
Кети Акер (Kathy Acker; 1947, Њујорк, САД – 
1997, Тихуана, Мексико), америчка списатељица 
експерименталних романа, панк песникиња, 
једна од водећих експерименталних писаца 
своје генерације. На њен опус значајно су ути-
цали како француска постструктуралистичка 
теорија и филозофија, тако и порнографија. Уз 
њено име везују се појмови књижевног терори-
зма и пиратерије, зато што се користила мето-
дама присвајања текстова, „плагијаторством“, 
порнографијом, аутобиографијом, комбино-
вањем текстова високе књижевности и кича. Од 
раног детињства била је фасцинирана гусарима, 
а тако ће остати до краја живота. Желела је да 
постане гусар, али је знала да су то могли бити 
само мушкарци. Касније је постала позната по 
вожњи мотора и тетовирању. Писање и читање 
је повезивала са телесним ужитком. Највећи 
књижевни утицаји били су јој В. Бероуз, Маргарет 
Дира, али и песници Блек Маунтина, а често је 
сматрају за женског Жана Женеа. Значајна дела: 
I Dreamt I Was a Nymphomaniac: Imagining (1974), 
Great Expectations (1983), Don Quixote: Which Was 
a Dream (1986), Hannibal Lecter, My Father (1991), My 
Mother: Demonology (1994), Pussy, King of the Pi-
rates (1996). Мртва лутка понизност поетско- 
-прозни је текст написан као одговор на захтев 
америчког аутора Харолда Робинса да се јавно 
извини за то што је плагирала његово дело у јед-
ном свом роману. Један од разлога за неизвиња-
вање јесте био тај што се Акер није осећала кри-
вом, јер је плагирање била њена метода писања. 
Иако је сама Мртва лутка понизност фантастич-
на мешавина уметничких поступака и техника, 
које укључују прављење различитих лутака од 
стране једне уметнице Капитол, аутобиографских 
елемената, цитата из писма Рилкеа упућеног Се-
зану као и њених разговора са издавачима, адво-
катима, новинарима, једна од битнијих речени-
ца у тексту јесте: Деконструкција не захтева 
толико плагирање колико кршење ауторских 
права. Умрла од рака дојке 1997.

Милен Алемпијевић (1965, Чачак), аутор де-
сетак књига различитих жанрова. Објављује 
текстове о филму, џезу, литератури и анимира-
ном филму у културној периодици. Аутор неко-
лико мултимедијалних предавања на теме из 
области џеза и анимације. Приредио је двоброј 
183–184 часописа „Градац“ посвећен џезу. У при-
преми је његова књига есеја о анимираном фил-
му Уметност претеривања. Ради у чачанском 
Дому културе као уредник филмског програма 
и уметнички директор фестивала анимираног 
филма „Аниманима“.

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

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 Новом Саду.

Стојан Богдановић (1944, Велики Боњинац, 
Бабушница), студирао је у Београду, Паризу и Но-
вом Саду, доктор је математичких наука. Пише 
поезију, приче, есеје... Објавио је следеће књиге: 
Биг Бен (1977), Одлазим а остаје нејасно (1990), 
Зна се (1991), Црна рупа (2003), Господар (2004), 
Човек песма (2007), Бдења и буђења (коауторска, 
2010), Трунке (2011), О да (2013), Ода Господу (2014). 
Песме су му превођене на енглески, француски, 
румунски, италијански и грчки језик. Уредник је 
у часописима „Бдење“ и „Исток“. Добитник је на-
граде „11. јануар“ у Нишу.
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Ристо Василевски (1943, Наколец на Преспан-
ском језеру, Македонија), пише (на српском и 
македонском) поезију, прозу, есеје и књижевну 
критику, преводи са македонског, турског, пор-
тугалског, албанскогрумунског, руског, бугарског 
и словеначког. Књиге песама: Шапутања (1968), 
Временија (1970), Давање облика (1981), Листање 
времена (1984), Болна кућа (1984), Отићи у Прес-
пу (1986), Играње главом (1997), Летопис хиљаду-
деветстопоследње (2000), Тканица зла (2001), 
Храм, ипак храм (2003), Фреска од речи (2005), 
Ископине (2006), Сушт (словоспев) (2007) и Оде, 
о да (2013); философеме Нулто време (2010) и 
Сновиди битка (2012); роман за децу у стиховима 
Новчаникова чудбина (1998). Стручна моногра-
фија: Од ћерпича до фасаде, 1975. Приредио више 
књига и антологија.

Драгана Вукићевић (1967, Краљево), ванред-
ни је професор на Филолошком факултету Уни-
верзитета у Београду (Српска књижевност 18. и 
19. века). Ужа област интересовања: књижевност 
и етнологија, књижевност и еротологија, нара-
тологија, поетика српске прозе. Учествовала на 
различитим научним пројектима, као и много-
бројним домаћим и међународним скуповима. 
Члан је међународне асоцијације наратолога – 
European Narratology Network, главна је уредница 
часописа Доситејев врт и један од уредника 
Годишњака Катедре за српску књижевност са 
јужнословенским књижевностима. Објавила је 
следеће монографије: Поетика читања – кри-
тика прозе 1868 – 1901 (1998), Огледи о српском 
реализму (2003), Писмо и прича: српска реалистич-
ка приповетка и фолклорна традиција (2006), Ка 
поетици српског реализма (коауторски са Душа-
ном Иванићем, 2007), Анархија текста: огледи о 
српској књижевности 19. века (2011).

Дивна Вуксановић (1965, Београд), дипло-
мирала је на Факултету драмских уметности у 
Београду (1988) и Филозофском факултету у Бео-
граду (1992); магистрирала је из области театро-
логије (1993), а докторирала из домена савреме-
не филозофије и естетике (1998). Пише текстове 
из области савремене филозофије и естетике, 
поезију, поетску прозу и есеје. Књиге песама: 
Мадона дугог врата (1992), Глава харфе (коаутор 
Д. Ј. Данилов, 1998), Авантуре са стварима (2003). 
Књигe прозе: Опажач, опажена (1997), Патолошке 
приче (1999), Окултно крварење (2007). Романи за 

децу: Живот с троловима I (1998), Живот с тро-
ловима I и II (2002), Штипаљка у хулахопкама (2004), 
Лези ми на леђа, троле! (2006). Студије: Барокни 
дух у савременој филозофији: Бенјамин–Адорно–
Блох (2001), Aesthetica Minima (2004), Филозофија 
медија – онтологија, естетика, критика (2007), 
Филозофија медија – онтологија, естетика, кри-
тика, том 2 (2011).

Владимир Гвозден (1972, Нови Сад) ради као 
доцент на Одсеку за компаративну књижевност 
на Филозофском факултету Универзитета у Но-
вом Саду. Објавио је следеће књиге: Јован Дучић 
путописац: оглед из имагологије (2003), Чинови 
присвајања: од теорије ка прагматици текста 
(2005), Књижевност, култура, утопија: огледи 
(2011), Српска путописна култура 1914 1940. (2011) 
и Nine Serbian Poets/Девет српских песника (анто-
логија, 2012); уредио је Прегледни речник компа-
ративне књижевности и културе (2011, заједно 
са Бојаном Стојановић-Пантовић и Миодрагом 
Радовићем) и приредио (заједно са Аленом Бе-
шићем) темат „Поља“ посвећен В. Г. Зебалду (2011). 
Преводи са енглеског језика. Живи у Новом Саду.

Боривој Герзић (1959, Београд), писац и пре-
водилац. Објавио четири збирке приповетки. Пре-
водио је Џојса, Бекета, Пинтера, Мамета, Сема 
Шепарда, Олбија, Артура Копита, Лоренса Даре-
ла... Аутор је Речника англо-америчког сленга, 
Енглеско-српског речника фраза и идиома и коа-
утор Речника савременог београдског жаргона.

Џералд Гилеспи (Gerald Gillespie), професор 
емеритус германистике и компаративне књи-
жевности на Универзитету Станфорд, преводи-
лац са немачког језика. Између осталих, објавио 
је следеће књиге: Daniel Casper von Lohenstein’s 
Historical Tragedies (1965), German Baroque Poetry 
(1972), Garden and Labyrinth of Time: Studies in 
Renaissance and Baroque Literature (1988), Narrative 
Ironies (1997), Proust, Mann, Joyce in the Modernist 
Context (2003), By Way of Comparison: Reflections on 
the Theory and Practice of Comparative Literature 
(2003), Echoland: Readings from Humanism to 
Postmodernism (2005).

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 
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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 West-
ern 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 францу-
ски језик на Државном универзитету Вејн. Про-
фесор емеритус немачког језика и компаративне 
књижевности, аутор књига о Е. Т. А. Хофману, 
Вилхелму Рабеу, Калу Кролову. Главни је уредник 
„Изучавања тема и мотива у књижевности“, еди-
ције која обухвата књиге о америчкој, енглеској, 
немачкој, руској и јужноамеричкој књижевности.

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 
(изабране и нове песме, 2007), Блато (2011). Сту-
дије, огледи и критике: Сестра – књига о инцесту 
(1992), Ватрено крштење (1995), Море и мраморје 
– дневник путовања по Апулији (2000), Анђели нос-
талгије – поезија Данила Киша и Владимира На-
бокова (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 емиграција у ХХ веку (2007), Дом и без-
домност у поезији ХХ века (2007), Историја Витол-
да Гомбровича (2008), Тестостерон. Нова пољска 
драматургија (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 
европске класе, у дугим затвореним композиција-
ма, у диму и пепелу (2011). Приредио више књига 
и антологија. Живи у Новом Саду.

Ђино Ђивановић (1981, Дубровник), дипло-
мирао је социологију и Јужну Славистику на Фи-
лозофском факултету у Загребу. Објавио студију 
Вуков new deal: Црњански и Исаковић између 
мита и мистицизма (2012). Поезију објављује 
први пут. Живи и ради у Загребу.

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

Кајоко Јамасаки (Kayoko Yamasaki; 1956, Ка-
назава, Јапан), магистрирала је и докторирала 
на Филолошком факултету у Београду, где данас 
ради као ванредни професор (јапански језик и 
књижевност). Објавила је збирке песама на јапан-
ском и на српском међу којима су Bara, mishiranu 
kuni (Ружа, туђина, 2001), Hisoyaka na asa (Скри-
вено јутро, 2004), Atosu, shizukana tabibito (Атос, 
тихи путник, 2008), Mio hayami (Убрзана вода, 
2010), Родина, ubusuna (2004), Сановник, река 
(2005), Олујни брег (2008). Превела је на јапански 
дела Д. Киша: Рани јади (1995), Енциклопедија мрт–
вих (1999), Башта, пепео (2009). Превела је на 
српски поезију Таникаве Шунтароа, Дете на сте-
пеништу (2007) и Шираиши Казуко, Мала планета 
(2010). Добитница је годишње Награде за превод 
на инострани језик за 1995/96. годину (Српски 
ПЕН центар); Повеље за изузетан допринос пре-
вођењу српске књижевности (УКПС, 2011), Повеље 
Мораве (УКС, 2011). Живи и ради у Београду.

Наташа Кампмарк (1974, Фоча), магистрира-
ла је и докторирала на Одсеку за англистику на 
Филозофском факултету у Новом Саду, где ради 
као доцент за ужу научну област Енглеска и аме-
ричка књижевност. Објавила је студију о савре-
меној аустралијској прози под насловом Три лица 
аустралијске прозе (2004) и заједно са Мајклом 
Вајлдингом приредила антологију савремене 
аустралијске прозе Приче из безвремене земље 
(2012). Живи у Новом Саду.

Аријана Лубурић Цвијановић (1977, Нови 
Сад), доцент на Одсеку за англистику Филозоф-
ског факултета у Новом Саду. Докторирала је из 
области постколонијалне књижевности. Аутор-
ка је студије о елементима фантастике у прози 
Салмана Руждија, под насловом Ружди и море 
прича (2007), и уредница, заједно са Владиславом 
Гордић-Петковић, збирке есеја о постколонијал-
ној књижевности и култури, Нова лица светске 
књижевности (2012). Живи у Новом Саду.
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Патрик Макарти (Patrick McCarthy; 1941–
2007, Болоња, Италија), докторирао је на Оксфор-
ду, а предавао на колеџу Хаверфорд у Пенсил-
ванији, Факултету напредних међународних 
студија (SAIS) у Вашингтону, да би најдуже вре-
мена провео као професор европских студија у 
огранку Универзитета Џон Хопкинс у Болоњи. 
објавио је следеће мографије: Celine: A Biography 
(1976), Camus (1982), The Crisis of the Italian State: 
From the Origins of the Cold War to the Fall of Berlusco-
ni and Beyond (1997), France-Germany, 1983-1993 
(2001), France-Germany in the Twenty-First Century 
(2001) и Language, Politics and Writing: Stolentelling 
in Western Europe (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.

Мирјана Мариншек Николић, књижевница 
и визуелна уметница. Дипломирала је на Бео-
градском универзитету, а студирала је уметност 
и књижевност, на Универзитету Охајо, САД. Ма-
гистрирала је на Државном универзитету Охаја. 
Докторирала је на математици и информатици 
на Београдском универзитету. Пише за водеће 
часописе из уметности и књижевности, као и за 
Културни додатак „Политике”. Њен књижевни 
опус обухвата књижевне есеје, огледе из ли-
ковне уметности, романе и путописе. Објављене 
књиге: Путогледи (2004), Три Фриде (2006), Танго 
за Евиту (2007), Панонски триптих – Огледи о 
Добровићу, Крлежи, Вазарелију (2009), Снохвати 
о летењу (2011), Тај мали биоскоп у нашим глава-
ма (2012) и Панонска трилогија (2013). Живи и 
ради у Београду.

Радмила Мечанин (1953, Котража код Чачка), 
самостални уметник, дипломирала и магистри-
рала југословенску и општу књижевност на Фи-
лолошком факултету у Београду. Преводи са 
руског језика, теорију књижевности, философију, 
савремену прозу. Добитник је више преводилач-
ких награда у Србији. Живи у Београду.

Мирољуб Милановић (1947), пише прозу и 
књижевну критику. Књиге прозе: Одлагање смрти 

(1976), Ветрењак (2001), Маслачак (2004). Књиге 
огледа: Пола века ћутања (2008), Писци отпора 
(2012). Сарадник је многих листова и часописа.

Едвин Морган (Edwin George Morgan; 1920–
2010, Глазгов, Шкотска), један од најзначајнијих 
шкотских песника и преводилаца XX столећа. 
Сматра се једним од родоначелника модернис-
тичког покрета познатијег као шкотски књижев-
ни препород. Дипломирао је француски и руски 
језик на Глазговском универзитету, где је радио 
као предавач до пензионисања 1980. године. Обја-
вио је преко шездесет књига поезије, есеја и 
превода.

Миливој Ненин (1956, Лок, Шајкашка), књи-
жевни критичар и историчар. Објављене књиге: 
С-авети критике, с-окови поезије (1990), Свети-
слав Стефановић – претеча модернизма (1993), 
С мером и без ње (1993), Суочавања (1999), Ства-
ри које су прошле (2003), Стари лисац (2003), Слу-
чајна књига – колаж о Тодору Манојловићу (2006), 
Српска песничка модерна (2006), Ситне књиге – о 
преписци српских писаца (2007), Слатка књига 
(2008), Седам бележака – мала књига о Црњанском 
(2009), Савичента – српски књижевници искоса 
(2010), Свети мирис памтивека – фрагменти о 
Лази Костићу (2011), Савић Милан (2011), Седам 
брежуљака – књига о Црњанском (2013). Приредио 
више књига и антологија.

Јасмина Нешковић (1958, Нови Сад), завр-
шила је Општу књижевност са теоријом књижев-
ности на Филолошком факултету у Београду. 
Превела је четрдесетак књига најзначајнијих 
аутора португалског говорног подручја, Песоу, 
Сарамага, Амада, Коеља, Мију Котоа... Приреди-
ла је и неколико антологија португалске и бразил-
ске поезије и приче. За своје преводе добила је 
неколико најзначајнијих награда, БИГЗ-ову, награ-
ду „Др Милош Ђурић“ и „Радоје Татић“. Објављује 
приказе и есеје у књижевним часописима, а по-
времено и песме. Од 2001. до 2004. радила је у 
нашој амбасади у Лисабону. Живи у Београду као 
слободна уметница.

Мишел Онфре (Michel Onfray; 1959, Шамбоа, 
Француска), докторирао је филозофију на Кан-
ском универзитету у Доњој Нормандији. Нарастао 
је у водећег, изазовног и изузетно прихваћеног 
француског мислиоца. Објавио је преко педесет 
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књига, између осталих: Уметност живљења (1991), 
Вајање себе (награда „Медисис“ 1991), Политика 
побуњеника (1997), Теорија заљубљеног тела (2000), 
Атеолошка расправа (2005), Слободарски поре-
дак: филозофски живот Албера Камија (2012) и др.

Илхан Пачариз (1983, Пријепоље), објавио је 
збирку поезије Собни номад (2011). Живи у Прије-
пољу.

Марко Погачар (1984, Сплит), на Филозоф ском 
факултету у Загребу дипломирао је компаратив-
ну књижевност и опћу повијест. Објавио је сле-
деће књиге: поезија – Пијавице над Санта Kрузом 
(2006, победник конкурса издавачке куће „АГМ“ 
и часописа „Вијенац“; награда „Квирин“ Матице 
хрватске), Посланице обичним људима (2007), 
Предмети (2009) и Црна покрајина (2013); приче 
– Бог неће помоћи (2012, награда „Едо Будиша); 
есеји и публицистика – Атлас гласова (2011), Јер 
ми смо многи (2011) и Југотон гори! (2013). Члан је 
уредништва двонедељника за културна збива ња 
„Зарез“ и књижевног часописа „Quorum“. Осим 
поезије пише есејистику и књижевну критику. 
Суделовао је на бројним међународним песнич-
ким фестивалима. Песме су му преведене на 
више страних језика.

Благоје Савић (1951, Доњa Будригa код Гњи-
лана), пише поезију. Књиге песама: Извињење 
циљу (1975), Говорим по други пут (1978), Исто 
млеко (1982), Вече у пластичној сандали (1987), 
Црни реп (1989) Изморник (1994), Причест у пољу 
(1995), Мезра (1998), Појање четвртог дана (2004), 
Померени свет (2005), Закључај прах (изабране 
песме, 2009).

Бојан Савић Остојић (1983, Београд), дипло-
мирао је француски језик и књижевност на Фи-
лолошком факултету у Београду. Мастер студије 
из компаративне књижевности завршио је у 
Ници. Сарађује са издавачким кућама као сло бод-
 ни преводилац. Аутор је бројних темата о фран-
цуској књижевности XX века, заступљених у књи-
жевној периодици (Филип Жакоте, Жак Дипен, 
ОуЛиПо, Ремон Русел, Антонен Арто). Један је од 
уредника књижевног часописа „Агон“. Аутор 
књига поезије: Стварање истине (2003), Тропуће 
(2010), Јеретички датив (2013) и Стереорама 
(2013), као и књиге есеја Алеаториј (2013). Живи 
у Београду.

Бојан Самсон (1978, Осијек), дипломирао срп-
ску књижевност и језик на Филозофском факул-
тету у Новом Саду. Објавио збирку песама Super-
blues (2007), редиговано издање исте збирке на 
сајту Јуродива књижара, а збирку песама Folk Singer 
(2014) у електронском часопису Афирматор. Је-
дан од приређивача Зборника нове новосадске 
поезије Нешто је у игри (2008). Са гитаристом 
Ненадом Патковићем чини поетско-музички дует 
Башта фетиша. Са Јованом Живковићем чини 
поетски дует Cloudbuster Meets Hound of Love. Са 
Ни колом Оравецом чини поетски дует Sweet Talk-
ers. Са Ником Душановим и Сергејем Станкови-
ћем чини књижевну групу БЕС. Објављује приче, 
песме и критичке приказе у домаћој периодици 
и на Интернету. Живи у Новом Саду. 

Игор Смирнов (1941, Лењинград), философ и 
филолог. Дипломирао је на Философском факул-
тету ЛГУ, магистрирао је на Институту за руску 
књижевност Академије наука СССР-а, а 1977. на-
писао је докторску дисертацију на тему „Питања 
песничке традиције“. Током 1966–1979. радио је 
као млађи научни сарадник у сектору за старе 
руске књижевности Пушкиновог дома. Године 
1980/1981. позван је на дужност „гостујућег про-
фесора“ на универзитете у Хамбургу и Утрехту. 
Емигрирао је из СССР-а у Немачку 1981, од 1982. 
године ради као универзитетски професор у 
Констанци. Уредник је часописа Славянский мир 
(нем. Die Welt der Slaven, Минхен), Elementa (Лос 
Анђелес), Новое литературное обозрение (Мос-
ква), Звезда (Санкт Петербург), Дискурс (Москва), 
Критика и семиотика (Новосибирск). За своје 
радове је добио награде „А. Ј. Кручоних“ (1998), 
„ П. А. Вјаземски“ (1998) и „Андреј Бели“ (2000). 
Написао је низ радова на немачком, а дела су му 
са руског превођена на енглески, немачки, фран-
цуски и друге језике. Објавио је књиге: Художест–
венный смысл и эволюция поэтических систем 
(1977), Диахронические трансформации литера-
турных жанров и мотивов (нем. ориг.: Diachroni-
sche Transformationen literarischer Genres und Mo-
tive, 1981), Наброски к исторической типологии 
культуры – реализм постсимволизм (авангард) 
(нем. ориг.: Skizzen zur historischen Typologie der 
Kultur – Realismus Postsymbolismus (Avantgarde), 
1982), На пути к теории литературы (нем. ориг.: 
Entwurf einer Literaturtheorie, 1987), Бытие и твор-
чество (1989, нем. ориг.: Sein und Schafen, 1990), 
О древнерусской культуре, русской национальной 
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специфике и логике истории (нем. ориг.: Zur 
altrussischen Kultur, ihrer nationalen Spezifik und der 
Geschichtslogik, 1991), Психодиахронологика. Пси-
хоистория русской литературы от романтизма 
до наших дней (1995), Порождение интертекста 
(1995; нем. ориг.: Die Generierung des Intertextes. 
Elemente der intertextuellen Analyse belegt an 
Beispielen aus dem Werk von B. L. Pasternak, 1985), 
Роман тайн „Доктор Живаго“ (1996), Свидете-
льства и догадки (1999), Homo homini – philosophus... 
(1999), Мегаистория. К исторической типологии 
культуры (2000), Социософия революции (2004), 
Текстомахия(2010) Праксеология (2012), итд.

Џорџ Сондерс (George Saunders; 1958, Амари-
ло, Тексас), амерички књижевник. Његова дела су 
објављивана у часописима као што су „Њујоркер“, 
„Харперс“ и „GQ“, а редовно објављује колумну 
у суботњем додатку „Гардијана“. Тренутно пре-
даје на Универзитету Сиракузе, а добитник је 
бројних књижевних признања. Дела му се углав-
ном баве савременим конзумеризмом и корпо-
ративном културом. Објавио се следеће књиге: 
збирке прича и новела – CivilWarLand in Bad De-
cline (1996), Pastoralia (2000) The Very Persistent Gap-
pers of Frip (2000) The Brief and Frightening Reign of 
Phil (2005) In Persuasion Nation (2006) Tenth of De-
cember: Stories (2013); публицистика и есеји – A 
Bee Stung Me, So I Killed All the Fish (Notes from the 
Homeland 2003–2006) (2006), The Braindead Mega-
phone (2007) Congratulations, by the way: Some 
Thoughts on Kindness (2014) и A Two-Minute Note to 
the Future (2014).

Муцуо Такахаши (1937, Китакјушу, Јапан), ди-
пломирао је на Педагошком факултету. Један од 
најплоднијих песника у Јапану. До сада је објавио 
велики број збирки песама и хаику стихова, међу 
којима су Острво моје сестре (Ane no shima, 1996) 
и До вечности (Eienmade, 2009). Добитник је низа 
значајних књижевних награда, као што су Таками 
Ђун награда (1988); Ханацубаки награда (1993); 
Шиика награда (1996); Ајукава Нобуо награда 
(2014) и др. Превођен је на много језика. Носилац 
је медаље са љубичастом траком коју му је доде-
лио јапански цар за његов допринос уметности 
2000. године. Бави се и истраживањем историје 
књижевности Јапана. Његова књига Душа поезије 
две хиљада година (2011) одлично приказује раз-
вој јапанског песништва од најранијег периода 
до данас. Пише и драмске текстове, текстове за 

оперу, романе и књижевну критику. Веома је по-
знат по изванредном читању поезије. Страстве-
ни путник. Гостовао је на многим фестивалима 
поезије по свету. Имао је низ гостовања не само 
по Јапану већ и у европским градовима, као и у 
САД.

Влада Урошевић (1934, Скопље), песник, про-
зни писац, есејиста, преводилац, антологичар. 
Редовни професор Филолошког факултета у Ско-
пљу, где је дуже година, на Катедри за компаратив-
ну књижевност, држао предавања из историје 
европских књижевности ХIХ и ХХ века. На маке-
донској књижевној сцени појавио се средином 
педесетих година прошлог века, у јеку борбе за 
осавремењивање књижевног израза, заузима-
јући значајно место на „модернистичком” крилу 
окупљеном око часописа „Разгледи”. Прва ње-
гова књига, збирка песама Еден друг град (Један 
други град), објављена 1959. године, изазвала је 
бројне, не увек позитивне реакције критике. Од 
тада је објавио десетак збирки песама, три књи-
ге приповедака, седам књига критика и есеја, пет 
романа, две књиге записа и путописа, две књиге 
посвећене сликарству и саставио бројне антоло-
гије. У педесетим и шездесетим годинама прошлог 
века његова преводилачка активност успостави-
ла је један од најважнијих мостова између српске 
и македонске књижевности. Превео је значајан 
број књига македонских писаца на српски, као 
и српских на македонски језик. На македонски 
језик препевао је целокупно песничко дело Бод-
лера, као и изборе поезије Рембоа, Аполинера, 
Ан дреа Бретона, Анрија Мишоа, Алена Боскеа, 
Лио нела Реја. Један је од двојице македонских 
песника који су три пута добили најпрестижнију 
македонску награду за поезију „Браћа Милади-
новци” Струшких вечери поезије. Два пута је до-
био награду „Григор Прличев” за најбољи препев 
песничког дела. За заслуге у афирмацији францу-
ске поезије Влада Републике Француске имено-
вала га је за витеза Реда уметности и литературе. 
Лауреат је Велике награде „Летеће перо” Међуна-
родног фестивала „Словенски загрљај” у Варни 
(Бугарска) и готово свих значајнијих македонских 
награда и признања. Редовни је члан Македонске 
академије наука и уметности, инострани члан 
САНУ, члан Словенске академије књижевности 
и уметности (Варна), дописни члан Академије Ма-
ларме (Париз), и потпредседник Европске пе снич-
ке академије (Луксембург). Живи и ради у Скопљу.
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Зоран Ћирић (1962, Ниш), објавио је књиге 
прича: Златна декада (1992), Нишвил (1994), Кали-
бар 23 за специјалисту (1995), Зен србиана (1997), 
Вулваши (1998), Одбрана градова (1998), Кажи мами 
(1999), Старинска ствар (2001), Gang of Four (2005), 
Тврда љубав (2006), Солидно срце (2008), Телесна 
стража (2010), Кратки људи (2011), Зоран Ћирић: 
Зоран Ћирић (2011) и Приче са зидова (2014); рома-
не: Прислушкивање (2002), Хобо (2001), Смрт у Ел 
Пасу (2003), Сливник (2004) и Ноћ свих светих (2009); 
књигу поп-есеја Дивља хорда / Забелешке млађег 
покварењака (2007); књиге поезије: Рио Браво 
(1990), Remix (1991), Wah – wah (1992), Tajni život u 
Srbiji (1995), Пост (1996), Песме о занатима (1997); 
књигу – „каталог спонзора“ Магични гето (коаутор 
Златко Ристић Паја, 1995). Добитник је више на-
града, између осталих, „Бранко Радичевић“, Фон-
да „Борислав Пекић“, НИН-ове награде, награде 
Народне библиотеке Србије за најчитанију књи-
гу у 2002. Приче, песме и одломци из романа пре-
вођени су му на више страних језика. Живи и ради 
у Нишу.

Кристина Филиповић (1974, Мокрин) дипло-
мирала је на одсеку за италијански језик и књи-
жевност Филолошког факултета у Београду. Ради 
као професор у школи страних језика. Књижев-
ним превођењем бави се у слободно време.

Ото Хорват (1967, Нови Сад), студирао у Но-
вом Саду, Ерлангену и Берлину. Пише и преводи 
поезију са мађарског, немачког и италијанског 
је зика. Објављене књиге поезије: Где нестаје 
шума (1987. – „Бранкова награда“), Горки листови 
(1990), Згрушавање (1990), Фотографије (1996), 
Дозвола за боравак (2002), Путовати у Олмо (2008 
– награда „Мирослав Антић”), Изабране & нове 
песме (2009); роман Сабо је стао (2014). Песме у 
антологијама (избор): Цртеж који капље (Алма-
нах нове војвођанске поезије, 1988), Die neuen 
Mieter. Fremde Blicke aufein vertrautes Land (Hrsg. I. 
Mickiewicz. 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 превод године), Ото Фењвеши: Анђео хаоса 
(2009), Ханс Магнус Енценсбергер, Последњи по-
здрав астронаутима (2010). Живи и ради у Фи-
ренци.

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.

Мићо Цвијетић (1946, Кушлат код Фоче, БиХ), 
филолог, пише поезију, есеје, књижевну критику, 
студије и путописну прозу, преводи с немачког 
и лужичкосрпског. Књиге песама: Заумице (1976), 
Записи (1999), Чворови и узлови (2006), Божје семе 
/ Господово семе (двојезично, српски и македон-
ски, 2007), Глас празнине (двојезично, српски и 
не мачки, 2012), Узалудни послови (2012). Књиге 
есеја, критика, студија и путописа: Лужички Срби 
и Југословени – узајамне литерарне везе 1840–
1918 (1995), Код Лужичких Срба (1997), Критике и 
коментари (2004), Раздаљине и близине (2006), 
Кроз времена и књиге (2007), У лепој домовини 
Лужичких Срба (2009), Ослонци и укрштаји (2010), 
Блиске даљине : Москва и Кијев (2013).

Марјан Чакаревић (1978, Чачак), дипломирао 
је и завршио мастер студије из српске и светске 
књижевности на Филолошком факултету у Бео-
граду. Објављене књиге поезије: Исечци (1997), 
Параград (1999), Систем (2011) и Језик (2014). Пише 
и књижевну критику и есејистику. Обја вљу је у 
домаћим и регионалним часописима. Живи у 
Београду.




