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Би ља на Ан до нов ска (1981, Бе о град), ди-
плом ске, ма стер и док тор ске сту ди је за вр ши ла 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. За по сле-
на у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност. Ко а-
у тор ка из ло жбе Аван гар да: од да де до над ре а ли
зма (Га ле ри ја-ле гат Ми ли це Зо рић и Ро до љу ба 
Чо ла ко ви ћа, МСУБ & ИКУМ, 2014). Ба ви се исто-
ри јом и те о ри јом књи жев но сти, фран цу ским и 
срп ским над ре а ли змом и аван гард ном пе ри о-
ди ком и штам пом. Пре во ди с ма ке дон ског је зи-
ка. Жи ви у Бе о гра ду.

Ђор ђе Аћи мо вић (1981, Бе о град), об ја вљи-
вао је по е зи ју и крат ку про зу у до ма ћим и ре ги о-
нал ним, штам па ним и елек трон ским ча со пи си ма 
(Ру ко пи си, Ме ђај, Про свје та Екер ман, Фе но ме ни, 
Ли бра ри он, Бе тон...).

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. Ба ви се 
есе ји сти ком и књи жев ном кри ти ком, члан је 
уред ни штва ча со пи са До ме ти и про грам ски 
уред ник Сом бор ског књи жев ног фе сти ва ла. Об ја-
вио је књи ге про зе Тви тер при че (2014) и Twit ter 
при че 2.0 (2017). Жи ви у Но вом Са ду.

Ма ри ја Бер гам Пе ли ка ни (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. На пи са ла је 
ди сер та ци ју под на зи вом Ита ли јан ски пре вод 
Оме ро са 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, Лор не Гу ди сон и Чар лса Си ми ћа, 
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. Жи ви у Ци ри ху.

Ти хо мир Бра јо вић (1962, Под го ри ца), про фе-
сор Ју жно сло вен ске ком па ра ти сти ке и Пре гле да 
ју жно сло вен ских књи жев но сти на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Ба ви се књи жев ном кри-

ти ком, исто ри јом и те о ри јом књи жев но сти. Жи-
ви у Бе о гра ду. Об ја вио је сле де ће књи ге: Гла ди 
(1982), Kонтроверзни ме та текст (1992), По е ти
ка жан ра (1995), Ре чи и сен ке: Из бор из тран ссим
бо ли стич ког пе сни штва де ве де се тих (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), Kрат ка исто ри ја пре о би ља 
(2009), За бо рав и по на вља ње: Ам би ва лент но ли
це мо дер ни те та у ро ма ну На Дри ни ћу при ја 
(2009), Фик ци ја и моћ: Огле ди о суб вер зив ној има
ги на ци ји Иве Ан дри ћа (2011), Kомпаративни иден
ти те ти (2012), Нар ци сов па ра докс: Пре о блем 
пе снич ке са мо све сти и срп ско пе сни штво мо дер
ног до ба (2013), Гро зни ца и под виг: Огле ди о ерот
ској има ги на ци ји у књи жев ном де лу Иве Ан дри ћа 
(2015). Жи ви у Бе о гра ду.

Ра ул Бра ска (Raúl Bra sca; 1948, Бу е нос Ај рес, 
Ар ген ти на), сту ди рао је хе миј ско ин же њер ство. 
Па ра лел но са основ ном про фе си јом ба вио се 
књи жев но шћу. Чи та лач кој пу бли ци је по знат као 
ау тор књи жев них кри ти ка, есе ја и крат ких на ра-
тив них фор ми. Об ја вио је је да на ест збир ки ми-
кро при ча од ко јих су нај по зна ти је  О хи ља ду 
љу ба ви (De mil amo res), Ан то ло ги ја крат ке и та
јан стве не при че (Antología del cu en to bre ve y ocul to), 
Не ви дљи ва прат ња (Co mi ti vas in vi si bles) и Све 
бу ду ће вре ме би ло је бо ље (To do ti em po fu tu ro fue 
pe or). Сма тра се јед ним од нај зна чај ни јих ау то ра 
крат ких при ча на шпан ском го вор ном под руч ју.

Ива на Буљ (1991, Зре ња нин), за вр ши ла је 
основ не сту ди је ком па ра ти сти ке на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду и ма стер про грам 
Era smus Mun dus Jo int De gree Cros sways in Cul tu ral 
Nar ra ti ves на уни вер зи те ти ма у Пољ ској, Ве ли кој 
Бри та ни ји и Ита ли ји. Ба ви се пи са њем тек сто ва 
и пре во ђе њем са ен гле ског и на ен гле ски је зик. 
Пре ве ла је сту ди ју Пост ко ло ни ја ли зам: са свим 
кра так увод (2013) Ро бер та Јан га са Иго ром Ја-
во ром. Об ја вљу је у пе ри о ди ци.

КО ЈЕ КО
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Јан Ваг нер (Jan Wag ner; 1971, Хам бург), не-
мач ки пе сник, кри ти чар, пи сац „уз гред не про зе“, 
есе ји ста, пре во ди лац с ен гле ског, уред ник по је-
ди них ча со пи са и ан то ло ги ја. Сту ди рао је ан гли-
сти ку у род ном гра ду, Да бли ну и Бер ли ну. Пе-
снич ке збир ке: Pro be bo hrung im Him mel (Проб но 
бу ше ње у не бу, 2001). Gu e ric ker Sper ling (Ге ри ке ов 
вра бац, 2004), Ac htzehn Pa ste ten (Осам на ест па
ште та, 2007), Au stra lien (Ау стра ли ја, 2010), Die 
Eu len has ser in den Hallenhäusern (Мр зи те љи је ји на 
у ку ћа машта ла ма, 2012) и Re gen ton nen va ri a ti o
nen (Ва ри ја ци је о бу ра ди ма за ки шни цу, 2014), 
Selbstporträt mit Bi e nenschwarm (Ау то пор трет с 
ро јем пче ла, иза бра не пе сме, 2016), Die Li ve But
terfly Show (2018). У ко а у тор ству са пе сни ком 
Бјер ном Ку ли ком об ја вио је пу то пи сну збир ку 
Der Wald im Zim mer (Шу ма у со би, 2007), ко ја је 
на ста ла на тра го ви ма Хај не о вог пу то ва ња по 
Хар цу. Са Три ста ном Мар квар том при ре дио је 
ан то ло ги ју Unmögliche Li e be (Не мо гу ћа љу бав, 
2017), по е зи ју ми не зен ге ра у но вим пре во ди ма. 
На пи сао је и две есе ји стич ке књи ге: Die San da le 
des Prop he ten (Сан да ле про ро ка, 2011) и Der ver
schlos se ne Ra um (За тво ре ни про стор, 2017). До-
бит ник је ве ли ког бро ја књи жев них при зна ња, 
ме ђу ко ји ма су и Хел дер ли но ва на гра да гра да 
Ти бин ге на (2011), Ме ри ке о ва на гра да (2015), На-
гра да Лај пци шког сај ма књи ге (2015) те Бих не-
ро ва на гра да (2017). Жи ви у Бер ли ну.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић (1951, Вр бас), пи ше 
про зу. Об ја вље не књи ге: Отво ри те Је ле ни не 
про зо ре (1978), На ма сте, Ин ди јо (1984; пу то пи сна 
про за, пре ве де на на ру син ски 1986), У Фру шкој 
го ри 1854 (1985; днев ник Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње), Ми ли ца –Вук –Ми на (1987), Раз го во ри о 
Ин ди ји (1989), Пре пи ска Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње са са вре ме ни ци ма (1991), Ис ку ства про
зе (1993; раз го во ри са про зним пи сци ма), То ко ви 
са вре ме не про зе (2002; раз го во ри са про зним 
пи сци ма), У по тра зи за глав ним ју на ком (2003; 
при че), Срп ки њин круг кре дом, (2006; пе сме и 
про за по све ће ни Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки-
њи), Би бли о гра фи ја ра до ва о Ми ли ци Сто ја ди но
вић Срп ки њи (2007), Днев ник Ан ке Обре но вић 
(2007), Ли ко ви у Днев ни ку Ан ке Обре но вић (2007), 
Здра во, Ин ди јо (2008), Жи вот и књи жев но де ло 
Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње (2010), Ста ра 
при ча (2013, при че), Ко ре ја post scrip tum (2014), А 
где је Че хов? – раз го во ри о про зи (2015), Ви јет нам 
и де вет зма је ва (2016) и Кри ти ка пам ће ња (2017). 

До бит ни ца је на гра да: „Сло бод на Вој во ди на“, 
„Искра кул ту ре“, „По ве ља за ви ше го ди шњи ства-
ра лач ки и на уч ни до при нос“, „Ме да ља кул ту ре за 
очу ва ње кул тур ног на сле ђа“. Жи ви у Но вом Са ду.

Дрин ка Гој ко вић (1947, Бе о град), пре во ди с 
не мач ког и ен гле ског. Две де це ни је уре ђи ва ла 
је ча со пис за пре вод ну књи жев ност и про бле ме 
пре во ђе ња Мо сто ви. До бит ни ца је нај ви ших до-
ма ћих при зна ња за пре во ди ла штво, као и На гра-
де „Фри дрих Гун долф“ ко ју до де љу је ува же на не-
мач ка Ака де ми ја за је зик и књи жев ност/Дарм штат.

Џеф Да јер (Ge off Dyer; 1958, Чел те нам, Ен гле-
ска), за вр шио је Kолеџ Kорпус Kристи у Окс фор ду. 
Тре нут но жи ви у Лос Ан ђе ле су, где је го сту ју ћи 
пи сац-пре да вач на Уни вер зи те ту Ју жне Kалифор-
није. Ау тор је че ти ри ро ма на, две збир ке есе ја и 
шест ван жан ров ских књи га, до био је на гра ду 
На ци о нал ног кру жо ка књи жев них кри ти ча ра, 
На гра ду „Со мер сет Мом“, књи жев не на гра де „Ла-
нан“, „Ин фи ни ти“, на гра де Ме ђу на род ног цен тра 
за фо то гра фи ју 2006. го ди не, за књи ге о фо то-
гра фи ји, и Фор сте ро ве на гра де, ко ју до де љу је 
Аме рич ка ака де ми ја за умет ност и пи са ње. Ре до-
ван је са рад ник мно гих аме рич ких и ен гле ских 
ча со пи са. Члан је Kраљевског књи жев ног дру-
штва и по ча сни члан Kолеџа Kорпус Kристи у 
Окс фор ду, а 2015. при мљен је у Аме рич ку ака де-
ми ју умет но сти и на у ке.

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. Об ја ви ла 
је сту ди ју о са вре ме ној ау стра лиј ској про зи под 
на сло вом Три ли ца ау стра 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 ау стра лиј ске про зе При че из 
без вре ме не зе мље (2012). Жи ви у Мел бур ну.

Ен Кар сон (An ne Car son, 1950, То рон то, Ка на-
да), ка над ска пе сни ки ња, есе ји ста и пре во ди лац. 
Ду го је жи ве ла у Мон тре а лу, где је пре да ва ла на 
Уни вер зи те ту Мек гил, а ка сни је је пре да ва ла 
кла сич ну и ком па ра тив ну књи жев ност на Уни-
вер зи те ту у Ми чи ге ну и Уни вер зи те ту у Њу јор ку. 
Об ја ви ла је осам на ест књи га у ко ји ма се ме ша ју 
еле мен ти по е зи је, есе ји сти ке, про зе, кри ти ке, 
пре во да, драм ских ди ја ло га, фик ци је и пу бли ци-
сти ке, а из ме ђу оста лих: Eros the Bit ters we et (1986), 
Glass, Irony, and God (1992), Short Talks (1992; срп ски 
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пре вод Крат ка сло ва, НБ „Сте фан Пр во вен ча ни“, 
Кра ље во, 2018), Pla in wa ter (1995), Au to bi o graphy 
of Red: A No vel in Ver se (1998), Eco nomy of the Un lost: 
Re a ding Si mo ni des of Ce os with Paul Ce lan (1999), 
Men in the Off Ho urs (2001), The Be a uty of the Hus band 
(2002; срп ски пре вод Ле по та му жа, КЦНС, Но ви 
Сад, 2015), If Not, Win ter: Frag ments of Sap pho (2002), 
Won der wa ter (2004), Dec re a tion: Po e try, Es says, Ope ra 
(2005), NOX (2010), An ti go nick (2012), Red Doc> (2013), 
The Al ber ti ne Wor ko ut (2014) и Flo at (2016). До бит-
ни ца је ви ше пре сти жних на гра да, а пр ва је же на 
ко јој је до дел је но јед но од нај зна чај ни јих пе снич-
ких при зна ња за по е зи ју пи са ну на ен гле ском 
је зи ку, На гра да „Т. С. Ели от” (2001), за књи гу Ле-
по та му жа. Та ко ђе је до бит ни ца нај зна чај ни је 
ка над ске на гра де за по е зи ју „Гри фин“ (2014) за 
књи гу Red Doc>.

Вла ди мир Ко пицл (1949, Ђе не рал Јан ко вић), 
за вр шио је сту ди је књи жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Об ја вио је књи ге по е-
зи је: Аер (1978), Па ра фра зе пу та (1980), Глад ни 
ла во ви (1985), Ва па ји & кон струк ци је (1986), Пи та
ње по зе (1992), При ка зе – но ве и иза бра не крат ке 
пе сме (1995), Кли су ри не (2002), Пе сме смр ти и ра
зо но де – иза бра не и но ве пе сме (2002), Смер ни це 
(2006), Про ма ша ји (2008), Со вин из бор – но ве и 
иза бра не пе сме (2008), 27 пе са ма: тен ко ви & лу не 
(2011), Не свр ше но (дво је зич но из да ње, 2011), Туф не 
– иза бра не пе сме (2013), H&Q (2013), Фор мат зве ри 
(2015), као и књи ге есе ја: Ме ха нич ки па так, ди ги
тал на пат ка (2003), При зо ри из не ви дљи вог (2006) 
и Умет ност и про паст – тран скул ту рал на на
кла па ња (2018). При ре дио је и пре вео ви ше збор-
ни ка и ан то ло ги ја: Те ло умет ни ка као су бјект и 
објект умет но сти (1972, са Аном Ра ко вић), Трип 
– во дич кроз са вре ме ну аме рич ку по е зи ју (1983, са 
Вла ди сла вом Бај цем), Но ви пе снич ки по ре дак – 
ан то ло ги ја но ви је аме рич ке по е зи је (2001, са Ду-
брав ком Ђу рић), Вра та па ни ке – те ло, дру штво 
и умет ност у мре жи тех но ло шке де ре а ли за ци је 
(2005), Ми ле ни јум ски ци та ти (2005), Тех но скеп
ти ци зам (2007) итд. До био је Бран ко ву на гра ду за 
пр ву књи гу пе са ма (1979), Сте ри ји ну на гра ду за 
по зо ри шну кри ти ку (1989), На гра ду ДКВ за књи-
гу го ди не (2003), На гра ду „Сте ван Пе шић“ (2003), 
На гра ду ИС ТОК –ЗА ПАД (2006), Ди со ву на гра ду 
за пе снич ки опус (2008) и На гра ду „Де сан ка Мак-
си мо вић“ за пе снич ко де ло и до при нос раз во ју 
срп ске по е зи је (2011). Жи ви у Но вом Са ду.

Алек сан дра Кор да Пе тро вић (1965, Бе о гра-
ду), ди пло ми ра ла на Гру пи за че шки је зик и књи-
жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. На 
истом фа кул те ту ма ги стри ра ла и док то ри ра ла. 
Про фе сор је че шке књи жев но сти на Фи ло ло-
шком фа кул те ту у Бе о гра ду. У до ма ћим и че шким 
сла ви стич ким ча со пи си ма об ја вљу је струч не и 
на уч не ра до ве из обла сти ре цеп ци је че шке књи-
жев но сти у срп ској кул ту ри, као и ра до ве о че-
шко-срп ским књи жев ним и кул тур ним ве за ма. 
Ау тор ка је књи га Од ро бо та до ин се ка та – ре
цеп ци ја драм ског де ла Ка ре ла Ча пе ка у срп ској 
кул ту ри (2006) и Кроз исто ри ју че шке књи жев но
сти (2012). Књи жев не пре во де са че шког је зи ка 
об ја вљу је у књи жев ним ча со пи си ма. Пре ве ла је 
два ро ма на Ја ро сла ва Ру ди ша Не бо под Бер ли ном 
(2004) и Гранд хо тел (2009), ро ман Ми ло ша Ур ба-
на Се дам цр ка ва (2013), стрип три ло ги ју Ја ро сла-
ва Ру ди ша и Ја ро ми ра 99 Ало ис Не бел (2015), као 
и ро ман Ја на Ње ме ца Исто ри ја све тла (2016). 
Жи ви у Бе о гра ду.

Бо јан Кри во ка пић (1985, Бач ка То по ла), ди-
пло ми рао је ком па ра тив ну књи жев ност на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Об ја вио је 
књи гу крат ке про зе Тр чи Ли лит, за пи њу де мо
ни (2013), збир ку по е зи је Жо ха ров лет (2014) и 
ро ман Про ле ће се на пут спре ма (2017). До бит ник 
је на гра да за про зу: „Ула зни ца“ (2011), „Ђу ра Ђу ка-
нов“ (2012) и „Едо Бу ди ша“ (2014), као и На гра де 
„Мак Ди здар“ за збир ку по е зи је (2013). За ро-
ман Про ле ће се на пут спре ма го ди не 2018. до би ја 
На гра ду „Мир ко Ко вач“ за нај бо ље де ло мла дог 
ау то ра у Ср би ји, Бо сни и Хер це го ви ни, Хр ват ској 
и Цр ној Го ри. Књи жев ни тек сто ви су му пре ве-
де ни на ита ли јан ски, не мач ки, ма ђар ски, ал бан-
ски и ен гле ски је зик. Жи ви у Но вом Са ду.

То маш Ку би чек (Tomáš Kubíček; 1974, Бр но), 
че шки књи жев ни кри ти чар и исто ри чар. По сле 
сту ди ја на Фи ло зоф ском фа кул те ту Ма са ри ко вог 
уни вер зи те та у Бр ну, кра ћи пе ри од ра дио је у 
Мо рав ској др жав ној би бли о те ци у Бр ну, а за тим 
у Ин сти ту ту за че шку књи жев ност Ака де ми је на-
у ка ЧР, где је осно вао оде ље ње за те о ри ју про зе 
и тра ди ци ју на ра то ло шких ис тра жи ва ња. Пре-
да вао је на Кар ло вом уни вер зи те ту у Пра гу и на 
Уни вер зи те ту Па лац ког у Оло мо у цу. Ди рек тор 
је Мо рав ске др жав не би бли о те ке у Бр ну. Об ја вио 
је ви ше мо но гра фи ја по све ће них на ра то ло ги ји 
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и че шкој књи жев но сти, из ме ђу оста лог и књи гу 
Сред њо е вро пља нин Ми лан Кун де ра (2013).

Је ле на Ла ла то вић (1994, Бе о град) је књи-
жев на кри ти чар ка и ак ти вист ки ња. Основ не и 
ма стер сту ди је за вр ши ла је на Фи ло ло шком фа-
кул те ту у Бе о гра ду, на Ка те дри за оп шту књи-
жев ност и те о ри ју књи жев но сти, где је тре нут но 
на дру гој го ди ни док тор ских сту ди ја. За по сле на 
је као ис тра жи ва чи ца при прав ни ца у Ин сти ту ту 
за књи жев ност и умет ност, где ра ди на про јек ту 
„Уло га срп ске пе ри о ди ке у фор ми ра њу књи жев-
них, кул тур них и на ци о нал них обра за ца“. Јед на 
је од осни ва чи ца удру же ња књи жев них кри ти-
чар ки По бу ње не чи та тељ ке. У ко а у тор ству са 
Хри сти ном Цве ти ча нин Кне же вић на пи са ла је 
При руч ник за упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка.

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. Ау тор ка је 
сту ди ја Ру жди и мо ре при ча (2007) и Ин сај дер/
аут сај дер – иден ти тет у са вре ме ном пост ко ло
ни јал ном ро ма ну (2018), као 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.

Бра ни слав Жи ва но вић (1984, Но ви Сад), 
основ не и ма стер сту ди је за вр шио 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, есеј и књи-
жев ну кри ти ку. Об ја вио је три књи ге по е зи је: 
По гле да ло (2010, „Бран ко ва на гра да“), Цр но све
тло (2012) и Си дро (2017). Је дан је од уред ни ка 
пор та ла за књи жев ност, фи ло зо фи ју и дру штве-
ну те о ри ју, Ри зом. Жи ви и ра ди у Но вом Са ду.

Сло бо дан Зу ба но вић (1947, Бе о град), пи ше 
пе сме, есе је и сту ди је. Књи ге пе са ма: Ку па ти ло 
(1973), Из за о став шти не (1982), До ма ћи дух (1983), 
Ре пор тер (1986), Стра те ги ја ли ри ке (1992), Сар
ко фаг (1998), Са ве ас (2005), Дор ћол ски дис конт 
(2006), Кад бу дем имао 64 го ди не (из бор, 2008), 
Со не ти са се ла (2009), Тре ба ло би то да про чи
таш (2013) и Ста рац и пе сме (2015). Књи ге есе ја, 
пу то пи са, раз го во ра, при ча и сту ди ја: Де сет пе
са ма – де сет раз го во ра (ко а у тор М. Пан тић, 1992), 
Скок пре ко сен ке (1995), Друм за Ка ре ју (1998), Мо ре 

око Бе о гра да (2005), Слик (2005), Атлас о Цр њан
ском (2007), У три и де сет за Ру му (2011). При ре-
дио ви ше књи га. Пе сме су му пре во ђе не на ен-
гле ски, ру ски, фран цу ски, ита ли јан ски, не мач ки, 
пољ ски, ру мун ски, бе ло ру ски, ки не ски, швед ски, 
сло ве нач ки и ма ке дон ски је зик. За сту пљен је у 
мно гим ан то ло ги ја ма по е зи је. До бит ник је На-
гра де „Бран ко Миљ ко вић“ (2016), Зма је ве на гра-
де (2009), На гра де „Де сан ка Мак си мо вић“ (2007), 
Ди со ве на гра де за све у куп но пе снич ко де ло 
(2005), на гра да „Вас ко По па“ (1998), „Ми лан Ра-
кић“ (1986), „Иси до ра Се ку лић“ (1983), Но ли то ве 
на гра де (1995), као и по себ ног при зна ња за вр хун-
ски до при нос на ци о нал ној кул ту ри Ре пу бли ке 
Ср би је (2010). Жи ви у Бе о гра ду.

Сла во љуб Мар ко вић (1952, Ја ко вље код Алек-
син ца), пи ше по е зи ју и про зу. Уре ђу је ча со пис 
При ча. Књи ге пе са ма: Ки ша из је зи ка (1994), Про
бу ди ме да се играм (2009); ро ма ни: Гра ди во (1993), 
Про је кат (ко а у тор Р. Ру пља нац, 1994), До са да 
усво је них реч ни ка (1995), Др во у дво ри шту (1997), 
Зна че ња и про те зе (1998), Па ра лел на би бли о те
ка (2000), Зи ди не Ра пи ја не (2009), По бу нио сам се 
жи во том (2015), Пет бу ду ћих ро ма на (2018); књи-
ге при по ве да ка: Плов но ста ње исто ри је (1982), 
Цр ни мак у сне гу (2004), Би знис, рат, пор но гра фи ја 
(2007), Филм и оста ли ри меј ко ви (2008), Ис ти сну
то из жи во та (2012), Ути сну то (2016). Жи ви у 
Бе о гра ду.

Ни ко ла Ма џи ров (1973, Стру ми ца, Ма ке до-
ни ја), пе сник, есе јист, пре во ди лац. За сво ју по ет-
ску збир ку За кљу чан у гра ду (1999) до био је На-
гра ду „Сту дент ски збор“ за нај бо љи пр ве нац, а 
за збир ку Не где ниг де (1999) На гра ду „Ацо Kарама-
нов“, об ја вио је и збир ку ха и ку по е зи је Ас фалт, 
али не бо (2003), као и збир ку Пре ме штен ка мен 
(2007) за ко ју је до био На гра ду „Ху берт Бур да“.

Је ле на С. Мла де но вић (1984, Кру ше вац), док-
то рант ки ња фи ло ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Ни шу, где ра ди као аси стент-
ки ња на Де парт ма ну за срп ску и ком па ра тив ну 
књи жев ност. Област ње ног ужег на уч ног ин те-
ре со ва ња је срп ска књи жев ност 20. ве ка, од но-
сно са вре ме на срп ска књи жев ност. Уче сни ца је 
број них на уч них ску по ва у зе мљи и ино стран-
ству и об ја вљу је ра до ве у на уч ним ча со пи си ма 
и збор ни ци ма. Жи ви у Ни шу.
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Ста ни сла ва Ни ко лић Арас (1972, Тро гир), 
про фе сор је хр ват ског је зи ка, во ди ра ди о ни це 
кре а тив ног пи са ња, јед на од ор га ни за то ра књи-
жев ног фе сти ва ла Ка ли бар. Уред ни ца је књи жев-
ног про гра ма у Арт ра ди о ни ци Ла за ре ти у Ду бров-
ни ку. Об ја ви ла је: Та кве се ства ри до га ђа ју љу ди ма 
(пе сме, 2014), Ме ке гра ни це (крат ке при че, 2015) 
и Не до лич но и ври јед но спо ме на (пе сме, 2016). 
Жи ви и ра ди на ре ла ци ји Ду бров ник –За дар. 

Ми лу тин Ж. Па влов (1943, Kикинда), ди пло-
ми рао је сту ди је глу ме у кла си Љу би це Ра ва си 
1966. го ди не у Но вом Са ду. Пе сник, при по ве дач, 
есе ји ста, ро ма но пи сац, књи жев ни кри ти чар, 
драм ски пи сац. Об ја вио је сле де ћа де ла: по е зи-
ја – Ва тра зре лог ба гре ма (1973), Же ни сам ре као 
љу бав (1977), Над гли ном жи то (1986), Бе ла је сен 
у но вем бру (1991), Пас из гу бље ног чо ве ка (2014); 
есе ји сти ка – Есеј о глум цу (2000); ро ма ни – Су ви 
жиг књи ге дру го ва (1979), Шар мер ма ле ва ро ши 
(1990, 1995), Рас пут (1994), Ве ли зар и Ђур ђи ца 
(2000), Га лоп го спо ди на Аре са (2003), Не бо је ве ли
ко дуг ме (2006), До бо шар ски по не де љак (2009), 
Kостим на сце ни ди вљих ру жа (2011); пу бли ци-
сти ка – Се вер ни ре вир бе лог ру да ра (1975); књи ге 
при по ве да ка – Ра за зна јем тор ње ве (1971, 1989), 
Kловнови до ла зе у под не (1982), Ду хо ви кар тон
ског ко фе ра (2005), Ци пе ле вра ног ко ња (2007), 
Жу ти фи ја кер (2008), До бо ша ри је (2008) и Те рет
ни воз (2017); деч ја по е зи ја – Све пти це из де ди ног 
ше ши ра (1998) и Мај сто ри пла вих ви о ли на (2017). 
До бит ник је број них на гра да и при зна ња за књи-
жев ни рад. Пре во ђен је на ма ке дон ски, ру ски, 
ма ђар ски, јер мен ски, не мач ки, ру мун ски и ал бан-
ски је зик. Жи ви и ства ра у Но вом Са ду.

Жив ко Про да но вић (1945, За греб), ди пло ми-
рао је хр ват ски је зик на Пе да го шкој ака де ми ји у 
За гре бу. На кон ви ше го ди шњег хо но рар ног ра да 
у не ко ли ко но вин ских ре дак ци ја од 1976. до пен-
зи о ни са ња, ра дио као но ви нар и уред ник у про-
гра му Ра дио Сље ме на Хр ват ског ра ди ја. Пи ше 
по е зи ју и про зу. Пе сме и при по вет ке об ја вље не 
су му у два де се так зе ма ља у број ним ча со пи си-
ма, ма га зи ни ма, збор ни ци ма и ан то ло ги ја ма. 
Ба ви се би бли о граф ским ис тра жи ва њи ма хр ват-
ске на уч но фан та стич не књи жев но сти и на уч но-
фан та стич не књи жев но сти об ја вље не у Хр ват-
ској. Об ја вио сле де ће књи ге: Та ма ра (ро ман, 2000), 
Ме шу ге (при по вет ке, 2002), Смрт у рим ским ру
ше ви на ма (ро ман, 2003), Ро бо ти у ра ту (SF ха и ку, 

2005), Хо ја по пр стих (по е зи ја, пре вео на сло-
венaчки Мар тин Сил ве стер, 2007), Пје сни ко ви 
кра јо ли ци (по е зи ја, 2007), 107 за гре бач ких при ча 
(цр ти це из за гре бач ке про шло сти, 2010), 60 го ди на 
до бро вољ ног да ва ња кр ви у ор га ни за ци ји Хр ват
ског Цр ве ног кри жа (за јед но с др Ве ром Пле ша 
Го лу бо вић и Вла стом Ви до вић Ша ша, 2013). Члан је 
Хр ват ског дру штва пи са ца. До бит ник је ви ше до-
ма ћих и стра них књи жев них на гра да и при зна ња.

Ми ле та Про да но вић (1959, Бе о град), пи сац 
и сли кар, про фе сор на Фа кул те ту ли ков них умет-
но сти Уни ве р зи те та умет но сти у Бе о гра ду и рек-
тор Уни вер зи те та умет но сти од 2018. Об ја вио је 
ро ма не: Ве че ра код Све те Апо ло ни је (1983), Но ви 
Кли ни (1989), Пас пре би је не кич ме (1993), Пле ши, 
чу до ви ште, на мо ју не жну му зи ку (1996), Цр ве на ма
ра ма, сва од сви ле (1999), Ово би мо гао би ти Ваш 
сре ћан дан (2000), Врт у Ве не ци ји (2002), Ели ша у 
зе мљи све тих ша ра на (2003), Ко лек ци ја (2006), 
Ул тра ма рин (2010, 2015), Ар ка ди ја (2013), Ви ти
ли го (2014); књи ге при ча: Пу то пи си по сли ка ма и 
ети ке та ма (1993), Не бе ска опе ра (1995), Аг нец 
(2008), Хер ме лин – иза бра не и но ве при че (2009) и 
О па па га ји ма и пре да то ри ма (2018). Та ко ђе, об ја-
вио је пе сме Ми ја зма (1994) и по том пу то пи се: Око 
на пу ту (2000) и По вор ка чу де са (2008), као и есе-
је: Ста ри ји и леп ши Бе о град (2001), Тран зи ци о на 
га лан те ри ја (2011). На гра де за књи жев ност: Књи-
жев на сти пен ди ја „Бо ри слав Пе кић”, На гра да 
„Бул га ри ца” за нај бо љу књи гу на про сто ру бив ше 
Ју го сла ви је у 2000. го ди ни, На гра да гра да Бе о-
гра да за нај бо љу књи гу у 2002. го ди ни, Ви та ло ва 
на гра да за нај бо љу књи гу 2008. го ди не, На гра да 
из Фон да „То дор Ма ној ло вић” за мо дер ни умет-
нич ки сен зи би ли тет, 2011, На гра да „Сте ван Пе шић”, 
2011. Про за му је пре во ђе на на ен гле ски, шпан ски, 
ма ђар ски, ита ли јан ски, фран цу ски, не мач ки, пољ-
ски, укра јин ски, сло ве нач ки, бу гар ски, ма ке дон ски 
и грч ки је зик. Из ла гао је на ви ше са мо стал них и 
груп них ли ков них из ло жби. Жи ви у Бе о гра ду.

Ана Ри сто вић (1972, Бе о град), ди пло ми ра ла 
је срп ску књи жев ност и је зик с оп штом књи жев-
но шћу на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Об ја ви ла је пе снич ке књи ге: Сно вид на во да (1994), 
Уже од пе ска (1997), За ба ва за до ко не кће ри (1999), 
Жи вот на раз глед ни ци (2003), Око ну ле (2006) , П. С. 
(иза бра не пе сме, 2009), Ме те ор ски от пад (2013), 
Не што све тли – иза бра не и но ве пе сме (2014) и 
Чи сти на (2015). До бит ни ца је Бран ко ве на гра де, 
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на гра да „Бран ко Миљ ко вић“ и „Ми ли ца Сто ја ди-
но вић Срп ки ња“, на гра де сај ма књи га у Ига лу, 
Ди со ве на гра де, као и не мач ке на гра де „Ху берт 
Бур да“ за мла де европ ске пе сни ке. Пе сме су јој 
пре во ђе не на број не је зи ке и за сту пље не у ви ше 
до ма ћих и стра них ан то ло ги ја. Пре во ди са сло-
ве нач ког и ен гле ског је зи ка. Жи ви у Бе о гра ду.

Ана Ро сто ки на (1986, Мо сква, Ру си ја), сту-
ди ра ла је срп ски и ен гле ски је зик на Уни вер зи-
те ту Ло мо но сов у Мо скви и срп ску књи жев ност 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. На Бал-
ка ну жи ви од 2008. Пи ше по е зи ју и крат ку про зу. 
Пре во ди са вре ме не спр ске, хр ват ске и ма ке дон-
ске ау то ре на ру ски и ру ске ау то ре на срп ски. 
То ком 2014–2016. ор га ни зо ва ла је ци клус књи-
жев них до га ђа ја „Из бли за и при сно: отво ре ни 
раз го во ри о по е зи ји ко ју во ли мо“ у Бе о гра ду. 
Жи ви у Бе о гра ду.

Фјо дор Сва ров ски (Фёдор Ни ко ла е вич Сва
ров ский; 1971, Мо сква, Ру си ја), ру ски пе сник. Од 
1990, жи вео је у Дан ској. По про фе си ји је но ви нар 
и пи сац. Го ди не 1997, вра тио се у Ру си ју, ра дио 
на те ле ви зи ји, а од 1999. го ди не, за по чео је еко-
ном ско но ви нар ство. До 2009. го ди не је ра дио у 
но ви на ма Ве до мо сти, за тим у из да вач ком би зни-
су, а ка сни је у ча со пи су Esqu i re. Од 2016. го ди не 
жи ви у Цр ној Го ри, у Ига лу. Об ја вио је че ти ри 
књи ге на ру ском је зи ку. Јед на књи га об ја вље на 
је на шпан ском је зи ку у Бу е нос Ај ре су, у Ар ген-
ти ни. Об ја вљу је у књи жев ним ча со пи си ма на 
ру ском и ен гле ском је зи ку у Ру си ји, Укра ји ни, 
САД, Ве ли кој Бри та ни ји.

Ме тју Спек тор (Mat thew Spec ktor; 1966, Лос 
Ан ђе лес, САД), аме рич ки пи сац и сце на ри ста. Ди-
пло ми рао је на Ко ле џу Хемп шир, а ма ги стри рао 
кре а тив но пи са ње на Ко ле џу Во рен Вил сон. Пр ви 
ро ман That Sum mer ti me So und об ја вио је 2009, а 
дру ги Ame ri can Dre am Machinе иза шао је 2013. 
Пи ше за број не ча со пи се, по пут Њу јорк тај мса 
и Па риз ри вјуа. Жи ви у Лос Ан ђе ле су.

На та ша Ср дић (рођ. Миљ ко вић, 1984, Сме-
де ре во), ди пло ми ра ла је на Ка те дри за ен гле ски 
је зик и књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, на ком је од бра ни ла и док-
тор ску те зу На уч на и умет нич ка исти на у фик
ци ји Џо на Бан ви ла. Углав ном се ба ви књи жев ним 
пре во ђе њем с ен гле ског на срп ски и са срп ског 

на ен гле ски је зик. Пре во ди ла је књи ге и при че 
Бер нар да Ме кла вер ти ја, Деј ви да Брук са, Ро џа 
Гла са, Кло да Ла лу ми је ра, Мо ри са Џи ја, Ср ђа на 
Ср ди ћа и Бо ја на Ба би ћа. Жи ви у Ки кин ди.

Ср ђан Ср дић (1977, Ки кин да), ди пло ми рао је 
на Ка те дри за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи-
жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
На истом фа кул те ту је од бра нио док тор ску те зу 
Од нос фик ци је и ствар но сти у Џо на та на Свиф
та. За по слен је у Гим на зи ји „Ду шан Ва си љев“ у 
Ки кин ди и на ме сту ко ор ди на то ра исто и ме ног 
се вер но ба нат ског Цен тра за та лен те. Во лон тер-
ски уре ђу је део књи жев ног про гра ма за по тре бе 
На род не би бли о те ке „Јо ван По по вић“ из Ки кин-
де, при ко јој је офор мио Ра ди о ни цу кре а тив ног 
чи та ња. Глав ни је уред ник ме ђу на род ног фе сти-
ва ла крат ке при че Ки кин да Схорт. С Вла ди ми ром 
Ар се ни ћем во ди Ра ди о ни цу кре а тив ног пи са ња 
у Бе о град ском чи та ли шту, а за јед но су и осни ва-
чи из да вач ке ку ће „Пар ти зан ска књи га“. Ра дио 
је у ре дак ци ја ма ви ше књи жев них ча со пи са, а 
по след њих не ко ли ко го ди на ак тив но се ба ви 
уред нич ким по слом, спе ци фич но ре ги о нал ном 
и ан гло сак сон ском про зом. Је дан је од по бед ни ка 
кон кур са за нај бо љу нео бја вље ну при чу ин тер-
нет сај та www.бест се лер.нет, а до бит ник је и пр ве 
на гра де за про зу на кон кур су зре ња нин ског ча-
со пи са „Ула зни ца“ (2007), сти пен ди је Фон да „Бо-
ри слав Пе кић“, те на гра да „Би ља на Јо ва но вић“ 
и „Едо Бу ди ша“. Об ја вио је ро ма не Мр тво по ље 
(2010), Са то ри (2013) и Сре бр на ма гла па да (2017), 
збир ке при ча Еспи ран до (2011) и Са го ре ва ња 
(2014), као и књи гу есе ја За пи си из чи та ња (2014).

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић (1960, Бе о-
град), пи ше књи жев но и сто риј ске, књи жев но тео-
риј ске и ком па ра тив не сту ди је и огле де из ју го-
сла ви сти ке, по себ но из обла сти екс пре си о ни зма 
и мо дер не књи жев но сти, као и књи жев ну кри ти-
ку, про зу, по е зи ју и есе је и пре во ди с ен гле ског 
и сло ве нач ког. Об ја вље не књи ге: По е ти ка Ми ра на 
Јар ца (1987), Ли ни ја до ди ра (1995), На сле ђе су ма
тра и зма – по е тич ке фи гу ре у срп ском пе сни штву 
де ве де се тих (1998), Срп ски екс пре си о ни зам (1999), 
Срп ске про за и де – ан то ло ги ја пе са ма у про зи 
(2001), Кри тич ка пи сма (2002), Мор фо ло ги ја екс
пре си о ни стич ке про зе (2003) Бес крај на (по е зи ја, 
2005), Не бо лом ство – па но ра ма срп ског пе сни
штва кра ја XX ве ка (2006), По бу на про тив сре ди
шта – но ви при ло зи о мо дер ној срп ској књи жев
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но сти (2006), Оштар угао – есе ји, кри ти ке, по ле
ми ке (2008), За руч ни ци ва тре (по ет ска про за, 2008), 
Иси ја ва ње (по е зи ја, 2009), Ра спо ни мо дер ни зма 
– упо ред на чи та ња срп ске књи жев но сти (2011), 
Пе сма у про зи или про за и да (2012), Лек ци је о смр ти 
(по е зи ја, 2013). При ре ди ла ви ше књи га и ан то ло-
ги ја. Жи ви у Бе о гра ду.

Фа био Пу стер ла (1957, Мен дри зи, Швај цар-
ска), жи ви из ме ђу Ал бо га зи ја и Лу га на где пре-
да је ита ли јан ски је зик и књи жев ност у сред њој 
шко ли и на уни вер зи те ту. Об ја вио је сле де ће 
књи ге по е зи је: Усту па ње зи ми (1985), Бок стен 
(1989), Ства ри без исто ри је (1994), Крв ка мен 
(1999), По то пље на го ми ла (2004), Зве зда но те ло 
(2010), Ар ге ман (2014) и Пе пео, или зе мља (2018). 
Пре во ди лац Фи ли па Жа ко теа, ау тор ан то ло ги је 
са вре ме не фран цу ске по е зи је. До бит ник је зна-
чај них књи жев них при зна ња. Књи ге пре во да на 
ви ше је зи ка, на срп ском, Ства ри без исто ри је (Рад, 
2002), По то пље на го ми ла (НБ „Сте фан Пр во вен-
ча ни“, 2007) и Зве зда но те ло (НБ „Сте фан Пр во-
вен ча ни“, 2013).

Ива на З. Та на си је вић (1987, Кра гу је вац), за-
вр ши ла је основ не и ма стер сту ди је на Ка те дри 
за Срп ски је зик и књи жев ност Фи ло ло шко-умет-
нич ког фа кул те та у Кра гу јев цу. Пи ше и об ја вљу-
је књи жев ну кри ти ку, есе је, сту ди је, ре цен зи је. 
По ља ин те ре со ва ња: срп ска књи жев ност мо дер-
ни зма и пост мо дер ни зма, са вре ме не књи жев не 
те о ри је, књи жев на кри ти ка.

Ср ђан В. Те шин (1971, Мо крин), књи жев ник 
и но ви нар. Сту ди рао је фи ло зо фи ју и ко му ни ко-
ло ги ју у Бе о гра ду, а ди пло ми рао на по е ти ци 
крат ке при че. Об ја вио је сле де ће књи ге: Co a ted 
brain/По хо ва ни мо зак (дра ма, 1996), Све то Трој
ство Ge or gi ja Ze cow skog (по е зи ја, 1997), Сја јан 
на слов за пан то ми му (при че, 1997), Ан то ло ги ја 
нај бо љих на сло ва (ро ман, 2000), Ка зи мир и дру ги 
на сло ви (ро ман, 2003), Кроз пу сти њу и пра ши ну 
(ро ман, 2005), Ку ва ро ве кле тве и дру ге га до сти 
(ро ман, 2006), Ал тер на тив ни во дич кроз Ва ви лон 
(иза бра не ко лум не, 2008), Ис под цр те (при че, 
2010), При че с Мар са (при че, 2015), Го ри го ри го ри 
(ро ман, 2017) и Мо је (ро ман, 2019). При ре дио је 
не ко ли ко ан то ло ги ја, па но ра ма и из бо ра крат ких 
при ча. Књи ге су му пре во ђе не на сло ве нач ки, 
ма ке дон ски и не мач ки је зик. До бит ник је књи-
жев не сти пен ди је „Бо ри слав Пе кић“ и На гра де 

Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за књи гу го ди-
не. За сту пљен је у до ма ћим и ино стра ним ан то-
ло ги ја ма и из бо ри ма из срп ске са вре ме не књи-
жев но сти. Про за му је пре во ђе на на фран цу ски, 
ен гле ски, не мач ки, пољ ски, че шки, ма ке дон ски, 
ма ђар ски, ал бан ски и сло ве нач ки је зик. Члан је 
Срп ског ПЕН цен тра. Жи ви у Ки кин ди.

Ми ро љуб То до ро вић (1940, Ско пље), осни-
вач је и те о ре ти чар срп ског (ју го сло вен ског) 
нео а ван гард ног ства ра лач ког по кре та сиг на ли-
зам. Ди пло ми рао је на Прав ном фа кул те ту у Бео-
гра ду. Ра дио је као но ви нар, про фе сор у сред њој 
шко ли, се кре тар ре дак ци је, уред ник ча со пи са и 
са вет ник за ме ђу ре пу блич ку и ме ђу на род ну кул-
тур ну са рад њу у Ми ни стар ству кул ту ре Ре пу-
бли ке Ср би је. Го ди не 1982. оти шао је у пен зи ју и 
у пот пу но сти се по све тио књи жев ном и умет нич-
ком ра ду. По е зи ја, есе ји и ин тер ме ди јал ни ра до-
ви Ми ро љу ба То до ро ви ћа об ја вљи ва ни су на 
ви ше је зи ка у ан то ло ги ја ма, збор ни ци ма, ка та-
ло зи ма, ли сто ви ма, ча со пи си ма и ин тер нет пор-
та ли ма у Евро пи, Се вер ној и Ју жној Аме ри ци, 
Ау стра ли ји, Ју жној Ко ре ји и Ја па ну. Као умет ник, 
имао је че тр на ест са мо стал них из ло жби и из ла-
гао је на пре ко шест сто ти на ко лек тив них ме ђу-
на род них из ло жби цр те жа, ко ла жа, ви зу ел не 
по е зи је, мејл-ар та и кон цеп ту ал не умет но сти. 
Об ја вио је пре ко пе де сет књи га по е зи је и још 
че тр де се так књи га про зе, есе ја, по ле ми ка и др. 
До бит ник је ви ше на гра да и при зна ња за свој рад, 
из ме ђу оста лог „Па вле Мар ко вић Ада мов“, „Оскар 
Да ви чо“, „То дор Ма ној ло вић“, Ву ко ве на гра де, 
На гра де Ву ко ве за ду жби не, По ве ље за жи вот но 
де ло Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и дру гих.

Сте ван Тон тић (1946, Гр да нов ци код Сан-
ског Мо ста), пе сник, про за ист, есе јист, уред ник, 
ан то ло ги чар, пре во ди лац са не мач ког. Ди пло ми-
рао је фи ло зо фи ју са со ци о ло ги јом на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Са ра је ву. Об ја вио је сле де ће 
књи ге: збир ке по е зи је – На у ка о ду ши и дру ге ве
се ле при че (1970), Тај на пре пи ска (1976), На ше го ре 
вук (1976), Ху лим и по све ћу јем (1977), Цр на је ма ти 
не де ља (1983), Праг (1986), Ринг (1987), Са ра јев ски 
ру ко пис (1993, дру го до пу ње но из да ње 1998), Бла
го слов из гнан ства (2001), Све то и про кле то (2009), 
Сва ко днев ни смак сви је та (2013), Без ум ни пла мен 
(2015), Хри сто ва лу да (2017) и не ко ли ко књи га 
из бо ра; про за – Тво је ср це, зе ко (1998) и Та мје ста: 
(пу то пи си у про зи и сти ху) (2018). При ре дио је 
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не ко ли ко ан то ло ги ја. По е зи ја му је пре во ђе на 
на ви ше стра них је зи ка. До бит ник је „Шан ти ће ве 
на гра де“, „Ше сто а прил ске на гра де гра да Са ра-
је ва“, „Зма је ве на гра де“, на гра да „Ми лан Ра кић“, 
„Ми ро слав Ан тић“, „Ми лош Н. Ђу рић“, На гра де 
“Horst Bi e nek” за по др шку ли ри ке Ба вар ске ака-
де ми је ле пих умет но сти (HorstBi e nekFo er der pre is 
der Bayerischen Aka de mie der Scho e nen Ku en ste), и 
на гра де гра да Хај дел бер га „Књи жев ност у ег зи лу“ 
(Li te ra tur im Exil). Жи ви у Но вом Са ду.

Мо ни ка Хер цег (1990, Си сак), сту ди ра фи зи ку 
на Све у чи ли шту у Ри је ци. До бит ни ца је број них 
књи жев них на гра да, из ме ђу оста лих и Го ра на за 
мла де пје сни ке 2017. го ди не. Об ја ви ла је две збир-
ке пе са ма: По чет не ко ор ди на те (2018) и Ло во
стај (2019).

То ни Хо гланд (Tony Ho a gland; 1953 Форт Браг, 
Се вер на Ка ро ли на – Сан та Фе, Но ви Мек си ко, САД), 
аме рич ки пе сник и есе ји ста. Сту ди рао је на Уни-
вер зи те ту Ајо ве и Уни вер зи те ту Ари зо не. До бит-
ник је број них на гра да и сти пен ди ја. Об ја вио је 
сле де ће збир ке по е зи је: Swe et Ruin (1992), Don key 
Go spel (1998), What Nar cis sism Me ans to Me (2003), 
Unin cor po ra ted Per sons in the La te Hon da Dynasty 
(2010), Ap pli ca tion for Re le a se from the Dre am (2015), 
Re cent Chan ges in the Ver na cu lar (2017), Pri est Tur ned 
The ra pist Tre ats Fe ar of God (2018), као и три књи ге 

есе ја: Real So fi sti kas hun: Es says on Po e try and Craft 
(2006), Twenty Po ems That Co uld Sa ve Ame ri ca and 
Ot her Es says (2014) и The Art of Vo i ce: Po e tic Prin ci ples 
and Prac ti ce (2019). На срп ском је зи ку об ја вљен 
је из бор из ње го ве по е зи је под на сло вом Не мој 
ре ћи ни ко ме (НБ „Сте фан Пр во вен ча ни“, Кра ље во, 
2015).

Ло рен Хоф (La u ren Ho ugh; Бер лин, Не мач ка), 
од ра ста ла је се дам зе ма ља и За пад ном Тек са су. 
Би ла је ави ја ти чар рат ног ва зду хо плов ства, шан-
кер, во зач ли му зи не, а не ко вре ме и мај стор за 
ка блов ску. Ње ни тек сто ви су об ја вље ни у ча со-
пи си ма Гран та и Гар ди јан. Жи ви у Ости ну, у аме-
рич кој др жа ви Тек сас.

Иван Шу њић (1990, Мо стар), за вр шио је сту-
ди је хр ват ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Мо ста ру. Об ја вљу је књи-
жев но кри тич ке, књи жев но те о риј ске ра до ве и 
есе је. Су де ло вао је на не ко ли ко ме ђу на род них 
на уч них кон фе рен ци ја. Тек сто ви су му об ја вљи-
ва ни у раз ли чи тим ча со пи са, збор ни ци ма ра до ва 
и пор та ли ма. У ко у ред ни штву с Ани том Па је вић 
при ре дио је збор ник ра до ва Фе ми ни стич ка и 
квир чи та ња по пу лар не кул ту ре. Ње го во уже 
под руч је ин те ре са су сти ли сти ка, фе ми ни стич ка 
те о ри ја и кри ти ка, са вре ме на хр ват ска и пост ју-
го сло вен ска књи жев ност, осо би то по е зи ја.


