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Ми ле та Аћи мо вић Ив ков (1966, Бо га тић), 
ди пло ми рао и ма ги стри рао срп ску књи жев ност 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е-
зи ју, есе ји сти ку и књи жев ну кри ти ку. Об ја вио је 
збир ку по е зи је Дно (1995), за ко ју је до био „Бран-
ко ву на гра ду” и две књи ге књи жев но кри тич ких 
тек сто ва Свет и пе сма (2010) и Пе снич ке за го нет ке 
(2011). До бит ник је на гра де „Ми лан Бог да но вић” 
за књи жев ну кри ти ку. Ра ди као глав ни и од го вор ни 
уред ник „Књи жев ног ма га зи на“. Жи ви у Бе о гра ду.

Да ран Ан дер сон (Dar ran An der son), ир ски 
пи сац, је дан од уред ни ка у књи жев ном ма га зи ну 
3:AM. Об ја вио је три збир ке по е зи је Te sla’s Ghost 
(2009), The Fool и The Mo un tain. Тре нут но жи ви у 
Па ри зу.

Ан ђел ко Ану шић (1953, Гра ди на на Су вој ме-
ђи, БиХ), пи ше по е зи ју, про зу, есе је, књи жев ну 
кри ти ку и пу бли ци сти ку. Об ја вио је 28 књи га, од 
че га три на ест пе снич ких, шест књи га крат ких 
при ча, три ро ма на, књи гу пе са ма за де цу и две 
књи ге есе ја, као и бре ви јар но ви нар ско-пу бли-
ци стич ких тек сто ва. До бит ник је ви ше на гра да, 
из ме ђу оста лих „Све то зар Ћо ро вић“, „Пе чат ва ро-
ши срем ско кар ло вач ке“, „Мла ден Оља ча“ и др. 
Пре во ђен је на ен гле ски, фран цу ски, бу гар ски, 
ру ски и ма ке дон ски је зик. Жи ви у Но вом Са 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 Но вом Са ду.

Маргарет Д. Бауер (Margaret D. Bauer), пре-
даје америчку јужњачку књижевност на Одсеку 
за енглески језик и књижевност Универзитета 
Источне Каролине и уредница је у “North Carolina 
Literary Review”. Докторирала је на Универзитету 
Тенесија. Објавила је студије: The Fiction of Ellen Gil
christ (1999), William Faulkner’s Legacy: “what shadow, 
what stain, what mark” (2005) и Understanding Tim 
Gautreaux (2010).

Ма ри ја Бер гам (1981, Хер цег-Но ви), док то ри-
ра ла је Те о ри ју и прак су пре во ђе ња на Уни вер-
зи те ту у Ба ри ју, при Од се ку за ан гло гер ман ске 
и ис точ но е вроп ске сту ди је, на Фа кул те ту стра-
них је зи ка и књи жев но сти. Та мо тре нут но ра ди 
као мла ђи ис тра жи вач на Од се ку за ан гли сти ку. 
На пи са ла је ди сер та ци ју под на зи вом Ита ли јан
ски пре вод Оме роса Де ре ка Вол ко та: Ана ли за 
пре во да као при ступ књи жев ном тек сту. По ред 
пре во да Де ре ка Вол ко та и Лор не Гу ди сон, об ја-
ви ла је кри тич ке есе је на ита ли јан ском и ен гле-
ском је зи ку о Вол ко ту.

Мар ко Бо гу но вић (1989, Но ви Сад), ди пло-
ми рао је на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Тре-
нут но по ха ђа ма стер сту ди је на истом од се ку. 
Пи ше књи жев не при ка зе и крат ку про зу, пре во-
ди са ен гле ског је зи ка. Жи ви у Но вом Са ду.

Де јан Ву ки ће вић (1965, Кра ље во), ди пло ми-
рао је свет ску књи жев ност и ма ги стри рао би-
бли о те кар ство и ин фор ма ти ку на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Об ја вио књи ге при ча: Ко
ро та (1998), Але ја би зар них ки по ва (2002), Ома ма 
(2007); романe Бо ди ло (2005) и Це ре брум (2012), 
као и сту ди ју За ви чај ни фон до ви (2011). Не ко ли ко 
ње го вих при ча пре ве де но је на шпан ски, пољ-
ски, ма ђар ски и ру мун ски. За по слен је у На род-
ној би бли о те ци Ср би је. Жи ви у Бе о гра ду.

Тим Го тро (Ti mothy Mar tin Ga u tre a ux; 1947, 
Мор ган Си ти, Лу и зи ја на, САД), аме рич ки ро ма-
но пи сац и при по ве дач. По што је за вр шио па ро-
хиј ску основ ну и сред њу шко лу, од ла зи на Уни-
вер зи тет Ни колс стејт у Ти бо доу у Лу и зи ја ни, где 
је 1969. ди пло ми рао ен гле ски је зик. Др жи кур-
се ве кре а тив ног пи са ња на Уни вер зи те ту ју го и-
сточ не Лу и зи ја не, у Ха мон ду. Об ја вио је ро ма не 
Next Step in Dan ce (1998), The Cle a ring (2003) и The 
Mis sing (2009), као и збир ке при ча Sa me Pla ce, Sa me 
Things (1996), Wel ding with Chil dren (1999) и Wa i ting 
for the Eve ning News: Sto ri es of the De ep So uth (2010).

КО ЈЕ КО
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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.

Драган Ђорђевић (1978) дипломирао на Од-
се ку за српску књижевност и језик са општом књи-
жевношћу Филолошког факултета Универзитета 
у Београду, где је и магистрирао. Ради као профе-
сор српског језика и књижевности у XIII београд-
ској гимназији; спорадично објављује у перио-
дици; занима се музиком, филмом и есејистиком.

Ма ја Ер де ља нин (1971, Но ви Сад), основ не 
сту ди је сли кар ства за вр ши ла је 1995. го ди не на 
Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду. Ма стер сту ди-
је на те му „Сли ка – ро ба или по ру ка” за вр ши ла на 
ис тој ака де ми ји 2008. го ди не. Из ла га ла на мно гим 
из ло жба ма, уче ство ва ла на број ним ко ло ни ја ма 
и сим по зи ју ма у зе мљи и ино стран ству. Во ди ла 
је рад га ле ри је „По друм“ (2002-2005), а од 2005. 
го ди не уред ни ца је ли ков не ре дак ци је Кул тур-
ног цен тра Но вог Са да. До бит ни ца је ви ше на-
гра да за сли кар ство и га ле риј ски рад.

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.

Та тја на Јан ко вић (1973, Кра гу је вац), ди пло-
ми ра ни ма шин ски ин же њер. Об ја ви ла је књи гу 

крат ке про зе При ча Ба би ног си на (2008). Пре во ди 
са ен гле ског је зи ка. Ра ди као би бли о те кар. Жи ви 
у Кра гу јев цу.

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.

Џо на тан Ка лер (Jo nat han Cul ler, 1944), аме-
рич ки књи жев ни те о ре ти чар, струк ту ра ли ста, 
про фе сор ен гле ске и упо ред не књи жев но сти на 
Уни вер зи те ту Кор нел. Ди пло ми рао је исто ри ју 
и књи жев ност на Хар вар ду, а док то ри рао мо-
дер не је зи ке на Окс фор ду. Об ја вио је ви ше сту-
ди ја од ко јих су на срп ско хр ват ски пре ве де не: 
Со сир: осни вач мо дер не лин гви сти ке (БИГЗ, 1980), 
Струк ту ра ли стич ка по е ти ка (СКЗ, 1990), О де
кон струк ци ји: те о ри ја и кри ти ка по сли је струк
ту ра ли зма (Гло бус, 1991), Књи жев на те о ри ја: 
(са свим кра так увод) (На род на књи га, 2005). 

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 до цент 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 про зи под на сло вом 
Три ли ца аустра лиј ске про 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 про зе При че из без вре ме не 
зе мље (2012). Жи ви у Но вом Са ду.

Мир ја на Фрау Ко лар ски (1987, Но ви Сад), 
ди пло ми ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но-
вом Са ду, на Од се ку за срп ску књи жев ност и је-
зик, где је тре нут но на ма стер сту ди ја ма. Пи ше 
про зу, по е зи ју и књи жев ну кри ти ку, ко ју је до 
са да об ја вљи ва ла у пе ри о ди ци и на ин тер нет 
пор та ли ма. Је дан је од осни ва ча и уред ни ка сту-
дент ског елек трон ског ча со пи са за књи жев ност, 
умет ност и кул ту ру – „Ме ђу тим“. Ор га ни за тор је 
и мо де ра тор на књи жев ним ве че ри ма по све ће-
ним крат кој про зној фор ми, ко је ор га ни зу је гру па 
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Про зак – про зно је зи ча ре ње, чи ји је осни вач. Жи ви 
у Но вом Са ду.

Алек сан дар Ко стић (1973, Ужи це) ма ги стар 
фи ло ло шких на у ка. Са ита ли јан ског је зи ка пре-
вео ро ман Лу и ђи ја Ма лер бе Sal to mor ta le (2011), 
при по вет ке Ђор ђа Ман га не ли ја Дру ге цен ту ри је 
(2011) и иза бра не, по ле мич ке тек сто ве Пјер Па о ла 
Па зо ли ни ја (2012). Тре нут но ра ди у на ста ви.

Ма ри ја Кне же вић (1963, Бе о град), ди пло ми-
ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, a 
ма ги стри ра ла ком па ра тив ну књи жев ност и пре-
да ва ла на Уни вер зи те ту Ми чи ген, 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 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.

Вик то ри ја Кромб холц (1982, Но ви Сад), ма-
ги стри ра ла је на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Но вом Са ду, где ра ди као лек-
тор. Об ја ви ла је сту ди ју Плес по жи ци: пол, род и 
иден ти тет у ро ма ни ма То ни Мо ри сон (2010). 
Жи ви у Но вом Са ду.

При мо Ле ви (Pri mo Le vi; 1919, То ри но, Ита ли-
ја – 1987, То ри но), ита ли јан ски пи сац је вреј ског 
по ре кла, хе ми чар, при по ве дач, есе ји ста, пе сник, 
ан то ло ги чар, пре во ди лац, у чи јем бо га том и ра-
зно вр сном ства ра лач ком опу су по себ но ме сто 
за у зи ма пр ви, ме мо ар ско-днев нич ки ро ман Зар 
је то чо век (Se qu e sto è un uomo, 1947), ауто ро во 
по тре сно све до чан ство о јед но го ди шњем за то-
че ни штву у ком плек су Бу на Мо но ви це, огран ку 
Аушви ца, и нео бич ном спле ту окол но сти за хва-
љу ју ћи ко ји ма је пре жи вео стра хо те зло гла сног 
ло го ра. По ред овог оства ре ња, не сум њи во јед ног 
од нај у ти цај ни јих и нај по зна ти јих у ли те ра ту ри 
хо ло ка у ста, рат ни, ло гор ски део Ле ви је вог опу-
са са чи ња ва ју и ро ма ни При мир је (La tre gua, 
1963), Кад, ако не сад? (Se non ora, qu an do?, 1982), 
збир ка есе ја По то ну ли и спа се ни (I som mer si e i 
sal va ti, 1986). Дру ги, не ма ње ва жан део Ле ви је вог 
ства ра ла штва чи не збир ка при по ве да ка Пе ри
од ни си стем (Il si ste ma pe ri o di co, 1975), ро ман 

Зве зда сти кључ (La chi a ve a stel la, 1978) и збир ка 
есе ја Ту ђи за нат (L’al trui me sti e re, 1985). У збир ка-
ма при по ве да ка При род њач ке при че (Sto rie na tu
ra li, 1966) и Фор мал ни не до ста так (Vi zio di for ma, 
1971), Ле ви се пред ста вља као пи сац ко ји ан тро-
по ло шке те ме ве што об ра ђу је у фик циј ском, не-
рет ко ме ни пеј ском, на уч но фан та стич ном и ан ти-
 у то пиј ском кљу чу. Ан тро по ло шка ми ни дра ма Дан 
ше сти (Il se sto gi or no), део пр во по ме ну те збир ке, 
на ста ла је у вре ме ауто ро ве ин тен зив не са рад ње 
и дру же ња са Ита лом Кал ви ном ко ји у том пе ри о-
ду, из ме ђу оста лог и под ути ца јем Ле ви је вих тек-
сто ва ко је је лич но, као уред ник то рин ске из да-
вач ке ку ће „Eina u di“, чи тао и слао на штам пу, по -
чи ње да пи ше и об ја вљу је Ко сми ко ми ке.

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 
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.

Зо ран М. Ман дић (1950, Вла ди чин Хан), аутор 
је ви ше књи га по е зи је, есе ја и књи жев не кри ти-
ке. Из бо ри из по е зи је су му об ја вље ни на ита ли-
јан ском и ма ке дон ском је зи ку. Пре во ђен је на 
ви ше стра них је зи ка. По е зи ја му је увр ште на у 
ве ли ки број ан то ло ги ја, пре гле да и па но ра ма 
срп ске по е зи је у зе мљи и ино стран ству. Жи ви у 
Сом бо ру.

Игор Mаројевић (1968, Вр бас), пи ше ро ма не, 
при че, есе је и дра ме, пре во ди са шпан ског. Ро-
ма ни: Об ма на Бо га (1997), Два де сет че ти ри зи да 
(1998), Же га (2004), Шнит (2007), Пар тер (2009), 
Мај чи на ру ка (2011); књи ге при по ве да ка: Тра га чи 
(2001), Ме ди те ра ни (2006); књи га есе ја: Кроз гла
ву (2012).

Ми раш Мар ти но вић (1952, Кра ље код Ан-
дри је ви це), цр но гор ски пи сац. Члан је Цр но гор-
ског PEN-а и Ма ти це Цр но гор ске. До бит ник је 
на гра де „Ла зар Вуч ко вић“ и Ок то бар ске на гра де 
Хер цег Но вог. Об ја вио је књи ге пе са ма: Мит о 
тре шњи (1974, дру го до пу ње но из да ње 2009), 
Мо ли тве мра ву (1985), Кру го ви у пи је ску (1991), 
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Зи ма с Ман дељ шта мом (1994), Ta bu la sma rag di na 
(1997); рomanе: Је ре тик (1983), По след њи Ес хи лов 
дан (1995), Ва ви лон ски му дра ци (1998), Пу те ви 
Пре ва ли се (1999), Отва ра ње Агру ви ју ма (2000), 
Те у та (2003), Сно ви у До клеи (2008), Не ви дљи ви 
ље то пис (2010), Го вор кра ље ва (2011), Ан тич ки 
гра до ви – Сно ви и суд би не (2012), Ди о кли тиј ско 
за вје шта ње (2012) и Го вор зе мље (2013). Пре во ђен 
је на ал бан ски, ита ли јан ски, хе бреј ски и тур ски 
је зик. Жи ви у Хер цег Но вом.

Вла дан Ма ти је вић (1962, Ча чак) об ја вио је 
Не ре ме те ћи ра су ло (пе сме, 1991), Ван кон тро ле 
(ро ман, 1995, но ва вер зи ја 2013), Р. Ц. Не ми нов но 
(ро ман, 1997), Са мо сво ђе ње (пе сме, 1999), При
лич но мр тви (при че, 2000, Ан дри ће ва на гра да), 
Пи сац из да ле ка (ро ман, 2003, Ни но ва на гра да), 
Ча со ви ра до сти (ро ман, 2006), Жи ла ви ко ма ди 
(дра ме, 2009), Вр ло ма ло све тло сти (ро ман, 2010, 
на гра де „Ме ша Се ли мо вић“, „Бо ри сав Стан ко-
вић“ и „Иси до ра Се ку лић“), Ме мо а ри, ам не зи је 
(есе ји, 2012). Жи ви у Чач ку.

Мар ко Не дић (1943, Гај тан код Ле сков ца), 
про зни пи сац, есе ји ста, кри ти чар, књи жев ни 
исто ри чар. За вр шио је Фи ло ло шки фа кул тет у 
Бе о гра ду – Гру па за ју го сло вен ску и оп шту књи-
жев ност. Док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те-
ту у Но вом Са ду. Био на уч ни са рад ник Ин сти ту-
та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, као и 
уред ник и глав ни уред ник „Срп ске књи жев не 
за дру ге“. Об ја вио: Ку ћа у по љу (про за, 1970), Ма
ги ја по ет ске про зе (сту ди ја о про зи Раст ка Пе тро-
ви ћа, 1972), Но ва кри тич ка опре де ље ња (ко а у-
тор ска књи га, 1973), Ста ра и но ва про за (1988), 
Кри ти ка но вог сти ла (1994), Осно ва и при ча 
(2002), Про за и по е ти ка Ми ро сла ва Јо си ћа Ви
шњи ћа (2008), Стил ска пре пли та ња – сту ди је и 
огле ди о срп ској про зи дру ге по ло ви не XIX и пр ве 
по ло ви не XX ве ка (2011), Из ме ђу ре а ли зма и пост
мо дер не – сту ди је и огле ди о срп ским пи сци ма 
дру ге по ло ви не XX ве ка (2012). При ре дио ви ше 
књи га. До бит ник је на гра де „Мла дост“ за про зу, 
„Иси до ра Се ку лић“ за есе ји сти ку и „Ми лан Бог-
да но вић“ за кри ти ку. Жи ви у Бе о гра ду.

Ма ри ја Не не зић (Бе о град), ди пло ми ра ла је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду на Гру пи 
за срп ску и оп шту књи жев ност. Уред ни ца је у 
ре дак ци ји за кул ту ру РТС-а, и јед на од уред ни ца 
еми си је „Бе о култ“. Жи ви у Бе о гра ду.

Ми ли вој Не нин (1956, Лок, Шај ка шка), књи-
жев ни кри ти чар и исто ри чар. Об ја вље не књи ге: 
Саве ти кри ти ке, соко ви по е зи је (1990), Све ти
слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма (1993), 
С ме ром и без ње (1993), Су о ча ва ња (1999), Ства
ри ко је су про шле (2003), Ста ри ли сац (2003), Слу
чај на књи га – ко лаж о То до ру Ма ној ло ви ћу (2006), 
Срп ска пе снич ка мо дер на (2006), Сит не књи ге – о 
пре пи сци срп ских пи са ца (2007), Слат ка књи га 
(2008), Се дам бе ле жа ка – ма ла књи га о Цр њан ском 
(2009), Са ви чен та – срп ски књи жев ни ци ис ко са 
(2010), Све ти ми рис пам ти ве ка – фраг мен ти о 
Ла зи Ко сти ћу (2011), Са вић Ми лан (2011), Се дам 
бре жу ља ка – књи га о Цр њан ском (2013). При ре дио 
ви ше књи га и ан то ло ги ја.

Ро му алд Па влак (Ro mu ald Paw lak; 1967, Со-
сно ви ец, Пољ ска), пољ ски пи сац. Пр ве при че 
об ја вио је 1987. го ди не. Об ја вљу је есе је и кри ти-
ке по све ће не фан та сти ци и поп-кул ту ри. Пр ви 
ро ман је об ја вио 2003, и до са да је по знат као 
аутор пет на е стак књи га за од ра сле и де цу. Мно го 
пу та се на ла зио у ужем из бо ру за нај пре сти жни је 
књи жев не на гра де у Пољ ској.

Иван Ра до са вље вић (1969, Ја го ди на), ди пло-
ми рао је свет ску књи жев ност на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 1994. до 1999. Ра дио је 
као уред ник у књи жев ном ча со пи су „Реч“, а од 
1999. до 2013. као уред ник у из да вач кој ку ћи „Сту-
бо ви кул ту ре“. Пи ше књи жев ну кри ти ку, пре во ди 
с ен гле ског, фран цу ског и шпан ског је зи ка. Об ја-
вио је књи гу књи жев них кри ти ка Буд но око – Из 
са вре ме не срп ске про зе (1999). Жи ви у Бе о гра ду.

Игор Рај ки (1965, За греб), об ја вио је сле де ће 
књи ге: Ка та лог о бож јим до ста вља чи ма (1999, 
ро ман), Пра вил ник о ства ра њу пре доџ би (2001, 
при че), Ма мац за ду хо ве (2003, књи га за омла ди-
ну), Ужа са на (2005, ро ман за омла ди ну), Умо ре ске 
(2006, при че), Зна ност по гр да (2006, при по ве сти), 
Јед но зна мен ке (2006, ра ди о и гра), Не бе ска се ман
ти ка (2007, крат ке про зе), При ча на пи са на шут
њом (2007, ра ди о и гра), До бро из гле даш (2008, 
ро ман), Не бих о то ме (2008, ро ман, с Бо ри сом 
Бе ком), Сту би шта ре ње (2008, при че), За гре бач
ки пен та грам (2009, дра ма), За ди ри ва ли ште 
(2009, из бор из про зе), Ста лак за по љуп це (2010, 
про за), Ча роб њак (2010, дра ма), По су ђе не ис-
прич ни це (2011, крат ке про зе), Де тек тор исти
не (2012, ро ман). Жи ви у За гре бу.



Бар ба ра Рајт (Bar ba ra Wright), про фе сор 
еме ри тус на Три ни ти ко ле џу у Да бли ну, где је 
пре да ва ла на Од се ку за фран цу ски је зик и књи-
жев ност. Ди пло ми ра ла је и ма ги стри ра ла фран-
цу ску и ир ску књи жев ност на Да блин ском уни-
вер зи ту, а док то ри ра ла на Кем бри џу. Нај ви ше се 
ба ви ла од но сом књи жев но сти и фран цу ског 
сли кар ства 19. сто ле ћа. За јед но са Џеј мсом Томп-
со ном об ја ви ла мо но гра фи ју Eugène Fro men tin: 
Mo no grap hie révisée et ca ta lo gue de des sins (2008).

Ран ко Ри со је вић (1943, Ка лен де ри код Ко-
стај ни це, БиХ), пи ше по е зи ју, про зу, књи жев ну 
кри ти ку, дра ме и есе је и пре во ди. Књи ге при ча, 
есе ја и мо но гра фи је: Умјет ност Ма ри је Те о фи
ло ве, 1974; Ве ли ки ма те ма ти ча ри, 1981; Сли ке за 
утје ху, 1981; При че из но ви на, 1982; При че ве ли ког 
ље та, 1988; Слав ни арап ски ма те ма ти ча ри, 
1988; Шум и дру ге крат ке про зе, 1995; О ду ши и 
дру ги тек сто ви, 1998; Вла до С. Ми ло ше вић – је дан 
ви јек, 2001; Фраг мен ти, 2002; Прав ци раз во ја кул
ту ре Ре пу бли ке Срп ске у пе ри о ду 2004–2007, 2004; 
Ду хов ни тра го ви – освр ти, при ка зи, пре и спи ти
ва ња, 2008. Ро ма ни: На сљед на бо лест, 1976; Дје
ча ци са Уне, 1983; Ти је ло и оста ло, 1987; Тро ји ца 
из Зри ко ви је, 1990; Са бла сни ши њел, 1993; Ива но
во отва ра ње, 2000; Бо сан ски џе лат, 2004; Ар хе
о лог, 2006; Си ма на (Ба ња луч ка три ло ги ја, 1), 2007; 
Го спод ска ули ца Her ren gas se (Ба ња луч ка три ло-
ги ја, 2), 2010. Дра ме: Још је дан од сно ва љет ње 
но ћи или Ба ла да о Си ме о ну, 1972; Ја блан, 1984; 
Па туљ ци и ба у ци, 1988; Ко чић (ко а у тор Г. Бје лац), 
1990; Бо жић на при ча или Хри сто во ро ђе ње, 1994; 
По ход на Мје сец, 1997. Књи ге пе са ма: Вид та ме, 
1967; Вре ме и врт, 1971; Та ко, по не кад, 1972; Бо
сан ске еле ги је, 1975; Ис тр пи ово дра га ње, 1975; 
Сно ви о вјеч ном и пје сме смр ти, 1979; Озон, 1986; 
Прах, 1988; Бр до, 1991; Вра та та ме, 1997; Ме си ја, 
1997; Са мо ћа, мо ли тве, 1999; Од бра на сви је та, 
2000; Пр ви сви јет, 2003; Ра свит, 2006; Иза бра не 
и но ве пје сме, 2008; Иза бра не пје сме (1991–2006), 
2008; Иш че зну ће, 2011; Ти, фу га жи во та, 2012; Now
he re Land – se lec ted po ems, 2013.

Со храб Се пе хри (1928, Ка шан, Иран – 1980, 
Те хе ран, Иран), иран ски умет ник, сма тра се јед-
ним од пет нај чу ве ни јих пер сиј ских пе сни ка ко ји 
су ства ра ли та ко зва ну „но ву по е зи ју” (по е зи ју 
без ри ме и ме тра). Ње го ва по е зи ја ве ли ча ху ма-
ност, људ ске вред но сти и при ро ду. У свом по ет-
ском ства ра ла штву ком би но вао је бу ди стич ке, 

ми стич ке и ис точ њач ке еле мен те са еле мен ти ма 
ко ји до ла зе из за пад њач ке тра ди ци је, ство врив-
ши та ко но ви из раз у окви ри ма пер сиј ске по е-
зи је. Био је вр ло за ни мљи ва умет нич ка по ја ва, 
што по ка зу је и чи ње ни ца да је био чу вен и сла ван 
и као пе сник и као сли кар. Об ја вио је не ко ли ко 
збир ки по е зи је од ко јих по след њу 1976. го ди не.

Је ле на Сре да но вић (1982, Но ви Сад), ди пло-
ми ра ла је и ма ги стри ра ла на Ака де ми ји умет но-
сти у Но вом Са ду, на гру пи за гра фи ку, у кла си 
проф. Зо ра на То до ви ћа. До бит ни ца на гра де „Ве-
ли ки пе чат Гра фич ког ко лек ти ва“ (2010), као и 1. 
На гра де на 38. Но во сад ском са ло ну под на зи вом 
„Ми кро-ма не вар“, Кул тур ни цен тар Но вог Са да. 
При ре ди ла је ви ше са мо стал них и уче ство ва ла 
на број ним ко лек тив ним из ло жба ма у зе мљи и 
ино стран ству од ко јих су нај зна чај ни је из ло жбе 
у Бил бау, Ку ен ки, Фре хе ну, Пе кин гу, Банг ко ку и 
Бе чу. За по сле на на Ака де ми ји умет но сти у Но вом 
Са ду на ка те дри за гра фи ку као струч ни са рад ник. 
Члан удру же ња ли ков них умет ни ка Вој во ди не.

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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Соња Стивенс (Sonya Stephens), професорка 
француског језика и књижевности и деканица 
Колеџа Маунт Холиоук. Докторирала је францу-
ску књижевност на Кембриџу. Објавила је сту-
дије: Baudelaire’s Petits Poèmes en prose: The Practice 
and Politics of Irony (1999), A History of Women’s 
Writing in France (2000) и Ebauches/Esquisses: 
Projects and PreTexts in NineteenthCentury France 
(2007).

Ана Стје ља (1982, Бе о град), ди пло ми ра ла је 
и ма ги стри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе-
о гра ду на Од се ку за ори јен та ли сти ку, смер тур-
ски је зик и књи жев ност. Сту дент је док тор ских 
сту ди ја на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 
смер на у ка о књи жев но сти. Пи ше по е зи ју и ха и ку 
на срп ском, шпан ском, пор ту гал ском, тур ском 
и ен гле ском је зи ку, а та ко ђе и пре во ди по е зи ју 
са тих је зи ка. Ба ви се и пи са њем есе ја, крат ких 
при ча и књи жев не кри ти ке. Об ја ви ла је збир ке 
по е зи је: Мо и ра (2002), Ата ви (2004), Eden & had 
(2006), Три геј ше (2008), На ко рак од ду ге (2009) и 
сту ди ју Пе сни ци уни вер зу ма: Ме вла на Џе ла лу дин 
Ру ми и Ју нус Емре (2013). Пе сме су јој пре во ђе не 
на шпан ски, ма ке дон ски и пер сиј ски је зик.

Р. С. То мас (Ro nald Stu art Tho mas; 1913, Кар-
диф, Велс – 2000, Пен тре фе лин, Велс), вел шки 
пе сник и ан гли кан ски све ште ник, по знат по сво-
ме на ци о на ли зму, про ду хо вље но сти и ду бо ком 
не сла га њу са ан гли ка ни за ци јом Вел са. Об ја вио 
је око пе де сет пе снич ких књи га на ен гле ском и 
вел шком је зи ку, из ме ђу оста лих: The Sto nes of the 
Fi eld (1946), An Ac re of Land (1952), The Mi ni ster 
(1953), Song at the Year’s Tur ning (1955), Po e try for 
Sup per (1958), The Bread of Truth (1963), Pietà (1966), 
The Mo un ta ins (1968), What is a Wel shman? (1974), 
The Way of It (1977), Bet we en He re and Now (1981), 
In gro wing Tho ughts (1985), Welsh Airs (1987), The 
Ec ho es Re turn Slow (1988), Mass for Hard Ti mes 
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и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но-
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