KO JE KO
Јелена Ангеловски (1980, Панчево) дипломи
рала је, магистрирала и докторирала на Филоло
шком факултету Универзитета у Београду, на Ка
тедри за српску књижевност. Радила је као би
блиотекар у Градској библиотеци у Панчеву, а од
2006. до 2018. као нас тавник српског језика у
Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Панче
ву. Објавила је две заједничке књиге у оквиру
групе за Креативно писање Центра за стварала
штво младих, Задаци из марљивости (2000) и
Дневник 2000 (2001). Више година уређивала је
Зборник поезије и прозе младих са простора бив
ше Југославије Рукописи. Од 2018. године живи у
Швајцарској, у близини Цириха, где предаје ма
терњи језик и културу деци српског порекла. Кра
ће прозне белешке о својим имигрантским иску
ствима објављује на блогу stelovanjeglave.com.
Владимир Арсенић (1972, Београд), маги
стрирао компаративну књижевност на Телавив
ском универзитет у. Био је редовни је критичар
интернет портала е-новине.цом. Писао за Трећи
програм ХРТ-а, booksa.hr, proletter.me, Quorum,
Бетон, Пешчаник, versopolis.com. Објавио је књи
гу књижевних критика Етике приповедања (2019).
Текс тови су му превођени на словеначки и ал
бански. Преводи са енглеског и хебрејског. Са
Срђаном Срдићем води Радионицу креативног
писања у Тополској 18 и издавачк у кућу „Парти
занска књига“. С пријатељима уређује књижевни
часопис Улазница који излази у Зрењанину.
Дејан Ацовић (1970, Горњи Милановац) кла
сични је филолог, библиотекар и књижевни пре
водилац, члан Удружења књижевних преводила
ца Србије. Након послова у образовању и култури
(Култ урни центар и Гимназија у Горњем Мила
новцу), ак тивније се бави књижевним превође
њем те објављује у серијским и монографским
публикацијама. Преводи са старогрчког, латин
ског, француског, енглеског и савременог грчког
језика.

Александра Батинић (1993, Смедеревска
Паланка), дипломирала је на Катедри за српску
књижевност са јужнословенским књижевности
ма Филиолошког фак ултета у Београду и тренут
но је на мастер студијама. Добитница је награда
„Милутин Бојић“, „Матићев шал“ и „Стражилово“.
Објавила је збирке песама Антикитера (2019) и
Мало присуство (2019).
Харолд Блум (Harold Bloom; 1930, Њујорк,
САД – 2019, Њу Хејвен, САД), амерички књижевни
критичар, романописац и професор хуманистике
на Универзитет у Јејл. Од објављивања његове
прве књиге 1959, објавио је више од двадесет
књига књижевне критике, неколико књига о ре
лигији и роман. Уредио је и написао предговоре
за неколико стотина зборника текстова везаних
за књижевност и филозофију за издавачк у кућу
„Челси хаус“. Његове књиге су преведене на више
од четрдесет језика. У јавности је познат пре све
га као бранилац књижевног канона.
Јелена Будимировић, дипломирала је срп
ски језик и књижевност на Филолошком фак ул
тет у у Београду, а магистрирала је на Универзи
тет у Новој Горици на модулу Култ урна историја.
Ради као терминолог у сек тору за превођење
Министарства за европске интеграције. Води пре
водилачке радионице за студенте словеначког
језика и чланове Друштва Словенаца „Сава“. Њени
књижевни преводи са словеначког укључују, из
међу осталог, роман Боштјанов лет Флорјана
Липуша и Интимно Габриеле Бабник. Студент је
док торских студија на Филолошком фак ултет у
Универзитета у Београду.
Пол А. Ваталаро (Paul A. Vatalaro), магистри
рао енглески на Универзитет у Мејна, а доктори
рао на Њујоршком државном универзитет у у
Бингамтону. Предаје на Одсек у за енглески језик
и књижевност на Колеџу Меримак. Објавио студијуShelley‘s Music: Fantasy, Authority and the Object
Voice (2017).
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Никола Вујчић (1956, Велика Градуса, Хрват
ска), дипломирао је књижевност на Филолошком
фак ултет у у Београду, група за југос ловенске
књижевнос ти и српскохрватски језик. Објавио
је књиге песама: Тајанствени стрелац (1980), Но
ви прилози за аутобиографију (1983), Дисање
(1988), Чистилиште (1994), Кад сам био мали
(1995), Препознавање (2002), Звук тишине (2008),
Нови прилози за аутобиографију, друго, допуње
но издање (2008), Расути звук (2009), Док ле по
глед допире (2010), Док ле поглед допире и нове
песме (2012), Сведочење (2014), Скривености
(2017) и Соба, изабране песме / The room, selected
Poems (двојезично српски/енглески, 2019). Песме
су му превођене на енглески, немачки, францу
ски, шпански, шведски, руски, чешки, словачки,
јапански, мађарски, румунски, пољски, јермен
ски, словеначки, македонски. Преводи са руског.
Добитник је награда: „Браћа Мицић“, Змајеве
награде Матице српске, Дисове награде, „Миро
слав Антић“, „Ђура Јакшић“, „Бранко Миљковић“,
„Заплањски Орфеј“, „Кондир Косовке девојке“,
„Скендер Куленовић“, „Стеван Пешић“, „Златни
сунцокрет“ и „Сава Мркаљ“. У издању Матице
српске, у библиотеци Змајева награда, објављен
је зборник радова посвећен његовој поезији под
нас ловом Поезија Николе Вујчића (2008). Обја
вљене су му књиге изабраних песама на румун
ском, пољском, бугарском и македонском језику.
Члан је Српског књижевног друштва и Српског
П.Е.Н. центра. Ради као уредник у „Службеном гла
сник у“. Живи у Београду.
Ања Гардиновачки (1996, Нови Сад) апсол
вент Одсека за романистику Филозофског факул
тета Универзитета у Новом Саду.
Владимир Гвозден (1972, Нови Сад) ради као
ванредни професор на Одсек у за компаративну
књижевност на Филозофском факултету Универ
зитета у Новом Саду. Објавио је следеће књиге:
Јован Дучић путописац: оглед из имагологије (2003),
Чинови присвајања: од теорије ка прагматици
текста (2005), Књижевност, култура, утопија:
огледи (2011), Српска путописна култура 1914–
1940. (2011), Nine Serbian Poets/Девет српских пе
сника (антологија, 2012), Књижевност и отпор
(2015), Анатомија робе: огледи из критике поли
тичке економије (Са Алпаром Лошонцем, 2016)
и Компаративна књижевност и култура – кри
тички увод (2019); уредио је Прегледни речник
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компаративне књижевности и културе (2011,
заједно са Бојаном Стојановић Пантовић и Ми
одрагом Радовићем) и приредио темат Поља
посвећен В. Г. Зебалду (2011). Преводи са енгле
ског језика. Живи у Новом Саду.
Ненад Грујичић (1954, Панчево), дипломи
рао је на Одсек у за југос ловенску и општу књи
жевност Филозофског фак ултета у Новом Саду.
Био је главни и одговорни уредник студентског
књижевног листа То јест (1978–1980) и уредник
поезије у Гласу омладине 1980–1981. Објавио је
преко тридесет књига поезије, прозе, есеја, кри
тика и полемика. Песме су му превођене на ру
ски, енглески, немачки, француски, италијански,
шпански, јерменски, пољски, грузијски, арапски,
румунски, шведски, чешки, словачки, украјин
ски, мађарски, македонски, русински и словенач
ки језик. Добитник је бројних награда и признања
за свој књижевни рад. Живи у Новом Саду и ради
као дирек тор песничке инс тит уције Бранково
коло у Сремским Карловцима.
Дејан Илић (1961, Травник), од 1969. живи у
Београду, завршио је италијански језик и књи
жевност. Објавио следеће књиге поезије: Фигуре
(1995), У боји без тона (1998), Лисабон (2001), Ду
вански пут (2003), Кварт (2005), Из викенда (2008),
Линије бега [изабране песме 1995–2008] (2011),
Катастар (2013) и Долина Плистос (2017). Бави
се књижевним превођењем. За своју поезију и
превођење поезије добио награде „Ђура Јак
шић“, „Бранко Миљковић“, „Меша Селимовић“ и
„Милош Н. Ђурић“. Живи у Београду.
Радмила Гикић Петровић (1951, Врбас), пише
прозу. Објав љене књиге: Отворите Јеленине
прозоре (1978), Намасте, Индијо (1984; путописна
проза, преведена на русински 1986), У Фрушкој
гори 1854 (1985; дневник Милице Стојадиновић
Српкиње), Милица–Вук–Мина (1987), Разговори о
Индији (1989), Преписка Милице Стојадиновић
Српкиње са савременицима (1991), Искуства про
зе (1993; разговори са прозним писцима), Токови
савремене прозе (2002; разговори са прозним
писцима), У потрази за главним јунаком (2003;
приче), Српкињин круг кредом, (2006; песме и
проза посвећени Милици Стојадиновић Српки
њи), Библиографија радова о Милици Стојадино
вић Српкињи (2007), Дневник Анке Обреновић
(2007), Ликови у Дневник у Анке Обреновић (2007),

Здраво, Индијо (2008), Живот и књижевно дело
Милице Стојадиновић Српкиње (2010), Стара
прича (2013, приче), Кореја post scriptum (2014), А
где је Чехов? – разговори о прози (2015), Вијетнам
и девет змајева (2016) и Критика памћења (2017).
Добитница је награда: „Слободна Војводина“,
„Искра културе“, „Повеља за вишегодишњи ства
ралачки и научни допринос“, „Медаља културе за
очување културног наслеђа“. Живи у Новом Саду.
Владислава Гордић Петковић (1967, Срем
ска Митровица), редовна професорка енглеске и
америчке књижевности на Филозофском факул
тет у у Новом Саду, где држи курсеве из области
шекспирологије и савременог англоамеричког
прозног стваралаштва. Бави се књижевном тео
ријом и историјом, књижевном критиком, публи
цистиком и превођењем са енглеског. Магистри
рала је на прози Рејмонда Карвера на Филолошком
фак ултет у у Београду године 1994, а докторира
ла на Филозофском факултету у Новом Саду 1998.
на теми „Прича и приповедање у краткој прози
Ернес та Хемингвеја“. У највише академско зва
ње, звање редовног професора, изабрана је у
октобру 2008. године. Пише студије, есеје, књи
жевну критик у и преводи с енглеског (С. Џоунс,
Е. Бити, Е. Барџис, Е. Хемингвеј, В. Шекспир, В.
Ален и др.). Објављене књиге: Синтакса тишине:
поетика Рејмонда Карвера (1995), Хемингвеј – пое
тика кратке приче (2000) Кореспонденција – то
кови и ликови постмодерне прозе (2000), Вирту
елна књижевност (2004), Књижевност и свако
дневица (2007), Виртуелна књижевност II (2007),
На женском континенту (2007) Форматирање
(2009), Мистика и механика (2010) Увод у родне
теорије (уџбеник, група аутора) (2011). Живи у
Новом Саду.
Лидија Димковска (1971, Скопље), песники
ња, прозна списатељица и преводитељка, докто
рирала је румунску књижевност на Универзитету
у Бук урешту, где је неколико година и радила
као лекторка за македонски језик и књижевност.
Предавала је светску књижевност на Универзи
тет у у Новој Горици, а сада живи као слободни
уметник и преводитељка словеначке и румунске
књижевности у Љубљани. Објавила је шест пе
сничких збирки. Добитница је немачке награде
за поезију „Хуберт Бурда“ и румунских песничких
награда „Поесис“ и „Тодор Аргези“. Њени рома
ни Скривена камера (2004) и Резервни живот

(2012) добили су награду Друштва писаца Маке
доније за најбоље прозне књиге, а Резервни живот
и награду за књижевност Европске уније (2013).
Објавила је и роман Но-уи (2016).
Никола Ђоковић (1978, Краг ујевац), дипло
мирао на Групи за српски језик и књижевност
Филолошког фак лу тета у Београду (одељење у
Крагујевцу). У оквиру пројекта размене студената
Basileus, студирао на постдипломским студијама
у Загребу, на Одсјек у за компаративну књижев
ност, филм и изведбене умјетности Филозофског
фак ултета. Учествовао на првом модулу пројек
та Critisize this!, који је окупљао младе критичаре
из региона бивше Југос лавије. Објавио збирк у
поезије Зид гнева (2014).
Ђорђе Ђурђевић (1994, Краг ујевац), истра
живач-приправник и докторанд на Филолошкоуметничком фак ултет у. Објавио је више научних
радова и превод алтермодернистичког манифе
ста. Године 2017–2018. држао је једносеместрални
курс Realioznawstwо (Српска култ ура и обичаји),
као и вежбе на предметима везаним за студије
српског језика као страног на Катедри за српскохрватску филологију Инс тит у та за славис тик у
Универзитета у Вроцлаву (Пољска). Предмет ње
гових интересовања јесте теопоетика, посебно
ангелологија и мариологија у књижевности.
Филип Жакоте (Philippe Jaccottet; 1925, Му
дон, Швајцарска), студирао је у Лозани, потом у
периоду 1946–1952 живи у Паризу. Након тога,
године 1953, са супругом сликарком Ан-Мари
Хеслер и двоје деце, сели се у месташце Грињан
(регија Дром, у Прованси) у време кад му излази
друга, а прва значајна, збирка Кук увија и друге
песме. Иако у контакт у с француским песницима
као што су Понж, Бонфоа, Буше, Дипен, неће се
укључити у књижевни живот Париза, очаран
светлосним пределима Грињана, остаће тамо
све до данас, већ више од пола века. Песник је
„мес та“ и „становања“ у свет у. Збирке песама:
Кук увија и друге песме (1953), Неук (1958), Лахори
(1967), књига изабраних песама Поезија 1946–
1967 (1971) с предговором Жана Старобинског, У
зимској светлости (1977), Мисли под облацима
(1983). Ау тор је бројних књига поетских проза
(често „прошараних“ стиховима): Шетња под др
већем (1957), Елементи једног сна (1961), Тама
(1961), Предели Грињана (1964), Предели са одсут
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ним фигурама (1970), Кроз воћњак (1975), Зелена
свеска (1990), После много година (1994), Па ипак
(2001), Белешке из јаруге (2001), Боја земље (2009);
као и два поетска дневника, Расејавање [1954–
1979] (1984) и Друго расејавање [1980–1994] (1996).
Преводилац Мана, Музила, Хелдерлина, Рилкеа,
Гонгоре, Хомера, Унгаретија, Леопардија...
Анђелко Заблаћански (1959, Глушци), пише
поезију, афоризме и кратке приче. Досад је обја
вио девет књига. Превођен је на руски, белору
ски, енглески, бугарски и македонски језик. Пре
води поезију с руског језик а. Награђ ив ан је за
поезију у Русији, а за кратк у причу у Србији. По
кретач је и главни уредник часописа за књижев
ност Суштина поетике. Члан је Удружења књи
жевника Србије. Живи и ствара у Глушцима.
Ленка Забрдац (1996, Нови Сад), апсолвент
Одсека за романистик у Филозофског фак ултета
у Новом Саду.
Дејан Илић (1961, Травник), од 1969. живи у
Београду, завршио је италијански језик и књи
жевност. Објавио следеће књиге поезије: Фигуре
(1995), У боји без тона (1998), Лисабон (2001), Ду
вански пут (2003), Кварт (2005), Из викенда
(2008), Линије бега [изабране песме 1995–2008]
(2011), Катастар (2013) и Долина Плистос (2017).
Бави се књижевним превођењем. За своју пое 
зију и превођење поезије добио награде „Ђура
Јакшић“, „Бранко Миљковић“, „Меша Селимовић“
и „Милош Н. Ђурић“.
Данијела Јовановић (1975, Шабац), дипло
мирала је на Одељењу за историју Филозофског
фак ултета у Београду. Објављен јој је роман Ва
тра (2008); историјска студија Роми у Јеврејском
логору Земун 1941–1942 (2012); збирка поезије Ред
овога, ред онога (2018) и књиге превода: Афроа
меричка поезија, избор и превод (2015); Брајан
Хенри, Карантин (2010); Енес Халиловић, Leaves
on Water (2009). Живи у Београду.
Наташа Кампмарк (1974, Фоча), магистри
рала је и докторирала на Одсек у за англистик у
на Филозофском фак ултет у у Новом Саду. Обја
вила је студију о савременој аустралијској прози
под насловом Три лица аустралијске прозе (2004)
и заједно са Мајк лом Вајлдингом приредила ан
тологију савремене аустралијске прозе Приче из
безвремене земље (2012). Живи у Мелбурну.
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Џејн Кењон (Jane Kanyon; 1947, Ен Арбор, Ми
чиген, САД – 1995, Вилмот, Њу Хемпшир, САД), у
родном граду завршила је основне и постдиплом
ске студије. Током студија упознала је америчког
песника Доналд Хола који јој је био предавач на
фак ултет у. Након удаје за њега селе се на фарму
у Њу Хемпширу где је провела остатак живота.
Објавила је четири збирке поезије и збирк у по
езије Ане Ахматове коју је превела на енглески
језик. Постх умно је објављена још једна збирка
њене поезија као и књига есеја и чланака које је
објав љивала у часописима. Објав љене књиге:
From Room to Room (1978), The Boat of Quiet Hours
(1986), Let Evening Come (1990), Constance, (1993),
Otherwise: New and Selected Poems (1996), A Hun
dred White Daffodils (1999), Twenty Poems of Anna
Akhmatova (1985).
Бојана Ковачевић Петровић (1971, Зрења
нин), дипломирала је, магистрирала и док тори
рала шпански језик и хиспанске књижевнос ти
на Филолошком фак ултет у у Београду. Ради као
асистенткиња на Одсек у за романистик у Фило
зофског фак ултета у Новом Саду. Превела је де
ла Карлоса Фуентеса, Едуарда Мендосе, Ернеста
Сабата, Марија Варгаса Љосе, Сое Валдес... као
и петнаестак позоришних комада и велики број
филмова холивудске продукције. Одабрала је,
приредила и већим делом превела двотомну
антологију хиспаноамеричке приче Вечита смрт
од љубави јача (2011, 2012), којом је обу хваћено
педесет писаца Јужне и Средње Америке. Члан
је Удру жења књижевних преводилаца Србије.
Живи у Новом Саду.
Андрија Лаврек (1964, Нови Сад), пише члан
ке, приче, приповетке. Преводи са свих руских
(росијски, украјински, белоруски, русински, ста
роруски) и са пољског језика. До сада је објавио
38 књига превода (Булгаков, Војнович, Замјатин,
Гросман, Зиновјев, Лихачов, Соловјов, Ломоно
сов, Енцик лопедија књижевних јунака... све као
Андриј Лаврик) и збирк у прича Препарирање
историје (2008). Живи у Новом Саду.
Борис Лазић (1967, Париз, Француска), доктор
славистике. Пише поезију, прозу, есеје и критику,
преводи са француског, енглеског као и на фран
цуски. Књиге песама – Посрнуће (1994), Океанија
(1997), Запис о бескрају (са Гораном Стојановићем,
1999), Псалми иноверног (2002), Песме лутања и

сете (2008), Орфеј на лимесу (2012), Капи сласти
(2013), Канонске песме (2016) и Унутарњи пејзаж
(2019); књиге путописне прозе и есеја – Белешке
о Аркадији (2000), Турски диван (2005); Врт зато
ченика – упоредне студије из девете уметности
(2010); романи – Губилиште (2007), Панк умире
(2013). Приредио и превео антологију поезије
старога Мексика Лептири од опсидијана и жада
(2010; 2016). Као слависта, предавао je на фран
цуским Универзитетима Лил 3, Париз-4 Сорбона,
Иналко, а данас ради као лектор српског језика
и књижевности на Универзитету у Екс ан Прован
су. Приредио и превео на француски Његошеву
Лучу микрокозма (P. P. Njegoš, La lumière du micro
cosme. 2000; 2002; 2010) и Горски вијенац (P. P. Nje
goš, Les lauriers de la Montagne, 2018); антологију
савремене српске поезије Anthologie de la poésie
serbe contemporaine (2010) као и антологију српске
средњовековне поезије Аnthologie de la poésie
serbe médiévale (2011). Живи у Ници.

за употребу (2008) и Четрдесет долара плус на
појница (2012); романа Карбид (2015) и Твој поглед,
Ћо Ћо сан (2018); збирки прича Килер (2012), Соба
за тугу (2016) и Саудаде (2017), и збирке есеја Спа
вати са женама (2014). Превео је неколико књига
са пољског, а са српског романе Комо Срђана Ва
љаревића, Фама о бициклистима Светислава Ба
саре, Концерт Мухарема Баздуља, Отац Миљен
ка Јерговића. Добитник је више украјинских и
међународних књижевних признања и један од
уредника неколико украјинских и међународних
фестивала поезије. Превођен је на енглески, не
мачки, порт угалски, српски, руски, белоруски,
чешки и пољски језик.

Силвер Лотрингер (Sylvère Lotringer; 1938,
Париз, Француска), књижевни критичар и тео 
ретичар култ уре. Најпознатији је по синтетизо
вању француске теорије, као уредник независне
издавачке куће Semiotext(e), с америчким књи
жевним, култ урним и архитектонским авангард
ним покретима, као и по тумачењима француске
теорије у контексту 21. века. Тренутно ради као
професор емерит ус на Универзитет у Колумбија.
Заједно с Полом Вирилиом написао је: Crepuscular
Dawn (2002) и The Accident of Art (2005), а са Жаном
Бодријаром Forget Foucault (1986), Oublier Artaud
(2005) и The Conspiracy of Art (2005).

Мирко Магарашевић (1946, Београд), песник,
есејиста, књижевни критичар, путописац и уред
ник. Објавио је књиге песама: Погоци за вучје и
друге очи (1969), Поворке троугла 1999 (1971), Сенке
бесмртности (1975), Сјај Вавилона (1980), Загонети
вечности (1984), Варварија (1988), Гласови Косова
(1990), Стреле Еросове (1995), Данте у пак лу
(1999), Молбеник Светог Саве (1999), Наш врли, до
маћи свет (2006), Светосавски калем (2007), Сјај
Вавилона и коментари (2009), Пев сирена (2018);
књиге прозе: Призивање сенки (2014), Доситејев
ход – књига песама посвећена Доситеју Обрадо
вићу (2015), Оде и покуде (2016), Београдске баште
(2019); књиге есеја: Знаци духа поднебља (1979),
Хадријан, Маргерите Јурсенар (1988), Светлости
књижевности (1991), Песник Доситеј (1992), Пе
сничко памћење (1993), Дух и дах Београда (2007),
Европски песници (2010), Јован Христић, изблиза
– портрет књижевног пријатељства (2010), Тур
ска писма – путописи (2012), Српска критичка
поезија (2013), Трагом Црњанског (2014), И нова
турска писма – путописи (2015), Чија је истина?
(2017), Песнички свет Езре Паунда (2019). Покре
тач групе књижевних критичара, интелектуалаца
и писаца око удружења „Исидора Секулић” (осно
ваног 1995) које одржава годишње књижевно-научне скупове „Исидорини дани“ у заједници са
Коларчевом задужбином. Главни уредник и осни
вач часописа „Исидоријана”. Живи у Београду.

Андриј Љубка (Андрій Любка; 1987, Рига, Ле
тонија), украјински прозни писац, песник, пре
водилац и есејиста. Дуго је живео у Виноградову,
данас живи у Ужгороду. Аутор књига поезије Осам
месеци шизофреније (2007), Тероризам: упутство

Кејт Макорд (Kate MacCord), дипломирала
антропологију на Питсбуршком универзитет у,
магистрирала студије људске еволуције на Кем
бриџу, а док торирала историју и филозофију
науке на Државном универзитет у Аризоне.

Даворин Ленко (1984, Словењ Градец, Сло
венија), словеначки писац и музички критичар.
Дипломирао је компаративну књижевност на
Филозофском факултету Универзитета у Љубљани.
Објавио је следеће књиге: Telesa v temi (роман,
2013), Postopoma zapuščati Misantropolis (кратка
проза, 2016), Bela pritlikavka (роман, 2018) и Psiho
porn (кратка проза, 2020). Добитник је више при
знања за своје стваралаштво, између осталих
Керстникове награде и Награде „Kritiško sito“.
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Џејн Мејншајн (Jane Maienschein, 1950, Тене
си, САД), професорка и директорка Центра за био
логију и друштво на Државном универзитету Ари
зоне. Дипломирала је на Јејлу, а докторирала на
Универзитет у Индијане.
Маја Мијаиловић (1995, Шабац), апсолвент
Одсека за романистик у Филозофског фак ултета
у Новом Саду. Током све четири године студирања
била је члан Студентског парламента и волонти
рала у многим студентским дешавањима.
Дајана Милованов (1993), тренутно похађа
док торске студије на Одсек у за компаративну
књижевност Филозофског фак ултета у Новом
Саду. Живи у Бечеју.
Ана Милош (1992, Београд), добитница је На
граде „Миодраг Борисављевић“ (2016) за најбољу
кратку причу и Награде „Ђура Ђуканов“ за најбо
љу збирк у кратких прича. Збирк у приповедака
Крај распуста објавила је 2019. године. Живи у
Београду.
Сања Милашиновић (1997, Сремска Митро
вица), апсолвент Одсека за романистику Филозоф
ског фак ултета Универзитета у Новом Саду.
Aња Митић (1998, Нови Сад), дипломирала је
на Одсек у за романистик у Филозофског фак ул
тета у Новом Саду 2020. године. Волонтер при
Француском инстит ут у у Новом Саду. Преводи
лац за Le monde diplomatique у издању Недељника.
Јован Николић (1955, Београд), пише лирику,
прозу и позоришне комаде, текстове за филмску
музик у и либрета. Објавио је следеће збирке пе
сама: Гост ниотк уда (1982), Ђурђевдан (1987),
Нећу да се родим (1991), Очи покојног јагњета (1993),
Тело и околина (1994), Мале ноћне песме (1998)
Хотел Никарагва (поетска проза, 2017) и Сенке
без порекла – изабране песме (2018). На немачком
су му објављене следеће књиге: Zimmer mit Rad
(пес ме и проз а, 2004; Соба са точком, изд ањ е
на српском језик у, 2011) и Weisser Rabe, schwarzes
Lamm/ Црна врана, бело јагње (проза, 2006). Од
1999. живи у Келну, где ради за једно удружење
које се бави интеграцијом ромске деце у немачко
друштво. У Србији је награђиван за свој књижевни
рад, а у немачком говорном подручју му је доде
љено неколико књижевних награда и стипендија.

262

Маријана Николић (1996, Шабац), апсолвент
Одсека за романистик у Филозофског фак ултета
Универзитета у Новом Саду.
Катарина Пантовић (1994, Београд), основ
не и мастер академске студије завршила је на Од
сек у за компаративну књижевност са теоријом
књижевнос ти на Филозофском фак ултет у Уни
верзитета у Новом Саду, где је тренутно на док
торским студијама. Пише и објављује књижевну
критик у, есејис тик у, научне радове и поезију у
периодици и научним зборницима. Унутрашње
невреме (2019) њена је прва песничка збирка. За
своју поезију, научни рад и успех током студија
добила је бројне награде. Члан је уредничког од
бора издавачке куће Трећи трг. Живи у Београду.
Симона Перовић (1998, Подгорица), апсолвент
Одсека за романистик у Филозофског фак ултета
Универзитета у Новом Саду.
Един Побрић, редовни професор на Филозоф
ском фак ултет у Универзитета у Сарајеву. Под
ручје стручног и научног интересовања етаблира
се кроз савремене књижевне теорије, семиоти
ку, интерсемиотичко превођење, теорије култ у
ре, историју књижевнос ти/компаративис тик у,
теорије уметности. На Одсјек у за компаративну
књижевност предаје предмете: Теорија култ уре
и умјетности 1 и 2, Простор и вријеме у књижев
ности 1 и 2, Есејистика, Поетика романа, Иконичко
приповиједање. На Одсјецима за драмат ургију,
глуму и продукцију Академије сценских умјетно
сти у Сарајеву предаје предмете Основи теорије
умјетности 1 и 2. Аутор је четири научне књиге:
Вријеме у роману : од реализма до постмодерне
(2006), Универзум симпатије : од случаја до нужно
сти : књижевни и књижевно-теоријски диск урс
Умберта Ека (2010), Прича и идеологија : семиоти
ка књижевности (2016), Роман и маниризми модер
не : знак и знање (2018). Објавио је око четрдесе
так научних и стручних радова у часописима у
земљи и инос транс тву. Био је члан PEN центра
БиХ и уједно председник Скупштине у периоду
2014–2017. године, те главни уредник часописа
за књижевну и уметничк у критик у Нови израз у
истом периоду. Живи и ради у Сарајеву.
Ангелина Поповић (1996, Шабац), апсолвент
Одсека за романистик у Филозофског фак ултета
Универзитета у Новом Саду.

Борјана Прошев Оливер (1962, Загреб), на
Филолошком фак ултет у Универзитета у Скопљу
1985. године дипломирала је општу и компара
тивну књижевност, а док торирала је 2009. на
Филозофском фак ултет у Свеучилишта у Загребу
на тему „Егзил у македонској књижевности“. На
кон дипломе радила је као хонорарна сурадни
ца на Трећем програму Македонског радија те у
Редакцији за култ уру и уметност Македонске
радио-телевизије. Од 1986. године ради као виша
лекторка на Катедри за македонски језик и књи
жевност на Филозофском факултету Свеучилишта
у Загребу. Бави се књижевнотеоријским и лингви
стичким хрватско-македонским компаратистич
ким темама. С колегицом Дијаном Влатковић на
писала је први велики двојезични хрватско-ма
кедонски објаснидбени рјечник, који је 2015.
објавила Матица Македонаца у Хрватској. Бави се
књижевним и знанственим пријеводом с хрватског
и македонског језика као полазишним и циљним.
Јелена Радовановић (1972, Бор), дипломирала
на Одсек у за англистик у Филолошког фак ултета
у Београду. Живи у Немачкој од 2002. године и
бави се преводилаштвом и предавањем језика
одраслима на инстит утима за учење страних је
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ративне књижевности. Уредница је у часописима
Quorum и Фантом слободе, Libra Libera, те у изда
вачкој кући „Durieux“. Уредила је више часопи
сних темата из подручја књижевне теорије и са
времене књижевности. Објавила је две збирке
прича Тамно огледало (2014) и Тумачење снова
(2016, Награда „Јанко Полић Камов“), као и роман
Град, пепео (2020). Преводи с енглеског језика.
Живи у Загребу.
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ница у Инс тит у т у за књижевност и уметност у
Београду. Oсновне и мастер студије је завршила
на Одсеку за српску књижевност на Филозофском
факултету у Новом Саду. Докторирала је на Фило
лошком фак ултет у у Београду. Објавила је науч
не монографије: „Ах, тај идентитет!“ – Декон
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(српској) женској авангардној књижевности (2018).
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на Филолошком фак ултет у Универзитета у Бео
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је (Општа књижевност и теорија књижевности).
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за књижевност и уметност намењеном изучава
њу књижевне периодике, као стипендисткиња
Минис тарс тва просвете, науке и технолошког
развоја. Живи у Београду.
Срђан Срдић (1977, Кикинда), дипломирао је
на Катедри за општу књижевност и теорију књи
жевности на Филолошком фак ултет у у Београду.
На истом фак ултет у је одбранио док торску тезу
Однос фикције и стварности у Џонатана Свиф
та. Запос лен је у Гимназији „Душан Васиљев“ у
Кикинди и на мес ту координатора истоименог
севернобанатског Центра за таленте. Волонтер
ски уређује део књижевног програма за потребе
Народне библиотеке „Јован Поповић“ из Кикин
де, при којој је оформио Радионицу креативног
читања. Главни је уредник међународног фести
вала кратке приче Кикинда Схорт. С Владими
ром Арсенићем води Радиониц у креативног
писања у Београдском читалишту, а заједно су
и оснивачи издавачке куће „Партизанска књига“.
Радио је у редакцијама више књижевних часо
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у Чикаг у, затим на Харварду и Оксфорду. Радио
је на Принстону и Кембриџу, а затим је предавао
енглеску и компаративну књижевност на Женев
ском универзитет у, компаративну књижевност
на Оксфорду и поезију на Харварду. Написао је
Tols toy or Dos toe vsky (1958), The Dea th of Tra
gedy (1961), In Bluebeard’s Castle: Some Notes Towards
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Мирољуб Тодоровић (1940, Скопље), оснивач
је и теоретичар српског (југословенског) неоаван
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пломирао је на Правном фак ултет у у Београду.
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секретар редакције, уредник часописа и саветник
за међурепубличку и међународну културну са
радњу у Министарству културе Републике Србије.
Године 1982. отишао је у пензију и у потпуности
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часописима и интернет порталима у Европи,
Северној и Ју жној Америци, Аустралији, Ју жној
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награда и признања за свој рад, између осталог
„Павле Марковић Адамов“, „Оскар Давичо“, „Тодор
Манојловић“, Вукове награде, Награде Вукове
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књижевника Србије и других.
Ксенија Укропина (1997, Нови Сад), апсолвент
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