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Је ле на Ан ге лов ски (1980, Пан че во) ди пло ми-
ра ла је, 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, на Ка-
те дри за срп ску књи жев ност. Ра ди ла је као би-
бли о те кар у Град ској би бли о те ци у Пан че ву, а од 
2006. до 2018. као на став ник срп ског је зи ка у 
Основ ној шко ли „Јо ван Јо ва но вић Змај“ у Пан че-
ву. Об ја ви ла је две за јед нич ке књи ге у окви ру 
гру пе за Кре а тив но пи са ње Цен тра за ства ра ла-
штво мла дих, За да ци из мар љи во сти (2000) и 
Днев ник 2000 (2001). Ви ше го ди на уре ђи ва ла је 
Збор ник по е зи је и про зе мла дих са про сто ра бив-
ше Ју го сла ви је Ру ко пи си. Од 2018. го ди не жи ви у 
Швај цар ској, у бли зи ни Ци ри ха, где пре да је ма-
тер њи је зик и кул ту ру де ци срп ског по ре кла. Кра-
ће про зне бе ле шке о сво јим ими грант ским ис ку-
стви ма об ја вљу је на бло гу ste lo va nje gla ve.com .

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 ено ви не.цо м. 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.

Де јан Ацо вић (1970, Гор њи Ми ла но вац) кла-
сич ни је фи ло лог, би бли о те кар и књи жев ни пре-
во ди лац, члан Удру же ња књи жев них пре во ди ла-
ца Ср би је. На кон по сло ва у обра зо ва њу и кул ту ри 
(Кул тур ни цен тар и Гим на зи ја у Гор њем Ми ла-
нов цу), ак тив ни је се ба ви књи жев ним пре во ђе-
њем те об ја вљу је у се риј ским и мо но граф ским 
пу бли ка ци ја ма. Пре во ди са ста ро грч ког, ла тин-
ског, фран цу ског, ен гле ског и са вре ме ног грч ког 
је зи ка.

Алек сан дра Ба ти нић (1993, Сме де рев ска 
Па лан ка), ди пло ми ра ла је на Ка те дри за срп ску 
књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти-
ма Фи ли о ло шког фа кул те та у Бе о гра ду и тре нут-
но је на ма стер сту ди ја ма. До бит ни ца је на гра да 
„Ми лу тин Бо јић“, „Ма ти ћев шал“ и „Стра жи ло во“. 
Об ја ви ла је збир ке пе са ма Ан ти ки те ра (2019) и 
Ма ло при су ство (2019).

Ха ролд Блум (Ha rold Blo om; 1930, Њу јорк, 
САД – 2019, Њу Хеј вен, САД), аме рич ки књи жев ни 
кри ти чар, ро ма но пи сац и про фе сор ху ма ни сти ке 
на Уни вер зи те ту Јејл. Од об ја вљи ва ња ње го ве 
пр ве књи ге 1959, об ја вио је ви ше од два де сет 
књи га књи жев не кри ти ке, не ко ли ко књи га о ре-
ли ги ји и ро ман. Уре дио је и на пи сао пред го во ре 
за не ко ли ко сто ти на збор ни ка тек сто ва ве за них 
за књи жев ност и фи ло зо фи ју за из да вач ку ку ћу 
„Чел си ха ус“. Ње го ве књи ге су пре ве де не на ви ше 
од че тр де сет је зи ка. У јав но сти је по знат пре све-
га као бра ни лац књи жев ног ка но на.

Је ле на Бу ди ми ро вић, ди пло ми ра ла је срп-
ски је зик и књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул-
те ту у Бе о гра ду, а ма ги стри ра ла је на Уни вер зи-
те ту Но вој Го ри ци на мо ду лу Кул тур на исто ри ја. 
Ра ди као тер ми но лог у сек то ру за пре во ђе ње 
Ми ни стар ства за европ ске ин те гра ци је. Во ди пре-
во ди лач ке ра ди о ни це за сту ден те сло ве нач ког 
је зи ка и чла но ве Дру штва Сло ве на ца „Са ва“. Њени 
књи жев ни пре во ди са сло ве нач ког укљу чу ју, из-
ме ђу оста лог, ро ман Бо штја нов лет Флор ја на 
Ли пу ша и Ин тим но Га бри е ле Баб ник. Сту дент је 
док тор ских сту ди ја на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Пол А. Ва та ла ро (Paul A. Va ta la ro), ма ги стри-
рао ен гле ски на Уни вер зи те ту Меј на, а док то ри-
рао на Њу јор шком др жав ном уни вер зи те ту у 
Бин гам то ну. Пре да је на Од се ку за ен гле ски је зик 
и књи жев ност на Ко ле џу Ме ри мак. Об ја вио сту-
дијуShelley‘s Mu sic: Fan tasy, Aut ho rity and the Ob ject 
Vo i ce (2017).
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Ни ко ла Вуј чић (1956, Ве ли ка Гра ду са, Хр ват-
ска), ди пло ми рао је књи жев ност на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду, гру па за ју го сло вен ске 
књи жев но сти и срп ско хр ват ски је зик. Об ја вио 
је књи ге пе са ма: Та јан стве ни стре лац (1980), Но
ви при ло зи за ау то би о гра фи ју (1983), Ди са ње 
(1988), Чи сти ли ште (1994), Кад сам био ма ли 
(1995), Пре по зна ва ње (2002), Звук ти ши не (2008), 
Но ви при ло зи за ау то би о гра фи ју, дру го, до пу ње-
но из да ње (2008), Ра су ти звук (2009), До кле по
глед до пи ре (2010), До кле по глед до пи ре и но ве 
пе сме (2012), Све до че ње (2014), Скри ве но сти 
(2017) и Со ба, иза бра не пе сме / The ro om, se lec ted 
Po ems (дво је зич но срп ски/ен гле ски, 2019). Пе сме 
су му пре во ђе не на ен гле ски, не мач ки, фран цу-
ски, шпан ски, швед ски, ру ски, че шки, сло вач ки, 
ја пан ски, ма ђар ски, ру мун ски, пољ ски, јер мен-
ски, сло ве нач ки, ма ке дон ски. Пре во ди са ру ског. 
До бит ник је на гра да: „Бра ћа Ми цић“, Зма је ве 
на гра де Ма ти це срп ске, Ди со ве на гра де, „Ми ро-
слав Ан тић“, „Ђу ра Јак шић“, „Бран ко Миљ ко вић“, 
„За плањ ски Ор феј“, „Кон дир Ко сов ке де вој ке“, 
„Скен дер Ку ле но вић“, „Сте ван Пе шић“, „Злат ни 
сун цо крет“ и „Са ва Мр каљ“. У из да њу Ма ти це 
срп ске, у би бли о те ци Зма је ва на гра да, об ја вљен 
је збор ник ра до ва по све ћен ње го вој по е зи ји под 
на сло вом По е зи ја Ни ко ле Вуј чи ћа (2008). Об ја-
вље не су му књи ге иза бра них пе са ма на ру мун-
ском, пољ ском, бу гар ском и ма ке дон ском је зи ку. 
Члан је Срп ског књи жев ног дру штва и Срп ског 
П.Е.Н. цен тра. Ра ди као уред ник у „Слу жбе ном гла-
сни ку“. Жи ви у Бе о гра ду.

Ања Гар ди но вач ки (1996, Но ви Сад) ап сол-
вент Од се ка за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Вла ди мир Гво зден (1972, Но ви Сад) ра ди као 
ван ред ни про фе сор на Од се ку за ком па ра тив ну 
књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду. Об ја вио је сле де ће књи ге: 
Јо ван Ду чић пу то пи сац: оглед из има го ло ги је (2003), 
Чи но ви при сва ја ња: од те о ри је ка праг ма ти ци 
тек ста (2005), Књи жев ност, кул ту ра, уто пи ја: 
огле ди (2011), Срп ска пу то пи сна кул ту ра 1914–
1940. (2011), Ni ne Ser bian Po ets/Де вет срп ских пе
сни ка (ан то ло ги ја, 2012), Књи жев ност и от пор 
(2015), Ана то ми ја ро бе: огле ди из кри ти ке по ли
тич ке еко но ми је (Са Ал па ром Ло шон цем, 2016) 
и Ком па ра тив на књи жев ност и кул ту ра – кри
тич ки увод (2019); уре дио је Пре глед ни реч ник 

ком па ра тив не књи жев но сти и кул ту ре (2011, 
за јед но са Бо ја ном Сто ја но вић Пан то вић и Ми-
о дра гом Ра до ви ћем) и при ре дио те мат По ља 
по све ћен В. Г. Зе бал ду (2011). Пре во ди са ен гле-
ског је зи ка. Жи ви у Но вом Са ду.

Не над Гру ји чић (1954, Пан че во), ди пло ми-
рао је на Од се ку за ју го сло вен ску и оп шту књи-
жев ност Фи ло зоф ског фа ку л те та у Но вом Са ду. 
Био је глав ни и од го вор ни уред ник сту дент ског 
књи жев ног ли ста То јест (1978–1980) и уред ник 
по е зи је у Гла су омла ди не 1980–1981. Об ја вио је 
пре ко три де сет књи га по е зи је, про зе, есе ја, кри-
ти ка и по ле ми ка. Пе сме су му пре во ђе не на ру-
ски, ен гле ски, не мач ки, фран цу ски, ита ли јан ски, 
шпан ски, јер мен ски, пољ ски, гру зиј ски, арап ски, 
ру мун ски, швед ски, че шки, сло вач ки, укра јин-
ски, ма ђар ски, ма ке дон ски, ру син ски и сло ве нач-
ки је зик. До бит ник је број них на гра да и при зна ња 
за свој књи жев ни рад. Жи ви у Но вом Са ду и ради 
као ди рек тор пе снич ке ин сти ту ци је Бран ко во 
ко ло у Срем ским Кар лов ци ма.

Де јан Илић (1961, Трав ник), од 1969. жи ви у 
Бе о гра ду, за вр шио је ита ли јан ски је зик и књи-
жев ност. Об ја вио сле де ће књи ге по е зи је: Фи гу ре 
(1995), У бо ји без то на (1998), Ли са бон (2001), Ду
ван ски пут (2003), Кварт (2005), Из ви кен да (2008), 
Ли ни је бе га [изабране пе сме 1995–2008] (2011), 
Ка та стар (2013) и До ли на Пли стос (2017). Ба ви 
се књи жев ним пре во ђе њем. За сво ју по е зи ју и 
пре во ђе ње по е зи је до био на гра де „Ђу ра Јак-
шић“, „Бран ко Миљ ко вић“, „Ме ша Се ли мо вић“ и 
„Ми лош Н. Ђу рић“. Жи ви у Бе о гра ду.

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), 
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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.

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.

Ли ди ја Дим ков ска (1971, Ско пље), пе сни ки-
ња, про зна спи са те љи ца и пре во ди тељ ка, док то-
ри ра ла је ру мун ску књи жев ност на Уни вер зи те ту 
у Бу ку ре шту, где је не ко ли ко го ди на и ра ди ла 
као лек тор ка за ма ке дон ски је зик и књи жев ност. 
Пре да ва ла је свет ску књи жев ност на Уни вер зи-
те ту у Но вој Го ри ци, а са да жи ви као сло бод ни 
умет ник и пре во ди тељ ка сло ве нач ке и ру мун ске 
књи жев но сти у Љу бља ни. Об ја ви ла је шест пе-
снич ких збир ки. До бит ни ца је не мач ке на гра де 
за по е зи ју „Ху берт Бур да“ и ру мун ских пе снич ких 
на гра да „По е сис“ и „То дор Ар ге зи“. Ње ни ро ма-
ни Скри ве на ка ме ра (2004) и Ре зер вни жи вот 

(2012) до би ли су на гра ду Дру штва пи са ца Ма ке-
до ни је за нај бо ље про зне књи ге, а Ре зер вни жи вот 
и на гра ду за књи жев ност Европ ске уни је (2013). 
Об ја ви ла је и ро ман Ноуи (2016).

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.

Фи лип Жа ко те (Phi lip pe Jac cot tet; 1925, Му-
дон, Швај цар ска), сту ди рао је у Ло за ни, по том у 
пе ри о ду 1946–1952 жи ви у Па ри зу. На кон то га, 
го ди не 1953, са су пру гом сли кар ком Ан-Ма ри 
Хе слер и дво је де це, се ли се у ме ста шце Гри њан 
(ре ги ја Дром, у Про ван си) у вре ме кад му из ла зи 
дру га, а пр ва зна чај на, збир ка Ку ку ви ја и дру ге 
пе сме. Иа ко у кон так ту с фран цу ским пе сни ци ма 
као што су Понж, Бон фоа, Бу ше, Ди пен, не ће се 
укљу чи ти у књи жев ни жи вот Па ри за, оча ран 
све тло сним пре де ли ма Гри ња на, оста ће та мо 
све до да нас, већ ви ше од по ла ве ка. Пе сник је 
„ме ста“ и „ста но ва ња“ у све ту. Збир ке пе са ма: 
Ку ку ви ја и дру ге пе сме (1953), Не ук (1958), Ла хо ри 
(1967), књи га иза бра них пе са ма По е зи ја 1946–
1967 (1971) с пред го во ром Жа на Ста ро бин ског, У 
зим ској све тло сти (1977), Ми сли под обла ци ма 
(1983). Ау тор је број них књи га по ет ских про за 
(че сто „про ша ра них“ сти хо ви ма): Шет ња под др
ве ћем (1957), Еле мен ти јед ног сна (1961), Та ма 
(1961), Пре де ли Гри ња на (1964), Пре де ли са од сут
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ним фи гу ра ма (1970), Кроз воћ њак (1975), Зе ле на 
све ска (1990), По сле мно го го ди на (1994), Па ипак 
(2001), Бе ле шке из ја ру ге (2001), Бо ја зе мље (2009); 
као и два по ет ска днев ни ка, Ра се ја ва ње [1954–
1979] (1984) и Дру го ра се ја ва ње [1980–1994] (1996). 
Пре во ди лац Ма на, Му зи ла, Хел дер ли на, Рил кеа, 
Гон го ре, Хо ме ра, Ун га ре ти ја, Ле о пар ди ја...

Ан ђел ко За бла ћан ски (1959, Глу шци), пи ше 
по е зи ју, афо ри зме и крат ке при че. До сад је об ја-
вио де вет књи га. Пре во ђен је на ру ски, бе ло ру-
ски, ен гле ски, бу гар ски и ма ке дон ски је зик. Пре-
во ди по е зи ју с ру ског је зи ка. На гра ђи ван је за 
по е зи ју у Ру си ји, а за крат ку при чу у Ср би ји. По-
кре тач је и глав ни уред ник ча со пи са за књи жев-
ност Су шти на по е ти ке. Члан је Удру же ња књи-
жев ни ка Ср би је. Жи ви и ства ра у Глу шци ма.

Лен ка За бр дац (1996, Но ви Сад), ап сол вент 
Од се ка за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду.

Де јан Илић (1961, Трав ник), од 1969. жи ви у 
Бе о гра ду, за вр шио је ита ли јан ски је зик и књи-
жев ност. Об ја вио сле де ће књи ге по е зи је: Фи гу ре 
(1995), У бо ји без то на (1998), Ли са бон (2001), Ду
ван ски пут (2003), Кварт (2005), Из ви кен да 
(2008), Ли ни је бе га [изабране пе сме 1995–2008] 
(2011), Ка та стар (2013) и До ли на Пли стос (2017). 
Ба ви се књи жев ним пре во ђе њем. За сво ју по е-
зи ју и пре во ђе ње по е зи је до био на гра де „Ђу ра 
Јак шић“, „Бран ко Миљ ко вић“, „Ме ша Се ли мо вић“ 
и „Ми лош Н. Ђу рић“.

Да ни је ла Јо ва но вић (1975, Ша бац), ди пло-
ми ра ла је на Оде ље њу за исто ри ју Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Бе о гра ду. Об ја вљен јој је ро ман Ва
тра (2008); исто риј ска сту ди ја Ро ми у Је вреј ском 
ло го ру Зе мун 1941–1942 (2012); збир ка по е зи је Ред 
ово га, ред оно га (2018) и књи ге пре во да: Афро а
ме рич ка по е зи ја, из бор и пре вод (2015); Бра јан 
Хен ри, Ка ран тин (2010); Енес Ха ли ло вић, Le a ves 
on Wa ter (2009). Жи ви у Бе о гра ду.

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.

Џејн Ке њон (Ja ne Kanyon; 1947, Ен Ар бор, Ми-
чи ген, САД – 1995, Вил мот, Њу Хемп шир, САД), у 
род ном гра ду за вр ши ла је основ не и пост ди плом-
ске сту ди је. То ком сту ди ја упо зна ла је аме рич ког 
пе сни ка До налд Хо ла ко ји јој је био пре да вач на 
фа кул те ту. На кон уда је за ње га се ле се на фар му 
у Њу Хемп ши ру где је про ве ла оста так жи во та. 
Об ја ви ла је че ти ри збир ке по е зи је и збир ку по-
е зи је Ане Ах ма то ве ко ју је пре ве ла на ен гле ски 
је зик. Пост хум но је об ја вље на још јед на збир ка 
ње не по е зи ја као и књи га есе ја и чла на ка ко је је 
об ја вљи ва ла у ча со пи си ма. Об ја вље не књи ге: 
From Ro om to Ro om (1978), The Bo at of Qu i et Ho urs 
(1986), Let Eve ning Co me (1990), Con stan ce, (1993), 
Ot her wi se: New and Se lec ted Po ems (1996), A Hun
dred Whi te Daf o dils (1999), Twenty Po ems of An na 
Ak hma to va (1985).

Бо ја на Ко ва че вић Пе тро вић (1971, Зре ња-
нин), ди пло ми ра ла је, ма ги стри ра ла и док то ри-
ра ла шпан ски је зик и хи спан ске књи жев но сти 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ра ди као 
аси стент ки ња на Од се ку за ро ма ни сти ку Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пре ве ла је де-
ла Кар ло са Фу ен те са, Еду ар да Мен до се, Ер не ста 
Са ба та, Ма ри ја Вар га са Љо се, Сое Вал дес... као 
и пет на е стак по зо ри шних ко ма да и ве ли ки број 
фил мо ва хо ли вуд ске про дук ци је. Ода бра ла је, 
при ре ди ла и ве ћим де лом пре ве ла дво том ну 
ан то ло ги ју хи спа но а ме рич ке при че Ве чи та смрт 
од љу ба ви ја ча (2011, 2012), ко јом је об у хва ће но 
пе де сет пи са ца Ју жне и Сред ње Аме ри ке. Члан 
је Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Срби је. 
Жи ви у Но вом Са ду.

Ан дри ја Ла врек (1964, Но ви Сад), пи ше члан-
ке, при че, при по вет ке. Пре во ди са свих ру ских 
(ро сиј ски, укра јин ски, бе ло ру ски, ру син ски, ста-
ро ру ски) и са пољ ског је зи ка. До са да је об ја вио 
38 књи га пре во да (Бул га ков, Вој но вич, За мја тин, 
Гро сман, Зи но вјев, Ли ха чов, Со ло вјов, Ло мо но-
сов, Ен ци кло пе ди ја књи жев них ју на ка... све као 
Ан дриј Ла врик) и збир ку при ча Пре па ри ра ње 
исто ри је (2008). Жи ви у Но вом Са ду.

Бо рис Ла зић (1967, Па риз, Фран цу ска), док тор 
сла ви сти ке. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку, 
пре во ди са фран цу ског, ен гле ског као и на фран-
цу ски. Књи ге пе са ма – По ср ну ће (1994), Оке а ни ја 
(1997), За пис о бес кра ју (са Го ра ном Сто ја но ви ћем, 
1999), Псал ми ино вер ног (2002), Пе сме лу та ња и 
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се те (2008), Ор феј на ли ме су (2012), Ка пи сла сти 
(2013), Ка нон ске пе сме (2016) и Уну тар њи пеј заж 
(2019); књи ге пу то пи сне про зе и есе ја – Бе ле шке 
о Ар ка ди ји (2000), Тур ски ди ван (2005); Врт за то
че ни ка – упо ред не сту ди је из де ве те умет но сти 
(2010); ро ма ни – Гу би ли ште (2007), Панк уми ре 
(2013). При ре дио и пре вео ан то ло ги ју по е зи је 
ста ро га Мек си ка Леп ти ри од оп си ди ја на и жа да 
(2010; 2016). Као сла ви ста, пре да вао je на фран-
цу ским Уни вер зи те ти ма Лил 3, Па риз-4 Сор бо на, 
Инал ко, а да нас ра ди као лек тор срп ског је зи ка 
и књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Екс ан Про ван-
су. При ре дио и пре вео на фран цу ски Ње го ше ву 
Лу чу ми кро ко зма (P. P. Nje goš, La lu miè re du mic ro
co sme. 2000; 2002; 2010) и Гор ски ви је нац (P. P. Nje-
goš, Les la u ri ers de la Mon tag ne, 2018); ан то ло ги ју 
са вре ме не срп ске по е зи је Ant ho lo gie de la poésie 
ser be con tem po ra i ne (2010) као и ан то ло ги ју срп ске 
сред њо ве ков не по е зи је Аnthologie de la poésie 
ser be médiéva le (2011). Жи ви у Ни ци.

Да во рин Лен ко (1984, Сло вењ Гра дец, Сло-
ве ни ја), сло ве нач ки пи сац и му зич ки кри ти чар. 
Ди пло ми рао је ком па ра тив ну књи жев ност на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Љу бља ни. 
Об ја вио је сле де ће књи ге: Te le sa v te mi (ро ман, 
2013), Po sto po ma za puš ča ti Mi san tro po lis (крат ка 
про за, 2016), Be la pri tli kav ka (ро ман, 2018) и Psi ho
porn (крат ка про за, 2020). До бит ник је ви ше при-
зна ња за сво је ства ра ла штво, из ме ђу оста лих 
Керст ни ко ве на гра де и На гра де „Kri tiš ko si to“. 

Сил вер Ло трин гер (Sylvère Lo trin ger; 1938, 
Па риз, Фран цу ска), књи жев ни кри ти чар и те о-
ре ти чар кул ту ре. Нај по зна ти ји је по син те ти зо-
ва њу фран цу ске те о ри је, као уред ник не за ви сне 
из да вач ке ку ће Se mi o text(e), с аме рич ким књи-
жев ним, кул тур ним и ар хи тек тон ским аван гард-
ним по кре ти ма, као и по ту ма че њи ма фран цу ске 
те о ри је у кон тек сту 21. ве ка. Тре нут но ра ди као 
про фе сор еме ри тус на Уни вер зи те ту Ко лум би ја. 
За јед но с По лом Ви ри ли ом на пи сао је: Cre pu scu lar 
Dawn (2002) и The Ac ci dent of Art (2005), а са Жа ном 
Бо дри ја ром For get Fo u ca ult (1986), Ou bli er Ar taud 
(2005) и The Con spi racy of Art (2005).

Ан дриј Љуб ка (Ан дрій Любка; 1987, Ри га, Ле-
то ни ја), укра јин ски про зни пи сац, пе сник, пре-
во ди лац и есе ји ста. Ду го је жи вео у Ви но гра до ву, 
да нас жи ви у Ужго ро ду. Ау тор књи га по е зи је Осам 
ме се ци ши зо фре ни је (2007), Те ро ри зам: упут ство 

за упо тре бу (2008) и Че тр де сет до ла ра плус на
пој ни ца (2012); ро ма на Кар бид (2015) и Твој по глед, 
Ћо Ћо сан (2018); збир ки при ча Ки лер (2012), Со ба 
за ту гу (2016) и Са у да де (2017), и збир ке есе ја Спа
ва ти са же на ма (2014). Пре вео је не ко ли ко књи га 
са пољ ског, а са срп ског ро ма не Ко мо Ср ђа на Ва-
ља ре ви ћа, Фа ма о би ци кли сти ма Све ти сла ва Ба-
са ре, Кон церт Му ха ре ма Ба зду ља, Отац Ми љен-
ка Јер го ви ћа. До бит ник је ви ше укра јин ских и 
ме ђу на род них књи жев них при зна ња и је дан од 
уред ни ка не ко ли ко укра јин ских и ме ђу на род них 
фе сти ва ла по е зи је. Пре во ђен је на ен гле ски, не-
мач ки, пор ту гал ски, срп ски, ру ски, бе ло ру ски, 
че шки и пољ ски је зик.

Мир ко Ма га ра ше вић (1946, Бе о град), пе сник, 
есе ји ста, књи жев ни кри ти чар, пу то пи сац и уред-
ник. Об ја вио је књи ге пе са ма: По го ци за вуч је и 
дру ге очи (1969), По вор ке тро у гла 1999 (1971), Сен ке 
бе смрт но сти (1975), Сјај Ва ви ло на (1980), За го не ти 
веч но сти (1984), Вар ва ри ја (1988), Гла со ви Ко со ва 
(1990), Стре ле Еро со ве (1995), Дан те у па клу 
(1999), Мол бе ник Све тог Са ве (1999), Наш вр ли, до
ма ћи свет (2006), Све то сав ски ка лем (2007), Сјај 
Ва ви ло на и ко мен та ри (2009), Пев си ре на (2018); 
књи ге про зе: При зи ва ње сен ки (2014), До си те јев 
ход – књи га пе са ма по све ће на До си те ју Об ра до
ви ћу (2015), Оде и по ку де (2016), Бе о град ске ба ште 
(2019); књи ге есе ја: Зна ци ду ха под не бља (1979), 
Ха дри јан, Мар ге ри те Јур се нар (1988), Све тло сти 
књи жев но сти (1991), Пе сник До си теј (1992), Пе
сничко пам ће ње (1993), Дух и дах Бе о гра да (2007), 
Европ ски пе сни ци (2010), Јо ван Хри стић, из бли за 
– пор трет књи жев ног при ја тељ ства (2010), Тур
ска пи сма – пу то пи си (2012), Срп ска кри тич ка 
по е зи ја (2013), Тра гом Цр њан ског (2014), И но ва 
тур ска пи сма – пу то пи си (2015), Чи ја је исти на? 
(2017), Пе снич ки свет Езре Па ун да (2019). По кре-
тач гру пе књи жев них кри ти ча ра, ин те лек ту а ла ца 
и пи са ца око удру же ња „Иси до ра Се ку лић” (осно-
ва ног 1995) ко је одр жа ва го ди шње књи жев но- 
-на уч не ску по ве „Иси до ри ни да ни“ у за јед ни ци са 
Ко лар че вом за ду жби ном. Глав ни уред ник и осни-
вач ча со пи са „Иси до ри ја на”. Жи ви у Бе о гра ду.

Кејт Ма корд (Ka te Mac Cord), ди пло ми ра ла 
ан тро по ло ги ју на Пит сбур шком уни вер зи те ту, 
ма ги стри ра ла сту ди је људ ске ево лу ци је на Кем-
бри џу, а док то ри ра ла исто ри ју и фи ло зо фи ју 
на у ке на Др жав ном уни вер зи те ту Ари зо не.
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Џејн Меј ншајн (Ja ne Ma i en schein, 1950, Те не-
си, САД), про фе сор ка и ди рек тор ка Цен тра за био-
ло ги ју и дру штво на Др жав ном уни вер зи те ту Ари-
зо не. Ди пло ми ра ла је на Јеј лу, а док то ри ра ла на 
Уни вер зи те ту Ин ди ја не.

Ма ја Ми ја и ло вић (1995, Ша бац), ап сол вент 
Од се ка за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду. То ком све че ти ри го ди не сту ди ра ња 
би ла је члан Сту дент ског пар ла мен та и во лон ти-
ра ла у мно гим сту дент ским де ша ва њи ма. 

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.

Ана Ми лош (1992, Бе о град), до бит ни ца је На-
гра де „Ми о драг Бо ри са вље вић“ (2016) за нај бо љу 
крат ку при чу и На гра де „Ђу ра Ђу ка нов“ за нај бо-
љу збир ку крат ких при ча. Збир ку при по ве да ка 
Крај рас пу ста об ја ви ла је 2019. го ди не. Жи ви у 
Бе о гра ду.

Са ња Ми ла ши но вић (1997, Срем ска Ми тро-
ви ца), ап сол вент Од се ка за ро ма ни сти ку Фи ло зоф-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Aња Ми тић (1998, Но ви Сад), ди пло ми ра ла је 
на Од се ку за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Но вом Са ду 2020. го ди не. Во лон тер при 
Фран цу ском ин сти ту ту у Но вом Са ду. Пре во ди-
лац за Le mon de di plo ma ti que у из да њу Не дељ ни ка.

Јо ван Ни ко лић (1955, Бе о град), пи ше ли ри ку, 
про зу и по зо ри шне ко ма де, тек сто ве за филм ску 
му зи ку и ли бре та. Об ја вио је сле де ће збир ке пе-
са ма: Гост ни от ку да (1982), Ђур ђев дан (1987), 
Не ћу да се ро дим (1991), Очи по кој ног јаг ње та (1993), 
Те ло и око ли на (1994), Ма ле ноћ не пе сме (1998) 
Хо тел Ни ка ра гва (по ет ска про за, 2017) и Сен ке 
без по ре кла – иза бра не пе сме (2018). На не мач ком 
су му об ја вље не сле де ће књи ге: Zim mer mit Rad 
(пе сме и про за, 2004; Со ба са точ ком, из да ње 
на срп ском је зи ку, 2011) и We is ser Ra be, schwar zes 
Lamm/ Цр на вра на, бе ло јаг ње (про за, 2006). Од 
1999. жи ви у Кел ну, где ра ди за јед но удру же ње 
ко је се ба ви ин те гра ци јом ром ске де це у не мач ко 
дру штво. У Ср би ји је на гра ђи ван за свој књи жев ни 
рад, а у не мач ком го вор ном под руч ју му је до де-
ље но не ко ли ко књи жев них на гра да и сти пен ди ја.

Ма ри ја на Ни ко лић (1996, Ша бац), ап сол вент 
Од се ка за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ка та ри на Пан то вић (1994, Бе о град), основ-
не и ма стер ака дем ске сту ди је за вр ши ла је на Од-
се ку за ком па ра тив ну књи жев ност са те о ри јом 
књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду, где је тре нут но на док-
тор ским сту ди ја ма. Пи ше и об ја вљу је књи жев ну 
кри ти ку, есе ји сти ку, на уч не ра до ве и по е зи ју у 
пе ри о ди ци и на уч ним збор ни ци ма. Уну тра шње 
не вре ме (2019) ње на је пр ва пе снич ка збир ка. За 
сво ју по е зи ју, на уч ни рад и успех то ком сту ди ја 
до би ла је број не на гра де. Члан је уред нич ког од-
бо ра из да вач ке ку ће Тре ћи трг. Жи ви у Бе о гра ду.

Си мо на Пе ро вић (1998, Под го ри ца), ап сол вент 
Од се ка за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Един По брић, ре дов ни про фе сор на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Са ра је ву. Под-
руч је струч ног и на уч ног ин те ре со ва ња ета бли ра 
се кроз са вре ме не књи жев не те о ри је, се ми о ти-
ку, ин тер се ми о тич ко пре во ђе ње, те о ри је кул ту-
ре, исто ри ју књи жев но сти/ком па ра ти ви сти ку, 
те о ри је умет но сти. На Од сје ку за ком па ра тив ну 
књи жев ност пре да је пред ме те: Те о ри ја кул ту ре 
и умјет но сти 1 и 2, Про стор и ври је ме у књи жев-
но сти 1 и 2, Есе ји сти ка, По е ти ка ро ма на, Ико нич ко 
при по ви је да ње. На Од сје ци ма за дра ма тур ги ју, 
глу му и про дук ци ју Ака де ми је сцен ских умјет но-
сти у Са ра је ву пре да је пред ме те Осно ви те о ри је 
умјет но сти 1 и 2. Ау тор је че ти ри на уч не књи ге: 
Ври је ме у ро ма ну : од ре а ли зма до пост мо дер не 
(2006), Уни вер зум сим па ти је : од слу ча ја до ну жно
сти : књи жев ни и књи жев ноте о риј ски дис курс 
Ум бер та Ека (2010), При ча и иде о ло ги ја : се ми о ти
ка књи жев но сти (2016), Ро ман и ма ни ри зми мо дер
не : знак и зна ње (2018). Об ја вио је око че тр де се-
так на уч них и струч них ра до ва у ча со пи си ма у 
зе мљи и ино стран ству. Био је члан PEN цен тра 
БиХ и ујед но пред сед ник Скуп шти не у пе ри о ду 
2014–2017. го ди не, те глав ни уред ник ча со пи са 
за књи жев ну и умет нич ку кри ти ку Но ви из раз у 
истом пе ри о ду. Жи ви и ра ди у Са ра је ву.

Ан ге ли на По по вић (1996, Ша бац), ап сол вент 
Од се ка за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду.
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Бор ја на Про шев Оли вер (1962, За греб), на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Ско пљу 
1985. го ди не ди пло ми ра ла је оп шту и ком па ра-
тив ну књи жев ност, а док то ри ра ла је 2009. на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Све у чи ли шта у За гре бу 
на те му „Ег зил у ма ке дон ској књи жев но сти“. На-
кон ди пло ме ра ди ла је као хо но рар на су рад ни-
ца на Тре ћем про гра му Ма ке дон ског ра ди ја те у 
Ре дак ци ји за кул ту ру и умет ност Ма ке дон ске 
ра дио-те ле ви зи је. Од 1986. го ди не ра ди као виша 
лек тор ка на Ка те дри за ма ке дон 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. Ба ви се књи жев но те о риј ским и лин гви-
стич ким хр ват ско-ма ке дон ским ком па ра ти стич-
ким те ма ма. С ко ле ги цом Ди ја ном Влат ко вић на-
пи са ла је пр ви ве ли ки дво је зич ни хр ват ско-ма-
ке дон ски об ја снид бе ни рјеч ник, ко ји је 2015. 
об ја ви ла Ма ти ца Ма ке до на ца у Хр ват ској. Ба ви се 
књи жев ним и знан стве ним при је во дом с хр ват ског 
и ма ке дон ског је зи ка као по ла зи шним и циљ ним.

Је ле на Ра до ва но вић (1972, Бор), ди пло ми ра ла 
на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду. Жи ви у Не мач кој од 2002. го ди не и 
ба ви се пре во ди ла штвом и пре да ва њем је зи ка 
од ра сли ма на ин сти ту ти ма за уче ње стра них је-
зи ка. Об ја вље не књи ге по е зи је: По вре ме ни пре
ки ди са зу ја њем (2000), Сит не из ну три це (2002), 
Џи бра (2006) и Отво ре ни пре ло ми (2012).

Ива на Ро гар (1978, За греб), ди пло ми ра ла је 
ком па ра тив ну књи жев ност и ен гле ски је зик и књи-
жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, 
где је упи са ла пост ди плом ске сту ди је из ком па-
ра тив не књи жев но сти. Уред ни ца је у ча со пи си ма 
Qu o rum и Фан том сло бо де, Li bra Li be ra, те у изда-
вач кој ку ћи „Du ri e ux“. Уре ди ла је ви ше ча со пи-
сних те ма та из под руч ја књи жев не те о ри је и са-
вре ме не књи жев но сти. Об ја ви ла је две збир ке 
при ча Там но огле да ло (2014) и Ту ма че ње сно ва 
(2016, На гра да „Јан ко По лић Ка мов“), као и ро ман 
Град, пе пео (2020). Пре во ди с ен гле ског је зи ка. 
Жи ви у За гре бу.

Жар ка Свир 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 Фило-
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).

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.

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).

Џорџ Стај нер (Ge or ge Ste i ner; 1929, Па риз, 
Фран цу ска – 2020, Кем бриџ, Ве ли ка Бри та ни ја), 
го ди не 1940. се са по ро ди цом пре се лио у САД. 
Шко ло вао се у Па ри зу и Њу јор ку, а сту ди рао је 
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у Чи ка гу, за тим на Хар вар ду и Окс фор ду. Ра дио 
је на Прин сто ну и Кем бри џу, а за тим је пре да вао 
ен гле ску и ком па ра тив ну књи жев ност на Же нев-
ском уни вер зи те ту, ком па ра тив ну књи жев ност 
на Окс фор ду и по е зи ју на Хар вар ду. На пи сао је 
Tol stoy or Do sto evsky  (1958), The De ath of Tra
gedy (1961), In Blu e be ard’s Ca stle: So me No tes To wards 
the Re de fi ni tion of Cul tu re (1971), Af ter Ba bel (1975), 
The Por ta ge to San Cri sto bal of AH (1981), Pro ofs and 
Three Pa ra bles (1992), Er ra ta: an Exa mi ned Li fe 
(1997), Gram mars of Cre a tion (2001) и мно га дру га 
де ла ко ја укљу чу ју есе је, сту ди је, мо но гра фи је, 
али и по е зи ју и про зу.

Кри сти на Сто ја но вић (1997, Би је љи на), ап-
сол вент Од се ка за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ми ро љуб То до ро вић (1940, Ско пље), осни вач 
је и те о ре ти чар срп ског (ју го сло вен ског) нео а ван-
гард ног ства ра лач ког по кре та сиг на ли зам. Ди-
пло ми рао је на Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Ра дио је као но ви нар, про фе сор у сред њој шко ли, 
се кре тар ре дак ци је, уред ник ча со пи са и са вет ник 
за ме ђу ре пу блич ку и ме ђу на род ну кул тур ну са-
рад њу у Ми ни стар ству кул ту ре Ре пу бли ке Ср бије. 
Го ди не 1982. оти шао је у пен зи ју и у пот пу но сти 
се по све тио књи жев ном и умет нич ком ра ду. По-
е зи ја, есе ји и ин тер ме ди јал ни ра до ви Ми ро љу ба 
То до ро ви ћа об ја вљи ва ни су на ви ше је зи ка у анто-
ло ги ја ма, збор ни ци ма, ка та ло зи ма, ли сто ви ма, 

ча со пи си ма и ин тер нет пор та ли ма у Евро пи, 
Се вер ној и Ју жној Аме ри ци, Ау стра ли ји, Ју жној 
Ко ре ји и Ја па ну. Као умет ник, имао је че тр на ест 
са мо стал них из ло жби и из ла гао је на пре ко шест 
сто ти на ко лек тив них ме ђу на род них из ло жби 
цр те жа, ко ла жа, ви зу ел не по е зи је, мејл-ар та и 
кон цеп ту ал не умет но сти. Об ја вио је пре ко пе-
де сет књи га по е зи је и још че тр де се так књи га 
про зе, есе ја, по ле ми ка и др. До бит ник је ви ше 
на гра да и при зна ња за свој рад, из ме ђу оста лог 
„Па вле Мар ко вић Ада мов“, „Оскар Да ви чо“, „То дор 
Ма ној ло вић“, Ву ко ве на гра де, На гра де Ву ко ве 
за ду жби не, По ве ље за жи вот но де ло Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је и дру гих.

Ксе ни ја Укро пи на (1997, Но ви Сад), ап сол вент 
Од се ка за ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Дрaгослав Ха џи Тан чић (1938, Ле ско вац), за-
вр шио је Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду. Об ја вио 
је сле де ће књи ге при ча: Тај на цр ног лу ка (1992), 
Смр то но сне и дру го ли ке при че (1995), Грч ко сло во 
(1999), Ма сти ло но ве уче но сти (2006), У сла ву ла
жног све до че ња (2006), Пле сач тан га у остав ци 
(2009), Из до њег све та љу ба ви (2012), Тр пље ње 
при че (2016), Тра га ње за цр ном ку ти јом сна (ко
нач не вер зи је и но ве при че) (2017), До га ђај у бо та
нич кој ба шти (2018), Мо је ср це пле ше на ве тру 
(2019). Жи ви у Бе о гра ду.


