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Де јан Алек сић (1972, Бад Оај нха у зен, Не мач-
ка), об ја вио је књи ге пе са ма Пот пу ни го вор 
(1995), До ка зи ва ње сен ке (1996), Сваг да шњи час 
(2000), Соб на ми то ло ги ја (2003), По сле (2005), До
вољ но (2008), Је ди но ве тар (2011), Би ти (2013), У 
до бар час (2016) и Рад но вре ме ра ја (2018). До бит-
ник је „Бран ко ве на гра де”, На гра де „Ма ти ћев 
шал”, „Про све ти не на гра де”, на гра да „Бран ко 
Миљ ко вић”, ,,Бран ко Ћо пић”, „Ме ша Се ли мо вић“, 
„Зма је ве на гра де“, „Ми ро слав Ан тић“, „Вас ко По-
па“ и др. Ау тор је и два де се так књи га на ме ње них 
де ци, за ко је је до био број на књи жев на при зна-
ња, ме ђу ко ји ма и На гра ду „По ли ти ки ног за бав-
ни ка”, два пу та На гра ду „Не вен”, На гра ду Зма је-
вих деч јих ига ра... Ау тор је и не ко ли ко по зо ри-
шних тек сто ва за де цу. За сту пљен је у број ним 
ан то ло ги ја ма, а пе сме су му пре во ђе не на ен гле-
ски, грч ки, нор ве шки, бу гар ски, фран цу ски, сло-
ве нач ки, пољ ски и ма ке дон ски је зик. До бит ник 
је сти пен ди је из Фон да „Бо ри слав Пе кић“ за 
2010. го ди ну. Жи ви у Кра ље ву и ра ди на ме сту 
уред ни ка за по е зи ју у ча со пи су По ве ља.

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.

Је ле на Бла ну ша (1987, Kикинда), oбјавила je 
збир ку по е зи је Псе у до тон (2014), за ко ју је до би-
ла Бран ко ву на гра ду и На гра ду „Ала дин Лу кач“ 
2015. го ди не. За ру ко пис Са бра ни стра хо ви до-
би ја На гра ду „Но ви ца Та дић“ 2019. го ди не, ка да 
јој из ла зи и књи га истог на зи ва.

Анд жеј Боп ков ски (An dr zej Bob kow ski; 1913, 
Ви нер Ној штат, Ау стри ја – 1961, Гва те ма ла), про зни 
пи сац и есе ји ста. По оце ни кри ти ча ра, је дан од 
нај ве ћих пи са ца XX ве ка. За вр шио гим на зи ју у 
Кра ко ву, а по том чу ве ну Вар шав ску еко ном ску 
шко лу (нај ста ри ју по слов ну шко лу у Пољ ској). Го-
ди не 1939, за јед но са су пру гом, оти шао је у Па риз, 
где је про вео Дру ги свет ски рат. Да ни ма је пу то вао 
би ци клом по Фран цу ској, по сма тра ју ћи зе мљу и 
љу де и бе ле же ћи сво ја за па жа ња. Ови за пи си и 
бе ле шке из го ди на оку па ци је по ста ли су осно ва 
днев ни ка Бе ле шке из ра та: Фран цу ска, 1940–1944. 
Раз о ча ран у Евро пу, ју на 1948. го ди не от пу то вао 
је у Гва те ма лу. У Гва те ма ли мо рао је стал но да се 
бо ри за го лу ег зи стен ци ју. Да би оп стао ба вио се 
мо де лар ством и отво рио мо де лар ску про дав ни-
цу. Ни је имао вре ме на за пи са ње, што га је мно го 
му чи ло. По сле ма те ри јал них про бле ма, убр зо су 
се по ја ви ли и здрав стве ни, до био је рак на ко жи. 
Опе ра ци је су са мо од ла га ле не ми нов ну пре су ду. 
Умро је 1961. го ди не. Ње го ва су пру га, Бар ба ра 
Боп ков ска, и по ред мол би по ро ди це да се вра ти 
у Пољ ску, оста ла је у Гва те ма ли. Умр ла је 1982. и 
са хра ње на по ред му жа. Пре смр ти спа ко ва ла је 
му же вље ве ру ко пи се и по сла ла их Је жи ју Гје дрој-
ћу. Ру ко пи си Боп ков ског ни ка да ни су сти гли у 
Фран цу ску, већ у САД, где се и да нас чу ва ју. Ње гов 
књи жев ни опус ни је оби ман, али је зна ча јан. За 
жи во та је об ја вио Бе ле шке из ра та, дра му Цр ни 
пе сак и не ко ли ко де се ти на при по ве да ка и есе ја. 
Је дан њи хов део об ја вљен је по смрт но у књи зи 
Co co de Oro. Ау тор је број них пи са ма, ко ја су га свр-
ста ла у нај и стак ну ти је пољ ске епи сто ло гра фе. 
По сле об ја вљи ва ња књи ге пи са ма: Је жи Гје дројћ, 
Ан џеј Боп ков ски, Пи сма 1946–1961, за по чео је но-
ви та лас ин те ре со ва ња за ње го во ства ра ла штво.
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Ни ко лас Борн (Ni co las Born; 1937. Ду и збург 
– 1979, округ Ли хо-Да нен берг у До њој Сак со ни ји, 
Не мач ка), спа да у ред зна чај них не мач ких књи-
жев ни ка ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка. Зби р ке пе са ма: Ста ње на пи ја ци 
(1967), Где ми гла ва сто ји (1970), Про на ла за че во 
око (1972) и Пе сме 1967–1978 (1978) са укљу че ном 
ма њом ру ко пи сном зби р ком Ни ко за се бе, сви ни 
за ко га. Ро ма ни: Дру ги дан (1965), Стра на исто
ри је окре ну та од зе мље (1976) и Кри во тво ри на 
(1979). Фол кер Шлен дорф сни мио је филм пре ма 
Кри во тво ри ни. До био је не ко ли ко углед них на-
гра да, ме ђу њи ма и Рил ке о ву.

Лу и за Бо у ха ра о уа (1985, Сплит) ди пло ми ра-
ла је кро а ти сти ку и ан гли сти ку на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Спли ту, ра ди као пре во ди тељ ка, 
про фе со ри ца и ко ор ди на тор ка Скри бо на у та. 
Крат ке при че об ја вљи ва ла је у The Split Mind-у и 
Фан то му сло бо де. Увр ште на је у ре ги о нал ни 
збо р ник Из ван ко ри до ра – нај бо ља крат ка при ча 
(2011) и ан то ло ги ју хр ват ске мла де про зе Без вра
та, без ку ца ња (2012). Об ја ви ла је књи гу при ча 
Је смо ли то би ли ми (2019). Жи ви у За гре бу.

Дра га на Бо шко вић (1980, Но ви Сад), док то-
ри ра ла је 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. Об ја-
ви ла је зби р ку при ча Фа у но ме но ло ги ја (2008), од 
ко јих су не ке пре ве де не на пољ ски и ен гле ски, 
као и сту ди ју Моћ фан та сти ке – фан та сти ка у 
про зном и драм ском ства ра ла штву срп ског ре
а ли зма (2018). Об ја вљу је кри тич ке есе је, сту ди је, 
крат ке при че и цр ти це у пе ри о ди ци. Жи ви и ра-
ди у Но вом Са ду.

Ру ме на Бу жа ров ска (1981, Ско пље), при по-
ве дач, књи жев ни те о ре ти чар, пре во ди лац. Пре-
да је аме рич ку књи жев ност на Фи ло ло шком фа-
кул те ту „Бла же Ко не ски“ у Ско пљу, где је ди пло-
ми ра ла, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла. Об ја ви ла 
је че ти ри књи ге при ча Жвр љо ти не (2007), Осми
ца (2010), Мој муж (2014) и Не идем ни ку да (2018), 
књи гу ми кро при че Спа вај (2017), као и сту ди ју О 
сме шном: те о ри је о ху мо ру низ при зме крат ке 
при че (2012). На Лон дон ском сај му књи га 2016 
до ги не увр ште на је ме ђу 10 нај за ни мљи ви јих 
мла дих европ ских пи са ца. До бит ни ца је На гра де 
„Едо Бу ди ша“. Са ен гле ског је пре ве ла књи ге Ку-
ци ја, Ка по теа, Ке ро ла, Бу ков ског. При че су јој 
пре ве де не на де се так је зи ка.

Ра ден ко Ва да њел (1962, Пу ла), сту ди је хр-
ват ског је зи ка и књи жев но сти за вр шио је на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Ри је ци. Зби р ку пе са ма 
Лек ци ја о по сто ја но сти об ја вио је 1999, ро ман 
Днев ник бес по сли ча ра 2006, зби р ку пе са ма Чо
вјек с три пуп ка 2010, зби р ку при ча Ми шо мор за 
ро ђа ке 2013, ро ман Здра во, дра ги убо ји це! 2017, а 
ро ман Са кра мен ти и ко тло ви на 2019. го ди не. 
Жи ви и ра ди у Ис три.

Иван Вељ ко вић (1990, Сви лај нац), ди пло ми-
рао је ен гле ски је зик на Фи ло ло шко-умет нич ком 
фа кул те ту у Кра гу јев цу. Ба ви се те о ри јом и кри-
ти ком стри па и по пу лар не кул ту ре. Об ја вљу је у 
пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма и ин тер нет пор та-
ли ма. Пре во ди са ен гле ског је зи ка.

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.

Бар ба ра Де лаћ (1994, Ко тор), ди пло ми ра ла 
је на сту ди ју мо дер не и са вре ме не те о ри је умет-
но сти. Фи на лист ки ња је Рат ко ви ће вих ве че ри 
по е зи је (Би је ло По ље) и Ру ко пи са (Пан че во). Ак-
ти ван је члан Фо ру ма мла дих пи са ца ко ји се од 
2015. го ди не оку пља у КИЦ „Бу до То мо вић“. Ла у-
рет ки ња је 32. Фе сти ва ла мла дих пе сни ка у За-
је ча ру, и по бе дом на овом кон кур су омо гу ћи ла 
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је штам па ње сво је пр ве књи ге по е зи је To mor row
land (2018). До бит ни ца је на гра де Фон да ци је Ро-
берт Бош „Tra vel to Eu ro pe” ме ђу де сет нај бо љих 
сту де на та Цр не Го ре.

Ми лан Илић (ЕМИ Ли јАН МИЛ ће тИЋ, 1962, 
Ва ра ждин), ма ги стар еко ном ских на у ка, спе ци-
ја ли ста за ин те грал ни мар ке тинг. Го ди не 1991. 
еми гри рао у Швај цар ску, од ле та 1992. се стал но 
на ста нио у Бе чу и од по чет ка 1993. го ди не је на 
ли сти акре ди то ва них до пи сни ка у Ре пу бли ци 
Ау стри ји, ода кле (и из дру гих др жа ва) пи ше за 
сло ве нач ке ме ди је, ве ћи ном о на у ци, еко но ми ји 
и умет но сти. 

Ни кос Ја ку ме лос (1991, Ати на, Грч ка), ди пло-
ми рао је на Од се ку за ко му ни ка ци је и ме ди је 
Атин ског уни вер зи те та, а ка сни је на ста вио сту-
ди је ки не ма то гра фи је и кул ту ро ло шких сту ди ја 
на истом уни вер зи те ту. Тре нут но ра ди на не ко-
ли ко веб ло ка ци ја у Грч кој, као уред ник и глав ни 
уред ник (Smas sing Cul tu re, to Pe ri o di ko итд.), фо ку-
си ра ју ћи се на по ли тич ке аспек те по пу лар них 
фил мо ва и стри по ва. Та ко ђе је парт нер пр вог 
бес плат ног он лајн ча со пи са за стри по ве Co mic 
Cul tu ra. Жи ви у Ати ни.

Ха ниф Ку реј ши (Ha nif Ku re is hi; 1954, Бру мли, 
Ен гле ска), за вр шио је фи ло зо фи ју на Кингс ко ле-
џу у Лон до ну. За дра ме Out skirts и Bor der li ne до-
био је 1981. го ди не На гра ду „Џорџ Де вин“, а за 
сце на рио за филм Мо ја ле па пе ри о ни ца (1984) 
но ми но ван је за Оска ра. Ње гов ро ман Бу да из 
пред гра ђа до био је 1990. го ди не Вит бре до ву на-
гра ду за нај бо љи пр ви ро ман. Ро ман је ка сни је 
адап ти ран у BBC-је ву ТВ-се ри ју. Сво јим дру гим 
ро ма ном Цр ни ал бум по твр дио се као је дан од 
во де ћих са вре ме них бри тан ских пи са ца. Тре ћи 
ро ман Ин тим ност, об ја вљен је 1998, а филм 
истог на сло ва, за сно ван на ро ма ну и крат ким 
при ча ма, у ре жи ји Па три са Ше роа осво јио је 
2001. го ди не Злат ног ме две да на Бер лин ском 
филм ском фе сти ва лу. Ме ђу ње го ва по зна та де ла 
убра ја ју се и ро ма ни Те ло и Не што да ти ка жем. 
До де ље на му је фран цу ска ти ту ла ви те за Ре да 
умет но сти и књи жев но сти, као и ор ден Бри тан-
ског цар ства за до при нос књи жев но сти. Ње го ва 
де ла су пре ве де на на три де сет шест је зи ка, а 
2010. го ди не до био је На гра ду „Ха ролд Пин тер“, 
ко ју до де љу је ме ђу на род ни PEN.

Је ле на Ла ла то вић (1994, Бе о град) је књи-
жев на кри ти ча р 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-
ча р 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.

Миа Ле комт (Mia Le comt; 1966, Ми ла но, Ита-
ли ја), ита ли јан ска пе сни ки ња и спи са те љи ца 
фран цу ског по ре кла. Док то ри ра ла је ита ли ја ни-
сти ку на Сор бо ни. Ње ни об ја вље ни ра до ви об-
у хва та ју зби р ке пе са ма In tan to il tem po (2012) и Al 
mu seo del le re la zi o ni in ter rot te(2016); зби р ку при-
по ве да ка Cro nac he da un impossibilità (2015); и 
књи гу за де цу Gli spa e sa ti (2019). Пе сме су јој пре-
ве де не су на не ко ли ко је зи ка и об ја вље не ка ко 
у Ита ли ји та ко и у ино стран ству у број ним књи-
жев ним ча со пи си ма и збор ни ци ма. Осни ва чи ца 
је и чла ни ца Дру штва пе сни ки ња (www.com pag
ni a del la po e te.com ). Као пре во ди тељ ка са фран-
цу ског, са дру гим на уч ни ци ма и ау то ри ма ак тив-
ним у Ита ли ји и Фран цу ској, осно ва ла је књи-
жев ну аген ци ју Lin gu a fran ca. Са рад ник је на 
ита ли јан ском из да њу Le mon de di plo ma ti que. 
Ба ви се уред нич ким и кри тич ким де лат но сти ма 
на по љу тран сна ци о нал не књи жев но сти на ита-
ли јан ском је зи ку, са по себ ним на гла ском на по-
е зи ју, При ре ди ла је пе снич ке ан то ло ги је Ai con
fi ni dei ver so. Po e sia del la mi gra zi o ne in ita li a no 
(2006), Sem pre ai con fi ni del ver so. Dis pa tri po e ti ci in 
ita li a no (2011) и A New Map: The Po e try of Mi grant 
Wri ters in Italy (2011) у са рад њи са Лу и ђи јем Бо на-
фи ни јем. Уред ни ца је ча со пи са за ком па ра тив ну 
књи жев ност Se mi cer chio.

Џил Ле пор (Јill Le po re; 1966, Вест Бојлс тон, 
САД), аме рич ка исто ри чар ка. Ди пло ми ра ла је на 
Уни вер зи те ту Тафтс, ма ги стри ра ла је аме рич ку 
кул ту ру на Уни вер зи те ту Ми чи ге на, а сте кла док-
то рат из обла сти аме рич ких сту ди ја на Јеј лу, где 
се спе ци ја ли зо ва ла за исто ри ју ра не Аме ри ке. 
Тре нут но пре да је аме рич ку исто ри ју на Уни вер-
зи те ту Хар вард и ре дов но пи ше члан ке о исто-
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ри ји, пра ву, књи жев но сти и по ли ти ци за Њу јор
кер. До бит ни ца је мно гих на гра да. Об ја ви ла је 
књи ге: Тhe Na me of War: King Phi lip’s War and the 
Ori gins of Ame ri can Iden tity (1998), En co un ters in the 
New World: A Hi story in Do cu ments (2000), A is for 
Ame ri can: Let ters and Ot her Cha rac ters in the Newly 
Uni ted Sta tes (2002), New York Bur ning: Li berty, Sla
very, and Con spi racy in Eig hte enthcen tury Man hat
tan (2005), The Whi tes of The ir Eyes: The Tea Party’s 
Re vo lu tion and the Bat tle Over Ame ri can Hi story 
(2010), The Man sion of Hap pi ness: A Hi story of Li fe 
and De ath (2012), The Story of Ame ri ca: Es says on Ori
gins (2012), Bo ok of Ages: The Li fe and Opi ni ons of 
Ja ne Fran klin (2013), The Sec ret Hi story of Won der 
Wo man (2014), Joe Go uld’s Te eth (2016), The se Truths: 
A Hi story of the Uni ted Sta tes (2018), This Ame ri ca: 
The Ca se for the Na tion (2019). Жи ви у Кем бри џу, у 
Ма са чу сет су.

Ни ко ла Ма рин ко вић (1988, Ча чак), ди пло-
ми рао и ма сте ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, где је тре нут но док то-
ранд на мо ду лу Срп ска књи жев ност. За по слен 
као ис тра жи вач-при прав ник на про јек ту „Про-
у ча ва о ци књи жев но сти у срп ској кул ту ри дру ге 
по ло ви не два де се тог ве ка” при ма тич ном фа кул-
те ту. Уче ство вао на ви ше на уч них ску по ва о срп-
ским при по ве да чи ма и пе сни ци ма 20. ве ка у 
ор га ни за ци ји Ин сти ту та за књи жев ност и умет-
ност и дру гих ин сти ту ци ја кул ту ре и на у ке. Књи-
жев ну кри ти ку об ја вљу је у не дељ ни ку Пе чат и 
струч ној пе ри о ди ци.

Не бој ша Ма рић (1978), ди пло ми рао је на 
Гру пи за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев-
но сти Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, ма стер 
из обла сти мо дер не аме рич ке књи жев но сти и 
по пу лар не кул ту ре од бра нио на Гру пи за ан гли-
сти ку. Од 2007. до 2009. уред ник веб пор та ла за 
по пу лар ну кул ту ру Поп бокс. Об ја вљи вао пре во-
де (тек сто ве Џ. Хи лис Ми ле ра и Стен ли ја Фи ша) 
из обла сти те о ри је књи жев но сти у број ним књи-
жев ним ча со пи си ма. Пре вео и књи гу Еј дри ја на 
Пу ла Тра ге ди ја: са свим кра так увод (2011).

Не над Ми ло ше вић (1962, Зе мун), об ја вио је 
сле де ће књи ге пе са ма: По спа ност (1992), Ума
ње ња (1996), Ју ре ћи у рај (2000), Ме ста (из бор из 
по е зи је, 2004), Пе сме са Са ве и Ду на ва (2005), Ti me 
co de (2009), Во де и ве тр о ви (2012) и Пе сме из лим
ба (2018). Об ја вио је књи гу Из му зе ја шу мо ва (ан-

то ло ги ја но ви је срп ске по е зи је 1988–2008, За-
греб, 2010), као и књи гу ми кро е се ја Лу та ју ћа 
пла не та (2014). Био је уред ник за по е зи ју у ли сту 
„Књи жев не но ви не“ од 1998. го ди не до 2001. го-
ди не, као и стал ни са рад ник и је дан од уред ни ка 
у ча со пи су за жен ску књи жев ност Pro Fe mi na. 
Пи сао је есе је и књи жев ну кри ти ку у ча со пи си ма 
и ма га зи ни ма као и за Те ле ви зи ју Бе о град. Пи ше 
сце на ри је и ре жи ра до ку мен тар не са др жа је. За-
вр шио је Фа кул тет по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. 
Ра ди као уред ник у Ре дак ци ји до ку мен тар ног 
про гра ма Те ле ви зи је Бе о град. По је ди нач не пе-
сме пре во ђе не су му на не ко ли ко свет ских је зи-
ка. Та ко ђе, за сту пљен је у не ко ли ко ан то ло ги ја 
срп ске по е зи је на стра ним је зи ци ма као и у не-
ко ли ко до ма ћих ан то ло ги ја.

Дра го љуб Па влов (1940, Ви ло во), пе сник, 
сли кар. За вр шио је гим на зи ју и По љо при вред ни 
фа кул тет у Но вом Са ду. Пр ве пе сме му из ла зе у 
По љи ма 1966. Пр ву књи гу по е зи је Че чи ли ја об-
ја вио је 1973. го ди не, а за тим сле де Вр шид ба и 
го зба (1999), Окре таљ ка за тан го (2005) и Ду нав
ска (2010). Пр ва са мо стал на из ло жба сли ка (1964 
Но ви Сад),ка сни је у Бе че ју, Ср бо бра ну.Уче сник 
Но во сад ског са ло на (1976, 1991), ли ков них ко ло-
ни ја у Ко ви љу (1988), Еч ки(2009). За јед но са Бо-
ром Ви тор цем из ла же фо то-ра до ве и крат ке 
фил мо ве из пе ри о да ак тив но сти гру пе Деи ле чи 
(1957–1965) у Му зе ју са вре ме не умет но сти у Но-
вом Са ду (2007), за тим у Бе че ју, Су бо ти ци, Ку ли, 
Зре ња ни ну, Бе о гра ду, Ни шу и Це ти њу. Де сет од 
ових ра до ва је ка сни је от ку пио Му зеј мо дер не 
умет но сти у Њу јор ку. Жи ви у Но вом Са ду. 

Ми лу тин Ж. Па влов (1943, Ки кин да), 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), 
Ко стим 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), 
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Клов но ви 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.

Ме ли на Па на о то вић (1974, Но ви Сад), ди-
пло ми ра ла је, ма ги стри ра ла и док то ри 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.

Ван да Пе та њек (1978, Ча ко вец), ди пло ми-
ра ла је хр ват ски и ен гле ски је зик и књи жев ност 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Све у чи ли шта у За-
гре бу. Пи ше на хр ват ском и ен гле ском је зи ку. 
Пе сме су јој об ја вље не у ча со пи су По е зи ја и на 
књи жев ним ин тер нет ским пор та ли ма, те на Тре-
ћем про гра му Хр ват ског ра ди ја. Пе сме пре ве де-
не на ен гле ски је зик об ја вље не су у ча со пи су 
Li ve En co un ters. Жи ви и ра ди у За гре бу.

Вла ди мир Б. Пе рић (1976, Ша бац), пост ди-
плом ске сту ди је књи жев но сти за вр шио је у Но-
вом Са ду. Об ја вљи вао је по е зи ју, про зу и на уч не 
тек сто ве у пе ри о ди ци, као и у збор ни ци ма са 
на уч них ску по ва. Уре ђи вао је Ста ње ства ри, 
ча со пис за раз ли чи те ви до ве умет нич ког из ра-
жа ва ња (1997–2001). Док то ри рао је 2013. го ди не 
на ФИ ЛУМ-у са те мом „Ау то би о граф ска, со ци јал-
на и по е тич ка мар ги на да да и зма Дра га на Алек-
си ћа“. Об ја вио је зби р ку пе са ма Елип се (2015) 
књи гу књи жев них кри ти ка Ег зе ге зе 1 (2018). До 
са да је уче ство вао на пре ко два де сет ино стра-
них и до ма ћих на уч них ску по ва. Уре ђу је „Ко ра-
ке“, ча со пис за књи жев ност, умет ност и кул ту ру.

Мар ко По га чар (1984, Сплит), пи ше по е зи ју, 
есе је, про зу и књи жев ну кри ти ку. Био је уред ник 
у За ре зу, члан је ре дак ци је Кво ру ма, су у ре ђу је 
пор тал Pro let ter. О сто го ди шњи ци из вор но га из-

да ња при ре дио је ан то ло ги ју Хр ват ска мла да 
ли ри ка 2014. На гра ђи ван је хр ват ским и ме ђу на-
род ним на гра да ма за по е зи ју, про зу и есе ји сти-
ку. Књи ге и тек сто ви пре ве де ни су му на три де-
се так је зи ка. Об ја вио је сле де ће књи ге: Пи ја ви це 
над Сан та Цру зом (пе сме, 2006), По сла ни це обич
ним љу ди ма (пе сме, 2007), Пред ме ти (пе сме, 
2009), Атлас гла со ва (есе ји, 2011), Јер ми смо мно
ги (пу бли ци сти ка, 2011), Бог не ће по мо ћи (при че, 
2012), Цр на по кра ји на (пе сме, 2013), Ју го тон го ри! 
(есе ји, 2013), Сли је па кар та (пу то пи сна про за, 
2016), Зе мља Зе мља (пе сме, 2017) и По бу на чу ва ра 
– Чи та ти но ћу (есе ји, 2018).

Љу би ца Ро сић (Обре но вац), сту ди ра ла је 
по ло ни сти ку и за вр ши ла пост ди плом ске сту ди-
је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, док то-
ри ра ла на Фи ло зоф ском уни вер зи те ту у Но вом 
Са ду (Ре цеп ци ја есе ји сти ке Че сла ва Ми ло ша у 
Ју го сла ви ји). Ра ди ла је као лек тор ка срп ско хр-
ват ског је зи ка на Ја гје лон ском уни вер зи те ту у 
Кра ко ву, а у пе ри о ду од 1991–1995. као ви ши пре-
да вач на но во о сно ва ној Ка те дри за срп ски је зик 
на УАМ (Уни вер зи тет „Адам Миц кје вич”) у По зна-
њу. Ви ше го ди на др жа ла је пре да ва ња из пољ ске 
књи жев но сти на Уни вер зи те ту у При шти ни. Од 
2003. пре да ва ла је пољ ску књи жев ност (Исто-
ри ју пољ ске књи жев но сти и Књи жев ност XX ве-
ка) на Ка те дри за по ло ни сти ку на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. У сво јим ра до ви ма ба ви 
се нај ви ше ком па ра тив ним про у ча ва њи ма пољ-
ске књи жев но сти XIX и XX ве ка. Срп ском чи та о-
цу пред ста вља ла је пољ ску књи жев ност у есе-
ји ма, члан ци ма, ре фе ра ти ма и јав ним пре да ва-
њи ма, раз го во ри ма са пи сци ма. Члан је Удру же-
ња књи жев них пре во ди ла ца Ср би је од 1980. У 
пе ри о ду oд 1992–2003. би ла је члан ре дак ци је 
пре во ди лач ког ча со пи са Мо сто ви. До бит ни ца 
је На гра де „Ми лош Н. Ђу рић“, као и пољ ске на-
гра де „Za iKS“ (Са ве за ау то ра и сцен ских ком по-
зи то ра). Об ја ви ла је пр ву исто ри ју пољ ске књи-
жев но сти у Ср би ји (Исто ри ја пољ ске књи жев но
сти до 1914. го ди не). Уче ство ва ла је на број ним 
ме ђу на род ним на уч ним кон фе рен ци ја ма, по све-
ће ним пољ ској књи жев но сти. Пре во ди ла је, из-
ме ђу оста лих, де ла Р. Ин гар де на, К. Бран ди са, А. 
Фју та, Ј. Кор нха у зе ра, Р. Ка пу шћин ског, Ч. Ми ло-
ша... Жи ви у Бе о гра ду.

Бо јан Сам сон (1978, Оси јек), би бли о те кар и 
пи сац из Но вог Са да. Зби р ке пе са ма: Su per blu es 
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(2007), Folk Sin ger (2018). Са Зо ра ном Дра жи ћем 
чи ни по ет ско-му зич ку гру пу Ба шта фе ти ша. 
Об ја вљу је по е зи ју, про зу и кри ти ку у ча со пи си ма 
и на ин тер не ту.

Жар ка Сви р чев (1983, Сен та), на уч на је са рад-
ни ца у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у 
Бе о гра ду. Oсновне и ма стер сту ди је је за вр ши ла 
на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Док то ри ра ла је на Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Об ја ви ла је на-
уч не мо но гра фи је: „Ах, тај иден ти тет!“ – Де кон
струк ци ја род них сте ре о ти па у ства ра ла штву 
Ду брав ке Угре шић (2010), Ви на ве ро ва књи жев на 
ре пу бли ка (2017), Пор трет прет ход ни це: Дра га 
Де ја но вић (2018) и Аван гар дист ки ње – Огле ди о 
(срп ској) жен ској аван гард ној књи жев но сти (2018).

Из ток Си тар (1962, Љу бља на, Сло ве ни ја), 
за вр шио је Ди зај не р ску шко лу као гра фич ки ди-
зај нер. Го ди не 1984. у књи жев ној ре ви ји Мен тор 
об ја вио је свој пр ви стрип Ко је убио цр та ча 
стри по ва. Од та да је под сво јим име ном или псе-
у до ни мом Ни нел об ја вљи вао стри по ве и по ли-
тич ке ка ри ка ту ре у го то во свим сло ве нач ким 
но ви на ма. Го ди не 1990. иза шао је ње гов пр ви 
стрип-ал бум Спе р ма и крв, а 1992. го ди не у љу-
бљан ском Днев ни ку по чео је об ја вљи ва ти ху мо-
ри стич ки но вин ски стрип у ка и ше ви ма, Буч ма
но ви, ко ји са по вре ме ним па у за ма цр та и да нас, 
а исте го ди не оста вио је и по сао гра фич ког ди-
зај не ра те се стри пом по чео ба ви ти про фе си о-
нал но. До са да је ис под ње го вог ки ста иза шло 
че тр на ест ал бу ма при лич но раз ли чи тих жа нр о-
ва, од деч јих и ти неј џер ских пре ко ерот ских до 
по ли тич ки ан га жо ва них стри по ва, у ко ји ма ста-
вља пред огле да ло сло ве нач ку (пре све га) де-
сни чар ску по ли ти ку и ка то лич ку цр кву. По ред 
цр та ња ба ви се те о ри јом стри па, па је та ко 2007. 
го ди не, за 80. го ди шњи цу пр вог сло ве нач ког 
стри па, из дао и пр ву сло ве нач ку мо но гра фи ју 
Исто ри ја сло ве нач ког стри па 1927–2007. у ко јој 
је сли ком и реч ју пред ста вље но осам де сет нај-
зна чај ни јих стри па ша. Свр ста ва се у Тре ћу ге не-
ра ци ју сло ве нач ких стри па ша ко ја је кра јем 
осам де се тих го ди на про шлог ве ка фор ми ра ла 
тзв. но ви сло ве нач ки стрип, осло бо ђен свих ре-
спе ка та спрам сек са, по ли ти ке и цр кве.

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 офо р 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 Схо рт. 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), зби р 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).

Са ва Сте па нов (1951, Па деј, Ба нат), сту ди-
рао је исто ри ју умет но сти на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у Бе о гра ду. Ра дио у Га ле ри ји Ма ти це 
срп ске, Фо то га ле ри ји и у Цен тру за ви зу ел ну 
кул ту ру „Злат но око“. Об ја вио је ве ли ки број тек-
сто ва из обла сти ли ков не кри ти ке и са вре ме не 
фо то гра фи је у днев ним ли сто ви ма, струч ним 
ча со пи си ма и ка та ло зи ма из ло жби. За сту пљен 
у ве ћем бро ју збор ни ка и ан то ло ги ја о са вре ме-
ној умет но сти. У пе ри о ду од 1977. го ди не до да-
нас при ре дио ве ћи број ау тор ских из ло жби у 
обла сти ак ту ел не умет но сти код нас и у ино-
стран ству (Ма ђар ска, Ау стри ја, Не мач ка, Фран-
цу ска, Сло вач ка, Ру му ни ја, Ру си ја, Ка на да). Об ја-
вио књи ге: Све тло пи си (1981) и По тре ба за сли
ком (1988), те ви ше умет нич ких мо но гра фи ја од 
ко јих је нај зна чај ни ја мо но гра фи ја о скулп ту ри 
Ол ге Је врић (2000). До бит ник је ви ше на гра да и 
при зна ња. Жи ви у Но вом Са ду.

Дра го љуб Стан ко вић (1971, Ја го ди на), пе-
сник, кри ти чар, ин тер вју ер. Пи сао за пор тал 
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Ено ви не, под ли стак Бе тон, лист Да нас, за мно ге 
књи жев не ча со пи се, као и Тре ћи про грам ра дио 
Бе о гра да. Об ја вио је три књи ге по е зи је Пе сме 
јед ног да на (2005), Бар ка те ла (2010) и С ону стра
ну но ћи (2014), као и ро ман Бе о град ски ки клоп 
(2017). Жи ви у Бе о гра ду.

Мар ко Сто ја но вић (1978, Ле ско вац), ра ди 
као про фе сор ен гле ског је зи ка. Го то во 25 го ди на 
го ди на цр та, пи ше и пре во ди стри по ве (Hell boy, 
Hard bo i led, Rap tors, Sky Doll). Сце на ри ста је 
стрип-ал бу ма Макс Де брис, Цр не ду ше, По сте ља 
од гло га, До па кла и на зад, Le Di co des Hom mes, Les 
69 sec rets à sa vo ir sur les Fem mes, Les 69 sec rets à 
sa vo ir sur les Hom mes, To ut ob te nir de Lui, To ut ob
te nir de El le, Max Débris con fes sion d’un véri ta ble fa
us sa i re и 14 ал бу ма се ри ја ла Ве ков ни ци и Бес крв
ни. Стри по ви и тек сто ви су му об ја вљи ва ни у 
Хр ват ској, Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри, Бо сни и Хер-
це го ви ни, Ру му ни ји, Бу гар ској, Че шкој, Фран цу-
ској, Ве ли кој Бри та ни ји, Пор ту га лу, Ита ли ји и 
Уру гва ју, док је у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа-
ва ма за сту пљен у ан то ло ги ја ма Shock 1 и Shock 
2 из да ва ча Af ter shock. Пи ше за не ко ли ко до ма ћих 
ча со пи са, а ау тор је ви ше књи га есе ја о стри пу 
и мо но гра фи ја. Глав ни и од го вор ни је уред ник 
ни шког ча со пи са Стрип пре синг, као и идеј ни 
тво рац и ор га ни за тор Бал кан ске смо тре мла дих 
стрип-ау то ра. Во ди Ле ско вач ку шко лу стри па 
„Ни ко ла Ми тро вић Ко кан“. До бит ник је пре ко 
пе де сет стрип-на гра да, из ме ђу оста лих и на гра-
да за до при нос ма ке дон ском, бу гар ском и срп-
ском стри пу. Тре нут но за фран цу ску из да вач ку 
ку ћу Del co urt са Дра же ном Ко ва че ви ћем, Да ном 
Иа но шом и Де си ми ром Ми љи ћем ра ди на дру-
гом ал бу му се ри ја ла Cro ix San glan te.

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 
zakończył (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), Ку ти ја (2013) и Ре верб 

(2015). 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 књи гу иза бра не мла де срп ске по е зи је Ван, 
ту, фрее (2013). Пре во ди са ен гле ског је зи ка. 
Жи ви у Зе му ну.

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.

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: зби р 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 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 
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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 (Horst
Bi 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.

Кши штоф Ћви клињ ски (Krzysztof Ćwi kliń ski; 
1960, Ће хо ћи нек, Пољ ска), књи жев ни исто ри чар 
и кри ти чар, пе сник и драм ски пи сац; ра дио је 
као про фе сор на Уни вер зи те ту „Ни ко ла Ко пер-
ник“ у То ру њу, као и го сту ју ћи про фе сор на уни-
вер зи те ти ма у Бу дим пе шти и За гре бу. Про у ча ва 
књи жев ност и жи вот пољ ских књи жев ни ка у 
еми гра ци ји. О А. Боп ков ском до са да је на пи сао, 
по ред већ по ме ну те, и књи ге: Zna ni i ni e o bec ni 
(По зна ти и од сут ни, 2011), Сту ди је и члан ци о 
Анд же ју Боп ков ском и дру гим еми грант ским пи
сци ма, а та ко ђе иза брао и при ре дио: An dr zej Bob
kow ski, Listy do różnych adre satów (Пи сма ра зним 
адре са ти ма, 2013).

Алек сан дар Узе лац (1981, Бе о град), спе ци-
ја ли зо вао се на ви со ко школ ским и на уч ним ин-
сти ту ци ја ма у Бу гар ској, Ру си ји и Ма ђар ској. 
Док то ри рао је 2013. на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду, а у Исто риј ском ин сти ту ту ра ди од 
2010. го ди не. До са да је об ја вио две са мо стал не 

и јед ну ко а у тор ску мо но гра фи ју, као и пре ко пе-
де сет на уч них ра до ва у зе мљи и ино стран ству. 
Про фе си о нал но се ба ви сред њо ве ков ном про-
шло шћу ју го и сточ не и ис точ не Евро пе, док ши ра 
ин те ре со ва ња укљу чу ју са вре ме ну исто ри ју и 
исто ри ју де ве те умет но сти. По вре ме но пи ше за 
до ма ће и  стра не но ви не на те ме из до ме на исто-
ри је и кул ту ре. Од 2012. до 2017. го ди не био је 
ко ор ди на тор про гра ма Ме ђу на род ног са ло на 
стри па у ор га ни за ци ји бе о град ског Сту дент ског 
кул тур ног цен тра.

Сан дра Ур бан (1968, Но ви Сад), кар ло вач ки 
ђак и про фе сор. Сте кла ди пло му про фе со ра ју-
го сло вен ских књи жев но сти и срп ско хр ват ског 
је зи ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, 
1993. Ра ди као про фе сор књи жев но сти у Кар ло-
вач кој гим на зи ји у Срем ким Кар лов ци ма од сеп-
тем бра 1994. Ви ше го ди шњи је са рад ник „Ака-
дем ске књи ге“, из да вач ке ку ће из Но вог Са да.

Игор Цви ја но вић (1979, Ту зла), за вр шио је 
основ не и ма ги стар ске сту ди је ен гле ског је зи ка 
и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но-
вом Са ду. Об ја вио је пре во де про зе Џо на Бар та, 
Ени Пру, Кри са Аба ни ја, Реј фа Лар се на, Џојс Ке-
рол Оутс, Деј ви да Фо сте ра Во ла са и др. До бит-
ник је На гра де за пре вод го ди не Дру штва књи-
жев ни ка Вој во ди не (2012). Жи ви у Но вом Са ду.


