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Ели за бет Ч. Ален (Eli za beth Che resh Al len), 
док то ри ра ла је сла ви сти ку на Јеј лу 1984. го ди не. 
Про фе со ри ца је ру ске и ком па ра тив не књи жев-
но сти на Ко ле џу Брин Ма ур у Пен сил ва ни ји. Об-
ја ви ла је сту ди је Beyond Re a lism: Tur ge nev’s Po e tics 
of Se cu lar Sal va tion (1992) и A Fal len Idol is Still a God: 
Ler mon tov and the Qu an da ri es of Cul tu ral Tran si tion 
(2007).

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. Об ја вио је књи гу 
про зе Тви тер при че (2014). Жи ви у Но вом Са ду.

На ђа Бо би чић (Под го ри ца), ди пло ми ра ла је 
и од бра ни ла ма стер на Ка те дри за оп шту књи-
жев ност и те о ри ју књи жев но сти на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, гдје са да по ха ђа док тор-
ске сту ди је књи жев но сти. Об ја вљи ва ла је књи-
жев ну кри ти ку у окви ру ре ги о нал них про је ка та 
Cri ti ci ze this! и Ал тер на тив на књи жев на ту ма че-
ња, у ча со пи си ма Qu o rum“, „Књи жен ство“ и „Бе-
тон“, као и на пор та лу Bo ok sa.hr. До бит ни ца је 
на гра де за нај бо љу мла ду књи жев ну кри ти чар ку 
у окви ру про јек та Cri ti ci ze this! 

Сте ван Бра дић (1982, Но ви Сад), ба ви се ком-
па ра тив ном књи жев но шћу и фи ло зо фи јом, пи ше 
по е зи ју, сту ди је, при ка зе и кри ти ку, пре во ди с 
ен гле ског. Об ја вио је књи ге пе са ма Из сен ке сти-
ха (гру па ауто ра, 2012) и У ко тлар ни ци (2013), као 
и сту ди ју Си му ла ци ја и га стро но ми ја – ре жи ми 
чул но сти и аспек ти иден ти те та у пе сни штву 
Во ји сла ва Де спо то ва (2012). Ра ди као аси стент 
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.

Ти хо мир Бра јо вић (1962, Под го ри ца), ре дов-
ни про фе сор на Ка те дри за срп ску књи жев ност 
са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду. Ба ви се књи жев ном 
кри ти ком и те о ри јом књи жев но сти. Об ја вље не 

књи ге: Кон тро верз ни ме та текст (1992), По е ти-
ка жан ра (1995), Ре чи и сен ке (1997), Од ме та фо ре 
до пе сме (1998), Те о ри ја пе снич ке сли ке (2000), 
Об ли ци мо дер ни зма (2005), Иден тич но раз ли чи-
то (2007), Крат ка исто ри ја пре о би ља (2009), 
За бо рав и по на вља ње (2009), Фик ци ја и моћ (2011), 
Ком па ра тив ни иден ти те ти (2012), Нар ци сов 
па ра докс (2013). Жи ви у Бе о гра ду.

Ри сто Ва си лев ски (1943, На ко лец на Пре-
спан ском је зе ру, Ма ке до ни ја), пи ше (на срп ском 
и ма ке дон ском) по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну 
кри ти ку, пре во ди са ма ке дон ског, тур ског, пор-
ту гал ског, ал бан ско гру мун ског, ру ског, бу гар ског 
и сло ве нач ког. Књи ге пе са ма: Ша пу та ња (1968), 
Вре ме ни ја (1970), Да ва ње об ли ка (1981), Ли ста ње 
вре ме на (1984), Бол на ку ћа (1984), Оти ћи у Пре спу 
(1986), Игра ње гла вом (1997), Ле то пис хи ља ду де-
вет сто по след ње (2000), Тка ни ца зла (2001), Храм, 
ипак храм (2003), Фре ска од ре чи (2005), Ис ко пи не 
(2006), Сушт (сло во спев) (2007) и Оде, о да (2013); 
фи ло со фе ме Нул то вре ме (2010) и Сно ви ди бит-
ка (2012); ро ман за де цу у сти хо ви ма Нов ча ни ко-
ва чуд би на (1998). Струч на мо но гра фи ја: Од ћер-
пи ча до фа са де, 1975. При ре дио ви ше књи га и 
ан то ло ги ја.

Едвард О. Вил сон (Ed ward Os bor ne “E. O.” Wil-
son; 1929, Бир минг хам, Ала ба ма, САД), аме рич ки 
би о лог, ис тра жи вач (со ци о би о ло ги ја, би о ди вер-
зи тет), те о ре ти чар, при род њак и пи сац. Свет ски 
по знат струч њак за мир ме ко ло ги ју, про у ча ва ње 
мра ва. Ду го го ди шњи пре да вач на Уни вер зи те ту 
Хар вард, где има ти ту лу еме ри ту са. Об ја вио је 
пре ко три де сет књи га и сту ди ја. До бит ник је 
број них на гра да, из ме ђу оста лих и Пу ли це ро ве. 
Жи ви у гра ду Стоу, у Ма са чу сет су.

Вла ди мир Гво зден (1972, Но ви Сад) ра ди као 
ван ред ни про фе сор 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 
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(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.

Бо ри вој Гер зић (1959, Бе о град), пи сац и пре-
во ди лац. Об ја вио че ти ри збир ке при по вет ки. 
Пре во дио је Џој са, Бе ке та, Пин те ра, Ма ме та, Се ма 
Ше пар да, Ол би ја, Ар ту ра Ко пи та, Ло рен са Да ре-
ла... Аутор је Реч ни ка ан гло-аме рич ког слен га, Ен-
гле ско-срп ског реч ни ка фра за и иди о ма и ко а у тор 
Реч ни ка са вре ме ног бе о град ског жар го на.

Слав ко Гор дић (1941, Да бри ца код Сто ца, 
БиХ), пи ше про зу, књи жев ну кри ти ку и есе ји сти-
ку. Од 1992. до 2004. је био глав ни и од го вор ни 
уред ник „Ле то пи са Ма ти це срп ске“, а од 2008. до 
2012. пот пред сед ник Ма ти це срп ске. Об ја вио је 
књи ге про зе: Вр хов ни сил ник (1975), Дру го ли це 
(1998), Опит (2004), Руб (2010); књи ге есе ја, кри-
ти ка и огле да: У ви ди ку сти ха (1978), Сла га ње вре-
ме на (1983), При мар но и ни јан са (1985), По е зи ја и 
окруж је (1988), Обра зац и чин – огле ди о ро ма ну 
(1995), „Пе вач” Бо шка Пе тро ви ћа (1998), Огле ди о 
Вељ ку Пе тро ви ћу (2000) Глав ни по сао (2002), Про-
фи ли и си ту а ци је (2004), Раз ме на да ро ва – огле ди 
и за пи си о са вре ме ном срп ском пе сни штву (2006), 
Са вре ме ност и на сле ђе (2006), Кри тич ке раз глед-
ни це (2008), Тра га ња и све до че ња (2011), Огле ди о 
Иви Ан дри ћу (2013), Срод ства и раз да љи не: огле-
ди и днев нич ки за пи си (2014). При ре дио ви ше 
књи га срп ских пи са ца. Жи ви у Но вом Са ду.

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 лан Ђор ђе вић (1954, Бе о град), пи ше пое-
зи ју, про зу и есе је, пре во ди са ен гле ског и сло ве-
нач ког. Об ја вио је књи ге пе са ма: Са обе стра не 
ко же (1979), Му ва и дру ге пе сме (1986), Му ми ја (1990), 
Ћи ли бар и врт (1990), Пу сти ња (1995), Чи сте бо је 
(2002), Цр на по мо ран џа (2004), Пје сме (из бор, 
2006), Ва тра у ба шти (из бор, 2007), Ра дост (2008) 
и Све моћ на го спо ђа (2012); књи ге про зе: Глиб и 
ве дри на (под псе у до ни мом Ми лан Нов ков, 1997), 
Сле па ули ца (2002), Мај мун (2006), Ру ше ви на (2009) 
и Сме жу ра на ко жа (2013); књи га тек сто ва и есе ја 
Цве ће и џун гла (2000). До бит ник је ви ше на гра да, 
из ме ђу оста лих, Ди со ве, „Бран ко Миљ ко вић“ и 
„Вас ко По па“. Жи ви у Бе о гра ду.

Бо рис Еј хен ба ум (Бо рис Ми ха й ло вич Эйхен-
ба ум, 1886, Кра сниј – 1959, Санкт Пе тер бург), ру ски 
књи жев ни исто ри чар и те о ре ти чар књи жев но-
сти. Ис пр ва је био при ста ли ца „фор мал не ме то де“ 
па се сма тра јед ним од во де ћих пред став ни ка 
ру ског фор ма ли зма. Осим те о риј ских спи са, зна-
чај на су и ње го ва про у ча ва ња ру ског пе сни штва 
те ру ске књи жев но сти 19. сто ле ћа. Зна чај ни ја 
де ла: Ме ло ди ка ру ског(а) лир ског сти ха (1922), Лав 
Тол стој (1928, 1931, 1940), Књи жев не по зи ци је 
Љер мон то ва (1924).

Ан ђел ко Ер де ља нин (1941, Вој ка), ди пло ми-
рао је ју го сло вен ску књи жев ност на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ра дио у „Срем ским 
но ви на ма“, Ра дио Но вом Са ду и још не ким уста-
но ва ма. Пи ше пе сме и при че, афо ри зме, књи ге 
за де цу, књи жев ну кри ти ку, ра дио дра ме. Књи ге: 
Па мет про тив ума (1970), По лу те шке бе ле шке 
(1976), За вр зла ме (1977), Ла ке пе сме (1979), Свет 
је ма ли (1985), За ин тим ну не гу (1985), Не што 
слат ко (1994), Вој ка (1997), Ко ко штр кља (1996), 
Срп ски афо ри зми (1997), Без ду шна опа сност (1999), 
Сме шне пе сме (2002), Ни ком ни шта (2004), Сит-
не звер ке и ба ра бе (2004), А ме ни не при јат но 
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(2005), Раз ми шља тор (2005), Нај ве ћи коњ у Ср би-
ји (2008), Под не у по зо ри шном клу бу (2008), По ли-
тич ка лу да: иза бра не и но ве са ти рич не пе сме 
(2009), Ер де ља ње: иза бра ни и за бра ње ни афо ри-
зми (2010), Џа бе при ча (2011), Тра ге ди ја у три чи на 
: афо ри зми за срп ски тре ћи ми ле ни јум (2011), 
Књи га жи вот : за пи си о књи га ма (2013) и др. До-
бит ник је сле де ћих на гра да: „Ра до је До ма но вић“, 
„Бра на Цвет ко вић“, „Злат на ка ци га“, „Стра жи ло-
во“, „Све то зар Ми ле тић“, „Цар Урош“ и др. Жи ви 
у Но вом Са ду.

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.

Здрав ко Зи ма (1948, Малинскa, Крк), књи жев-
не кри ти ке, фељ то не, есе је и дру ге ра до ве об ја-
вљи вао је у свим во де ћим хр ват ским ли сто ви ма 
и ча со пи си ма. Уре ђи вао је не дељ ник „Да нас“, те 
„Brid ge“ (ча со пис за про мо ци ју хр ват ске књи жев-
но сти у ино стран ству), „Let tre In ter na ti o na le“ и „Ци-
це ро”. Кри тич ким и есе ји стич ким тек сто ви ма 
пред ста вљен је у ви ше ан то ло ги ја на хр ват ском 
и стра ним је зи ци ма. До сад је об ја вио књи ге Ноћ на 
стра на ума (1990), Звје зда на пра ши на (1992), За-
греб је крив за све (1993), Пур ге ри у пур га то ри ју (1995), 
По рок пи са ња (2000), Зим ско ље то ва ње (2001), 
Мо чва ра (2002), При ка зи, при ка зе (2003), Гон до-
ли јер на Влта ви (2004), Ме так у пе так (2005), 
Ло вац у ла би рин ту (2006), Жи вот је та бло ид 
(2007), Бор дел у пла ме ну (2009), Адам и Ева у ра ју 
(2012), Екс тра е се ји: од Кр ле же до Џој са (2012). Уче-
ство вао је на број ним књи жев ним ску по ви ма у 
За гре бу, Пу ли, Ду бров ни ку, Љу бља ни, Њу Дел-
хи ју и дру где. За свој рад до био је ви ше при зна-
ња (На гра да ча со пи са „Гра тис“, „Ју ли је Бе не шић“, 
„Ки клоп“, „М. Ј. За гор ка“, Го ра но ва на гра да).

Са ша Је лен ко вић (1964, За је чар), ди пло ми-
рао је на Гру пи 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. Био је уред ник за по е зи ју у „Књи жев ној 
ре чи“ и „Ре чи“, и се кре тар ре дак ци ја у ча со пи-
си ма „Ис точ ник“ и „По е зи ја“ од 1992. до 1999. 
го ди не. Об ја вио књи ге пе са ма: Не при јат на ге о-
ме три ја (1992), Оно што оста је (1993), Хе ру вим-

ске тај не (1994), Кра љев ска об ја шње ња (1998), 
Књи га о ср цу (2002), Ел пе но ро ва пи сма (2003), Ел-
пе но ро во бу ђе ње (2004), Ел пе но ри (2006), Књи га 
о сум њи (2010), Го ла мо ли тва (2013) и Пе де сет 
(2014). До бит ник је књи жев них на гра да „Ма ти ћев 
шал“, „Ми лан Ра кић“, „Вас ко По па“ и Ди со ве на гра-
де. До бит ник је сти пен ди је из Фон да Бо ри слав 
Пе кић за 2005. го ди ну. Пе сме су му пре во ђе не 
на ен гле ски, не мач ки, фран цу ски, ита ли јан ски, 
ру мун ски, ки не ски, сло ве нач ки и об ја вљи ва не 
у ино стра ним ча со пи си ма и ан то ло ги ја ма. Члан 
је Срп ског ПЕН цен тра и Срп ског књи жев ног дру-
штва. Жи ви и ра ди у За је ча ру.

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 (2014, 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). 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, ал бан 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 ло Ју кић (1966, Де же ви це код Кре ше ва, 
БиХ), ба ви се књи жев но шћу, исто ри јом, ет но ло-
ги јом и пу бли ци сти ком, а ду го го ди на ба вио се и 
но ви нар ством. Об ја вио је збир ку по е зи је Ожиљ-
ци и бра зго ти не (2010), књи гу пу то пи сне про зе 
Три да на у Ка ра ше ву / Trei zi le la Ca ra ş o va (2011, 
дво је зич но), те ро ман Са мо јед ном се гу би (2013). 
Об ја вио је и три књи ге и број не ра до ве у пе рио-
ди ци из обла сти исто ри је и ет но ло ги је. Члан је 
Дру штва пи са ца БиХ. Глав ни је уред ник свих из-
да ња Књи жев не фон да ци је „Фра Гр го Мар тић“ и 
уред ник ле то пи са Ле пе нич ка до ли на. Жи ви у 
Кре ше ву.

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 
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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.

Па трик Ко тер (Pa trick Cot ter, 1963), ир ски 
пе сник из Кор ка. По ха ђао је Уни вер зи тет у Кор ку 
где је 80-их го ди на по кре нуо по ет ску ра ди о ни цу. 
Об ја вио је но ве лу у сти ху Пла ва ноћ на мо ра ми зо-
ги на (The Mi sogynist’s Blue Night ma re, 1990), и збир-
ке по е зи је Збу ње на ко жа (Per ple xed Skin, 2008) и 
Ства ра ње му зи ке (Ma king Mu sic, 2009). Ње го ве 
пе сме се по ја вљу ју у раз ли чи тим ан то ло ги ја ма 
ир ске са вре ме не по е зи је. Аутор је и по зо ри шног 
ко ма да Ле по ти ца и ухо да (Be a uty and The Stal ker, 
2000). Пе сме су му до сад пре во ђе не на ки не ски, 
хр ват ски, естон ски, хин ди, ма ђар ски, ита ли јан-
ски, ма ке дон ски, нор ве шки, ру ски, шпан ски, 
швед ски и тур ски.

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.

Ива на Ми јић Не мет (1982, Но ви Сад), основ-
не и ма стер сту ди је за вр ши ла 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, на ком тре нут но по ха ђа док тор ске сту-
ди је. За по сле на као аси стент на Ви со кој шко ли 
стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча у 
Но вом Са ду. Ба ви се књи жев но шћу за де цу. Се кре-
тар ре дак ци је ча со пи са „Де тињ ство“. Пи ше сту-
ди је, при ка зе и кри ти ке, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

Ми ли ца Ми лен ко вић (1989, Свр љиг), по стру-
ци je фи ло лог-ср би ста. Об ја ви ла је ро ман Ho mon-
cu li (2010) и две збир ке пе са ма: Ма ње од дла на 
(2012) и Via mi li ta ris, via do lo ro sa (2013), ко је су 
на гра ђе не на фе сти ва ли ма у Вр ба су и Кња жев цу 
и „Ти моч ком ли ром“ ко ју до де љу је Ра дио Бе о-
град 2. Пи ше и књи жев ну кри ти ку.

Алек сан дра Мо кра њац (Бе о град), ди пло-
ми ра ла је на Ар хи тек тон ском фа кул те ту, Од сек 
про јек то ва ње. Есе је, при че и при ка зе об ја вљу је 
у пе ри о ди ци, од 1992. го ди не. Члан УЛУ ПУДС-а, 
са мо стал ни умет ник од 2002. го ди не. Об ја ви ла 
је ро ма не Тран скрип ци ја (2006) и Оп се на ре ње 
(2010), као и есе ји стич ку књи гу Ан то ло ги ја ар хи-
тек ту ре и ци ви ли за ци је (2012). Жи ви и ра ди у 
Бе о гра ду.

Ме ли на Па на о то вић (1974, Но ви Сад), ди-
пло ми ра ла је и ма ги стри ра ла на Од се ку за сла ви-
сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, на 
ком је и за по сле на као аси стент на пред ме ти ма 
Ру ска књи жев ност 19. и 20. ве ка. Ба ви се књи жев-
ном ре цеп ци јом, пре во ђе њем, ру ском аван гар-
дом. Пре во ди са вре ме ну ру ску про зу (Алек сеј 
Ива нов, Игор Јар ке вич, Ев ге ни је Гри шко вац, Ми-
ха ил Ши шкин, Та тја на Тол стој, Па вел Кру са нов, 
Алек сан дар Ге нис...). Жи ви у Но вом Са ду.

Са ша Ра дој чић (1963, Сом бор), ди пло ми рао 
је фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском, ма ги стри рао на 
Фи ло ло шком фа кул те ту, а док то ри рао је на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре да је на 
Фа кул те ту ли ков них умет но сти у Бе о гра ду. Пи ше 
по е зи ју, кри ти ку, есе је и пре во ди са не мач ког. 
Књи ге пе са ма: Уза луд сно ви (1985), Ка мер на му-
зи ка (1991), Аме ри ка и дру ге пе сме (1994), Еле ги је, 
нок тур не, ети де (2001), Че ти ри го ди шња до ба 
(2004) и Cyber zen (2013). Књи ге кри ти ка, есе ја и 
сту ди ја: Про вид ни ан ђе ли (2003), По е зи ја, вре ме 
бу ду ће (2003), Ни шта и прах – ан тро по ло шки 
пе си ми зам Сте ри ји ног Да вор ја (2006), Ста па ње 
хо ри зо на та – пе сни штво и ин тер пре та ци ја пе-
сни штва у фи ло зоф ској хер ме не у ти ци (2010), 
Раз у ме ва ње и зби ва ње – основ ни чи ни о ци хер ме-
не у тич ког ис ку ства (2011) и Увод у фи ло зо фи ју 
умет но сти (2014). Жи ви у Сом бо ру.

Ан дри ја Ра ду ло вић (1970, Под го ри ца), пи ше 
по е зи ју. Сту ди рао је исто ри ју на Уни вер зи те ту 
Цр не Го ре, а на Но во сад ском уни вер зи те ту за-
вр шио фа кул тет пе да го шке стру ке. Књи ге пе са-
ма: По глед с мо ста (1994), Знак у пи је ску (1995), По-
ноћ на До ну (1997), Ог ње но ре бро (1998), Ри јеч са 
ју га (2001), Ан ђео у пше ни ци (2002), Сни је жна азбу-
ка (2007), Зво но (2008), Бив ше кра љев ство (2010). 
При ре дио је књи ге Чу вај се ста рих пи са ца – па-
но ра ма нај мла ђег пје сни штва у Цр ној Го ри (1997) 
и Је зер ски врх: ан то ло ги ја но ви јег пје сни штва 



Цр не Го ре (2013). Уред ник је у ча со пи су СQУАИРЕ. 
Члан УКЦГ и Књи жев ног дру штва „Ње гош“. Жи ви 
и ра ди у Под го ри ци.

Aна Ран ђић (Ча чак), ди пло ми ра ла је на Гру пи 
за срп ску књи жев ност и је зик са оп штом књи жев-
но шћу на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Пре да је књи жев ност у Гим на зи ји у Чач ку. Об ја-
вљу је у пе ри о ди ци.

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.

Са ша Сој кић (1978, Бе о град), ди пло ми рао је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, од сек Оп-
шта књи жев ност и те о ри ја књи жев но сти. Об ја-
вљу је у пе ри о ди ци. Пре во ди са ен гле ског је зи ка. 
Жи ви у Бе о гра ду.

Мар ко Стој кић (1981, Сме де ре во), од 1997. 
до 2011. жи вео у Бе о гра ду. Тре нут но жи ви у Не мач-
кој (Фи лин ген-Шве нин ген), где ра ди као ле кар. 
Об ја вио је збир ке пе са ма Ла ки бо ло ви (2011) и 
Ше це ле (2012). Пре во ди са не мач ког је зи ка, углав-
ном са вре ме ну по е зи ју (То мас Клинг, Гер хард 
Фак нер, Не ли Закс...) и есе је (Бер толт Брехт, Карл 
Кро лов...). Пе сме из књи ге Ше це ле за сту пље не 
су у ан то ло ги ји но ве срп ске по е зи је Про сто ри и 
фи гу ре Вла ди ми ра Стој ни ћа (2012).

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 2005. 
го ди не. По е зи ју, есе је и књи жев не при ка зе об ја-
вљи вао је у број ним до ма ћим и ре ги о нал ним 
књи жев ним ча со пи си ма, днев ним ли сто ви ма, 
ан то ло ги ја ма и збор ни ци ма. Пе сме су му пре ве-
де не на пољ ски, фран цу ски, ен гле ски, ма ђар ски 
и сло ве нач ки 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 књи ге пе са ма: Вре ме се 
за вр ши ло (2008), Фо то ал бум (2010), Czas się za-
ko ńczył (дру го из да ње књи ге Вре ме се за вр ши ло, 
на пољ ском је зи ку, Кра ков, 2011), По зив на са у че-
сни штво (2011) и Ку ти ја (2013). При ре дио је ан-
то ло ги ју но ве срп ске по е зи је Про сто ри и фи гу ре, 
из бор из но ве срп ске по е зи је (2012). Са Вла ди ми-
ром Ђу ри ши ћем при ре дио је књи гу иза бра не 
мла де срп ске по е зи је Van, tu, free (2013). Пре во ди 
са ен гле ског је зи ка и уре ђу је ин тер нет ча со пис 

за са вре ме ну по е зи ју Агон (www.agon ca so pis.com) 
и по ет ски блог Ју ро ди ви. Жи ви у Зе му ну.

Ро берт Ти ли (1959, Су бо ти ца), пе сник, про-
за и ста, ли ков ни умет ник и му зи чар. Од 1982. до 
2012. об ја вио је 18 на сло ва, у штам па ном и елек-
трон ском об ли ку. Пре во ди по е зи ју с ен гле ског 
и ма ђар ског је зи ка, аутор је ен ци кло пе ди је блу-
за и (са вре ме ног) џе за. До бит ник је на гра де „Др 
Фе ренц Бо дро гва ри“ (1999) за књи гу ир ских бај-
ки, ко ју је сам илу стро вао. Во дио је и уре ђи вао 
са мо стал не еми си је на ТВ ста ни ца ма К23, YU Eco 
и Су пер ТВ. Хо но рар но уре ђу је и во ди му зич ке и 
књи жев не аутор ске еми си је на Ра дио Су бо ти ци. 
Жи вео је на три кон ти нен та: у Аме ри ци, Афри ци 
(Ма ро ко, Ту нис) и Евро пи (Хо лан ди ја, Швед ска, 
Не мач ка, Аустри ја, Ма ђар ска, Сло ве ни ја, Хр ват-
ска). Тре нут но je аутор пет еми си ја на су бо тич-
ком ра ди ју и во ди ра ди о ни цу кре а тив ног пи са ња 
при фон да ци ји „Да ни ло Киш“ у Су бо ти ци.

Џо на тан Френ зен (Jo nat han Fran zen, 1959, 
Ве стерн Спрингс, Или но ис, САД), аме рич ки ро-
ма но пи сац и есе ји ста. Пи ше за „Њу јор кер“. Об-
ја вље на де ла: ро ма ни – The Twenty-Se venth City 
(1988), Strong Mo tion (1992), The Cor rec ti ons (2001), 
Fre e dom (2009); књи ге есе ја – How to Be Alo ne 
(2002), The Di scom fort Zo ne (2006), Fart her Away 
(2012). Пре во ди са не мач ког је зи ка. До бит ник је 
ви ше на гра да, из ме ђу оста лих Na ti o nal Bo ok 
Award и Ja mes Ta it Black Me mo rial Pri ze. Жи ви у 
Њу јор ку и Сан та Кру зу у Ка ли фор ни ји.

Ро берт Хас (Ro bert L. Hass, 1941, Сан Фран ци-
ско, САД), аме рич ки пе сник, пре во ди лац, ко лум-
ни ста, про фе сор и уред ник. Ма ги стри рао је и док-
то ри рао ен гле ски је зик на Уни вер зи те ту Стан форд. 
Об ја вио је сле де ће књи ге: по е зи ја – Fi eld Gu i de 
(1973), Win ter Mor ning in Char lot te svil le (1977), Pra i se 
(1979), The Ap ple Tre es at Ole ma (1989), Hu man Wis hes 
(1989), Sun Un der Wo od: New Po ems (1996), Ti me and 
Ma te ri als: Po ems 1997-2005 (2007) и The Ap ple Tre es 
at Ole ma: New and Se lec ted Po ems (2010); есе ји сти-
ка – Twen ti eth Cen tury Ple a su res: Pro se on Po e try 
(1984), Ca li for nia: Vi ews by Ro bert Adams of the Los 
An ge les Ba sin, 1978-1983 (2000), Now and Then: The 
Poet’s Cho i ce Co lumns, 1997-2000 (2007) и What Light 
Can Do: Es says on Art, Ima gi na tion, and the Na tu ral 
World (2012). Пре во дио је Че сла ва Ми ло ша на ен-
гле ски. Пи ше не дељ ну ко лум ну за Ва шинг тон 
пост, у ко јој пред ста вља но ве књи ге по е зи је. 
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До бит ник је ви ше на гра да за сво је ства ра ла штво, 
из ме ђу оста лих и „Пу ли це ро ве“ за збир ку Ti me 
and Ma te ri als. Пре да је на Уни вер зи те ту Бер кли у 
Ка ли фор ни ји.

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 по е зи је: 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), 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); ро ман Са бо је стао (2014). 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.

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), Си стем (2011) и Је зик (2014). Пи ше 
и књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Об ја вљу је у 
до ма ћим и ре ги о нал ним ча со пи си ма. Жи ви у Бео-
гра ду.




