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Да вид Ал ба ха ри (1948, Пећ), при по ве дач, ро-
ман си јер, есе јист, ан то ло ги чар, пре во ди лац са 
ен гле ског је зи ка. Об ја вио је на срп ском је зи ку 
(са мо пр ва из да ња): књи ге при ча и иза бра них 
при ча: По ро дич но вре ме (1973), Обич не при че 
(1978), Опис смр ти (1982), Фрас у шу пи (1984), Јед
но став ност (1988), Пе ле ри на (1993), Иза бра не 
при че (1994), Нео бич не при че (1999), Нај леп ше при
че Да ви да Ал ба ха ри ја (2001), Дру ги је зик (2003), 
Сен ке (2006), Сва ке но ћи у дру гом гра ду (2008), Не ма 
пе сма (2009), Књи га о му зи ци (са Жар ком Ра да ко-
ви ћем, 2013), Ма ле при че (2013), Про пу ште на при
ли ка (2013), Но ве ма ле при че (2016); ро ма ни: Су ди
ја Ди ми три је вић (1978), Цинк (1988), Крат ка књи га 
(1993), Сне жни чо век (1995), Ма мац (1996), Мрак 
(1997), Гец и Ма јер (1998), Свет ски пут ник (2001), 
Пи ја ви це (2005), Мар ке (за мла де, 2006), Лу двиг 
(2007), Брат (2008), Ћер ка (2010), Кон трол ни 
пункт (2012), Жи во тињ ско цар ство (2014) и Да нас 
је сре да (2017); књи ге есе ја: Пре пи си ва ње све та 
(1997), Те рет (2004), Ди ја спо ра и дру ге ства ри 
(2008), Љу ди, гра до ви и што шта дру го (2011) и Про
за о про зи – фраг мен ти о крат кој при чи (2017); 
књи ге за де цу: Ема и јеж ко ји не ста је (2008, са Ду-
ша ном Пе три чи ћем), Ни дан без чу да (2010); књи гу: 
Срп ске на род не бај ке (са Д. Ве ли ки ћем, О. Ол тва-
њи јем и Д. Ту ше вља ко ви ћем и А. Гло вац ки, 2012); 
мо но граф ске књи ге: Да вид Ал ба ха ри: Пам ти век 
(2011), Да вид Ал ба ха ри (во дич кроз по е тич ки и ин
тим ни свет, 2012). Књи жев не на гра де: НИН-ова 
на гра да за ро ман го ди не, Ан дри ће ва на гра да за 
књи гу при ча, На гра да „Ста ни слав Ви на вер“, На-
гра да „Бран ко Ћо пић“, На гра да На род не би бли о-
те ке Ср би је за нај чи та ни ју књи гу го ди не, На гра да 
гра да Бе о гра да, Ви та ло ва на гра да за књи гу го ди-
не. Ме ђу на род не књи жев не на гра де: На гра да 
„Бал ка ни ка“, „Мост-Бер лин“, „Сте фан Ми тров Љу-
би ша“ и „Ви ле ни ца“. За сту пљен у број ним срп-
ским и свет ским ан то ло ги ја ма и збор ни ци ма. 
Књи ге су му пре ве де не на осам на ест свет ских 
је зи ка. Пре вео је на срп ски је зик мно га де ла са-
вре ме них бри тан ских, аме рич ких, ау стра лиј ских, 
ка над ских и изра ел ских ау то ра. Члан је СА НУ (ван 
рад ног са ста ва). Жи ви у Зе му ну.

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 је кри ти чар ин тер нет 
пор та ла enovine.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.

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.

Ари ја на Бо жо вић (Бе о град), ди пло ми ра ла је 
на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду. Об ја ви ла је пре во де про зе Фор да Ме-
док са Фор да, Гре ја ма Гри на, Ели ја Ви зе ла, Џ. М. 
Ку ци ја, Пе не ло пи Фиц џе ралд, Џо на Бан ви ла, Џе-
нет Вин тер сон, Ија на Ма кју а на, за тим пре во де 
по е зи је Ви ли ја ма Кар ло са Ви ли јам са, В. Х. Оде на, 
Адри јен Рич, В. Г. Зе бал да и Те да Хју за. До би ла је 
на гра ду „Ми лош Н. Ђу рић“ 2003. за пре вод ро ма на 
Ија на Ма кју а на Ис ку пље ње и на гра ду „Ми хај ло 
Ђор ђе вић“ 2007. за пре вод Ма кју е но вог ро ма на 
Су бо та. Жи ви у Бе о гра ду.

Пип Ви ли јамс (Pip Wil li ams; Лон дон), ко а у-
тор ка со ци о ло шке сту ди је Work, Rest and Play in 
Au stra lia To day (2012) и ау тор ка књи ге ме мо а ра 
One Ita lian Sum mer (2017), као и ро ма на The Dic ti
o nary of Lost Words (2020). По ред то га, об ја ви ла је 
и пу то пи сне есе је, при ка зе књи га, флеш фик ци-
ју и по е зи ју. Жи ви из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је и 
Аде лејд Хил са у Ау стра ли ји.
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Мир ја на М. Вуч ко вић (1970, Бе о гра ду), ди пло-
ми ра ла је ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 1995. до 2001. 
го ди не би ла је за по сле на на Фа кул те ту за спорт 
и фи зич ко вас пи та ње Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
као пре да вач на пред ме ту Ен гле ски је зик, и као 
се кре тар и пре во ди лац у ча со пи су Фи зич ка кул
ту ра. Од ок то бра 2001. го ди не за по сле на је као 
лек тор на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом 
Су срет са Дру гим у на уч но фан та стич ним де ли ма 
Ур су ле Ле Гвин од бра ни ла је 2020. и сте кла зва ње 
Док то ра фи ло ло шких на у ка. Из ла га ла је ра до ве 
на шест ме ђу на род них кон фе рен ци ја и об ја ви ла 
ви ше струч них и на уч них ра до ва и пре во да.

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 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.

Сне ја Гу нев (Sne ja Gu new), ди пло ми ра ла је у 
Мел бур ну, ма ги стри ра ла у То рон ту, а док то ри ра-
ла у Њу ка слу. Об ја ви ла је ве ли ки број ра до ва о 
мул ти кул ту рал но сти, пост ко ло ни ја ли зму и фе ми-
ни стич кој кри тич кој те о ри ји. Пре да је на Ка те дри 
за ен гле ску кљи жев ност и жен ске сту ди је Уни вер-
зи те та Бри тан ске Ко лум би је у Ка на ди. Уре ди ла је 
не ко ли ко ан то ло ги ја ау стра лиј ске жен ске и мул-
ти кул тур не књи жев но сти: Fe mi nist Know led ge: 

Cri ti que and Con struct и A Re a der in Fe mi nist Know
ledgе (1991), A Bi bli o graphy of Au stra lian Mul ti cul tu ral 
Wri ters (1991), Stri king Cho rds: Mul ti cul tu ral Li te rary 
In ter pre ta ti ons (1992) итд. Об ја ви ла је сту ди је Fra
ming Mar gi na lity: Mul ti cul tu ral Li te rary Stu di es (1994) 
и Ha un ted Na ti ons: The Co lo nial Di men si ons of Mul
ti cul tu ra lisms (2004). PostMul ti cul tu ral Wri ters as 
Neoco smo po li tan Me di a tors (2019).

Пре драг Ж. Ва ја гић (1973, Но ви Сад), ди пло ми-
рао је књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду, а до са да је об ја вио књи ге: Пре со вање 
сен ки (2011), Зов по лу де лог со ко ла ра – ми мо ло ги је и 
су ма тре ске (2012), Кћи Ри го ро за (2020) и, за јед но 
са Бра ни сла вом Зу ки ћем, Ку цањ у пра зно – реч ник 
мар ги на ли зма (2014) и Па ра но је ва бар ка – реч ник 
мар ги на ли за ма (2017). Жи ви у Бач кој Па лан ци.

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 II (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.

Дра го слав Де до вић (1963, Зе мун), на кон окон-
ча ног сту ди ја жур на ли сти ке у Са ра је ву, ра дио је 
као уред ник у ту злан ском „Гра фи ча ру“. Го ди не 
1992. оти шао је у Не мач ку, где је ма ги стри рао на 
ин тер ди сци пли нар ном од се ку Eu ro pa stu dien Уни-
вер зи те та у Ахе ну. Пре во ди ли ри ку и про зу са не-
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мач ког, а есе ји стич ке и књи жев не тек сто ве пи ше 
и об ја вљу је и на не мач ком је зи ку. Об ја вио је сле-
де ће књи ге пе са ма: Иза ђи мо у по ље (1988), Цир кус 
Евро па (1990), Von edlen Mördern und ge dun ge nen 
Hu ma ni sten (О пле ме ни тим уби ца ма и нај мље ним 
ху ма ни сти ма), 44 Ge dic hte/пје сме & 1 Es say/есеј 
(1997), Ka wa sa ki за Wuk ma na De do witscha (2003), 
Café Су ма тра (2005), Ди нар ски Бу да (2008), Кон
церт за кла вир и ди џе ри ду (иза бра не пе сме и нове 
пе сме, 2010), Glo ria mun di (2013), Уси ја ње (2013) и 
Уну тра шњи ис ток (2015). Пот пи сао је и из бор са-
вре ме не при че из БиХ ко ји је у Кла ген фур ту 1999. 
об ја ви ла из да вач ка ку ћа „Дра ва“. У Ау стри ји је 
књи га иза шла под на зи вом Das Kind. Die Frau. Der 
Sol dat. Die Stadt, сплит ски Fe ral Tri bu ne је исти из бор 
об ја вио под на зи вом Ева ку а ци ја, а у Бе о гра ду је 
об ја вље на под на сло вом Под при ти ском, у из да-
њу „Про све те” и „Ал те ре”. За збир ку пе са ма Café 
Су ма тра 2005. до де ље на му је го ди шња На гра да 
Дру штва пи са ца БиХ. По е зи ја му је пре во ђе на на 
не мач ки, ен гле ски, пољ ски и нор ве шки. За сту-
пљен је у не ко ли ко из бо ра бо сан ско хер це го вач ке 
по е зи је, као и у ан то ло ги ја ма срп ског пе сни штва 
20. ве ка об ја вље ним у Не мач кој и Пољ ској. Жи ви 
у Бе о гра ду.

Мир ко Де мић (1964, Гор њи Кла снић код Гли не, 
Хр ват ска), об ја вио је књи ге про зе: Ја бу ке Хе спе ри да 
(1990), Слам ка у но су (1996), Ћи ли бар, мед, оско ру
ша (2001), Апо кри фи о Фур ту ли (2003), Слу ге хи
ро ви тог лу чо но ше (2006), Мол ски акор ди (2008), 
Тре зве ња ци на пи ја ној ла ђи (2010), По(в)рат нич ки 
ре кви јем (2012), Ата ка на Ита ку (2015), Ћу та ња из 
Го ре (2016) и Пу сто ло ви не бач ког оп се на ра (2018); 
књи ге есе ја, (п)огле да и мар ги на ли ја Под отров
ним пла штом (2010) и На ни чи јој зе мљи (2016); 
књи гу пу бли ци стич ких тек сто ва Сла ђе ње гор чи
ном (2008); књи гу дра ма На ше до ма ће ства ри 
(2020). У ко а у тор ству са Бо ја ном Јо ва но ви ћем на-
пи сао је књи гу Чи та ње про ро чан ства (2011). До-
био је Ан дри ће ву на гра ду (2009), На гра ду „Де јан 
Ме да ко вић” (2011), и На гра ду „Ме ша Се ли мо вић“ 
(2017), а за до при нос раз во ју би бли о теч ко-ин-
фор ма ци о не де лат но сти и кул ту ре у Ре пу бли ци 
Ср би ји На гра ду „Ђу ра Да ни чић” за 2013. го ди ну. 
Де ло ви ро ма на, при по вет ке и есе ји пре во ђе ни 
су му на ен гле ски, не мач ки, пољ ски и укра јин ски 
је зик. Књи га при по ве да ка Мол ски акор ди пре ве-
де на је на ма ке дон ски је зик. Од 2002. до 2011. 
го ди не био је глав ни уред ник ча со пи са за књи-
жев ност Ко ра ци. Жи ви у Кра гу јев цу.

Жо зеф Жу бер (Jo seph Jo u bert; 1754, Мон ти-
њак – 1824, Па риз, Фран цу ска), фран цу ски пи сац, 
остао је по знат по све ска ма ко је је во дио од 1786. 
до смр ти. Оне су об ја вље не пост хум но, нај пре у 
фраг мен ти ма, као збир ке ми сли (у ре дак ци ји Ша-
то бри ја на, 1838, па По ла де Ре на ла, 1850). Тек 1938. 
све ске ће до би ти ин те грал но из да ње, у ре дак цији 
Ан дреа Бо ни јеа. Из бор из Све за ка на ен гле ски је 
пре вео Пол Остер (1983). Го ди не 1994. иза ћи ће 
и ру ко пи сно из да ње че ти ри Жу бе ро ве све ске, у 
ре дак ци ји Деј ви да Кин ло ха и Фи ли па Ман жоа, 
ко је ће пр ви пут ука за ти на ли ков ну ди мен зи ју ње-
го вог по ду хва та. Без об зи ра на то, Жу бер се и да нас 
пре све га по и ма као ау тор мо ра ли стич ких мак-
си ма. Де ла: Les Car nets de Jo seph Jo u bert, I–II, 1938.

Алекс Кал ди е ро (Alex Cal di e ro; 1949, Ли ко ди ја 
Еу беа, Си ци ли ја), амрич ки пе сник, со но со фер и 
пер фор мер. Од ра стао је у Њу јор ку. Жи ви и ра ди 
на Уни вер зи те ту у Про ву. До бит ник је ни за углед-
них при зна ња у Аме ри ци, за по е зи ју и умет ност 
пер фор ман са. За сту пљен је у чу ве ној ан то ло ги ји 
TextSo und Texts и у Реч нку аван гар де Ри чар да Ко-
сте ла не ца. Ау тор је ви ше де се ти на књи га по е зи је. 
Из во ђач ви ше сто ти на пер фо рр ман са. Са о сни-
вач дру штва за очу ва ње си ци ли јан ског је зи ка и 
тра ди ци је. Са ку пљач на род них умо тво ри на у 
Грч кој, Тур ској, на Си ци ли ји и Сар ди ни ји.

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.

Та ња Кра гу је вић (1946, Сен та), ди пло ми ра ла 
је и ма ги стри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, на гру пи за Оп шту књи жев ност са тео-
ри јом књи жев но сти. Об ја ви ла је пре ко два де сет 
књи га по е зи је и де вет књи га есе ји стич ких и књи-
жев но-кри тич ких тек сто ва. За сту пље на је у ви ше 
ан то ло ги ја са вре ме не срп ске по е зи је у зе мљи и 
ино стран ству. Пе сме су јој пре во ђе не на ен гле-
ски, не мач ки, шпан ски, ма ђар ски, хо ланд ски, бу-
гар ски, ма ке дон ски, сло ве нач ки, ру ски, бе ло ру-
ски и еспе ран то. Ви ше од пет на ест го ди на ба ви ла 
се из да вач ким ра дом. До бит ни ца је зна чај них 
до ма ћих при зна ња. Жи ви у Зе му ну.
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Ђор ђе Ку бу рић (1958, Бач ко Пе тро во Се ло), 
об ја вио је осам књи га пе са ма: Вр хов на тач ка 
(1988), По е ма о пра зном про сто ру (1990), Пр ља ве 
ко шти це (1992), Гра дов ник (1997), Раз глед ни це ноћ
не пти це (2002), За што во лим ви ски (2006), Blue 
Moon (2010, На гра да „Лен кин пр стен“) и Пе сме из 
дво ри шта (2016). По е зи ја му је пре ве де на на ви ше 
европ ских је зи ка. Жи ви у Су бо ти ци.

Ур су ла К. Ле Гвин (Ur su la Kro e ber Le Guin; 1929, 
Бер кли, САД – 2018, Пор тланд, САД), аме рич ка 
спи са те љи ца ро ма на, књи га за де цу и крат ких при-
ча, ве ћи ном у жан ру фан та зи је и на уч не фан та-
сти ке. Пи са ла је и по е зи ју и есе је. Од пр вог об ја-
вљи ва ња ше зде се тих их го ди на, њен рад че сто 
опи су је фу ту ри стич не или из ми шље не све то ве 
слич не на шим у по ли ти ци, при род ном окру же њу, 
уз ра сту, ре ли ги ји, сек су ал но сти и ет но гра фи ји. 
Не ко ли ко пу та је осва ја ла Хју го, Не бју ла, Ло кус 
и Свет ску на гра ду за фан та сти ку. Го ди не 2014. је 
од ли ко ва на ме да љом Na ti o nal Bo ok Award за ис-
так нут до при нос аме рич кој књи жев но сти. Де ла: 
књи ге о Зе мљо мор ју – Ча роб њак Зе мљо мор ја 
(1968), Гроб ни це Ату а на (1971), Нај да ља оба ла 
(1972), Те ха ну (1990), При че из Зе мљо мор ја (2001), 
Дру ги Ве тар (2002); Ха ин ски ци клус – Ро ка но нов 
свет (1966), Пла не та из гнан ства (1966), Град утва
ра (1967), Ле ва ру ка та ме (1969), Чо век пра зних 
ша ка (1974), Свет се ка же шу ма (1976), Че ти ри ко
ра ка до опро шта ја (1995), При ча ње (2000); оста ло 
– Не бе ски струг (1971), Два на ест че твр ти ве тра 
(1975), Ди вљи ан ђе ли (1975), Ор си ниј ске при че (1976), 
Ча пљи но око (1978), Је зик но ћи (1979), Ма ла фре на 
(1979), По че ти ште (1980), Ру жа ком па са (1982), 
Стал но се вра ћа ју ћи ку ћи (1985), Ри бар уну тра
шњег мо ра (1994), Ла ви ниа (2008).

Ива на Мак сић (1984, Кра гу је вац), пи ше пое-
зи ју, цр ти це, есе је и пре во ди са ен гле ског је зи ка. 
Об ја ви ла је књи ге по е зи је О те ло тво ри ме (2011), 
Из ван ко му ни ка ци је (2013), La mia pa u ra di es se re 
schi a va (на ита ли јан ском, 2014). По е зи ја јој је за-
сту пље на у ан то ло ги ја ма и збор ни ци ма: Ру ко пи си 
33 (2010), Ван, ту: free (2012), РЕ СТАРТ (2014), Ме ко 
тки во (2015), Ово ни је дом – пе сни ки ње о ми гра-
ци ји (2017). Уре ди ла је Збор ник по е зи је со ци јал не 
те ма ти ке До зу ба у вре ме ну (2014) и ре ги о нал ни 
збор ник со ци јал не и ан га жо ва не по е зи је РЕЗ (2016). 
Глав на је уред ни ца но ви на МА МАЦ. Као пре кар на 
он лајн про фе сор ка пре да је ен гле ски је зик хи-
ља да ма љу ди ши ром све та.

Је ле на Ма рин ков (1993, Ки кин да), ди пло ми-
ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на 
сту диј ском про гра му Срп ска књи жев ност и је зик 
са ком па ра ти сти ком. Ма стер сту ди је за вр ши ла на 
истом фа кул те ту. Тре нут но је док то ранд на мо ду-
лу Срп ска књи жев ност и сти пен ди ста Ми ни стар-
ства про све те. Об ја вљу је на уч не ра до ве, књи жев-
ну кри ти ку, по е зи ју и про зу у пе ри о ди ци. До бит-
ни ца На гра де „Ђу ра Ђу ка нов“ 2015. го ди не за 
збир ку при ча Ис пу ште не при че, На гра де „Бал у 
Еле ми ру“ за ху мо ри стич ко-са ти рич ну при чу 
2017. го ди не и пр ве на гра де на кон кур су за нај-
бо љи есеј о Ди су 2020.

Џе ралд Мар нејн (Ge rald Mur na ne; 1939, Ко-
бург, Вик то ри ја, Ау стра ли ја), ау стра лиј ски пи сац. 
Ди пло ми рао је на Уни вер зи те ту Мел бур на и дуго 
го ди на пре да вао кре а тив но пи са ње у ра зним 
обра зов ним ин сти ту ци ја ма. До бит ник је свих нај-
зна чај ни јих ау стра лиј ских на гра да за књи жев ност. 
Об ја вље на де ла: Ta ma risk Row (1974), A Li fe ti me on 
Clo uds (1976), The Pla ins (1982; срп. пре вод Рав ни це, 
Ма ли врт, Бе о град, 2020), Lan dsca pe With Lan dsca pe 
(1985), In land (1988), Vel vet Wa ters (1990), Eme rald Blue 
(1995), In vi si ble Yet En du ring Li lacs (2005), Bar ley Patch 
(2009), A Hi story of Bo oks (2012), A Mil lion Win dows 
(2014), So met hing for the Pain: A Me mo ir of the Turf 
(2015), Bor der Dis tricts (2017), Col lec ted Short Fic tion 
(2018), A Se a son on Earth (2019), Green Sha dows and 
Ot her Po ems (2019).

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.

Ми лан Ми цић (1961, Зре ња нин), док тор исто-
риј ских на у ка. Члан Дру штва књи жев ни ка Вој-
во ди не. До бит ник на гра де „Сте ван Сре мац“ за 
крат ку при чу 1999. го ди не. Пре во ђен на ру мун-
ски. Ау тор два де се так књи га из исто ри о гра фи је, 
исто риј ске есе ји сти ке, до ку мен тар не про зе и 
по е зи је. Жи ви у Но вом Са ду.

Иван ка Мо гил ска (1981), бу гар ска спи са те љи-
ца. Сту ди ра ла је по зо ри шну ре жи ју, а ди пло ми ра-
ла од но се с јав но шћу на Со фиј ском уни вер зи те ту. 
Об ја ви ла је збир ке по е зи је ДНК (2004) и Ина че 
ка за но (2010), као и ро ма не Скро ви шта (2007) и 
Из не над не ули це (2013). До бит ни ца је На гра де „Пе-
газ“ за пе снич ки пр ве нац. Жи ви у Со фи ји. 



317

Ар теа Па на јо то вић је до цент на Фа кул те ту 
за стра не је зи ке Ал фа БК уни вер зи те та. Ди пло ми-
ра ла је и док то ри ра ла са те зом „Јед но став ност, 
при род ност, сло бо да и не из ре ци вост: да о и зам 
у де лу Ур су ле Ле Гвин“ на Фи ло ло шком фа кул те-
ту у Бе о гра ду. Об ја ви ла је Ен гле скосрп ски и срп
скоен гле ски стан дард ни реч ник са гра ма ти ком 
ен гле ског је зи ка, ве ћи број на уч них ра до ва, пре-
во да и при ре ђе них из да ња и уче ство ва ла на број-
ним на уч ним кон фе рен ци ја ма у зе мљи и ино-
стран ству. Уред ни ца је ча со пи са за је зик, књи-
жев ност и кул ту ру Ре чи. Обла сти ње ног на уч ног 
ин те ре со ва ња су ан гло фо на књи жев ност, ан гло-
ки не ске кул тур не ве зе, ки не ска фи ло зо фи ја и 
пре во ђе ње.

Здрав ко Пе тро вић (1981, Бе чеј), ди пло ми-
рао је, ма ги стри рао и док то ри рао 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 вио је сту ди ју Кре а тив ни 
ха ос „Бур ле ске го спо ди на Пе ру на бо га гро ма“ (2011). 
Жи ви у Бе че ју.

Иван Потић (1972, Зајечар), историчар уме-
тно сти по вокацији, ради као виши библиотекар 
Историјског архива у Зајечару. Аутор књига прича 
Вратоломије (2003), То што је створило човека 
(2005), Још једном о невидљивом (2007), Вилењаци 
у живом блату (2010), Веселе приче о туговању 
(2013), Квадрат на црном квадрату (2015), Причо
ждер (2017) и Резултати (2019). Објавио роман 
Днев ник неутешног космонаута (2016), и књиге 
поезије Нетачни одговори на погрешна питања 
(2009), Било би лепо да празнина има облик (2012), 
Златни пресек: песме о идеалним пропорцијама 
завршене младости (2018). Приређивач и прево-
дилац рок поезије Боба Дилана, књиге Одговор 
ношен ветром (2017). Приредио две публикације 
из области архивистике.

Жар ко Ра да ко вић (1947, Но ви Сад), шко ло-
вао се у Зе му ну (основ на шко ла и гим на зи ја), Бе о-
гра ду (сту ди је свет ске књи жев но сти), Ти бин ге ну 
(сту ди је гер ма ни сти ке, исто ри је умет но сти и фи-
ло зо фи је). Ау тор ро ма на: Tübin gen (1990), По на
вља ња (са Ско том Або том, 1994), Кни фер (1994), 
Еми гра ци ја (1997), По глед (2002), Вам пи ри & Ра зум ни 
реч ник (са Ско том Або том, 2008), Страх од еми
гра ци је (2009), Кре че ње (2018) и Ка фа на (2019). Са-
ра ђи вао са умет ни ци ма Да ви дом Ал ба ха ри јем 
(Књи га о му зи ци, 2013), Ером Ми ли во је ви ћем (пер-

фор ман си Me dex, 1971; Кор ња ча, 1973; Ла бу до во 
је зе ро, 1974), Ју ли јем Кни фе ром (мо но гра фи ја Ју
ли је Кни фер, 1990) и Ни ном Попс (би бли о фил ско 
из да ње Der Bil dver lust / Гу би так сли ке, 2007). Ау тор 
је ви ше збор ни ка и ан то ло ги ја, као и из бо ра срп-
ске књи жев но сти на не мач ком је зи ку Tra gische 
Intensität Eu ro pas (2008). Уре ђи вао је не мач ки ча-
со пис за књи жев ност и умет ност Das Nac htcafé. 
Од 1990. жи ви у Кел ну.

Дра ги ња Ра ма дан ски (1953, Сен та), пи ше сту-
ди је, есе је, члан ке и при ка зе, пре во ди с ру ског, 
ма ђар ског и ен гле ског. Ма ги стри ра ла и док то-
ри ра ла на на ра тив ним стра те ги ја ма В. Ро за но ва, 
од но сно Ф. До сто јев ског. Од 1980. пра ти од ре ђе-
не ства ра о це из ру ске књи жев но сти, пре во де ћи 
и ко мен та ри шу ћи њи хо ва де ла (М. Ба шкир це ва, 
Ф. Со ло губ, В. Шклов ски, М. Цве та је ва, есе ји сти-
ка М. Еп штеј на и А. Ге ни са, пред став ни ци ру ског 
кон цеп ту а ли зма, по е зи ја Ј. Брод ског, те о риј ска 
про дук ци ја Ј. Ти ња но ва итд.). Об ја вље на сту ди ја: 
Сне шко у тро пи ма – пре во ђе ње с ли ца на на лич је 
(2011) и књи га про зе Или не (2017). Пре да је на Ка-
те дри за ру си сти ку у Но вом Са ду.

Та тја на Ро сић (1962), док то ри ла је, ма ги стри-
ра ла и ди пло ми ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ре дов на је про фе сор ка 
на Фа кул те ту за ме ди је и ко му ни ка ци је Уни верзи-
те та Син ги ду нум у Бе о гра ду, где пре да је пред ме-
те из обла сти сту ди ја кул ту ре, ро да, књи жев но сти 
и ме ди ја. На уч на је са рад ни ца на Ин сти ту ту за 
књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду и го сту ју ћа 
про фе сор ка на док тор ском про гра му Фи ло ло-
шко-умет нич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Кра-
гу јев цу. То ком ака дем ске 2016–17. го ди не би ла 
је го сту ју ћа про фе сор ка на од се ку за сла ви сти ку 
Уни вер зи те та Ми чи ген, САД. Књи жев на је те о-
ре ти чар ка и кри ти чар ка, као и ау тор ка број них 
на ци о нал них, ре ги о нал них и ме ђу на род них про-
је ка та из обла сти род не, кул тур не и ме диј ске по-
ли ти ке. Би ла је уред ни ца ре ги о нал ног ча со пи са 
за кул ту ру Са ра јев ске све ске, Bel gra de Jo ur nal of 
Me dia and Com mu ni ca ti ons, ФМК и ча со пи са Жен
ске сту ди је Цен тра за жен ске сту ди је у Бе о гра ду. 
Тре нут но се ба ви сту ди ја ма кул ту ре от по ра у 
све ту гло бал них ме ди ја као и кри тич ким сту ди-
ја ма ро да, ма ску ли ни те та и жен ског ау тор ства у 
кон тек сту тран зи ци о не пост ју го сло вен ске и бал-
кан ске кул ту ре се ћа ња. Ау тор ка је и уред ни ца 
сле де ћих књи га: Re pre sen ta tion of Gen der Mi no rity 
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Gro ups in Me dia: Ser bia, Mon te ne gro, Ma ce do nia 
(ур., 2015) (Ан ти)уто пи је те ла: ре пре зен та ци ја 
ма ску ли ни те та у са вре ме ној срп ској пр о зи (2014), 
Мит о са вр ше ној би о гра фи ји: Да ни ло Киш и фи гу ра 
пи сца у срп ској кул ту ри (2008), The ory and Po li tics 
of Gen der: the Re pre sen ta tion of Gen der Iden ti ti es in 
Li te ra tu res and Cul tu res of Bal kans and So ut he a stern 
Eu ro pe (2008), Про из вољ ност днев ни ка (1994). 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.

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 (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.

Шар ло та Спи вак (Char lot te Spi vack; 1929), ра-
ди ла је на Уни вер зи те ту Фиск у Не шви лу и Уни-
вер зи те ту Ма са чу сет са у Ам хер сту. Об ја вље на 
де ла: Early En glish Dra ma (1966), Ge or ge Chap man 
(1967), The Co medy of Evil on Sha ke spe a re’s Sta ge 
(1978), Ur su la K. Le Guin (1984), Mer lin’s Da ug hters: 
Con tem po rary Wo men Wri ters of Fan tasy (1987), Mer
lin: A Tho u sand He ro es with One Fa ce (1994), The 
Com pany of Ca me lot (1994), Ar chetypa l Re a dings of 
Me di e val Li te ra tu re (2002).

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).

Сла ђа на Ста мен ко вић (1991, Ле ско вац), аси-
стент је на Од се ку за ен гле ски је зик и књи жев ност 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ди пло-
му основ них и ма стер сту ди ја сте кла је та ко ђе 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту, где је и на ста ви ла са 
док тор ским сту ди ја ма у окви ру ко јих се ба ви са-
вре ме ном аме рич ком књи жев но шћу, пост мо дер-
ни змом и ме диј ским сту ди ја ма. Члан је Удру же ња 
за ан гло а ме рич ке сту ди је (Ser bian As so ci a tion for 
An glo-Ame ri can Stu di es). Пре да је ен гле ски је зик 
у Цен тру за је зи ке при Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. Би ла је са рад ник пор та ла Кул ти ви ши 
се, где је об ја вљи ва ла тек сто ве о кла сич ној и по-
пу лар ној кул ту ри. Жи ви и ра ди у Но вом Са ду.

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
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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.

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.

Дра га на В. То до ре сков (1975, Но ви Сад), док-
тор књи жев но сти, књи жев на кри ти чар ка и исто-
ри чар ка књи жев но сти. Об ја ви ла је књи ге: Сте ри
ји не па ро ди је – ис ку ше ња (пост)мо дер ног чи та ња 
(2009), Дан, кон текст, бр зи на ве тра (2010), Пи
са ти да ље – иза бра не кри ти ке (2012), Те ло пе сме 
(2013), Тра гом ко че ња: при сва ја ње, пре о де ва ње и 
ра сло ја ва ње ствар но сти у по е ти ци Ју ди те Шал го 
(2014), Збо гом, при ча на исти но – Огле ди о стра те
ги ја ма срп ских при по ве да ча (2015), Ју на ци на ших 
ва ро ши – Огле ди и кри ти ке о са вре ме ним срп ским 
при по ве да чи ма и њи хо вим ли ко ви ма (2017). Члан 
је Управ ног од бо ра Срп ског књи жев ног дру штва. 
Ра ди у Ма ти ци срп ској као ви ши струч ни са рад ник 
– лек си ко граф ски ре дак тор на про јек ту Срп ска 
ен ци кло пе ди ја. Жи ви у Но вом Са ду.

Ја сми на То пић (1977, Пан че во), пи ше по е зи ју, 
по вре ме но про зу, есе је и књи жев не при ка зе. 
Об ја ви ла је шест пе снич ких књи га и не ко ли ко 
при ча у раз ли чи тим књи жев ним про јек ти ма. Уре-
ђу је Ру ко пи се – Збор ник по е зи је и крат ке про зе 
мла дих с про сто ра бив ше Ју го сла ви је (Дом омла-
ди не Пан че во), а ко ор ди на тор је и уред ник пе снич-
ке еди ци је „Нај бо ља“ (Удру же ње књи жев ни ка 
Пан че ва). Пе сме су јој за сту пље не у пре гле ди ма 
и ан то ло ги ја ма са вре ме не срп ске по е зи је, и пре-
ве де не на не ко ли ко је зи ка. До бит ни ца је не ко ли-
ко ре зи ден ци јал них про гра ма за пи сце (Кул тур 
Кон такт, Ка мов ре зи ден ци ја, РОН ДО Грац, Бал-
тич ки цен тар за пи сце и пре во ди о це, Тра ду ки, 
Кремс, Re a ding Bal kans). Тре нут но ра ди као сред-

њо школ ски про фе сор и мо де ри ра књи жев ни 
про грам у Пан че ву.

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.

Дар ко Ту ше вља ко вић (1978, Зе ни ца, БиХ), 
прву при чу об ја вио је 2002. го ди не у ре ги о нал-
ној ан то ло ги ји при ре ђе ној у са рад њи с Уне ском 
и од та да об ја вљу је кра ћу и ду жу про зу у ра зним 
ча со пи си ма и ан то ло ги ја ма у зе мљи и ре ги о ну. 
Го ди не 2004. до био је На гра ду „Ла зар Ко мар чић“ 
за нај бо љу но ве лу. Из ме ђу 2010. и 2019. об ја вио 
је две збир ке при ча (Људ ске ви бра ци је, На кнад не 
исти не), као и три ро ма на (Сен ка на ше же ље, Јаз, 
Је гер мај стер). Де ла су му се на шла у ужим из бо-
ри ма за НИН-ову, Ви та ло ву и Ан дри ће ву на гра ду. 
За ро ман Јаз до био је 2017. Европ ску на гра ду за 
књи жев ност. Јаз је пре ве ден на ен гле ски, ита ли-
јан ски, бу гар ски и ал бан ски је зик. Жи ви у Бе о-
гра ду и ра ди као уред ник и пре во ди лац. Из ме ђу 
оста лих, пре вео је де ла Џи на Вул фа, Ур су ле К. Ле 
Гвин, Чај не Мје ви ла и Гре ја ма Гри на.

Ибра хим Ха џић (1944, Ро жа је, Цр на Го ра), књи-
жев ник, пе сник и ду го го ди шњи уред ник Школ-
ског про гра ма Те ле ви зи је Бе о град. Ди пло ми рао 
је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, на Од-
се ку за исто ри ју умет но сти. Пе сме су му пре во-
ђе не на ви ше стра них је зи ка. За сту пљен је у број-
ним ан то ло ги ја ма и хре сто ма ти ја ма. Уре ђи вао 
је по е зи ју у сту дент ском ли сту Сту дент школ ске 
1968/69 и у ча со пи су Мо сто ви 2001–2005. го ди не. 
Осим књи жев но шћу, ба ви се из у ча ва њем гљи ва. 
Је дан је од тро ји це осни ва ча Ми ко ло шког дру-
штва Ср би је. Штам пао је се дам књи га о гљи ва ма 
(две у ко а у тор ству са проф. др Је ле ном Ву ко је вић, 
ше фом ми ко ло шког ка би не та Би о ло шког фа кул-
те та у Бе о гра ду). Об ја вио је ви ше књи га по е зи је 
за ко је је до био не ко ли ко зна чај них књи жев них 
на гра да, а ње го во ства ра ла штво пред ста вље но 



је у збор ни ку Бо ја око ли не: збор ник о пе сни штву 
Ибра хи ма Ха џи ћа. Пре во ди по е зи ју с ру ског је-
зи ка. Жи ви у Бе о гра ду.

Дра го слав Чу пић (1978, Су бо ти ца), не ка да шњи 
при пад ник књи жев не гру пе Зо на, у окви ру чи јег 
де ло ва ња из ла зи за јед нич ка књи га по е зи је Ле
шни ци (2001). Об ја вљи вао је сво је ра до ве у књи-
жев ној пе ри о ди ци и у елек трон ском ча со пи су за 
кул ту ру, умет ност и ху ма ни сти ку Кул тур ни хе рој. 
Об ја вио је књи гу про за и да/крат ких при ча Ом фа
ли он или Пе сме бо жан ског ла кр ди ја ша (2018). До 
са да је сво је ра до ве из обла сти ви зу ал них умет-
но сти из ла гао на јед ној са мо стал ној из ло жби, и 
на број ним груп ним из ло жба ма. Жи ви у Но вом 
Са ду.

Фре де рик Џеј мсон (Fre de ric Ja me son; 1934, 
Кли вленд, САД), аме рич ки те о ре ти чар књи жев-
но сти и са вре ме не кул ту ре. У сво јим де ли ма 
осла ња се на тра ди ци ју за пад ног марк си зма, при 

том узи ма ју ћи у об зир зна чај не мо дер не као и 
тра ди ци о нал не не марк си стич ке иде је и кон цеп-
те. Ди пло ми рао је на Ха ве фор ду 1954, а док то рат 
је од бра нио на Јеј лу 1960. го ди не. Ау тор је број-
них де ла из обла сти те о ри је књи жев но сти, од 
ко јих су код нас об ја вље на Марк си зам и фор ма: 
ди ја лек тич ке те о ри је књи жев но сти XX ве ка (1974) 
и У там ни ци је зи ка: кри тич ки при каз струк ту ра
ли зма и ру ског фор ма ли зма (1978). Из обла сти те ори-
је кул ту ре нај у ти цај ни је су The Po li ti cal Un con scio us, 
Nar ra ti ve as a So ci ally Symbo lic Act (1981) и Post mo
der nism, The Cul tu ral Lo gic of La te Ca pi ta lism (1991).

Пре драг Ша по ња (1972, Но ви Сад), ди пло ми-
рао је ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пре вео је књи ге 
До рис Ле синг, Алис Ман ро, Ај рис Мер док, Фле на 
О’Бра ја на, Лу из Велш, Ми ше ла Феј бе ра... До бит ник 
је на гра де Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за 
пре вод го ди не (2007). Жи ви у Но вом Са ду.
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