ди је на ста вио на Фи ло ло-
шком фа кул тет у Бе о гра ду, где је ди пло ми рао на 
Гру пи за срп ско хр ват ски је зик и ју го сло вен ске 
књи жев но сти. Об ја вље на де ла: књи ге по е зи је 
– Пла ву ша и пут ник (1977), Спи рал но сте пе ни
ште (1982), Књи га па ље ни ца (1986), Од лив ци и 
си лу е те (1987), Ко ји ку ну да не и но ћи (1990), Ухо
ла же (1994), Ја пи ја за ћи вот (1994), Ре ли кви јар 
(1994), Би шта ње пред ла пот (1995), Јо на из фи о
ке (1997), Плес двој ни ка (2004), Тр пе за (2008) и 
За пи си из под зем ног пр о ла за (2010); по е зи ја за 
де цу – Мач ја пре ђа (2008) и Хва ли сав ко у ко пач
ка ма од се дам ми ља (2009); ро ма ни – Чип кар ска 
шко ла (1988), Љет не сан те (1995), Бо жи ји угод ни
ци (1998), Архив ске гр об ни це (2002), Хр о ни чар 
(2005), Ухва ти вје тар (2012); књи ге при ча – Мо јин 
краљ (1996), Ше та ли ште хр о мих (2001), Са мрт
ни за гр љај (2006) и Нај го ри на ди мак на сви је ту 
(2011).

Ива на Мак сић (1984, Кра гу је вац), ди пло ми-
ра ла је и за вр ши ла ма стер сту ди је из ен гле ске 
књи жев но сти и је зи ка на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Но вом Са ду. Об ја ви ла збир ке по е зи је О 
те ло тво ри ме (2011) и Из ван ко му ни ка ци је (2013). 
Пре во ди са ен гле ског је зи ка. Пи ше по е зи ју и 
крат ке при че. Жи ви у Кра гу јев цу.

Лу ис Мек нис (Lu is Mac Ne i ce; 1907, Бел фаст, Ир-
ска – 1963, Ати на, Грч ка), ен гле ски пе сник чи ји 
ства ра лач ки опус на ста је у нај тур бу лент ни јем пе-
ри ду два де се тог ве ка. По сле сту ди ја кла сич не 
фи ло ло ги је и фи ло зо фи је на Мер тон ко ле џу у Окс-
фор ду, при хва та ме сто пр о фе со ра кла сич них је-
зи ка и књи жев но сти на Уни вер зте ту у Бир мин ге-
му, ода кле, по сле шест го ди на, од ла зи да пре да је 

грч ки је зик на Брет форд ко ле џу Уни вер зи те та у 
Лон до ну. Рат га за ти че као пре да ва ча на уни вер-
зи те ту Кор нел, у Аме ри ци. По по врат ку у Ен гле ску 
по чи ње да ра ди на BBC, где пр о во ди на ред них 
два де сет го ди на као пр о ду цент ра дио-дра ма. У 
том пе ри о ду слу жбу је у Ју жној Афри ци, Ин ди ји и 
Грч кој у ко јој је био и управ ник Бри тан ског ин сти-
ту та у Ати ни. Не пра вед но ду го за не ма ри ван у Ен-
гле ској и го то во мар ги нал на фи гу ра у Ирској, Мек-
нис да нас пред ста вља јед ну од пе снич ких ве ли-
чи на 20. ве ка и кључ ну фи гу ру у раз во ју мо дер не 
ирске књи жев но сти на ен гле ском је зи ку.

Је ле на Ми лин ко вић (Бе о град, 1981), ди пло-
ми ра ла је и од бра ни ла ма стер рад на Фи ло ло-
шком фа кул те ту у Бе о гра ду на гру пи Срп ска 
књи жев ност и је зик са оп штом књи жев но шћу, 
где је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма. Ба ви 
се пр о у ча ва њем књи жев но сти ко ју су пи са ле 
же не. Чла ни ца је на уч ног пр о 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. Об ја вљу је тек-
сто ве у књи жев ној и на уч ној пе ри о ди ци.

Не ма ња Ми тро вић (1960, Па риз, Фран цу-
ска), об ја вио је сле де ће књи ге пр о зе: Сан ра та 
(1981), Ра се (1983), У зна ку ри бе (1987), Ду ше и ства
ри (1988), При че за очи (1990), Град по ред све та 
(1994), Пе сма из мо ра (1995), Иза бра не при че 
(1999), Вра та на дну (2000), Сце на рио за сан (2003), 
Не ра све тље ни Све то за ров не ста нак (2004), Пре
да ња са Ме се ца (2005), Друг Пе тар Пан (2006), 
Там на стра на Сун ца (2006), Бај ке с Ве не ре (2007), 
Крај пла вих ре ка (2007), Лу да ца ра Тр о гла ва (2008), 
Рим или мир (2009), Ро ман са са Ве ве ри цом (2010), 
Шкри ња кра љи це Те у те (2012); књи ге по е зи је: 
Страх од све га (1996), Цр там по мра ку (2004), Па
ре или жи вот (2006), Во да у пра ху (2008). Уред ник 
је би бли о те ке „Свет ске све ске“ Бе о град ске ма-
ну фак ту ре сно ва. Пе сме и при че су му увр шће не 
у де се так пр о зних и пе снич ких ан то ло ги ја. При-
че су му пре ве де не на не ко ли ко је зи ка. Илу стро-
вао је књи жев не ли сто ве, ча со пи се и књи ге. 
Жи ви у Бе о гра ду као сло бо дан умет ник.

Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић (1949, Бу е нос 
Ај рес, Арген ти на), основ ну шко лу, гим на зи ју и фи-
ло ло шке сту ди је за вр ши ла је у Бе о гра ду. Свој 
књи жев ни рад за по че ла је 1976. го ди не као пре-
во ди лац, а до да нас се огле да ла у мо но граф ској 
и кри тич кој есе ји сти ци, по е зи ји и у ро ма неск ној, 

210



пу то пи сној и епи сто лар ној пр о зи. Об ја ви ла је По
след ње Кор та са ро ве шко ли це (пре пи ска са Кор-
та са ром, 1991), Огле да ло љу ба ви (пре пи ска Оље 
Ива њиц ки и Ле о ни да Шеј ке, 1994), Град над гра до
ви ма (елек трон ски од го вор Ми ло срд ном ан ђе лу, 
2000), Орте ги на Клеп си дра (огле ди о фи ло со фи ји 
Хо сеа Орте ге и Га се та, 2001), На ста ви ће се... (ро-
ман, 2002), Ми, Сал ва дор Да ли (мо но гра фи ја, 2004), 
Мо ја Арген ти на (пу то пис, 2005), Све у све му – збир
ка ћут њи (по е зи ја, 2006). За хва љу ју ћи исто вет ном 
по зна ва њу срп ског и шпан ског је зи ка, пре ве ла је 
у оба прав ца пре ко сто би бли о граф ских је ди ни ца, 
а ни је за не мар љив ни њен пи о нир ски до при нос 
пре во ђе њу ка та лон ске књи жев но сти (Кор та сар, 
Ма ри јас, Р. Мон те ро, Ан дрић, Си мо вић, Ко ва че вић 
и др). Жи ви у Бе о гра ду.

Аб ду се тар На сир (1947, Ба град, Ирак – 2013, 
Ха мил тон, Ка на да) био је пу них че тврт сто ле ћа 
нај и стак ну ти ја фи гу ра ирач ке књи жев не сце не, 
ка ко због ефект них те ма ко јих су пу не ње го ве 
крат ке при че и жу стри не с ко јом је да вао тон 
рас пра ва ма у ин те лек ту ал ним кру го ви ма Баг да-
да та ко и због др ског от по ра ба а си стич кој стра-
хо вла ди. Имао је два де сет шест го ди на ка да је 
због јед не при че осу ђен без су да и пра ва при-
зи ва да би у по мр чи ни бе тон ске ће ли је пр о вео 
де сет ме се ци. Спа сла га је та да већ бив ша су пру-
га, но ви нар ка Бу сеј на ел На си ри, ко ја је по кре-
ну ла ак ци ју пре ко свет ског P.E.N-а и, по сле ин-
тер вен ци је ге не рал ног се кре та ра УН код та да-
шњег пред сед ни ка Ира ка, мла ди пи сац је на по-
кон осло бо ђен. До 1999, пре не го што ће по ку-
ша ти и ус пе ти да пре бег не у Јор дан, имао је 
пе де сет об ја вље них књи га, по гла ви то збир ки 
крат ке пр о зе, од че га је го то во по ло ви на би ла 
штам па на у дру гим арап ским пре сто ни ца ма. У 
из бе гли штву, из др жа ва ју ћи се пи са њем ко лум ни 
за арап ске днев не ли сто ве, об ја вио је још бли зу 
три де сет на сло ва, од то га пет збир ки есе ја и шест 
ро ма на. Ва жни ја де ла: За ка сне ла же ља (1968), 
Кра так жи во то пис Ше ри фа На ди ра (1975), Мо лим 
те не кра ди ру жу (1978), Љу бав ва тре ним хи ци ма 
(1985), Же на у по шти (1990), Оста так но ћи – 71 
са свим крат ка при ча (1996), По што пр о ђе воз 
(2000), Ма га рац на бре гу (ро ман, 2004), Пу ту ју ћи 
при по ве дач (2006), Се о ба у ју че ра шњи цу (2008), 
Кућ на би ћа (2008)… Ве ћа збир ка На си ро вих крат-
ких пр о за пре ве де на је на срп ски (Нај срећ ни ји 
чо век на све ту, „Ге о по е ти ка“, Бе о град, 2004).

Да ја на ди При ма (Di a ne di Pri ma; 1934, Њу-
јорк), аме рич ка је пе сни ки ња. Ро ђе на је у по ро-
ди ци дру ге ге не ра ци је ита ли јан ских еми гра на та. 
Њен пра де да по мај чи ној ли ни ји био је ак ти ван 
анар хи ста, при ја тељ и са бо рац Еме Голд ман и 
Кар ла Тре ске. По е зи ју је по че ла да пи ше са 19 
го ди на, на кон што је на пу сти ла ко леџ. То ком 50-
их и 60-их го ди на два де се тог ве ка, укљу чу је се 
у бит нич ки по крет. Го ди не 1961. би ва хап ше на 
због об ја вље них пе са ма у Ме две ду ко ји плу та 
(The Flo a ting Be ar), ча со пи су за бит по е зи ју ко ји 
је уре ђи ва ла за јед но са Ами ри јем Ба ра ком. Јед-
на је од рет ких же на ко ја је при па да ла бит кру-
жо ку. Ње на ис ку ства то ком тих го ди на, као и 
пе ри од пр о ве ден у ко му ни Ти мо ти ја Ли ри ја, 
опи са ла је у књи зи Ме мо а ри јед ног бит ни ка (Mo
mo irs of a Be at nik, 1969). Ње на по е зи ја че сто го-
во ри о бор би по је дин ца и си сте ма, дру штве ним 
и по ли тич ким не ми ри ма то ком 60-их и 70-их али 
и ти пич но жен ском ис ку ству, са мо стал но сти, 
еман ци па ци ји, абор ту су и дру гим те ма ма, па је 
у то ме бли ска ис по вед ној ли ни ји аме рич ке по е-
зи је. Ди При ма има не ко ли ко пе снич ких де ла у 
на стан ку (in pr o gress), а јед но од њих су упра во 
Ре во лу ци о нар на пи сма (Re vo lu ti o nary Let ters) об-
ја вље на 1965. го ди не.

Вик тор Ра дун Те он (1965, Ско пље, Ма ке до-
ни ја), ма ги стри рао је еко но ми ју, а док то ри рао 
ме наџ мент. Ра ди као пр о фе сор на Уни вер зи те ту 
Ме тро по ли тан у Бе о гра ду. Члан је Удру же ња на
уч них и струч них пре во ди ла ца Вој во ди не, Срп ског 
фи ло зоф ског фо ру ма. Об ја вио осам књи га пре-
во да и два уџ бе ни ка. По ред сво је пр о фе си о нал-
не пре о ку па ци је, ба ви се по е зи јом, пре во ђе њем, 
ис тра жи ва њем ми сти ци зма, фи ло со фи је ху ма-
ни зма, бу дућ но сти, сим бо ла и древ них зна ња. 
Об ја вио је сле де ће књи ге: Ја је јед но ро га (по е зи-
ја, 2008), Кон ку рен ци ја на ни ша ну: те о риј ски и 
прак тич ни аспек ти ис тра жи ва ња кон ку рен ци је 
(мо но гра фи ја, 2008), Све тло у чо ве ку (ми стич но-
фи ло соф ска књи га, 2010) и Чу до фе ник са (по е зи-
ја, 2013). Пре во ди са ен гле ског је зи ка књи ге из 
обла сти еко но ми је, ме наџ мен та, ми сти ци зма и 
фи ло со фи је. Жи ви у Но вом Са ду. 

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-
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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 пр о 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.

Жар ка Свир чев (1983, Сен та), за вр ши ла је 
ма стер сту ди је на Од се ку за срп ску књи жев ност 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, а тре нут-
но је на док тор ским сту ди ја ма на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Об ја вље на сту ди ја Ах, тај 
иден ти тет! Де кон струк ци ја род них сте ре о
ти па у ства ра ла штву Ду брав ке Угре шић (2010). 
Жи ви у Бе че ју.

До бри во је Ста но је вић (1958, Ли пе, Сме де-
ре во), пр о фе сор Фа кул те та по ли тич ких на у ка у 
Бе о гра ду, Ка те дра за но ви нар ство и ко му ни ко-
ло ги ју (пред ме ти: Сти ли сти ка, Ре то ри ка, Ре то ри-
ка елек трон ских ме ди ја, Јав ни дис курс). Док то-
ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 
2000 (Стил ски и ре то рич ки по ступ ци у ро ма ну 
Злат но ру но Бо ри сла ва Пе ки ћа). Као пр о фе сор 
срп ског је зи ка пре да вао у Сме де рев ској гим на-
зи ји 1982. Уред ник Књи жев не три би не До ма кул-
ту ре „Сту дент ски град” у Бе о гра ду 1982-2000; 
умет нич ки ди рек тор Сме де рев ске пе снич ке је-
се ни 2000-03; књи ге: Фор ма или не о љу ба ви 
(1985), Ре то ри ка Злат ног ру на (2001), Сти ли сти
ка Злат ног ру на (2002), Ме ди ји и на че ла ди ја ло га 
(2003), Ре то ри ка по е зи је (2004), Зби ва ње нео бич
ног до га ђа ја (2005), Ме диј ска ери сти ка и јав ни 
дис курс (2010), Ре то ри ка и по ли ти ка (са Ра до ми-
ром Жи во ти ћем, 2013). Књи ге по е зи је: Со крат 
ве жба не ста ја ње (2001), Хо рор скоп ње жно сти 
(2003). Ан то ло ги ја срп ске по е зи је до Дру гог свет-
ског ра та Пар нас ис ко са (2006) и ан то ло ги ја са-
вре ме не срп ске по е зи је По е зи ја и по след њи да ни 
(2009). Ко а у тор ро ма на Под сен ка ма ба о ба ба 
(2006), са Бо ри сом Ђу ри цом. До бит ник на гра де 
за књи жев ну кри ти ку „Ми лан Бог да но вић“ (2012) 
и пе снич ких на гра да: „Злат на стру на“, „Сме де-
рев ски Орфеј“, На гра да сме де рев ске „Сед ми це“. 
Жи ви на Мо ра ви. 

Да мјан Стев кић (1984, До њи Ми ла но вац), 
пр о фе сор ен гле ског је зи ка и књи жев но сти, за-
вр шна го ди на док тор ских сту ди ја књи жев но сти 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Вла сник 

Аген ци је за под у ча ва ње стра них је зи ка и пре во-
ђе ње. Ба ви се књи жев ном кри ти ком и аутор ским 
ра дом. Об ја вио ро ман Квар ни вла шки пир (2011).

Ви о ле та Стој ме но вић (1980, По жа ре вац), 
ди пло ми ра ла је на Ка те дри за оп шту књи жев ност 
са те о ри јом књи жев но сти Фи ло ло шког фа кул-
те та у Бе о гра ду. Об ја вљу је огле де из исто ри је 
књи жев но сти, књи жев ну кри ти ку и пре во де са 
ен гле ског је зи ка у пе ри о ди ци. Ра ди као би бли о-
те кар. Жи ви у Бо ру.

Бо шко То ма ше вић (1947, Бе чеј), док тор књи-
жев них на у ка, књи жев ни те о ре ти чар, есе јист, 
кри ти чар, пе сник. Пр о фе сор по по зи ву на уни-
вер зи те ти ма Фрај бург, Нан си, Хај дел берг, Бер-
лин. До са да је об ја вио око че тр де сет књи га, од 
че га три на ест књи га из обла сти књи жев не те о-
ри је и на у ке о књи жев но сти, је дан ро ман (За ка
сне ли из ве штај јед ној ака де ми ји, 2000) и два де-
се так пе снич ких збир ки. Члан је фран цу ског Дру-
штва пи са ца, фран цу ског и аустриј ског P.E.N.-а, 
Европ ске Ака де ми је на у ка и умет но сти. Жи ви у 
Ин сбру ку.

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

Ми лош Фо лић (1984, За је чар), од 2004. го ди-
не ра ди и сту ди ра у Бе о гра ду. Ап сол вент је на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду (свет ска књи жев ност). Ра ди као опе ра тив ни 
уред ник у „Срп ском књи жев ном ли сту“ од 2010. 
го ди не. Об ја вио је збир ке при ча Су мрак чо ве чан
ства (2011) и Љу ди ко ји не пла чу (2013).

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 пр о 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.




