
272

Ларс Ајер (Lars Iyer; 1970, Лон дон, Ве ли ка Бри-
та ни ја), са вре ме ни бри тан ски ро ма ни пи сац и 
фи ло зоф. Об ја вио је ро ма не (три ло ги ју) Spu ri o us, 
2011 (Му дро ва ње, Еди ци је Бо жи че вић, За греб, 
2012), Dog ma (2012) и Exo dus (2013), као и сту ди је 
о Мо ри су Блан шоу – Blan chot’s Com mu nism: Art, 
Phi lo sophy, Po li tics и Blan chot’s Vi gi lan ce: Phe no meno-
logy, Li te ra tu re, Et hics. Док то ри рао је фи ло зо фи ју 
и пре да је на Уни вер зи те ту у Њу ка слу.

Вла ди мир Ар се нић (1972, Бе о град), ма ги стри-
рао ком па ра тив ну књи жев ност на Те ла вив ском 
уни вер зи те ту. Био је ре дов ни кри ти чар ин тер нет 
пор та ла e-novine.com. Пи сао за Тре ћи про грам 
ХРТ-а, bo ok sa.hr , pro let ter.me, Qu o rum, Бе тон, Пе-
шча ник, ver so po lis.com . Об ја вио је књи гу књи жев-
них кри ти ка Ети ке при по ве да ња (2019). Тек сто ви 
су му пре во ђе ни на сло ве нач ки и ал бан ски. Пре-
во ди са ен гле ског и хе бреј ског. Са Ср ђа ном Ср ди-
ћем во ди Ра ди о ни цу кре а тив ног пи са ња у То пол-
ској 18 и из да вач ку ку ћу „Пар ти зан ска књи га“. С 
при ја те љи ма уре ђу је књи жев ни ча со пис Ула зни ца 
ко ји из ла зи у Зре ња ни ну.

Јо ви ца Аћин (1946, Зре ња нин), пи ше пе сме, 
крат ке при че и есе је, пре во ди са не мач ког, фран-
цу ског и ен гле ског. Об ја вље не књи ге: Уна крст 
ди вљи на пам ће ња (1970), Иза зов хер ме не у ти ке 
(1975), Па у ко ва по ли ти ка (1978), Шљу нак и ма хо-
ви на (1986), По е ти ка ра строј ства (1987), Ду ге 
сен ке крат ких сен ки (1991), По е ти ка кри во тво-
ре ња (1991), Уни шти ти по сле мо је смр ти (1993), 
Га та ња по пе пе лу – о из гнан стви ма и ло го ри ма 
(1993), Апо ка лип са Сад – на цр ти о Бо жан стве ном 
мар ки зу (1995), Леп ти ров са нов ник (1996), Не зе-
маљ ске по ја ве (1999), Љу ба По по вић – оди се ја јед не 
сен ке (2000), Леб де ћи објек ти (2002), Ко хо ће да 
во ли, мо ра да умре (2002), Ма ли ерот ски реч ник 
срп ског је зи ка (2003), Се ни шта и дру ги рас ка зи (на 
ма ке дон ском, 2005), Днев ник из гна не ду ше (2005), 
Днев ник о ва ги ни (2005), Го ли де мо ни/ На ге же не 
(ко а у тор-илу стра тор М. Ми ле тић, 2006), Про чи-
та но у тво јим очи ма (2006), Шет ња по кро ву: 

Са бра ни цр те жи Фран ца Каф ке (2007), Го ли при-
по ве дач: О свим ства ри ма из гу бље ним и на ђе ним 
(2008), Ушће оке а на (2011), Је ван ђе ље по ма гар цу 
и дру ге при че о сит ним све тим тре ну ци ма (2013), 
Кроз бла то и оста ла уми шља ња (2017), Срод ни-
ци (2017), Укра де ни ро ман (2018), Срод ни ци (2018), 
Пи лот трам ва ја (2019) и Ма ли ерот ски реч ник 
срп ског је зи ка – са Леб де ћим објек ти ма и Днев ни-
ком из гна не ду ше (2019). Жи ви у Бе о гра ду.

Дра ган Ба бић (1987, Кар ло вац), основ не и 
ма стер сту ди је за вр шио на Од се ку за ан гли сти ку 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. 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.

Алек сан дра Ба ја зе тов (1969) радила као 
лек тор за немачки у Београду. Преводи прозу и 
есе јистику с немачког и енглеског. Важнији ауто-
ри: Хана Арент, Марија Тодорова, Алаида Асман, 
Нил Грифитѕ, Арно Шмит, Волфганг Кепен, Кху-
швант Синг.

Дра ган Бо шко вић (1970, Бе о град), ди пло ми-
рао је, ма ги стри рао и док то ри рао на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре да је са вре ме ну срп ску 
књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти на Фи ло ло-
шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу. Уред ник 
је на уч ног ча со пи са На сле ђе, при ре дио два де се-
так те мат ских збор ни ка. Об јав лје на де ла: Оди сеј – 
ка та ло шка при ча (ко а у тор Са ша Илић, 1998); збир-
ке по е зи је: Вр то гла ви ца, лаж и Ва ви лон од кар-
то на (1998), У јед ном те лу (2003), Иса и ја (2006), 
Отац (2013), The Clash (2016), Ave Ma ria! (2018) и 
Bre a king the Wa ves (2019); сту ди је: Ислед ник, све док, 
при ча: Ис тра жни по ступ ци у Пе шча ни ку и Гроб-
ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча Да ни ла Ки ша (2004), 
Тек сту ал но (не)све сно Гроб ни це за Бо ри са Да ви-
до ви ча (2008),  За блу де мо дер ни зма (2010), Ђор ђе 
Мар ко вић Ко дер (2014), За блу де чи та ња (2015), 
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Сло бо дан Ште тић – По стер (2015) и Нул ти сте пен 
ре а ли зма (2017). До био је Бран ко ву на гра ду и на-
гра де „Ма ти ћев шал“, „Бран ко Ћо пић“ и „Бран ко 
Миљ ко вић“. По е зи ја му је пре во ђе на на укра јин-
ски, пољ ски, че шки, сло ве нач ки, шпан ски, ја пан-
ски. Жи ви у Бе о гра ду.

Алек сан дру Бу луц (Ale xan dru Bu lucz; 1987, 
Ал ба Ју ли ја, Ру му ни ја), пе сник, пре во ди лац и из-
да вач. Од 2000. го ди не жи ви у Не мач кој. Ма ги-
стар ске сту ди је гер ма ни сти ке и ком па ра ти сти ке 
за вр шио је 2008. у Франк фур ту. На док тор ским 
сту ди ја ма од 2016. Пре во ди лац је са фран цу ског 
и ру мун ског је зи ка. Пи ше на не мач ком је зи ку. Пе-
сме је об ја вљи вао у књи жев ним ча со пи си ма и 
ан то ло ги ја ма. Ње гов лир ски де би Aus sein auf uns 
об ја вљен је 2016. У мар ту 2020. об ја вље на је дру га 
зби р ка пе са ма was Pe ter si lie über die Se e le weiß. За 
ову збир ку до био је на гра ду Vol fgang Vaj ra uh 2019. 
Ње го ве пе сме пре ве де не су на ен гле ски, ру мун-
ски, шпан ски и тур ски је зик. Жи ви у Бер ли ну.

Ду шан Веј но вић (1981, Сом бор), пи ше по е зи ју 
и про зу. Об ја вио је зби р ку при по ве да ка Твр до гла-
ве бе ли не (2011) за ко ју је до био На гра ду „Ђу ра 
Ђу ка нов“, зби р ку по е зи је По себ не по тре бе (2013), 
ро ман Ја ко и ни ко ме (2014) и зби р ку при по ве да-
ка Боч не гра не ево лу ци је (2017). За пре вод ро ма на 
Амај ли ја Ро бер та Бо ла ња до био је На гра ду „Ра до-
је Та тић“ за нај бо љи пре вод са шпан ског и порту-
гал ског је зи ка у обла сти по е зи је, про зе и есе ја, 
за 2014. и 2015. го ди ну. По за ни ма њу је пси хо лог. 
Жи ви у Но вом Са ду.

Со ња Ве се ли но вић (1981, Но ви Сад), ма ги стри-
ра ла је и док то ри ра ла ком па ра тив ну књи жев ност 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где 
ра ди као до цент. Пи ше есе је, књи жев ну кри ти ку 
и по е зи ју. Пре во ди са фран цу ског и ен гле ског је-
зи ка. Об ја ви ла је књи гу по ет ске про зе По е ма пре-
ко (2008), сту ди је Пре во ди лач ка по е ти ка Ива на 
В. Ла ли ћа (2012) и Ре цеп ци ја, ка нон, циљ на кул ту-
ра – сли ка мо дер ног ан гло а ме рич ког пе сни штва 
у са вре ме ној срп ској књи жев но сти (2018), ро ман 
Крос фејд (2013). До бит ни ца је сти пен ди је из Фон да 
„Бо ри слав Пе кић“ за 2009. го ди ну и На гра де „Иси-
до ра Се ку лић“ (2014). У уред ни штву је ча со пи са 
за књи жев ност и те о ри ју По ља од 2007. го ди не. 
Жи ви у Бе о гра ду.

Ја сми на Вр ба вац (1965, Бе о град), ди пло ми-
ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 

ма ги стри ра ла на ФДУ. У Те ле ви зи ји Бе о град ра ди 
од 1987. го ди не, ис пр ва као хо но рар ни са рад ник, 
да нас као уред ник у Ре дак ци ји за кул ту ру под чи-
јим окри љем је оства ри ла ве ли ки број еми си ја 
и при ло га о са вре ме ној књи жев но сти као ау тор, 
во ди тељ, кри ти чар... Об ја вљи ва ла у број ним до-
ма ћим књи жев ним ча со пи си ма књи жев ну кри-
ти ку и про зу. Об ја ви ла књи ге Жр тво ва ње кра ља 
– Мит у дра ма ма Љу бо ми ра Си мо ви ћа (2005) и 
књи ге књи жев них кри ти ка Три и по (2007) и Иден-
ти тет у про це пу (2012). Жи ви у Бе о гра ду.

Же ља на  Ву ка нац (1990, За дар, Хр ват ска), 
ди пло ми ра ла је и ма сте ри ра ла на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду на Од се ку за срп ску књи-
жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма. 
Пи ше по е зи ју, есе је и кри ти ку, пре во ди. Об ја вље-
на збир ка по е зи је: Про сто ри, 2019 (На гра да „Мак 
Ди здар“, 2018. у Сто цу, Бо сна и Хер це го ви на). Тре-
нут но по ха ђа ма стер сту ди је у Кел ну.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић (1951, Вр бас), пише 
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 
Српки 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.

Слав ко Гор дић (1941, Да бри ца, Хер це го ви на), 
пи ше про зу, књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Књи-
ге про зе: Вр хов ни сил ник (1975), Дру го ли це (1998), 
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Опит (2004), Руб (2010) и По сле ру ба (2020). Књи ге 
есе ја, кри ти ка и сту ди ја: 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), Са вре ме ност 
и на сле ђе (2006), Раз ме на да ро ва (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 (2014), Осма трач ни ца – књи жев не и оп ште 
те ме (2016). До био је На гра ду Дру штва књи жев-
ни ка Вој во ди не за нај бо љу књи гу го ди не, као и 
на гра да „Ла за Ко стић“, „Ђор ђе Јо ва но вић“ и „Сре-
тен Ма рић“. До бит ник је Но вем бар ске по ве ље 
Но вог Са да, На гра де за жи вот но де ло Дру штва 
књи жев ни ка Вој во ди не и По ве ље за жи вот но 
де ло Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Био је ду го-
го ди шњи про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, до 2009. го ди не, и глав ни и од го вор ни 
уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске (1992–2004). 
Са да је про фе сор еме ри тус Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду. 

Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић (1967, Срем-
ска Ми тро ви ца), ре дов на про фе сор ка ен гле ске 
и аме рич ке књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Но вом Са ду, где др жи кур се ве из обла сти 
шек спи ро ло ги је и са вре ме ног ан гло а ме рич ког 
про зног ства ра ла штва. Ба ви се књи жев ном те о-
ри јом и исто ри јом, књи жев ном кри ти ком, пу бли-
ци сти ком и пре во ђе њем са ен гле ског. Ма ги стри-
ра ла је на про зи Реј мон да Кар ве ра на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду го ди не 1994, а док то ри ра ла 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду 1998. 
на те ми „При ча и при по ве да ње у крат кој про зи 
Ер не ста Хе мин гве ја“. У нај ви ше ака дем ско зва ње, 
зва ње ре дов ног про фе со ра, иза бра на је у ок то-
бру 2008. го ди не. Пи ше сту ди је, есе је, књи жев ну 
кри ти ку и пре во ди с ен гле ског (С. Џо унс, Е. Би ти, 
Е. Бар џис, Е. Хе мин гвеј, В. Шек спир, В. Ален и др.). 
Об ја вље не књи ге: Син так са ти ши не: по е ти ка 
Реј мон да Кар ве ра (1995), Хе мин гвеј – по е ти ка крат-
ке при че (2000) Ко ре спон ден ци ја – то ко ви и ли ко-
ви пост мо дер не про зе (2000), Вир ту ел на књи жев-
ност (2004), Књи жев ност и сва ко дне ви ца (2007), 
Вир ту ел на књи жев ност ИИ (2007), На жен ском 
кон ти нен ту (2007) Фор ма ти ра ње (2009), Ми сти-
ка и ме ха ни ка (2010) Увод у род не те о ри је (уџ бе-
ник, гру па ау то ра) (2011). Жи ви у Но вом Са ду.

Ри та Дав (Ri ta Fran ces Do ve; 1952, Ар кон, Оха-
јо, САД), аме рич ка књи жев ни ца, до бит ни ца ви ше 
књи жев них на гра да, укљу чу ју ћи Пу ли це ро ву на-
гра ду за по е зи ју. Об ја ви ла је де вет збир ки пе са ма, 
је дан по зо ри шни ко мад у сти хо ви ма, по јед ну 
збир ку есе ја и крат ких при ча, као и је дан ро ман. 
Тре нут но жи ви и ра ди у Вир џи ни ји као уни вер зи-
тет ски про фе сор ен гле ског је зи ка и књи жев но сти.

Ни ко ла Ђо ко вић (1978, Кра гу је вац), ди пло-
ми рао на Гру пи за срп ски је зик и књи жев ност 
Фи ло ло шког фа клу те та у Бе о гра ду (оде ље ње у 
Кра гу јев цу). У окви ру про јек та раз ме не сту де на та 
Ba si le us, сту ди рао на пост ди плом ским сту ди ја ма 
у За гре бу, на Од сје ку за ком па ра тив ну књи жев-
ност, филм и из вед бе не умјет но сти Фи ло зоф ског 
фа кул те та. Уче ство вао на пр вом мо ду лу про јек-
та Cri ti si ze this!, ко ји је оку пљао мла де кри ти ча ре 
из ре ги о на бив ше Ју го сла ви је. Об ја вио збир ку 
по е зи је Зид гне ва (2014).

Ђор ђе Ђур ђе вић (1994, Кра гу је вац), ис тра жи-
вач-при прав ник и док то ранд на Фи ло ло шко-умет-
нич ком фа кул те ту. Об ја вио је ви ше на уч них ра-
до ва и пре вод ал тер мо дер ни стич ког ма ни фе ста. 
Го ди не 2017–2018. др жао је јед но се ме страл ни 
курс Re a li o znawstwо (Срп ска кул ту ра и оби ча ји), 
као и ве жбе на пред ме ти ма ве за ним за сту ди је 
срп ског је зи ка као стра ног на Ка те дри за срп ско-
-хр ват ску фи ло ло ги ју Ин сти ту та за сла ви сти ку 
Уни вер зи те та у Вроц ла ву (Пољ ска). Пред мет ње-
го вих ин те ре со ва ња је сте те о по е ти ка, по себ но 
ан ге ло ло ги ја и ма ри о ло ги ја у књи жев но сти.

Ни на Жи ван че вић (1957, Бе о град), спи са те-
љи ца и пре во ди тељ ка. Об ја ви ла је сле де ће књи ге 
по е зи је: Пе сме (1982), Мо сто ви ко ји ра сту (1984), 
Гле да ју ћи књи ге не за ви сних из да ва ча (1985), Дух 
ре не сан се (1989), Пе снич ки ди ван (1995), Ми но та ур 
и ла ви ринт (1996), Сло во Пи (2004), Кра јем ве ка 
(2006), Ис це ље ње (2011) и Умет ност хва та ња бу-
ме ран га: иза бра не и но ве пе сме (2013). Књи ге про зе: 
Ви зан тиј ске при че (1995), Про дав ци сно ва (2000), 
Као што већ ре кох (2002), Ор фе јев по вра так (2003), 
Кра јем ве ка (2006), Оно што се пам ти (2017), као 
и књи гу раз го во ра Из не над ни бле сак (2009) и сту-
ди ју Цр њан ски и ње гов чи та лац: (ре цеп ци ја Цр њан-
ско вог де ла у све ту) (2012). По е зи ја и про за пре-
во ђе на јој је на ви ше свет ских је зи ка. При ре ди ла 
је и пре ве ла ан то ло ги ју аме рич ке по е зи је Но ви 
Гла со ви и пре ве ла При че о обич ном лу ди лу Чар лса 
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Бу ков ског, Те жи ну и бла го род ност Си мон Веј и др. 
Жи ви у Па ри зу.

Је ле на Жу гић (1989, Бе о град), ма ги стри ра ла 
је на Ка те дри за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи-
жев но сти у Бе о гра ду (2014), и за вр ши ла ма стер 
сту ди је про гра ма Ера смус Мун дус, “Cros sways in 
Cul tu ral Nar ra ti ves”, у Ли са бо ну, Ше фил ду и Сан-
тја гу де Ком по сте ли (2015). Пи ше по е зи ју и про зу, 
пре во ди са пор ту гал ског, ен гле ског и шпан ског. 
Пре ве ла књи ге По е зи ја Ал ва ра де Кам пу ша Фер-
нан да Пе сое и Уче ње или Књи га ужи та ка Кла ри се 
Ли спек тор. Жи ви у Бе о гра ду.

Бо гу слав Зи е лин ски (Bo gusław  Zieliński; 1951), 
про фе сор на Уни вер зи те ту Адам Миц ки је вич у 
По зна њу (Пољ ска). Ха би ли ти рао је 1998. го ди не 
на те зи: Срп ски исто риј ски ро ман: Сту ди је о из во-
ри ма, иде ја ма и прав ци ма раз во ја. Ди рек тор је 
Ин сти ту та за сло вен ску фи ло ло ги ју Уни вер зи те-
та Адам Миц ки је вич у По зна њу, Пред у зи ма ју ћи 
број не на уч не ини ци ја ти ве и афир ми шу ћи ме-
ђу кул тур ни ди ја лог у ра зно вр сном про сто ру Бал-
ка на, по себ но је до при нео ства ра њу сла ви стич ке 
шко ле у По зна њу. До мен ње го вих ин те ре со ва ња, 
али и ин те ре со ва ња ње го вих ис тра жи ва ча по ве-
за них са сла ви стич ком шко лом, је сте функ ци о-
ни са ње и ме ђу соб ни од но си из ме ђу че ти ри Сла-
ви је: Sla via La ti na, Sla via Ort ho do xa, Sla via Isla mi ca 
i Sla via Iu da i ca, као и тран сфор ма ци је, ажу ри ра ња 
и ре де фи ни са ња ју жно сло вен ске ау то ви зи је и 
ње ни од но си са ју жно сло вен ским окру же њем, 
За пад ном и Цен трал ном Евро пом. Био је пред сед-
ник Ко ми си је за ком па ра тив ну књи жев но сти при 
Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста (2008–2013, 
2014–2018). Члан је број них на уч них дру шта ва и 
уред ник де сет на уч них ча со пи са.

Мар ћин Ја вор ски (Mar cin Ja wor ski), про фе сор 
пољ ске књи жев но сти на Фа кул те ту пољ ске и кла-
сич не фи ло ло ги је Уни вер зи те та Адам Миц ки је вич 
у По зна њу (Пољ ска). Ау тор је ни за есе ја и сту ди ја 
о пољ ској ли те ра ту ри. Члан је уред ни штва књи-
жев ног ча со пи са По знањ ске по ло ни стич ке сту ди-
је: књи жев на се ри ја, се кре тар По знањ ске књи жев-
не на гра де и ор га ни за тор зна чај ног књи жев ног 
фе сти ва ла Фа бу ла

Ри шард Ка пу шћињ ски (Ryszard Kapuściński; 
1932, Пињск, Бе ло ру си ја – 2007, Вар ша ва, Пољ ска), 
ле ген да пољ ске и свет ске ре пор та же, пи сац, ми-

сли лац, пе сник, пре да вач фак то граф ске књи жев-
но сти на европ ским и аме рич ким уни вер зи те-
ти ма... По след њих го ди на жи во та био је је дан од 
кан ди да та за Но бе ло ву на гра ду. Сту ди рао је исто-
ри ју на Вар шав ском уни вер зи те ту и још та да по-
чео да се ба ви но ви нар ством. Го ди не 1956. ре дак-
ци ја ча со пи са Štan dar mlo dih по сла ла га је на пр во 
ве ли ко пу то ва ње у Ин ди ју, Ав га ни стан и Па ки стан. 
Ре пор та же ко је је та да на пи сао до па ле су се чи-
та о ци ма, као и сле де ће, с пу то ва ња у Ја пан, Ки ну 
и Хонг Конг. Пр ву књи гу Буш на пољ ски на чин (Busz 
po pol sku), ци клус ре пор та жа с пољ ском те ма ти-
ком, об ја вио је 1962. Пољ ска но вин ска аген ци ја 
по сла ла га је за свог стал ног до пи сни ка у Афри-
ку. Шест го ди на био је је ди ни пољ ски до пи сник 
у чи та вој Афри ци, где је ор га ни зо вао и ди пло мат-
ско пред став ни штво. У Пољ ску је слао из ве шта је 
из зе ма ља у ко ји ма су не пре ста но из би ја ле по бу-
не, сме њи ва ле се вла де, ра то ва ло... На пи сао је 
ре пор та же Цр не зве зде (Czar ne gwi azdy, 1963). Од 
1968. пет го ди на је ра дио у Ла тин ској Аме ри ци. 
Плод ових пу то ва ња су књи ге За што је по ги нуо 
Карл фон Шпре ти? (Dlac ze go zginął Karl von Spre ti?, 
1970), Хри стос с ка ра би ном на ра ме ну (Chrystus 
z ka ra bi nem na ra mi e niu, 1975) и Фуд бал ски рат 
(Wojna fut bo lo wa, 1978). У зе мља ма Тре ће га све та 
био је све док два де сет се дам ре во лу ци ја и др жав-
них уда ра, че ти ри пу та осу ђен на смрт, че сто оче-
ви дац, а по не кад и уче сник до га ђа ја у Ази ји и 
Афри ци – као 1975/76. у Ан го ли, где је као је ди ни 
ре пор тер оба ве шта вао свет о ра ту за осло бо ђе ње 
ове зе мље. О то ме је пи сао ка сни је у књи зи Још 
је дан дан жи во та (Jeszcze dzień życia, 1976). У сво-
јој нај по пу лар ни јој, нај ви ше пре во ђе ној књи зи Цар 
(Ce sarz, 1978), пи ше о то ме шта се до га ђа ло на дво-
ру Хај ла Се ла си ја по след њих ме се ци пре ње го-
вог па да. Ша хин шах (Szac hin szach, 1982) је књи га 
о Ира ну, о оба ра њу вла де Мо ха ме да Ре зе Па хла-
ви ја и по бе де Ислам ске ре во лу ци је ко јом је ру-
ко во дио аја то лах Хо ме и ни, о фа на тич ној бор би за 
власт, о тор ту ра ма у ка за ма ти ма Са ва ка. Го ди не 
1986. об ја вио је збир ку пе са ма Бе ле жни ца (No tes), 
а од мах по том и шест књи га крат ких за пи са и ре-
флек си ја о жи во ту Ла пи да риј (La pi da ri um, 1990–
2007). По сле „ре пор тер ског пре да ха“ по но во је 
кре нуо на пут, ово га пу та по зе мља ма Со вјет ског 
Са ве за. По по врат ку на пи сао је књи гу Им пе ри ја 
(Im pe ri um, 1993), о про ме на ма по сле рас па да 
СССР-а. У сле де ћој књи зи, Еба но ви на (He ban, 1998), 
вра ћа се африч кој те ми. Књи га Пу то ва ња с Хе ро-
до том (Podróże z He ro do tem, 2004), пред ста вља 
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по хва лу за слу га ма ан тич ког исто ри ча ра и пут ни-
ка, али и ау то пор трет са мо га Ка пу шћињ ског. По-
след ње две књи ге, пе сме За ко ни при ро де (Pra wa 
na tury) и есе ји/пре да ва ња Тај Дру ги (Ten Inny), об ја-
вље ни су 2006.

Са ња Ка ра но вић (1973, Бач ка Па лан ка), ди-
пло ми ра ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду на Од се ку за не мач ки је зик и књи жев ност. 
За пре вод ро ма на Ко рек ту ра То ма са Бер нхар да 
до би ла је На гра ду „Ми лош Н. Ђу рић“ (2017). Ра ди 
као про фе сор не мач ког је зи ка и ба ви се пре во-
ђе њем.

Са ша Кне же вић (1971, Са ра је во), ди пло ми рао 
је и ма ги стри рао на Од се ку за срп ску књи жев-
ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Док-
то ри рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту на Па ла-
ма, где је и за по слен као ван ред ни про фе сор за 
на уч ну област Спе ци фич не књи жев но сти (Ср би-
сти ка). Ау тор је ро ма на: Јад ни мој Мар ко (2004), 
От куд па мет оном ко је не ма (2013) и У сје ћа њу 
на за бо рав (2015); на уч них сту ди ја: Ви шњи ћев пје-
снич ки спо ме ник ре во лу ци ји (2012), Пре по зна ва ња 
(2017) и Из тав ни це сун це про гри ја ло (2018). При-
ре дио је ан то ло ги је на род не књи жев но сти: Еп ске 
на род не пје сме (2017), Лир ске на род не пје сме (са 
Је лен ком Пан ду ре вић, 2018) и На род не при по ви-
јет ке и пре да ња (са Је лен ком Пан ду ре вић, 2018). 
Жи ви на Па ла ма.

Са ња Ко јић Мла де нов, ви ша ку сто ски ња и 
исто ри чар ка умет но сти, усме ре на ка ис тра жи ва-
њу са вре ме не умет нич ке прак се, ме ди ја и рода 
од 1995. го ди не. За вр ши ла исто ри ју умет но сти на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бео гра ду, 
ма стер и док тор ске Род не сту ди је на ин тер ди-
сци пли нар ним сту ди ја ма Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду – ACIM SI. Ди рек тор ка Му зе ја са вре ме не 
умет но сти Вој во ди не од 2013. до 2016. го ди не. 
Ку сто ски ња истог Му зе ја од 2006. го ди не, Оде ље-
ња за из ло жбе ак ту ел не умет но сти, те Цен тра за 
ин тер ме диј ску и ди ги тал ну умет ност. До бит ни ца 
На гра де „Ла зар Три фу но вић“ (2016), као и при зна-
ња Дру штва исто ри ча ра умет но сти Ср би је (ДИ УС) 
за нај бо љу ау тор ску из ло жбу у 2013. го ди ни. Ку-
сто ски ња Па ви љо на Ср би је на 54. Ве не ци јан ском 
Би је на лу са вре ме не умет но сти (2011), из ло жбе 
Све тлост и та ма сим бо ла, Дра го љу ба Ра ше То-
до си је ви ћа, на гра ђе не ин тер на ци о нал ним при-
зна њем – Uni Cre dit Ve ni ce Award. Чла ни ца је ме-

ђу на род них удру же ња AI CA, ICOM и CI MAM – чија 
је сти пен дист ки ња (2011). Ау тор ка је, ку сто ски ња 
и се лек тор ка мно гих из ло жби и про је ка та у зе мљи 
и ино стран ству, као и ме ђу на род них и ЕУ про је-
ка та (Per for ming the Mu se um, Risk Chan ge, Mis sing 
Sto ri es). Уред ни ца и ау тор ка пре ко 100 кри тич ких 
есе ја, ре цен зи ја из ло жби и на уч них тек сто ва у 
ка та ло зи ма из ло жби, струч ним ча со пи си ма, књи-
га ма и елек трон ским ме ди ји ма. Жи ви у Но вом 
Са ду.

Ја ро слав Ком биљ (1944), ди пло ми ра ни тех-
но лог. Од 2001. пре во ди с укра јин ског је зи ка на 
срп ски и са срп ског на укра јин ски. До са да је пре-
вео: Ми си ја у Афри ци (2002), Ива на Ку па ла (2005), 
Riv ne/Rov no – Зид (2006), Ма ри ја Ма ти ос, Слат ка 
Да ру сја (2007), Пре по доб ни Јов, игу ман По ча јив ски 
(2008), Иван Ја ко вич Фран ко, Boa Con stric tor (2009), 
Usі na sce nu (Хај де мо на по зор ни цу) (2001–2009), 
Konяk z doщem (Ko njak uz ki šu) (2009), Cor ne lia Stre et 
Ca fe (2009), Ва сиљ Мах но, Свад бар ски ку пус (2017) 
и Цр на ру па по е зи је (2013), Олек сан др Ир ва нец, 
По де ље ни град (2019). Ње го ви пре во ди су об ја вљи-
ва ни у број ним на шим и стра ним ча со пи си ма.

Ма рио Ле вре ро (Jor ge Ma rio Var lot ta Le vre ro; 
1940–2004, Мон те ви део, Уру гвај) био је књи жар, 
но ви нар, стрип-цр тач, ху мо ри ста, ениг ма ти чар, 
фо то граф и нај ве ћи уру гвај ски пи сац с кра ја про-
шлог ве ка. Ме ђу ње го вим ро ма ни ма ис так ну то 
ме сто за у зи ма три ло ги ја Град (1970), Па риз (1980) 
и Ме сто (1984), те Гар де ло ва ду ша (1996), Пра зни 
дис курс (1996) и Све тлу ца ви ро ман (2005). Ау тор је 
и ве ћег бро ја збир ки при ча, ко лум ни и ме мо а ра.

Ге орг Кри стоф Лих тен берг (Ge org Chri stoph 
Lic hten berg; 1742, Обер-Рам штат, Не мач ка – 1799, 
Ге тин ген, Не мач ка), фи зи чар, пи сац и фи ло зоф, 
чи тав век је про вео у Ге тин ге ну, где је од 1769. до 
смр ти пре да вао фи зи ку на уни вер зи те ту. Био је 
у сво је вре ме по знат на уч ник, члан Бри тан ског 
кра љев ског дру штва. По кло ник про све ти тељ ских 
иде ја и ан гло фил, во дио је Ге тин ген ски ал ма нах 
(Göttinger Taschen ca len der) у ко јем је, под пра вим 
име ном или псе у до ни мом, об ја вио низ есе ја и 
са ти ра. На кон ње го ве смр ти про на ђе не су све-
ске ко је је во дио од 1764. до 1799. Об ја вље не су, 
нај пре у од лом ци ма, као афо ри зми, да би у два-
де се том ве ку, у ре дак ци ји Вол фган га Про ми са 
(1968–1992), до би ле ин те грал но из да ње под на-
сло вом Su delbücher (Теф те ри).
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Је ле на Ман дић (1986, Сре бре ни ца, БиХ), ди-
пло ми ра ла је на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Но вом Са ду. За вр ши ла је ма стер 
сту ди је ен гле ског је зи ка и књи жев но сти на Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Тре нут но је на 
тре ћој го ди ни док тор ских сту ди ја је зи ка и књи-
жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Пи ше по е зи ју и крат ку про зу, пре во ди са 
ен гле ског и пер сиј ског је зи ка. Жи ви и ра ди у Но-
вом Са ду.

На та ли ја Мар ко вић (1977, Бе о град), ди пло-
ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, на Од се ку за ру ски је зик и књи-
жев ност. Об ја ви ла је збир ке по е зи је Мем бра на 
огле да ла (1999) и Ки бер ла бо ра то ри ја (2007). По-
е зи ја јој је пре во ђе на на пољ ски и ма ђар ски је зик. 
Чла ни ца је Срп ског књи жев ног дру штва. Жи ви 
у Бе о гра ду.

Ва сиљ Мах но (Ва силь Мах но; 1964, Чорк тив, 
Укра ји на), пе сник, есе ји ста, дра ма тург, пре во ди-
лац, књи жев ни кри ти чар. Пре да вао књи жев ност 
на уни вер зи те ти ма у Тер но по љу (Укра ји на) и Кра-
ко ву (Пољ ска). Члан је Асо ци ја ци је укра јин ских 
пи са ца, На ци о нал ног удру же ња укра јин ских 
пи са ца, као и ме ђу на род ног и укра јин ског ПЕН 
клу ба. Об ја вио је два на ест збир ки пе са ма, по две 
збир ке есе ја и при по ве да ка, две дра ме и је дан 
ро ман. Као пре во ди лац об ја вио је две збир ке пе-
са ма са пољ ског је зи ка. Као кри ти чар об ја вио је 
књи жев ни оглед Умет нич ки свет Бог да на Иго ра 
Ан то ни ча. Та ко ђе је са ста вљач ан то ло ги је са вре-
ме не укра јин ске по е зи је Пе сни ци де ве де се тих. 
По е зи ја и есе ји пре во ђе ни су му на ви ше од два-
де сет је зи ка, ме ђу ко ји ма су: пољ ски, срп ски, ен-
гле ски, ру ски, не мач ки, че шки, ли тван ски, ма ла јам-
ски, иврит, ји диш, шпан ски, ру мун ски, сло ве нач ки, 
jeрменски и др. До бит ник је број них укра јин ских 
и ме ђу на род них на гра да, ме ђу ко ји ма је и на ша 
По ве ља Мо ра ве (2013). Од 2000. жи ви и ра ди у 
Њу јор ку.

Сер геј Ма цу ра (1976, Книн, Хр ват ска), ди пло-
ми рао је ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 1998. го ди не. Ма-
ги стри рао је 2007. на те му По гле ди Хен ри ја Џеј мса 
на дра му и по зо ри ште, а док то ри рао са те зом под 
на сло вом При по вјед ни по ступ ци у дје ли ма То ма са 
Пин чо на 2016. го ди не. На Ка те дри за ан гли сти ку 
у Бе о гра ду ра дио је као лек тор, аси стент-при-

прав ник, аси стент и ви ши лек тор, а од је се ни 2016. 
пре да је аме рич ку књи жев ност у свој ству до цен-
та. Пи сао је на уч не ра до ве о Еку, Ку ци ју, Јеј тсу, 
Пин чо ну, Шек спи ру, Вит ме ну, Џој су, Хе мин гве ју, 
Атву до вој, До ну и дру ги ма, а пре во дио је Хи ла ри 
Ман тел, Хен ри ја Џеј мса, Чар лса Си ми ћа, Бар тел-
ми ја, Ба лар да, Де Бер ни је ра, Ап дај ка, Нор тро па 
Фра ја и ен гле ске ро ман ти ча ре. Књи ге: По зо ри-
ште Хен ри ја Џеј мса / He nry Ja mes’s The a tre (2009) 
и На ра ци ја у пр о зи То ма са Пин чо на (2018). 

Да ја на Ми ло ва нов (1993), тре нут но по ха ђа 
док тор ске сту ди 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. Жи ви у Бе че ју.

Ви о ле та Ми тро вић (1989, Но ви Сад), основ-
не и ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши-
ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Обја-
ви ла је књи гу иза бра них књи жев них кри ти ка и 
есе ја Хер ме не у тич ка при ста ни шта (2018). 

Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић (1949, Бу е нос 
Ај рес, Ар ген ти на), основ ну шко лу, гим на зи ју и 
фи ло ло шке сту ди је за вр ши ла је у Бе о гра ду. Свој 
књи жев ни рад за по че ла је 1976. го ди не као пре-
во ди лац, а до да нас се огле да ла у мо но граф ској 
и кри тич кој есе ји сти ци, по е зи ји и у ро ма неск ној, 
пу то пи сној и епи сто лар ној про зи. Об ја ви ла је По-
след ње Кор та са ро ве шко ли це (пре пи ска са Кор-
та са ром, 1991), Огле да ло љу ба ви (пре пи ска Оље 
Ива њиц ки и Ле о ни да Шеј ке, 1994), Град над гра до-
ви ма (елек трон ски од го вор Ми ло срд ном ан ђе лу, 
2000), Ор те ги на Клеп си дра (огле ди о фи ло со фи ји 
Хо сеа Ор те ге и Га се та, 2001), На ста ви ће се... (ро-
ман, 2002), Ми, Сал ва дор Да ли (мо но гра фи ја, 2004), 
Мо ја Ар ген ти на (пу то пис, 2005), Све у све му – збир-
ка ћут њи (по е зи ја, 2006). За хва љу ју ћи исто вет ном 
по зна ва њу срп ског и шпан ског је зи ка, пре ве ла је 
у оба прав ца пре ко сто би бли о граф ских је ди ни ца, 
а ни је за не мар љив ни њен пи о нир ски до при нос 
пре во ђе њу ка та лон ске књи жев но сти (Кор та сар, 
Ма ри јас, Р. Мон те ро, Ан дрић, Си мо вић, Ко ва че-
вић и др). Жи ви у Бе о гра ду.

Ран ко Па вло вић (1943, Шње го ти на Гор ња код 
Те сли ћа), пи ше пе сме, при по вет ке, ро ма не, драм-
ске тек сто ве, есе је и књи жев ну кри ти ку за од ра-
сле, за тим пе сме, при че, ро ма не и драм ске тек-
сто ве за де цу, ба ви се књи жев ном кри ти ком и 
есе ји сти ком. Об ја вио је не ко ли ко де се ти на књи-
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га, ме ђу ко ји ма и сле де ће збир ке пе са ма: Не мир 
сна (1963), Да ма ри ја се но вач ки (1987), Ко сти и сје не 
(1997), Срж (2005), Да ма из Го спод ске (2006), Лов 
(2007), Пје сни ков прах (2008), Мо на шки со не ти 
(2011), Из ме ђу дви је пра зни не (2011), Ду бље од слут-
ње (2012), Зр но (2014), Ла ку ноћ, Љи ља на (2016), 
Пла вет (2018), Из ма гли ца (2018), Вин ски со не ти 
(2019). Го ди не 2004. су му об ја вље на Иза бра на 
дје ла у че ти ри књи ге. До бит ник је ви ше зна чај них 
књи жев них на гра да, ме ђу ко ји ма су: Ко чи ће ва, 
„Скен дер Ку ле но вић“, „Ла за Ко стић“, „Гор да на То-
до ро вић“, ви ше пу та на гра да за књи гу го ди не и 
дру ге. До де ље не су му по ве ље Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је и Удру же ња књи жев ни ка Срп ске за 
жи вот но де ло, за тим На гра да Ака де ми је Иво Ан-
дрић за жи вот но де ло. Жи ви и ства ра у Ба ња лу ци.

Би сер ка Рај чић (1940, Је ла шни ца код Ни ша), 
за вр ши ла је сту ди је сла ви сти ке у Бе о гра ду. Од 
1962. Ба ви се пре во ђе њем сло вен ских књи жев-
но сти, те о ри је књи жев но сти, те а тро ло ги је, фил-
мо ло ги је, есте ти ке, фи ло зо фи је, исто ри о гра фи је, 
исто ри је умет но сти, по ли ти ко ло ги је, те о ло ги је 
и др. Об ја ви ла је око 70 књи га пре во да (по е зи ја, 
про за, дра ме, фи ло зо фи ја, есе ји сти ка, по ли ти ко-
ло ги ја и сл.) и књи ге: Пи сма из Пра га (1999), Пољ-
ска ци ви ли за ци ја (2003), Мој Кра ков – из кул тур не 
ар хе о ло ги је гра да (2006), Ima go Po lo ni ae (2014), Пи-
сма из Пољ ске (2018) и Шо пен, Жорж Санд и ње на 
де ца (ра дио-дра ма с CD-ом), као и низ тек сто ва 
у ча со пи си ма не ка да шње Ју го сла ви је и Ср би је. 
До бит ник је број них до ма ћих и стра них на гра да 
за пре во ди ла штво, из ме ђу оста лих и нај пре сти-
жни је пољ ске на гра де „Тран са тлан тик“ за 2009. 
го ди ну. Жи ви у Бе о гра ду.

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 Са вић Осто јић (1983, Бе о град), ди пло-
ми рао је фран цу ски је зик и књи жев ност на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ма стер сту ди је из 
ком па ра тив не књи жев но сти за вр шио је у Ни ци. 
Са ра ђу је са из да вач ким ку ћа ма као сло бод ни пре-
во ди лац. Ау тор је број них те ма та о фран цу ској 
књи жев но сти XX ве ка, за сту пље них у књи жев ној 
пе ри о ди ци (Фи лип Жа ко те, Жак Ди пен, Оу Ли По, 
Ре мон Ру сел, Ан то нен Ар то). Је дан је од уред ни ка 
књи жев ног ча со пи са Агон. Ау тор књи га по е зи је: 
Ства ра ње исти не (2003), Тро пу ће (2010), Сте рео-
ра ма (2013), Је ре тич ки да тив (2014), Пр ска ли ца 
(2019), као и про зних књи га Але а то риј (2013), 
Подли под ли псал ми (2016), Пункт (2017) и Не ма 
оа зе: лу фтро ман (2018). Жи ви у Бе о гра ду.

Гор да на Си ме у но вић (1963, Бе о град), об ја ви-
ла је збир ке по е зи је: Мо ја ха љи на и ја (2000), На-
ру кви ца од сло но ва че (2002), По бу на кр пе них лу-
та ка (2005), Под но мир ног сна (2008), Вре ме хле-
бо ва (2009), Бу ка жи во та (2015),  Пут до мо је ку ће 
(иза бра не пе сме, 2018). При ре ди ла је па но ра ме: 
Нај леп ше љу бав не пе сме срп ских пе сни ки ња (2013) 
и Ја бу ка у срп ској по е зи ји (2019). По е зи ја јој је пре-
во ђе на на ен гле ски, фран цу ски, шпан ски, швед-
ски и ру мун ски је зик, про за на ру ски и ен гле ски. 
Чла ни ца је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Жи ви 
у Ум ки.

Зо ра на Си мић (1992, Брус), док то рант ки ња је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бео-
гра ду, где је за вр ши ла и основ не и ма стер сту ди је 
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(Оп шта књи жев ност и те о ри ја књи жев но сти). Тре-
нут но је ан га жо ва на на про јек ту Ин сти ту та за 
књи жев ност и умет ност на ме ње ном из у ча ва њу 
књи жев не пе ри о ди ке, као сти пен дист ки ња Ми-
ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја. Жи ви у Бе о гра ду.

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 Kikinda Short. 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 
bestseler.net, 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“. Обја-
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).

Ви о ле та Стој ме но вић (1980, По жа ре вац), 
за вр ши ла је Оп шту књи жев ност са те о ри јом књи-
жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 
и док то ри ра ла на мо ду лу На у ка о књи жев ност на 
истом фа кул те ту. Ра ди као би бли о те кар у На род-
ној би бли о те ци Бор. 

 Дра га на Сто лић (1969, Бе о град), ма ги стри-
ра ла и док то ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Об ја вљи ва ла књи жев ну 
кри ти ку у ча со пи си ма Реч, Бе о град ски књи жев ни 
ча со пис, Књи жев ни ма га зин, Ко ра ци. Ау тор је про-
јек та у окви ру ко јег је ус по ста вље на ди ги тал на 
би бли о те ка „Срп ска књи жев на кри ти ка“, ко ју 

одр жа ва Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар 
Мар ко вић“. Жи ви у Бе о гра ду.

Бо шко То ма ше вић (1947, Бе чеј), док тор књи-
жев них на у ка, књи жев ни те о ре ти чар, есе јист, 
кри ти чар, пе сник. Про фе сор по по зи ву на уни вер-
зи те ти ма Фрај бург, Нан си, Хај дел берг, Бер лин. 
До са да је об ја вио око че тр де сет књи га, од че га 
три на ест књи га из обла сти књи жев не те о ри је и 
на у ке о књи жев но сти, два ро ма на (За ка сне ли из-
ве штај јед ној ака де ми ји, 2000 и Ни ко, ниг де, 2015) 
и два де се так пе снич ких збир ки. Члан је фран цу-
ског Дру штва пи са ца, фран цу ског и ау стриј ског 
P.E.N.-а, Европ ске Ака де ми је на у ка и умет но сти. 
Жи ви у Ин сбру ку.

Све тла на То мић (1970, Be o grad), ван ред на 
про фе сор ка на Фа кул те ту за стра не је зи ке, Ал фа 
БК Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Чла ни ца је уред ни-
штва аме рич ког на уч ног ча со пи са Ser bian Stu di es,  
ду го го ди шња са рад ни ца World Li te ra tu re To day 
(Okla ho ma Uni ver sity). Об ја ви ла је пет на уч них 
мо но гра фи ја: Ма га Ма га зи но вић (2019), Слав не и 
иг но ри са не, (2018), До при но си не по зна те ели те 
(2016), Ре а ли зам и ствар ност: но ва ту ма че ња про-
зе срп ског ре а ли зма из род не пер спек ти ве (2014), 
A New Un der stan ding of La za K. La za re vić’s Story To 
Ma tins with Fat her for the First Ti me and One Hun dred 
Years of the In ter pre ta ti ve Norm (2013); два на ци о-
нал на збор ни ка, о Ма ји Хер ман Се ку лић (2018, 
ко у ред ни штво са Ма јом Ћук) и о Дра ги Га ври ло вић 
(2013). При ре ди ла је спе ци јал ни те мат са Аном 
Но ва ков Ser bian Wo men and the Pu blic Sphe re: 1850–
1950 (Ser bian Stu di es 2013).

Ро лан То пор (Ro land To por; 1938, Па риз – 1997, 
Па риз, Фран цу ска), ше зде се тих го ди на про чуо се 
као илу стра тор и ка ри ка ту ри ста (Ha ra-Ki ri, El le). 
Го ди не 1962, за јед но са Фер нан дом Ара ба лом и 
Але хан дром Хо до ров ским осно вао је Па нич ни 
по крет, ко ји је по угле ду на Ар тоа био по све ћен 
про во ка тив ним и на сил ним пер фор ман си ма. 
Го ди не 1964. об ја вљу је ро ман под на сло вом Фан-
том ски ста нар, ко ји ће два на ест го ди на ка сни је 
филм ски адап ти ра ти Ро ман По лан ски. На пи сао је 
низ збир ки но ве ла, илу стро ва них књи га и по зо ри-
шних ко ма да од ко јих су не ки, због ин сце ни ра ња 
та буа, иза зва ле скан дал (Бе ба го спо ди на Ло ра на, 
Вин чи је био у пра ву). Био је по знат и као ау тор 
филм ских пла ка та, а глу мио је у Хер цо го вом Нос-
фе ра туу  и у фил му Swe et mo vie Ду ша на Ма ка ве-



280

јева. Од дру гих То по ро вих књи жев них де ла могу 
се из дво ји ти кон цеп ту ал на књи га Со у ве ни ри из 
1971. (у ко јој су све ре чи пре цр та не та ко да бу ду 
не чит ке), Јо ко сла ви ро ђен дан (1969), ро ман Ме-
мо а ри ста рог се ро ње (1975), и љу бав на тра ге дија 
Су за на: пор трет од гла ве до пе те (1978).

Све ти слав Тра ви ца (1939, Бач ко Пе тро во 
Се ло), сту ди рао је ју го сло вен ску и свет ску књи-
жев ност у Бе о гра ду. Пе сник и пре во ди лац. Члан 
Удру же ња књи жев ни ка Вој во ди не. Об ја вље не 
књи ге по е зи је: Му дрост ка ја ња (1996), Сли ке срећ-
ног вре ме на (2001), Мо но лог (2004), и Чи та ју ћи са-
мо ћу (2008). Пре вео и про ре дио ан то ло ги ју ру ске 
ан дер гра унд по е зи је Мр тве ће у цр не усне бе ла 
ноћ по љу би ти (2006), као и сле де ће књи ге: Осип 
Ман дељ штам, Во ро ње шке све ске (2009), Бо рис 
Ри жиј, У Ру си ји се ра ста је за у век (2011), Осип Ман-
дељ штам, Иза бра не пе сме (2012), Алек сеј Ма ку-
шин ски, Мин хен ски днев ник (2015) и др. Уред ник 
је ча со пи са за књи жев ност и умет ност Ти са.

Ти ја на Тро пин (1977, Бе о град), док то ри ра ла 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду са те зом 
„Те о риј ски аспек ти пре во ђе ња књи жев но сти за 
де цу са ста но ви шта сту ди ја кул ту ре“. Об ја ви ла 
мо но гра фи ју Мо тив Ар ка ди је у деч јој књи жев но-
сти (2006) и ви ше де се ти на ра до ва у пе ри о ди ци, 
нај че шће о књи жев но сти за де цу, те о ри ји и по-
е ти ци пре во ђе ња и фан та стич ној књи жев но сти. 
Пре во ди са не мач ког и ен гле ског (ва жни ји пре-
во ди укљу чу ју де ла Мар се ла Ба је ра, Ел фри де Је-
ли нек, Леа Пе ру ца, Кри сто фа Ран сма је ра и Фран ца 
Каф ке). За по сле на у Ин сти ту ту за књи жев ност и 
умет ност у Бе о гра ду од 2003. го ди не.

Са ша Ћи рић (1975, Пи рот), за вр шио је Фи ло-
ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, Гру пу за срп ско-свет-
ску књи жев ност. Ра ди на Ра дио Бе о гра ду 2, где 
пра ти пост ју го сло вен ске и бал кан ске књи жев но-
сти. Књи жев ни кри ти чар тјед ни ка Но во сти из 
За гре ба од 2009. го ди не. Био уред ник у Бе то ну, 
до дат ку днев ног ли ста Да нас, од по чет ка, ју на 
2006, до кра ја 2018. Об ја вио књи ге кри ти ка Ужи ци 
хер ме не у ти ке (2009) и Ујед исто ри је (2009), књи гу 
дра ма Три ра дио дра ме (2015) и књи гу не га тив них 
кри ти ка и ком па ра тив них ана ли за Не узи мај ме 

у уста – кри ти ка за је дљи вог ума (2016). Ча со пис 
СИЦ! Из Са ра је ва об ја вио је на свом пор та лу као 
ПДФ из да ње по е му Нор ве шка ко ли ба (2017), док 
је пор тал Ec ker mann об ја вио ра дио-дра му Ма ла 
ноћ на ра дио-дра ма (2017). У еди ци ји „ТонБ“ КПЗ 
Бе тон об ја вио књи гу дра ма и ра дио-дра ма Да-
ле ко вод (2017). Жи ви у Бе о гра ду.

Ра ди вој Шај ти нац (1949, Зре ња нин), пи ше 
по е зи ју, про зу, књи жев ну и ли ков ну кри ти ку, пре-
во ди с ру ског и ен гле ског је зи ка, ба ви се и дра ма-
тур ги јом. Об ја вио је сле де ће књи ге: Оруж је људ-
ски ра ње но (1970), Шу ми се вра ћа ју пра го ви (1974), 
Да ров но пу то ва ње (1978), Пан гло сов из ве штај 
(1982), Су зе у лу на пар ку (1987), Оче наш на Тајмс 
скве ру (1991), Олов ни до лов (1995), Лед и мле ко 
(2003), Пси вер са (2005), Ка њи шка мо но ти пи ја 
(дво је зич но на срп ском и ма ђар ском, 2007), Се-
вер ни из го вор (2011), Ста ра кан ти на (2011), Ди 
(2013), Зло цве ћа (2013); књи ге про зе: Ба нат ска 
чи тан ка (1991), Мој бе геј ски део све та (1994), Бај ке 
о гр му (1995), Че хо ви ја (1996) Вез у ва зду ху (1998), 
Жр тве би дер ма је ра (2000), Си бил ски гла со ви (2001), 
На да ста ну је на кра ју гра да (са Угље шом Шај тин-
цем, 2002), Во де но де те (2004), При чи ца (2005), 
Ки не ско дво ри ште (2006), Lyrik kli nik (2009), Се вер-
ни из го вор (2011), Ста ра кан ти на (2011), Ди лин ку ца 
– крат ке и фри шке ба нат ске бај ке (са Љ. Шај ти-
нац, 2012), Зло цве ћа – по е зи ја јед ног клов на ап со-
лу та (2013), Псе ћа су за (2014), Ди? – но ва ба нат ска 
пе сма ри ца (2014), Пор це лан – ро ман у сло бод ном 
сти ху (2017), Не по зна ва ње при ро де (2018), Су ва 
игла (2019); књи ге есе ја: Хо тел Чар но је вић (1989), 
Де мо гор гон (1990), Хај ка на Ак те о на (1997). Жи ви 
у Зре ња ни ну.

Милица Шпадијер (1989, Београд), заврши-
ла је основне и мастер студије на Катедри за кла-
сичне науке на Филозофском факултету, а тре-
нутно је на докторским студијама на докторским 
студијама из Теорије културе, уметности и меди-
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ли ко интернет портала. Добитница је Награде 
„Млади Дис“ за 2019. Објавила је збирку поезије 
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