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Лила Азам Занганех (Lila Azam Zanganeh; 
Париз, Француска), дипломирала је књижевност 
на Ecole Normale Supérieure у Паризу, а онда се 
преселила у САД, где предаје књижевност и ро-
манске језике на Универзитету Харвард. Објави-
ла је студију The Enchanter: Nabokov and Happiness 
(2011). Живи у Њујорку.

Иван Антић (1981, Јагодина), објавио је књи-
гу кратких прича Тонус (2009). Заступљен је у 
антологији Nga Bergradi, me dashuri – Tregimi i ri 
nga Serbia (2011) и у зборницима Од приче до при-
че (2009) и Изван коридора, најбоља кратка при-
ча (2011). Приче су му преведене на албански, 
енглески, немачки, пољски и словеначки језик. 
Приредио антологију савремене српске кратке 
приче за пољско читалаштво и, заједно са Сла-
вољубом Марковићем, избор кратких прича 
ауторки/а млађе генерације – Плејлиста с почет–
ка века (2011). Уређује часопис студената Фило-
лошког факултета у Београду „Знак“. Преводи са 
словеначког језика. Живи и ради у Београду и 
Љубљани.

Драган Бабић (1987, Карловац), основне и 
мастер студије завршио на Одсеку за англистику 
Филозофског факултета у Новом Саду. Пише крат-
ке приче и књижевну критику. Живи у Сомбору.

Роберт Џ. Батлер (Robert J. Butler), амерички 
књижевни критичар, аутор и приређивач сту-
дија: Native Son: The Emergence of a New Black Hero 
(1991), The Critical Response to Richard Wright (1995), 
Critical Response To Ralph Ellison (2000), The Critical 
Response in Japan to African American Writers (2003). 

Сол Белоу (Saul Bellow; 1915, Монтреал, Ка-
нада – 2005, Бруклин, САД), истакнути амерички 
писац, нобеловац. Студирао је антропологију и 
социологију на универзитетима америчког 
средњег Запада, а касније је и предавао на не-
колико значајнијих америчких универзитета: 
Принстону, Чикашком и Њујоршком. Поред ро-

мана, писао је и драме, критике чланке и краћа 
прозна дела. На почетку своје каријере био је 
под утицајем Троцког. Његово интересовање се 
касније проширило на поље културе и традиције 
и руско-јеврејског наслеђа. Најзначајнији рома-
ни су му Човек без ослонца (1944), Жртва (1947), 
Не пропусти дан (1956), Хендресон, краљ кише 
(1959), Херцог (1964), Хумболтов дар (1975, Пули-
церова награда), Више се мре од сломљена срца 
(1987), Ревелштајн (2000)... Добитник је Нобело-
ве награде за књижевност 1976. године.

Јадранка Божић (1959, Београд), дипломи-
рала је на Катедри за општу књижевност и тео-
рију књижевности Филолошког факултета у 
Београду, а магистрирала на Филозофском фа-
култету. Ради у Народној библиотеци Србије. 
Сарадница је Завода за проучавање културног 
развитка, Института за књижевност и уметност 
и Вукове задужбине. Објавила је већи број науч-
них и стручних радова. Живи у Београду. 

Урош Бојановић (1991, Теслић), студира но-
винарство у Бањалуци. Пише поезију, свира 
fretless бас. Објавио је две збирке поезије: Ја не 
могу ништа (2007) и Из друге собе (2011).

Франц Верфел (Franz Werfel; 1890, Праг – 
1945, Беверли Хилс), аустријско-чешки песник, 
зачетник утопијско-месијанске лирике експре-
сионизма. Син јеврејског трговца, студирао је 
право и филозофију, радио у шпедицији у Хам-
бургу пре него што је почео да објављује песме. 
Прву збирку поезије под називом Светски прија-
тељ (Der Weltfreund), објавио је већ 1911. године. 
Аутор је још неколико збирки песама, новела и 
драма, али је најпознатији по својим романима, 
посебно по роману Бернадетина песма (Das Lied 
von Bernadette, 1941), на основу којег је настао 
веома успешан филм. Напустио је Беч већ 1938. 
године и до своје смрти је живео у егзилу, прво 
у Француској, затим у Калифорнији. Умро је не-
колико месеци по завршетку Другог светског 
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рата од срчаног удара. Постхумно је објављена 
његова једина збирка есеја.

Ингрид Г. Демрих (Ingrid G. Daemmrich), 
стручњакиња за књижевне теме и мотиве, обја-
вила је бројне студије из области компаративне 
књижевности, укључујући Enigmatic Bliss: The 
Paradise Motif in Literature and Spirals and Circles: A 
Key to Thematic Patterns in Classicism and Realism 
(1997), као и Handbook of Themes and Motifs in Western 
Literature (заједно са Хорстом Димрихом, 1987).

Хорст С. Демрих (Horst S. Daemmrich), дипло-
мирао је историју и књижевност на колеџу Рад-
клиф, магистрирао компаративну књижевност 
на Чикашком Универзитету и докторирао фран-
цуски језик на Државном универзитету Вејн. 
Професор емеритус немачког језика и компара-
тивне књижевности, аутор књига о Е. Т. А. Хоф-
ману, Вилхелму Рабеу, Калу Кролову. Главни је 
уредник „Изучавања тема и мотива у књижев-
ности“, едиције која обухвата књиге о америчкој, 
енглеској, немачкој, руској и јужноамеричкој 
књижевности.

Жак Дерида (Jacques Derrida; 1930, Ел Биар, 
Алжир – 2004, Париз, Француска), француски фи-
лозоф постмодернизма, зачетник покрета декон-
струкције. Уз Мишела Фукоа, једна од водећих 
фигура савремене континенталне филозофије у 
Европи. Његово обимно дело имало је значајан 
утицај на књижевну теорију и филозофију. Био је 
про фесор на Сорбони, на École Normale Supé-
rieure. Држао је предавања и на Универзитету Џон 
Хопкинс, Јејлу, Њујоршком универзитету итд. 
Добио је почасне докторате на Кембриџу, Колум-
бија универзитету, Универ зи тету у Есексу, Лувену 
итд. Радио је и на École des Hautes Études en Sciences 
Sociales у Паризу. Био је један од оснивача Collège 
international de philosophie (CIPH), институције 
за мишљене тако да буде место за филозофска 
истраживања која се не би могла радити на дру-
гим местима. Био је први председник тог Институ-
та. Као професор је радио и на Калифорнијском 
универзитету. Аутор је бројних дела, између оста-
лих: L’Ecriture et la différence (1967), De la gramma-
tologie (1967), La Voix et le phénomène (1967), La 
dissémination (1972), Marges – de la philosophie 
(1972), Positions (1972), L’archéologie du frivole (1973), 
La vérité en peinture (1978), La carte postale. De So-
crate à Freud et au-delà (1980), D’un ton apocalyptique 

adopté naguère en philosophie (1983), Ulysse gramo-
phone (1987), Mémoires – Pour Paul de Man (1988), 
De l’esprit (1990), Apories (1996), Feu la cendre (1999), 
Foi et Savoir (2001), Voyous (2003) итд.

Зоран Ђерић (1960, Бачко Добро Поље), пише 
поезију, књижевну критику и студије, преводи с 
пољског, руског и бугарског. Књиге песама: Талог 
(1983), Зглоб (1985), Унутрашња обележја (1990), 
Под старом липом (1993), Одушак (1994), Voglio 
dimenticare tutto (на италијанском, 2001), Аз бо виде 
– азбучне молитве (2002), Наталожено (изабра-
не и нове песме, 2007), Блато (2011). Студије, 
огледи и критике: Сестра – књига о инцесту (1992), 
Ватрено крштење (1995), Море и мраморје – днев-
ник путовања по Апулији (2000), Анђели ностал-
гије – поезија Данила Киша и Владимира Набокова 
(2000), Данило Киш: ружа–песник–п/оглед (2002), 
Песник и његова сенка. Есеји о српском песништву 
ХХ века (2005), Стварање модерног свијета (1450–
1878) (коаутори Д. Гавриловић, З. Јосић, 2005), 
Незасићење – пољска драматургија ХХ века (2006), 
Са истока на запад – словенска књижевна еми-
грација у ХХ веку (2007), Дом и бездомност у пое-
зији ХХ века (2007), Историја Витолда Гомброви-
ча (2008), Тестостерон. Нова пољска драматур-
гија (2008), Поетика српског филма – српски писци 
о филму 1908–2008 (2009), Позориште и филм 
(2010), Виткацијева Луда локомотива – између 
позоришта и филма (2010), 3 – у возовима европ–
ске класе, у дугим затвореним композицијама, у 
диму и пепелу (2011). Приредио више књига и 
антологија. Живи у Новом Саду.

Ралф Елисон (Ralph Waldo Ellison; 1914, Окла-
хома – 1994, Њујорк), афроамерички писац и 
научник. Студирао је композицију на Универзи-
тету Таскеги у Алабами. У Њујорк одлази 1937. да 
би студирао вајарство, упознаје писца Ричарда 
Рајта и постаје сарадник бројних књижевних ча-
сописа и активиста људских права. Током Другог 
светског рата служи у трговачкој морнарици. Први 
роман Invisible Man (Невидљиви човек) објављује 
1952. и за њега добија Националну књижевну 
награду. У анкети магазина Тајм овај роман је 
уврштен међу 100 најбољих романа написаних 
на енглеском језику између 1923. и 2005. За жи-
вота је објавио још само две збирке есеја Shadow 
and Act (1964) и Going to the Territory (1986). Збирка 
прича Flying Home (Лет кући) и роман Juneteenth 
изашли су постхумно.
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Дерек Етриџ (Derek Attridge, 1945), британ-
ски научник, стручњак за енглеску књижевност 
коју предаје на Универзитету Јорк. Дипломирао 
је на Универзитету Натал у Јужноафричкој Репу-
блици, а магистрирао и докторирао на Оксфор-
ду. Бави се јужноафричком књижевношћу, тео-
ријом књижевности и деконструкцијом. Објавио 
је више студија, између осталих: Well-weighed 
Syllables: Elizabethan Verse in Classical Metres (1974), 
The Rhythms of English Poetry (1982), Peculiar Lan-
guage: Literature as Difference from the Renaissance 
to James Joyce (1988), Poetic Rhythm: An Introduction 
(1995), Joyce Effects: On Language, Theory, and His-
tory (2000), J. M. Coetzee and the Ethics of Reading: 
Literature in the Event (2004), The Singularity of Lit-
erature (2004), How to Read Joyce (2007), Reading 
and Responsibility: Deconstruction’s Traces (2010).

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

В. Г. Зебалд (Winfried Georg Sebald; 1944, Вер-
тах, Немачка – 2001, Норфок, Енглеска), студирао 
је немачки језик и књижевност у Фрајбургу и 
Манчестеру. Од 1970. предавао је на Универзи-
тету Источне Англије у Норичу у Енглеској. Про-
фесор европске књижевности постао је 1987. 
године. Од 1989. до 1994. био је први управник 
Британског центра за књижевно превођење. 
Најважнија дела су му Schwindel. Gefühle (1990; 
хрв. превод Vrtoglavica, „Vuković & Runjić“, Загреб, 
2011), Die Ausgewanderten (1992; срп. превод Исе-
љеници, „Паидеиа“, Београд, 2011), Die Ringe des 
Saturn. Eine englische Wallfahrt (1995; срп. превод 
Сатурнови прстенови, „Плато“, Београд, 2006), 
те постхумно објављени Austerlitz (2001; срп. пре-
вод Аустерлиц, „Паидеиа“, Београд, 2009). Добит-
ник је бројних награда, укључујући књижевну 
награду за фикцију Лос Анђелес тајмса, Берлин-
ску књижевну награду, награду „Literatur Nord“, 
награду „Хајнрих Бел“ града Келна, Хajнеову на-
граду и Бременску књижевну награду. Погинуо 
је у саобраћајној несрећи. У марту 2002. постхум-
но му је додељена награда Националног удру-
жења књижевних критичара.

Итало Звево (Italo Svevo; 1861. Трст – 1928, 
Мота ди Ливенца), италијански књижевник. Пра-
во име му је било Еторе (Хектор Арон) Шмиц. 
Признат је тек после смрти као један од најва-
жнијих модерних италијанских писаца. На срп-
ски језик преведени су његови романи Зенова 
савест, Сенилност, новела Неслана шала и не-
колико приповедака у периодици; у ширем кон-
тексту југословенског културно-језичког прос-
тора, читаоци су имали прилику да се упознају 
са његовим романима Касна љубав и Касна ста-
рост: роман о човјеку који није умио бити млад. 
Између осталих дела, објавио је Una vita (1892), 
Senilità (1898), La coscienza di Zeno (1923), Una burla 
riuscita (1926) и др.

Николина Зобеница (1976, Ријека), дипломи-
рала Немачки језик и књижевност и Енглески 
језик и књижевност, магистрирала и докторира-
ла Немачку књижевност на Филозофском факул-
тету у Новом Саду, где је и доцент за немачку 
књижевност на Одсеку за германистику. 
Објављује радове из немачке и компаративне 
књижевности, образовања и методике наставе, 
науке о превођењу са тежиштем на књижевном 
превођењу. Преводи са немачког на српски језик 
(Бото Штраус, Илзе Ајхингер). 

Нина Ивановић Муждека (1976, Нови Сад), 
магистрирала је енглеску књижевност на Фило-
зофском факултету у Новом Саду, а докторирала 
на Филолошком факултету у Београду. Ради као 
асистенткиња на предметима из енглеске књи-
жевности на Филозофском факултету у Новом 
Саду. Аутор је студије Границе и преплитања: Про-
блематика жанра у романима Џулијана Барнса 
(2006). Бави се превођењем. Живи у Новом Саду.

Дејан Илић (1961, Травник), песник и прево-
дилац. Завршио италијански језик и књижевност 
на Филолошком факултету у Београду. Објавио 
следеће књиге поезије: Фигуре (1995), У боји без 
тона (1998), Лисабон (2001), Дувански пут (2003), 
Кварт (2005), Из викенда (2008), Линије бега (изаб-
ране песме, 2011) и Катастар (2013). Превео је 
песничке књиге С. Квазимода, Л. Синизгалија, В. 
Магрелија, Б. Катафија, Ч. Павезеа, У. Фјорија, Ф. 
Пустерле, Ђ. Орелића, као и антологију савреме-
не италијанске поезије Тело и поглед. Нови ита-
лијански песници. Превео је и пет књига Жана 
Бодријара. Живи и ради у Београду.



Роберто Каласо (Roberto Calasso; 1941, Фи-
ренца), романсијер, есејиста, издавач. Један од 
најважнијих савремених италијанских писаца. 
Романи: L’impuro folle (1974), La rovina di Kasch 
(1983), Le nozze di Cadmo e Armonia, 1988, срп. пре-
вод Свадба Кадма и Хармоније, „Светови“, Нови 
Сад, 1997), Ka (1996), K. (2002, срп. превод К., „Ар-
хипелаг“, Београд, 2009), Il rosa Tiepolo (2006, хрв. 
превод Tijepolova ružičasta, „Vuković & Runjić“, 
Загреб, 2011), La Folie Baudelaire (2008) и L’ardore 
(2010). Књиге есеја: I Quarantanove Gradini (1991), 
La letteratura e gli dèi (2001), La follia che viene dalle 
Ninfe (2005) и Cento lettere a uno sconosciuto (2003). 
Дела Роберта Каласа преведена су на све веће 
светске језике. Главни је уредник и председник 
Adelphi Edizioni, једног од водећих италијанских 
и европских издавача. Живи у Милану.

Наташа Кампмарк (1974, Фоча), магистри-
рала је и докторирала на Одсеку за англистику 
на Филозофском факултету у Новом Саду, где 
ради као асистент за ужу научну област Енглеска 
и америчка књижевност. Објавила је студију о 
савременој аустралијској прози под насловом 
Три лица аустралијске прозе (2004) и заједно са 
Мајклом Вајлдингом приредила антологију са-
времене аустралијске прозе Приче из безвреме-
не земље (2012). Живи у Новом Саду.

Сања Карановић (1973, Бачка Паланка), ди-
пломирала је на Филозофском факултету у Но-
вом Саду на Одсеку за немачки језик и књижев-
ност. Ради као професор немачког језика и бави 
се превођењем.

Викторија Кромбхолц (1982, Нови Сад), 
магистрирала је на Одсеку за англистику Фило-
зофског факултета у Новом Саду, где ради као 
лектор. Објавила је студију Плес по жици: пол, род 
и идентитет у романима Тони Морисон (2010). 
Живи у Новом Саду.

Александар Б. Лаковић (1955, Пећ), на Ме-
дицинском факултету у Приштини дипломирао 
1980. године, а специјализацију из интерне ме-
дицине 1988. године у Београду. Од 1980. живи 
и ради у Крагујевцу. Пише поезију, књижевну 
критику и есеје. Уредник је часописа „Кораци“ 
од 2013. године. Објавио је књиге песама: Ноћи 
(1992), Заседа (1994), Повратак у Хиландар (1996), 
Дрво слепог гаврана (1997), Док нам кров про-

кишњава (1999), Ко да нам врати лица успут 
изгубљена (изабране песме, 2004) и Нећеш у пес-
му (2011); књиге есеја: Од тотема до сродника: 
Митолошки свет Словена у српској књижевности 
(2000), Токови ван токова: Аутентични песнички 
поступци у савременој српској поезији (2004), 
Језикотворци: Гонгоризам у српској поезији (2006), 
Дневник речи: Прикази и есеји песничке српске 
продукције 2006\07 (2008), Дневник гласова: есеји 
и прикази српске песничке продукције 2008-2009 
(2011), Ђорђе Марковић Кодер: језик и мит (2013); 
књига путописа Хиландарски путокази (2002).

Ивана Максић (1984, Крагујевац), дипломи-
рала је и завршила мастер студије из енглеске 
књижевности и језика на Филозофском факул-
тету у Новом Саду. Објавила збирке поезије О 
тело твори ме (2011) и Изван комуникације (2013). 
Преводи са енглеског језика. Пише поезију и 
кратке приче. Живи у Крагујевцу. 

Дамир Малешев (1968, Нови Сад), пише по-
езију и преводи с енглеског. Објавио је књигу 
песама Раст (1998).

Здравко Петровић (1981, Бечеј), дипломи-
рао је и магистрирао на Одсеку за српску књи-
жевност и језик Филозофског факултета у Новом 
Саду. Објавио је студију Креативни хаос „Бур-
леске господина Перуна бога грома“ (2011). Живи у 
Бечеју.

Дуња Пешут (1989, Бачка Топола), дипломи-
рала је на Одсеку за српску књижевност и језик 
Филозофског факултета у Новом Саду. Студент-
киња мастер студија на истом одсеку. Пише при-
казе и критике.

Никола Поповић (1979, Сарајево), објавио је 
преводе књига италијанских писаца Етореа Ма-
зине (Гвожђе и мед, 2002; Победник, 2003), Симо-
не Винчи (О деци се ништа не зна, 2004; У сваком 
смислу љубав, 2008) и Валерије Пареле (Приче из 
Напуља, 2010), те бројне преводе савремених 
италијанских приповедача у књижевној перио-
дици. Члан УКПС од 2009. године. Запослен је као 
наставник италијанског језика на Одсеку за му-
зичку уметност Филолошко-уметничког факул-
тета у Крагујевцу. Области научног интересо-
вања су савремена италијанска књижевност, 
теорија превођења и стилистика.
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Васа Павковић (1953, Панчево), пише поезију, 
прозу, есеје и књижевну критику. Књиге песама: 
Калеидоскоп (1981), Опсесија (1985), Телесна 
страст (1989), Конверзија (1994), Несигурност у 
тексту (1994), Књига о ластавицама (2000), По-
мало далеко (2005), Ватрена линија (изабране и 
нове песме; 2007), Елегије и баладе из прошлог 
столећа (2007), У варљивом животу (2012), Мајс-
тори певачи: књига оданости (2013). Књиге прича: 
Монструм и друге фикције (1989), Мачије очи 
(1994), Хипнотисан (1996), Божанске клопке (2001), 
Последњи штићеник ноћи (2001), Глиб Гибралта-
ра – фантазма (2004), Мој живот на Марсу (2005), 
Црнац у белој кошуљи (2008). Романи: Љубавнички 
декамерон (1998), Месец јануар (2002), Доктор 
Батут против надрилекара (2006). Књиге есеја 
и критика: Све стране света (1991), Критички 
текстови (1997), Дух модернизма (2001), Слатки 
стрип (2001), Поглед на свет (2002), Наш слатки 
стрип (2003), Поглед кроз прозу (2006), Стих и 
смисао – есеји о српским песницима (2012). Прире-
дио више књига. Живи у Панчеву.

Маја Рогач (1973, Нови Сад), докторирала на 
Одсеку за српску књижевност Филозофског фа-
култета у Новом Саду. Пише студије, есеје и књи-
жевну критику. Објавила је студије Фигуралност 
и фигуративност (2008) и Историја, псеудологија, 
фама (2010). Објављује критичке текстове у пе-
риодици. Живи у Новом Саду. 

Бојан Самсон (1978, Осијек), дипломирао срп-
ску књижевност и језик на Филозофском факул-
тету у Новом Саду. Објавио збирку песама 
Superblues (2007), редиговано издање исте збирке 
на сајту Јуродива књижара, а збирку песама Folk 
Singer (2014) у електронском часопису Афирма-
тор. Један од приређивача Зборника нове ново-
садске поезије Нешто је у игри (2008). Са гитарис-
том Ненадом Патковићем чини поетско-музички 
дует Башта фетиша. Са Јованом Живковићем 
чини поетски дует Cloudbuster Meets Hound of Love. 
Са Николом Оравецом чини поетски дует Sweet 
Talkers. Са Ником Душановим и Сергејем Станко-
вићем чини књижевну групу БЕС. Објављује при-
че, песме и критичке приказе у домаћој перио-
дици и на Интернету. Живи у Новом Саду. 

Горан Симић (1952, Власеница), босанско-ка-
надски песник, пише и кратке приче, радио-дра-
ме, радио је и као уредник књижевних часописа. 

Поезија му је објављивана у домаћим и светским 
антологијама. Објавио је преко двадесет књига, 
а песничке књиге су му преведене на више од 
десет светских језика. Добитник је више међуна-
родних награда, попут “Freedom to Write Award” 
коју додељује амерички ПЕН центар, “Peoples 
Award”, “Canadian Writers Association award“ за 
најбољу књигу поезије 2012. Творац је три ли-
брета за опере, а његова драма за децу Бајка о 
Сарајеву на сцени Позоришта младих у Сарајеву 
изводи се већ седамнаест година. Тренутно живи 
у Сарајеву.

Стинг (Гордон Метју Томас Самнер; енгл. 
Gordon Matthew Thomas Sumner; 1951, Волсенда 
у Северном Тајнсајду, Енглеска), енглески музи-
чар. Пре соло каријере, био je главни текстопи-
сац, певач и басиста рок групе Полис (The Police). 
Као соло музичар и члан групе Полис, продао је 
преко 100 милиона плоча, добио шеснаест Греми 
награда за свој рад (први Греми добио је за 
„најбољи рок инструментал наступ“, 1981. годи-
не) и једном је био номинован за Оскара за нај-
бо љу песму.

Енес Халиловић (1977, Нови Пазар), припо-
ведач, песник, драмски писац и новинар. Објавио 
је збирке поезије: Средње слово (1995), Блудни 
парип (2000), Листови на води (2007), Песме из 
болести и здравља (2011), и Ломача (изабране 
песме, 2012); збирке прича: Потомци одбијених 
просаца (2004) и Капиларне појаве (2006); драме: 
In vivo (2004) и Кемет (2010), као и роман Еп о води 
(2012). Добитник је Златне значке за допринос 
култури Културно-просветне заједнице Србије, 
као и књижевних награда „Бранко Миљковић“ и 
„Ђура Јакшић“. Његове приче, поезија и драме 
објављене су у засебним књигама на енглеском, 
пољском, француском, турском и македонском 
језику, а проза и поезија му је превођена на ен-
глески, немачки, арапски, шпански, француски, 
пољски, румунски, украјински, мађарски, слове-
начки, летонски, албански, македонски, турски, 
руски, грчки, бугарски и каталонски језик. Живи 
у Новом Пазару.

Ото Хорват (1967, Нови Сад), студирао у Но-
вом Саду, Ерлангену и Берлину. Пише и преводи 
поезију са мађарског, немачког и италијанског 
језика. Објављене књиге:, Где нестаје шума (1987. 
– „Бранкова награда“), Горки листови (1990), Згру-
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шавање (1990), Фотографије (1996), Канада. 
Gedichte (1999), Дозвола за боравак (2002), Путо-
вати у Олмо (2008 – награда „Мирослав Антић”), 
Изабране & нове песме (2009). Песме у антологија-
ма (избор): Цртеж који капље (Алманах нове 
војвођанске поезије, 1988), Die neuen Mieter. 
Fremde Blicke aufein vertrautes Land (Hrsg. I. Mickie-
wicz. 2004), Звезде су лепе, али немам кад да их 
гледам (Антологија српске урбане поезије, 2009). 
Преводи (књиге): Јанош Пилински, Кратер (1992, 
награда Друштва књижевника Војводине за пре-
вод године), Ото Фењвеши: Анђео хаоса (2009), 
Ханс Магнус Енценсбергер, Последњи поздрав 
астронаутима (2010). Живи и ради у Фиренци.

Игор Цвијановић (1979, Тузла), завршио је 
основне и магистарске студије енглеског језика 
и књижевности на Филозофском факултету у Но-
вом Саду. Објавио је преводе прозе Џона Барта, 
Ени Пру, Криса Абанија, Рејфа Ларсена, Џојс Керол 
Оутс, Дејвида Фостера Воласа и др. Добитник је 
Награде за превод године Друштва књижевни ка 
Војводине (2012). Ради као предавач енглеског 
језика на Пољопривредном факултету у Новом 
Саду.

Предраг Црнковић, преводилац и писац. 
Превео 15 књига са скандинавских језика и јед-
ну с енглеског, а објавио четири романа и једну 
збирку приповедака (закључно с мајем 2012). 
Члан УКПС.

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

Гала Чаки (1987, Зрењанин), дипломирала и 
мастерирала на Академији уметности у Новом 
Саду (група за сликање). Имала више самосталних 

и групних изложби. Чланица је Удружења ликов-
них уметника Војводине. Живи у Новом Саду.

Радивој Шајтинац (1949, Зрењанин), пише 
поезију, прозу, књижевну и ликовну критику, 
преводи с руског и енглеског језика, бави се и 
драматургијом. Књиге песама: Оружје људски 
рањено (1970), Шуми се враћају прагови (1974), 
Даровно путовање (1978), Панглосов извештај 
(1982), Сузе у лунапарку (1987), Оченаш на Тајмс-
скверу (1991), Оловни долов (1995), Лед и млеко 
(2003), Пси верса (2005), Кањишка монотипија 
(двојезично на српском и мађарском, 2007), Се-
верни изговор (2011), Стара кантина (2011), Ди 
(2013), Зло цвећа (2013); књиге прозе: Банатска 
читанка (1991), Мој бегејски део света (1994), Бајке 
о грму (1995), Чеховија (1996) Вез у ваздуху (1998), 
Жртве бидермајера (2000), Сибилски гласови 
(2001), Нада станује на крају града (са Угљешом 
Шајтинцем, 2002), Водено дете (2004), Причица 
(2005), Кинеско двориште (2006), Lyrik klinik (2009), 
Северни изговор (2011), Стара кантина (2011), 
Дилинкуца – кратке и фришке банатске бајке (са 
Љ. Шајтинац, 2012); књиге есеја: Хотел Чарноје-
вић (1989), Демогоргон (1990), Хајка на Актеона 
(1997). Живи у Зрењанину.

Предраг Шапоња (1972, Нови Сад), дипломи-
рао је енглески језик и књижевност на Филозоф-
ском факултету у Новом Саду. Превео је књиге 
Дорис Лесинг, Алис Манро, Ајрис Мердок, Флена 
О’Брајана, Луиз Велш, Мишела Фејбера... Добит-
ник је награде Друштва књижевника Вој во дине 
за превод године (2007). Живи у Новом Саду.

Љубица Шљукић Туцаков, дипломирала је 
на Катедри за општу књижевност и теорију књи-
жевности Филолошког факултета Универзитета 
у Београду, а мастер студије завршила на Факул-
тету организационих наука Универзитета у Бео-
граду. Од 2012. учествује као спољна сарадница 
у раду пројекта Књиженство – теорија и исто-
рија женске књижевности на српском језику до 
1915. године.
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