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Дра ган Ба бић (1987, Кар ло вац), основ не и 
ма стер сту ди је за вр шио на Од се ку за ан гли сти ку 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше 
крат ке при че и књи жев ну кри ти ку. Жи ви у Сом-
бо ру.

Кри сто фер Ба тлер (Cristopher Butler), пен-
зионисани професор енглеског језика и књижев-
ности на Универзитету Оксфорд. Објавио је сту-
дије: Number Symbolism (1970), After the Wake: An 
Essay on the Contemporary Avant Garde (1980), 
Interpretation, Deconstruction, and Ideology: An 
Introduction to Some Current Issues in Literary Theory 
(1984), Early Modernism: Literature, Music, and 
Painting in Europe, 1900-1916 (1994), Postmodernism: 
A Very Short Introduction (2003), Pleasure and the 
Arts: Enjoying Literature, Painting, and Music (2005), 
Modernism: A Very Short Introduction (2010).

Вла ди мир Гво зден (1972, Но ви Сад) ра ди као 
до цент на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но-
вом Са ду. Об ја вио је сле де ће књи ге: Јо ван Ду чић 
пу то пи сац: оглед из има го ло ги је (2003), Чи но ви 
при сва ја ња: од те о ри је ка праг ма ти ци тек ста 
(2005), Књи жев ност, кул ту ра, уто пи ја: огле ди 
(2011), Срп ска пу то пи сна кул ту ра 1914- 1940. (2011) 
и Ni ne Ser bian Po ets/Де вет срп ских пе сни ка (ан то-
ло ги ја, 2012); уре дио је Пре глед ни реч ник ком па-
ра тив не књи жев но сти и кул ту ре (2011, за јед но 
са Бо ја ном Сто ја но вић-Пан то вић и Ми о дра гом 
Ра до ви ћем) и при ре дио (за јед но са Але ном Бе-
ши ћем) те мат „По ља“ по све ћен В. Г. Зе бал ду 
(2011). Пре во ди са ен гле ског је зи ка. Жи ви у Но-
вом Са ду.

Кар лос Ро бер то Го мес Бе рас (Car los Ro ber-
to Gómez Be ras; 1959, До ми ни кан ска Ре пу бли ка), 
од нај ра ни је мла до сти на ста њен у Пор то ри ку. 
Пе сме су му пре ве де не на фран цу ски, ен гле ски, 
ита ли јан ски, ма ђар ски и дру ге је зи ке, а до бит ник 
је број них до ма ћих и ме ђу на род них на гра да. 
Об ја вио је пе снич ке књи ге Vi a je a la noc he (Пут 

у ноћ, 1989), La pa lo ma de la plusvalía y otros po e mas 
pa ra em pe der ni dos (Го луб ви шка вред но сти и дру-
ге пе сме за не до ка за не, 1996), Aún (И да ље, 2007) 
и Кар та до чо ве ко вог ср ца (Ma pa al corazón del 
hom bre, 2013). Ина че је уни вер зи тет ски про фе сор 
и већ два де сет го ди на успе шно во ди не за ви сну 
из да вач ку ку ћу „Исла не гра“. Жи ви у Сан Ху а ну 
у Пор то ри ку.

Па ди Буш (Paddy Bus he; 1948, Да блин, Ир ска), 
ир ско-ен гле ски пе сник. Об ја вио је збир ке по е-
зи је: Po ems With Amer gin (1989); Te an ga (1990); 
Co un sel lor (1991); Dig ging To wards The Light (1994); 
In Ain ne oin na gCloch (2001); Hop kins on Skel lig Mic-
hael (2001); The Nit pic king of Cra nes (2004) и To Ring 
in Si len ce: New and Se lec ted Po ems (2008). До бит ник 
је Ерах тас (Oire ac htas) на гра де за по е зи ју за 2006. 
го ди ну. Исте го ди не је при мио и на гра ду за по-
е зи ју „Мајкл Хар нет“ (Mic hael Hart nett Po e try 
Award). Био је кан ди дат за на гра ду „Па трик Ка-
ва на“ (Pa trick Ka va nagh) 1988. go di ne. Ње го ва 
збир ка по е зи је Po ets at Smer wick би ла је за па же-
на на Ме ђу на род ном по ет ском так ми че њу Ар вон 
(Ar von In ter na ti o nal Po e try Com pe ti tion) 1987. го ди-
не. Жи ви у окру гу Ке ри, Ир ска.

Ду шан Ва ри ћак (1962, Бе о град), сту ди рао је 
исто ри ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Пи ше по е зи ју, крат ке при че, књи жев ну кри ти ку, 
при по вет ке и есе је. Об ја вље не су му збир ке пе-
са ма По сма тра че ва пе сма (2010), Тра же ћи чо ве ка 
(2011) и Сто ли ца јед ног пи сца (2012). При че, пе сме 
и кри ти ке об ја вљи ва не су му у „Ни ну“, „По ли ти-
ци“, „Ве чер њим но во сти ма“, „Књи жев ним но ви-
на ма“, „Књи жев ном ма га зи ну“, „При чи“, „Бде њу“, 
„Mons Aure u su“ и „Ви ви“. У при пре ми су му збир-
ке при ча Крат ке при че љу ба ви и смр ти и Про-
клет ство Бу ков ског. Ла у ре ат „Ну ши ћи ја де 2013“ 
за са ти рич ну при чу (II на гра да).

Бо јан Ва сић (1985, Ба нат ско Но во Се ло), ап сол-
вент је на Гру пи за срп ску књи жев ност Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду, на ко јем уре ђу је 
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сту дент ски ча со пис „Знак“. За пр ву збир ку пе са-
ма Ср ча (2009) до био је на гра де „Мла ди Дис“ и 
„Ма ти ћев шал“, а дру гу књи гу To ma to об ја вио је 
2011. Пи ше есе је и књи жев ну кри ти ку. Пре во ди 
са ен гле ског је зи ка. Жи ви у Бе о гра ду.

Мар кос Ре јес Да ви ла (Mar cos Reyes Dávila, 
1952), пе сник и про фе сор шпан ског је зи ка и хи-
спан ских књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Пор-
то ри ку. Уред ник ча со пи са „Exége sis“. Као књи-
жев ни кри ти чар, нај ви ше се ба ви пор то ри кан-
ском по е зи јом. Аутор је ви ше пе снич ких збир ки. 

Ин грид Г. Де мрих (In grid G. Da em mrich), 
струч ња ки ња за књи жев не те ме и мо ти ве, об ја-
ви ла је број не сту ди је из обла сти ком па ра тив не 
књи жев но сти, укљу чу ју ћи Enig ma tic Bliss: The Pa-
ra di se Mo tif in Li te ra tu re and Spi rals and Cir cles: A Key 
to The ma tic Pat terns in Clas si cism and Re a lism (1997), 
као и Hand bo ok of The mes and Mo tifs in We stern 
Li te ra tu re (за јед но са Хор стом Ди мри хом, 1987).

Хорст С. Де мрих (Horst S. Da em mrich), ди пло-
ми рао је исто ри ју и књи жев ност на ко ле џу Рад-
клиф, ма ги стри рао ком па ра тив ну књи жев ност на 
Чи ка шком Уни вер зи те ту и док то ри рао фран цу-
ски је зик на Др жав ном уни вер зи те ту Вејн. Про-
фе сор еме ри тус не мач ког је зи ка и ком па ра тив-
не књи жев но сти, аутор књи га о Е.Т.А. Хоф ма ну, 
Вил хел му Ра беу, Ка лу Кро ло ву. Глав ни је уред ник 
„Из у ча ва ња те ма и мо ти ва у књи жев но сти“, еди-
ци је ко ја об у хва та књи ге о аме рич кој, ен гле ској, 
не мач кој, ру ској и ју жно а ме рич кој књи жев но сти.

Ми на Ђу рић (1987, Бе о град), ди пло ми ра ла 
је и ма сте ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду (Гру па за срп ску књи жев-
ност и је зик са оп штом књи жев но шћу), на ко јем 
је на ста ви ла са ра дом на док тор ској те зи. За по-
сле на је као аси стент на пред ме ту Срп ска књи-
жев ност XX ве ка, на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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.

Бо рис Јо ва но вић Ка стел (1971, Тре би ње), 
об ја вио је књи ге по е зи је: Кад за ми ри шу ка ја ња 
(1994), Пр сте ње по мор ја (1995), Фу сно те ју жних 
зво на (1997), Ана то ми ја сре до зем ног да на (1998), 
Ме ди те ран ска аген да и про ри ца ње про шло сти 
(2000), Ме ди те ран ски хек са те ух (2003), Его мо ра 
(2004), Вјен ча ње са си пом (2007), Nep tu ne’s spe ar 
(2007, из бор из по е зи је на ен гле ском је зи ку), Ме-
ди те ран ски ин ди го (2008, из бор из по е зи је), Ру-
чак на хри ди ни (2010), Ko si lo na če ri (2013, на сло-
ве нач ком). Об ја вио је и че ти ри књи ге иза бра них 
есе ја: Пер га мент од си ре ни ног по пр сја (2000), 
Пе та стра на ју га (2005), Огле да ње у бо на ци (2009) 
и Ме ди те ран ско про свје тље ње – наш Ме ди те-
ран, ком пас суд би не (2012). О ње го вој по е зи ји 
об ја вље на је књи га иза бра них есе ја до ма ћих и 
стра них пи са ца Ме ди те ран ски го спар (2009). До-
бит ник је свјет ске По хва ле за по е зи ју Нос си де 
2011. Уре ђи вао је ча со пис за књи жев ност „Ов дје“ 
(2000-2003). По е зи ја му је пре во ђе на на ита ли-
јан ски, ен гле ски, пољ ски, че шки, ма ђар ски и 
сло ве нач ки је зик. За сту пљен је у ви ше ан то ло-
ги ја. Жи ви у Под го ри ци.

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.

Игор Ја вор (1988, Оси јек), ди пло ми рао на ка-
те дри за ком па ра тив ну књи жев ност са те о ри јом 
књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но-
вом Са ду. Ба ви се књи жев ном те о ри јом, кри ти-
ком, ком па ра ти ви сти ком и пре во ђе њем са ен гле-
ског је зи ка. Пре вео је ком па ра тив ну сту ди ју 
Мо ри са Фрид ма на Про бле ма тич ни по бу ње ник 
(2012) и сту ди ју Ро бер та Јан га Пост ко ло ни ја ли зам: 
са свим кра так увод (2013). Об ја вљу је у пе ри о ди-
ци. Тре нут но при пре ма док тор ску ди сер та ци ју 
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на Ин сти ту ту за ен гле ску књи жев ност Уни вер зи-
те та у Вар ша ви, Пољ ска.

Ма ри ја на Јо ве лић (1974, Су бо ти ца), ди пло-
ми ра ла на Од се ку за исто ри ју Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Бе о гра ду. Об ја ви ла је збир ку по е зи је 
Ка но са пред тво јом ду шом (2005), а пе сме су јој 
об ја вљи ва не у „Бе о град ском књи жев ном ча со-
пи су“, „Ко ра ци ма“, „По љи ма“, „Сен ту“, „Књи жев-
ном ли сту“, „Гра ди ни“, „Бал кан ском књи жев ном 
гла сни ку“, „По ве љи“ и др. Ра ди као ви ши ку стос 
збир ке ар хи ва ли ја и ку стос-во дич у Вој ном му-
зе ју у Бе о гра ду.

Џе фри Ју џе ни диз (Jef frey Kent Euge ni des, 
1960, Де тро ит, САД), две го ди не по за вр шет ку 
сту ди ја ен гле ског и кре а тив ног пи са ња на Уни-
вер зи те ту Стен форд об ја вио је пр ву крат ку при-
чу. Ње го ва про за је об ја вљи ва на у мно го број ним 
ча со пи си ма, из ме ђу оста лих и „Њу јор ке ру“ и 
„Па риз ри вјуу“. Ње го ва пр ва књи га The Vir gin 
Su i ci des (срп. пре вод Са мо у би ство не ви но сти, 
„Bo o ka“, 2011), об ја вље на 1993. го ди не, до жи ве ла 
је вр ху нац успе ха 1999. го ди не, за хва љу ју ћи 
филм ској адап та ци ји Со фи је Ко по ле. Ско ро де сет 
го ди на ка сни је об ја вљу је ро ман Mid dle sex (срп. 
пре вод Мидлсекс – не што из ме ђу, „Мо но и Ма-
ња на“, 2004), ори ги нал ну, еп ску при чу о суд би ни 
би ћа ко је у се би об је ди њу је оба по ла, за ко ју је 
на гра ђен „Пу ли це ро вом на гра дом“ 2002. го ди не, 
а до бит ник је и број них дру гих на гра да и књи-
жев них сти пен ди ја. Го ди не 2011. об ја вио је свој 
тре ћи ро ман The Mar ri a ge Plot. Жи ви у Прин сто ну, 
у са ве зној др жа ви Њу Џер зи.

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

Ми о драг Ко ја ди но вић (1961), срп ско-ка над-
ски пе сник, пре во ди лац и ис тра жи вач из до ме на 
ан тро по ло ги је и лин гви сти ке. Шко ло вао се у Бе о-
гра ду, Утрех ту, Ам стер да му, Пе шти и Ослу. Ра дио 
је у три ам ба са де и не вла ди ном сек то ру у Ср би-
ји, ме ди ји ма у Хо лан ди ји и Ка на ди, а од 2001. као 
пре да вач и ис тра жи вач на ви ше уни вер зи те та у 
Евро пи и Ази ји; тре нут но у Кан то ну (Гванг џо уу). 
Об ја вљи вао је на де вет је зи ка у ан то ло ги ја ма у 
Сје ди ње ним Др жа ва ма, Ср би ји, Хо лан ди ји, Ру-
си ји, Ма кау, Ен гле ској, Ки ни, Шпа ни ји и Цр ној 
Го ри и ча со пи си ма у Ка на ди, Ин ди ји, Фран цу ској, 
Шкот ској, Хонг Кон гу, Сло ве ни ји, Аустра ли ји и 
Хр ват ској. Уре дио је две ан то ло ги је и пре вео пет 
књи га са срп ског на ен гле ски и обр ну то. У по след-
ње три го ди не осва јао је на гра де за про зу у САД, 
Ен гле ској, Ма кау, Хр ват ској (за под руч је бив ше 
Ју го сла ви је), Ср би ји и две у Ки ни, као и две на-
гра де за по е зи ју. Уче сник је не ко ли ко књи жев них 
фе сти ва ла и до бит ник три ре зи ден ци је за пи сце.

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. У „По љи ма“ је већ об ја-
вљи вао по е зи ју. 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 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 (2014). 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.

Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић (1977, Но ви 
Сад), до цент на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Но вом Са ду. Док то ри ра ла је из 
обла сти пост ко ло ни јал не књи жев но сти. Аутор-
ка је сту ди је о еле мен ти ма фан та сти ке у про зи 
Сал ма на Ру жди ја, под на сло вом Ру жди и мо ре 
при ча (2007), и уред ни ца, за јед но са Вла ди сла вом 
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Гор дић-Пет ко вић, збир ке есе ја о пост ко ло ни јал-
ној књи жев но сти и кул ту ри, Но ва ли ца свет ске 
књи жев но сти (2012). Жи ви у Но вом Са ду.

На та ли ја Лу до шки (1966, Пер лез), књи жев-
ност је за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду, где је ма ги стри ра ла („Књи жев на 
кри ти ка у де лу Сло бо да на Јо ва но ви ћа“) и док-
то ри ра ла („Књи жев но кри тич ко и на уч но де ло 
Мла де на Ле сков ца“). Об ја ви ла је књи ге Сло бо дан 
Јо ва но вић као књи жев ни кри ти чар (2008) и О 
Мла де ну Ле сков цу: огле ди, члан ци, пре пи ска (2011). 
Ме то дич ке ра до ве, књи жев но кри тич ке и књи-
жев но и сто риј ске огле де об ја вљу је у пе ри о ди ци. 
За по сле на је у Зре ња нин ској гим на зи ји. Жи ви у 
Но вом Са ду. 

Сте фан Мар ко вић (1988, Ле ско вац), му зи чар, 
но ви нар и про зни пи сац. Са ра ђи вао је у мно гим 
срп ским, бо сан ским и хр ват ским ча со пи си ма као 
ко лум ни ста. Био је но ви нар и уред ник у ма га зи-
ну „Nish ma ga zin“. Об ја вио је не ко ли ко при по ве-
да ка. Об ја вио је му зич ки ал бум са гру пом 5. Сте-
пен Кре ма то ри јум (2012) и со ло ал бум, ко ји је 
кок тел џе за и ре па Аудио цир кус (2013), под псе-
у до ни мом So low. Жи ви и ра ди у Ни шу.

Џо зеф До налд Ме кле чи (Jo seph Do nald Mc-
Clatchy; 1945, Bryn Ma wr, Пен сил ва ни ја), аме рич ки 
пе сник и књи жев ни кри ти чар, уред ник ча со пи са 
Yale Re vi ew и пред сед ник Аме рич ке ака де ми је 
умет но сти и књи жев но сти од 2009. го ди не. Обра-
зо ва ње је сте као на Уни вер зи те ту Џорџ та ун, а 
по том и на Јејл уни вер зи те ту где је 1974. го ди не 
од бра нио док тор ску ди сер та ци ју. Аутор је шест 
књи га по е зи је. Збир ка Ha zmat ушла је у фи на ле 
из бо ра за Пу ли це ро ву на гра ду 2003. го ди не. По-
ред по е зи је, аутор је и де сет опер ских ли бре та. 
До бит ник је На гра де за књи жев ност Аме рич ке 
ака де ми је умет но сти и књи жев но сти (1991) као и 
сти пен ди ја фон да ци је Гу ген хајм, На ци о нал не за-
ду жби не за умет ност и Ака де ми је аме рич ких пе-
сни ка. Књи ге пе са ма: Sce nes from Anot her Li fe (1981), 
Stars Prin ci pal (1986), The Rest of the Way (1992), Ten 
Com mand ments (1999), Ha zmat (2004), Di vi sion of 
Spo ils (2003), Mer cury Dres sing (2009). Збир ке кри-
тич ких тек сто ва: Whi te Pa per (1989), Twenty Qu e-
sti ons (1998), Ame ri can Wri ters at Ho me (2004).

Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић (1949, Бу е нос 
Ај рес, Ар ген 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, 
пу то пи сној и епи сто лар ној про 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), Ор те ги на Клеп си дра (огле ди о фи ло-
со фи ји Хо сеа Ор те 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 Ар ген 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.

Ли ди ја Му сте да на гић, (1964, Бе о град), ма-
ги стри ра ла срп ску књи жев ност, пи ше књи жев ну 
кри ти ку, ба ви се му зе о ло шком де лат но шћу. Об ја-
вље не и при ре ђе не књи ге: Гро теск ни бре ви јар 
Бо ри сла ва Пе ки ћа (2002); при ре ди ла Но ви Сад, 
зе мљи рај и Но ви Сад, зе мљи рај 2, (2003-2004, ко-
а у тор Са ва Да мја нов), Иза бра ни есе ји (2007) и Иза-
бра не дра ме (2007) Бо ри сла ва Пе ки ћа, Би бли о-
гра фи ја Ра да вој во ђан ских му зе ја 1-36 / Ра да Му-
зе ја Вој во ди не 37-50, 1952-2008 (2008, са Дра гом 
Ње го ва ном); об ја ви ла Во дич кроз му зе је и га ле-
ри је Вој во ди не (2002) и Му зе ји и га ле ри је Но вог 
Са да и Вој во ди не (2006, са Вла ди ми ром Ми тро-
ви ћем). Са рад ник на про јек ти ма Ма ти це срп ске: 
Би о граф ски реч ник Ма ти це срп ске и Лек си кон пи-
са ца Ју го сла ви је. Жи ви у Но вом Са ду.

Ви стан Хју Одн (Wystan Hugh Auden; 1907, 
Јорк, Ен гле ска – 1973, Беч, Аустри ја), ан гло-аме-
рич ки пе сник, пре ма ми шље њу мно гих кри ти-
ча ра, је дан од нај ве ћих пи са ца XX сто ле ћа. За-
по чео је сту ди је би о ло ги је на ко ле џу Хри сто ва 
цр ква у Окс фор ду ка ко би се у дру гој го ди ни 
пре ба цио на сту ди је ен гле ске књи жев но сти. Окс-
форд је на пу стио 1928. са нај ни жим при зна њи ма 
на кон че га је ра дио као на став ник, кри ти чар, 
есе ји ста и лек тор да би 1937. за вр шио као из ве-
штач са фрон то ва Шпан ског гра ђан ског ра та. У 
ја ну а ру 1939, са сво јим ду го го ди шњим при ја те-
љем но ве ли стом Кри сто фе ром Ишер ву дом, пре-
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ла зи у Њу јорк. Из ме ђу 1941. и 1946. пре да вао је 
ен гле ски на не ко ли ко аме рич ких уни вер зи те та, 
на кон че га му је до де ље но аме рич ко др жа вљан-
ство. Де сет го ди на ка сни је до био је по зи ци ју 
про фе со ра по е зи је на Окс форд ском уни вер зи-
те ту где је го ди шње тре ба ло да одр жи три пре-
да ва ња. У пе ри о ду до 1961. зи ме је про во дио ства-
ра ју ћи у Њу јор ку, а ле та у Евро пи. По след ње го-
ди не жи во та про вео је у Окс фор ду где му је ста ри 
ко леџ обез бе дио ко ли би цу. По ред пе снич ког 
ства ра ла штва у ко ме је за ту пљен ши рок спек тар 
те ма и фор ми, од угле да ња на стил ен гле ских ро-
ман ти ча ра пре ко ан га жо ва не по ли тич ке по е зи-
је до фи ло зоф ских по е ма, пи сао је и есе је, дра ме, 
сце на ри је за фил мо ве и опер ска ли бре та. За 
збир ку The Age of An xi ety до био је Пу ли це ро ву 
на гра ду 1948. го ди не. Нај по зна ти је збир ке пе са-
ма: Po ems (1928), The Ora tors (1932), On This Island 
(1937), The Do u ble Man (1941), The Age of An xi ety 
(1947), No nes (1951), The Shi eld of Ac hil les (1955), Epi stle 
to a God son (1972), Thank You, Fog (1974). Дра ме: The 
Dan ce of De ath (1933), The Dog Be ne ath the Skin 
(1935), The Ascent of F6 (1936), On the Fron ti er (1938). 
Књи ге есе ја и про зе: The En cha fed Flood (1950), The 
Dyer’s Hand (1962), Se con dary Worlds (1969), Fo re-
words and Af ter words (1973).

Дра го љуб Па влов (1940, Ви ло во), за вр шио 
је гим на зи ју и По љо при вред ни фа кул тет у Но вом 
Са ду. Пр ве пе сме му из ла зе у „По љи ма“ 1966, а 
ка сни је и у дру гим ча со пи си ма, „Књи жев ним но-
ви на ма“, „Ле то пи су Ма ти це срп ске“, „Ру ко ве ти-
ма“, „Стра жи ло ву“, „Ула зни ци“, „Ти си“, „Сен ту“, као 
и у днев ним ли сто ви ма. Пр ву књи гу по е зи је Че чи-
ли ја об ја вио је 1973. го ди не, а за тим сле де Вр шид-
ба и го зба (1999), Окре таљ ка за тан го (2005) и 
Ду нав ска (2010). Жи ви у Но вом Са ду. 

Ран ко Па вло вић (1943, Шње го ти на Гор ња, 
код Те сли ћа), пи ше по е зи ју, про зу и драм ске тек-
сто ве, за од ра сле и за де цу. Ба ви се књи жев ном 
кри ти ком и есе ји сти ком. Об ја вио је је да на ест збир-
ки пе са ма (Ко сти и се не, Срж, Лов, Пе сни ков прах, 
Мо на шки со не ти...), два на ест збир ки при по ве-
да ка, че ти ри ро ма на, јед ну збир ку есе ја и два де-
се так књи га за дје цу. За сту пљен је у чи тан ка ма, 
лек ти ри и мно гим ан то ло ги ја ма. Жи ви и ства ра 
у Ба ња лу ци.

Мајкл Пал мер (Mic hael Pal mer; 1943, Њу јорк), 
аме рич ки пе сник, есе ји ста, пре во ди лац са фран-

цу ског и те о ре ти чар са вре ме ног пле са. Био је 
уче сник чу ве не пе снич ке кон фе рен ци је у Ван-
ку ве ру 1963. го ди не, на ко јој су су де ло ва ли мно-
ги зна чај ни аме рич ки пе сни ци тог вре ме на. У 
пе ри о ду од 1971. до 2011. го ди не об ја вио је пре-
ко два де сет књи га по е зи је ме ђу ко ји ма су, за 
ње го ву по е ти ку на ро чи то ре пре зен та тив не оне 
об ја вље не то ком осам де се тих го ди на: No tes for 
Ec ho La ke (1981), First Fi gu re (1984) и Sun (1988). До-
бит ник је на гра де „Во лас Сти венс“ за 2006. го ди ну. 
Иако се ње го во де ло ве зу је за је зич ку по е зи ју, и 
иако је са је зич ким пе сни ци ма че сто са ра ђи вао, 
он ни ка да ни је при па дао овој гру пи пе сни ка, а 
ње гов рад об је ди њу је ши ро ке ути ца је од са вре-
ме не аме рич ке по е зи је и фи ло зо фи је постструк-
ту ра ли зма до фран цу ског сим бо ли зма и над ре а-
ли зма. Жи ви у Сан Фран ци ску.

Здрав ко Пе тро вић (1981, Бе чеј), ди пло ми рао 
је и ма ги стри рао 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 вио је сту ди ју Кре а тив ни ха ос „Бур ле ске го-
спо ди на Пе ру на бо га гро ма“ (2011). Жи ви у Бе че ју.

Жар ко Ра да ко вић (1947), књи жев ник и пре-
во ди лац. По след ње књи ге: Re pe ti tion (за јед но са 
Ско том Або том, 2013), Књи га о му зи ци (за јед но са 
Да ви дом Ал ба ха ри јем, 2013), пре вод ро ма на Мо-
рав ска ноћ Пе те ра Ханд кеа (2012).

Ма ја Ро гач (1973), док то ри ра ла на Од се ку за 
срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду. Об ја ви ла је сту ди је Фи гу рал ност и 
фи гу ра тив ност (2008) и Исто ри ја, псе у до ло ги ја, 
фа ма (2010). Об ја вљу је кри тич ке тек сто ве у пе-
ри о ди ци. Жи ви у Но вом Са ду.

Џеј Ро гоф (Jay Ro gof ), аме рич ки пе сник и 
про фе сор ен гле ског је зи ка на Скид мор ко ле џу, 
Са ра то га Спрингс. Основ не сту ди је за вр шио је 
на Уни вер зи те ту у Пен сил ва ни ји, а ма стер и док-
тор ске на Уни вер зи те ту у Си ра ку зи. По ред пе-
са ма ис та као се и као кри ти чар ба ле та по кри ва-
ју ћи лет њу се зо ну Њу јор шког ба ле та у ча со пи су 
Sa ra to gian. По е зи ју и кри тич ку про зу об ја вљу је 
у ча со пи си ма Ag ni, Fi eld, The Ge or gia Re vi ew, No tre 
Da me Re vi ew, Po e try Lon don, The So ut hern Re vi ew. 
До бит ник је пе снич ких на гра да „Ro bert Wat son“ 
(2009) и „Pushcart“ (2010). Књи ге пе са ма: The Cu-
tof: A Se qu en ce (1995), How We Ca me to Stand on 
That Sho re (2003), The Long Fa ult (2008), Twenty 
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Dan ses Ma ca bre (2010), The Art of Gra vity: Po ems 
(2011), Ve ne ra: Po ems (2014).

Бо јан Са вић Осто јић (1983, Бе о град), ди пло-
ми рао је фран цу ски је зик и књи жев ност на Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ма стер сту ди-
је из ком па ра тив не књи жев но сти за вр шио је у 
Ни ци. Са ра ђу је са из да вач ким ку ћа ма као сло-
бод ни пре во ди лац. Аутор је број них те ма та о 
фран цу ској књи жев но сти XX ве ка, за сту пље них 
у књи жев ној пе ри о ди ци (Фи лип Жа ко те, Жак Ди-
пен, ОуЛи По, Ре мон Ру сел, Ан то нен Ар то). Је дан 
је од уред ни ка књи жев ног ча со пи са „Агон“. Аутор 
књи га по е зи је: Ства ра ње исти не (2003), Тро пу ће 
(2010) и Сте ре о ра ма (2013), као и књи ге есе ја Але-
а то риј (2013). Жи ви у Бе о гра 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 зи је Su per-blu 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.

Фриц Сен (Fritz Senn; 1928, Базел, Швајцарска), 
светски признат експерт за Џојса. Био је пред-
седник Интернационалне Џејмс Џојс фондације 
(1977-1982), а од 1985. године управник је Фонда-
ције Џејмс Џојс у Цириху. Награђен је многоброј-
ним признањима за свој рад, од којих је међу по-
следњима награда Циришког фестивала. Учест-
вује на конференцијама посвећеним Џојсовом 
делу, почев од првог симпозијума 1967. године. 
Уредник је многих периодичних и зборничких 
публикација које се баве Џојсом. Међу Сенове 
најважније публикације и радове о Џојсу спадају 
они у: Joyce’s Dislocutions. Essays on Reading as 
Translation (1983); Inductive Scrutinies: Focus on Joyce 
(1995), Ulyssean Close-ups (2007), Joycean Murmoirs: 
Fritz Senn on James Joyce (2007), Nichts gegen Joyce: 
Joyce versus Nothing (1983), Nicht nur Nichts gegen 
Joyce (1999), Zerrinnerungen: Fritz Senn zu James 
Joyce (2007), Noch mehr über Joyce: Streiflichter 
(2012). Живи и ради у Цириху.

Ти ја на Сла до је (1989, Са ра је во), ди пло ми ра-
ла је на Од се ку за ен гле ски је зик и књи жев ност 

Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, где тре нут-
но по ха ђа ма стер сту ди је. Жи ви у Но вом Са ду.

Ро берт Спу (Robert Spoo), докторирао је ен-
глески језик на Принстону, а завршио право на 
Јејлу. Професор је на Правном факултета Уни-
верзитета Тулсе. Десет година је уређивао публи-
кацију James Joyce Quarterly. Објавио је бројне 
књиге и чланке о модерној прози и поезији, као 
и дела која се баве проблематиком закона о аутор-
ским правима.

Ср ђан Ср дић (1977, Ки кин да), ди пло ми рао је 
на Ка те дри за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи-
жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Је дан је од по бед ни ка кон кур са за нај бо љу не-
обја вље ну при чу ин тер нет сај та www.best se ler.
net, а до бит ник је и пр ве на гра де за про зу на кон-
кур су зре ња нин ског ча со пи са „Ула зни ца“ (2007), 
сти пен ди је Фон да „Бо ри слав Пе кић“, те на гра да 
„Би ља на Јо ва но вић“ и „Едо Бу ди ша“. Об ја вио је 
романe Мр тво по ље (2010) и Са то ри (2013), као 
и збир ку при ча Еспи ран до (2011).

До бри во је Ста но је вић (1958, Ли пе, Сме де-
ре во), про 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 про 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 Ор феј“, На гра да 
сме де рев ске „Сед ми це“. Жи ви на Мо ра ви. 
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Ол га Сто ја но вић (Бе о град), ди пло ми ра ла 
фи ло зо фи ју, сту ди ра ла фи ло ло ги ју. Но ви нар ка, 
ко лум нист ки ња, об ја вљу је есе је, пе сме и при че 
у пе ри о ди ци. Об ја ви ла је збир ку по е зи је Слож(е)
не ре че ни це: за пи си из то плог до ма (1996), про зне 
књи ге: Ана Ка ре њи на (1996), Ква ро ви: прост-мо-
дер ни стич ка про за са зло у по тре бом спи са тељ-
ског по ло жа ја (2004), Ве ли ко пред ста вља ње 
(2006) и За пе та (2013), као и дра му Три о дра мон 
(2009). Жи ви у Бе о гра ду.

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. По е зи ју, 
крат ке при че и књи жев не при ка зе об ја вљи вао 
је у број ним до ма ћим књи жев ним ча со пи си ма, 
днев ним ли сто ви ма, збор ни ци ма и ан то ло ги ја-
ма. Пе сме су му пре ве де не на пољ ски, фран цу ски 
и ен гле ски 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 збир ке пе са ма Вре ме 
се за вр ши ло (2008), Фо то ал бум (2010), По зив на 
са у че сни штво (2011) и Ку ти ја (2013). Пре во ди 
по е зи ју са ен гле ског је зи ка и уре ђу је елек трон-
ски ча со пис за са вре ме ну по е зи ју Агон. Жи ви у 
Зе му ну.

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.

Ото Хор ват (1967, Но ви Сад), сту ди рао у 
Но вом Са ду, Ер лан ге ну и Бер ли ну. Пи ше и пре во-
ди по е зи ју са ма ђар ског, не мач ког и ита ли јан ског 

је зи ка. Об ја вље не књи ге:, Где не ста је шу ма (1987. 
– „Бран ко ва на гра да“), Гор ки ли сто ви (1990), Згру-
ша ва ње (1990), Фо то гра фи је (1996), Ка на да. Ge-
dic hte (1999), До зво ла за бо ра вак (2002), Пу то ва ти 
у Ол мо (2008 – на гра да „Ми ро слав Ан тић”), Иза-
бра не & но ве пе сме (2009). Пе сме у ан то ло ги ја ма 
(из бор): Цр теж ко ји ка пље (Ал ма нах но ве вој во-
ђан ске по е зи је, 1988), Die ne uen Mi e ter. Frem de 
Blic ke aufein ver tra u tes Land (Hrsg. I. Mic ki e wicz. 
2004), Зве зде су ле пе, али не мам кад да их гле дам 
(Ан то ло ги ја срп ске ур ба не по е зи је, 2009). Пре-
во ди (књи ге): Ја нош Пи лин ски, Кра тер (1992, 
на гра да Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за пре-
вод го ди не), Ото Фењ ве ши: Ан ђео ха о са (2009), 
Ханс Маг нус Ен цен сбер гер, По след њи по здрав 
астро на у ти ма (2010). Жи ви и ра ди у Фи рен ци.

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

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.




