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Ким Адо ни цио (Kim Ad do ni zio; 1954), аме рич-
ка је пе сни ки ња и есе јист ки ња. До бит ни ца је 
број них сти пен ди ја и на гра да за свој пе снич ки 
рад. Ње на пе снич ка збир ка Tell Me би ла је у ужем 
из бо ру за Na ti o nal Bo ok Award. Ме ђу нај зна чај ни-
јим де ли ма су пе снич ке збир ке Tell Me (2000), 
What is This Thing Cal led Lo ve (2004), Lu ci fer at the 
Star li te (2009) и књи ге есе ја The Po et’s Com pa nion 
и Or di nary Ge ni us: A Gu i de for the Po et Wit hin. Жи ви 
у Оклан ду у Ка ли фор ни ји, и сви ра усну хар мо-
ни ку у бен ду Non stop Be a u ti ful La di es.

Иван Ан тић (1981, Ја го ди на), сту ди рао је 
књи жев ност и фи ло зо фи ју у Бе о гра ду и Љу бља-
ни. Об ја вио је књи ге крат ких при ча То нус (2009) 
и Мем бра не, мем бра не (2016). При че су му пре-
ве де не на ен гле ски, не мач ки, пољ ски, сло ве нач-
ки, ру мун ски и ал бан ски је зик и увр ште не у до-
ма ће и стра не ан то ло ги је и збор ни ке. Уре ђи вао 
је ча со пис Знак на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Са рад ник је на по љу књи жев но сти 
Срп ског кул тур ног цен тра „Да ни ло Киш“. Пре-
во ди са сло ве нач ког је зи ка. До бит ник је На гра де 
„Ми лош Н. Ђу рић“ за пре вод књи ге Да не та Зај ца 
До ле до ле (2020). Жи ви и ра ди у Љу бља ни.

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

же не (ко а у тор-илу стра тор М. Ми ле тић, 2006), 
Про чи та но у тво јим очи ма (2006), Шет ња по кро
ву: Са бра ни цр те жи Фран ца Каф ке (2007), Го ли 
при по ве дач: О свим ства ри ма из гу бље ним и на ђе
ним (2008), Ушће оке а на (2011), Је ван ђе ље по ма
гар цу и дру ге при че о сит ним све тим тре ну ци ма 
(2013), Кроз бла то и оста ла уми шља ња (2017), 
Срод ни ци (2017), Укра де ни ро ман (2018), Срод ни
ци (2018), Пи лот трам ва ја (2019), Ма ли ерот ски 
реч ник срп ског је зи ка – са Леб де ћим објек ти ма и 
Днев ни ком из гна не ду ше (2019) и По ла зе ћи од кра
ја све та (2020). Жи ви у Бе о гра ду.

Дра ган Ба бић (1987, Кар ло вац), основ не и ма-
стер сту ди је за вр шио на Од се ку за ан гли сти ку Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Ба ви се есе-
ји сти ком и књи жев ном кри ти ком, члан је уред-
ни штва ча со пи са До ме ти и про грам ски уред ник 
Сом бор ског књи жев ног фе сти ва ла. Об ја вио је 
књи ге про зе Тви тер при че (2014) и Twit ter при че 
2.0 (2017). Жи ви у Но вом Са ду.

Ма ја Бе ле ги ша нин (1980, Бе о град), за вр ши ла 
је срп ску књи жев ност и је зик са оп штом књи жев-
но шћу на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге 
пе са ма: Ис под не ба (2007), Све тло сна пру га (2011), 
Зим ско сун це (2014), Пе сме ра зних бо ја (за де цу, 
2017), Не жна гра ни ца (2018), Биљ ке и де вој чи це 
(2019); књи га есе ја и при ка за: Све тло пре по зна
ва ње (2020).

Иштван Бе се деш (Beszédes István, 1961), пе-
сник, пре во ди лац, уред ник, осни вач и глав ни 
уред ник из да вач ке ку ће и он лајн ча со пи са зЕт на 
– ма га зин под вул ка ном (www.zet na.org ). Об ја вио 
пе снич ке збир ке: Kívánjae a pi ro sat? (1988), Égvi
ziséta, déli tükör (1997), Messziről An dro me da (2006), 
Ma grit teszi get (2013), Beszédes István legs zebb ver
sei (иза бра не пе сме, 2014), Ko kon (на ма ђар ском 
и срп ском, 2016), Vagy le no laj (2019), књи гу крат ке 
про зе Napkitörés (2008), дра му у сти хо ви ма за децу 
Rozsdaszín (2006), књи ге пре во да Rit mus trom bi ta 
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meg vokál nélkül, ан то ло ги ја но ви је срп ске крат ке 
про зе (он лајн из да ње, http://www.zet na.org /zek /
fol yoi ra tok/17/or b3.html, 2000); Ci ta del la.do c – три 
про зе за че ти ри ру ке (2003), По тра га за ули цом 
ди вљих ке сте но ва Бо шка Кр сти ћа (2007), пе снич-
ку збир ку Ота Хор ва та Пу ту ју ћи у Ол мо (2010), 
Ле ген да о чу ва ри ма азу ра Бо шка Кр сти ћа (2012). 
До бит ник је при зна ња за књи жев ност „Шин ко 
Ер вин“ (1988), Üze net (1994), књи жев не на гра де 
„Ати ла Јо жеф“ (2012), „Ја нош Хер цег“ (2016) и Híd 
(2018). Жи ви у Сен ти.

Бе ри слав Бла го је вић (1979, Сла вон ски Брод), 
ма ги стар ге о граф ских на у ка. Об ја вље не књи ге: 
Ла мен та ци ја по Со фро ни ју (про за, 2005), Тре бао 
сам би ти ри јеч (по е зи ја, 2005), Ја, ре во лу ци о нар 
(крат ке при че, 2010), Ре во лу ци о нар (крат ке при-
че, 2012), Ти ши од во де (ро ман, 2013), Ми у ма гли 
(по е зи ја, 2015), Бу ме ранг (ро ман, 2016), Упо знај те 
Га га ри на, нај ша ша ви јег пса у све ми ру (ро ман за 
дје цу и мла де, 2019), Мо ну мент (крат ке при че, 
2020). Жи ви у Ба њој Лу ци.

Пол Бо улс (Paul Fre de ric Bow les; 1910, Њу јорк, 
САД – 1999, Тан гер, Ма ро ко), аме рич ки пи сац, 
пре во ди лац и ком по зи тор. У де ве тој го ди ни ком-
по ну је сво ју пр ву опе ру. Об ја вљу је сво је пр ве 
пе сме (1928) у ча со пи су Tran si tion у Па ри зу. Исте 
го ди не по чи ње да сту ди ра умет ност на Уни вер-
зи те ту Вир џи ни је. На ред не го ди не, без зна ња ро-
ди те ља, од ла зи у Евро пу и сту ди ра му зи ку, упо-
зна је се са Сил ви јом Плат, Да ли јем, Езром Па ун-
дом. На на го вор Гер тру де Стејн пу ту је у Ма ро ко 
ко јим оста је фа сци ни ран до кра ја жи во та. Ту на ста-
је и ње гов пр ви ка мер ни ко мад, Со на та за обоу 
и кла ри нет. То ком три де се тих и че тр де се тих го-
ди на ком по ну је не ко ли ко опе ра, ба ле та, па чак и 
му зи ку за дра ме Те не си ја Ви ли јам са и фил мо ве 
Ор со на Вел са. Упо зна је и Џејн Ау ер, про зну и драм-
ску спи са те љи цу, са ко јом је био у бра ку све до 
ње не смр ти (иа ко је Џејн би ла ле збиј ка, а Пол би-
сек су а лац). Об ја вљу је не ко ли ко ро ма на, The Shel
te ring Sky (1949) по ко ме је сни мљен и исто и ме ни 
филм (1990) у ре жи ји Бер нар да Бер то лу чи ја, Let It 
Co me Down (1952), Up Abo ve the World (1966). Кра јем 
пе де се тих го ди на са ра ђу је са бит ни ци ма, Ви ли ја-
мом Ба ро у зом, Але ном Гин збер гом, Џе ком Ке руа-
ком. Уми ре у Тан ге ру од по сле ди ца ср ча ног уда ра.

Дра га на Бо шко вић (1980, Но ви Сад), док то ри-
ра ла је на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик 

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

Са мју ел Теј лор Кол риџ (Sa muel Taylor Co le rid
ge; 1772, Оте ри Сен Ме ри – 1834, Лон дон), ен гле-
ски пе сник, фи ло зоф и кри ти чар. Је дан од нај и стак-
ну ти јих пред став ни ка пр ве ге не ра ци је ен гле ских 
ро ман ти чар ских пе сни ка. Ши рој чи та лач кој пу-
бли ци по знат је као ау тор пе са ма „Ба ла да о ста-
ром мор на ру“ и „Кри ста бел“. За јед но са Ворд свор-
том об ја вио је Лир ске ба ла де, за си гур но нај зна-
чај ни ју пе снич ку збир ку и сво је вр сни ма ни фест 
ен гле ског ро ман ти зма. На кон пу то ва ња по Не-
мач кој 1798. го ди не, про у ча вао је нај зна чај ни је 
пред став ни ке не мач ке кла сич не фи ло зо фи је и 
по стао остра шће ни за го вор ник Кан та, Фих теа и 
Ше лин га. Сло ви за јед ног од глав них ин те лек ту-
а ла ца без чи јег би без ре зер вног ан га жма на и 
бла го на кло но сти Кан то ва де ла и де ла не мач ког 
ро ман ти зма у Ен гле ској би ла ма ње по зна та. У 
ка сни јим го ди на ма сла би је об ја вљу је по е зи ју, а 
ви ше се ба ви књи жев ном кри ти ком. Јед но вре ме 
уре ђу је ча со пис Fri end, а у не ко ли ко на вра та држи 
се ри ју пре да ва ња о те ме ма из ен гле ске књи жев-
но сти, на ро чи то о Шек спи ру и Мил то ну. До кра-
ја жи во та об ја вљу је углав ном фраг мен тар но, а 
нај зна чај ни је ње го во де ло из тог пе ри о да је Bio
grap hia Li te ra ria.

Ери де Лу ка (En ri co „Er ri“ de Lu ca; 1950, На пуљ, 
Ита ли ја), ита ли јан ски пи сац, есе ји ста, пе сник, 
пре во ди лац, но ви нар и ак ти ви ста. Го ди не 1968. 
до ла зи из род ног На пу ља у Рим ра ди на став ка 
шко ло ва ња. Ту се од мах при кљу чу је сту дент ском 
и рад нич ком по кре ту ко ји ће пре ра сти у ван пар-
ла мен тар ну ор га ни за ци ју под име ном Lot ta con
ti nua. Пр ви ро ман, Не са да, не ов де (Non ora, non 
qui), об ја вио је 1989. Ра дио је раз ли чи те по сло ве, 
ка ко у сво јој зе мљи та ко и у ино стран ству, овла-
дав ши бро јим ве шти на ма и за на ти ма: рад ник у 
фа бри ци ау то мо би ла, зи дар, во зач ка ми о на, ма-
га ци о нер. Го ди не 1983. и 1984. про во ди у Тан за-
ни ји као уче сник ху ма ни тар не ак ци је на из град њи 
во до вод не мре же у не ко ли ко на се ља. За вре ме 
ра та у бив шој Ју го сла ви ји бо ра вио у Мо ста ру, те 
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број ним дру гим ра том по го ђе ним ме сти ма, а у 
про ле ће 1999. то ком НА ТО бом бар до ва ња у Бео-
гра ду у знак про те ста што бом бар де ри по ле ћу 
са тла Ита ли је. Са мо стал но је из у ча вао сва хи ли, 
ји диш и хе бреј ски је зик и пре во дио не ке де ло ве 
Ста рог за ве та. Нај зна чај ни ја де ла: Облак као те
пих (Una nu vo la co me un tap pe to, 1991), Увис уле во 
(In al to a si ni stra, 1994) Ти, мој (Tu, mio, 1998), Три 
ко ња (Tre ca val li, 1999), Мон те ди дио (Mon te di dio, 
2001), Ко шти ца ма сли не (Noc ci o lo d’o li va, 2002), 
Су прот но од је дан (Con tra rio di uno, 2003), Ни ве
си ним тра гом (Sul la trac cia di Ni ves, 2005), У име 
мај ке (In no me del la ma dre, 2006), Дан пре сре ће (Il 
gi or no pri ma del la felicità, 2009), Те жи на леп ти ра 
(Il pe so del la far fal la, 2009), Те бе ни је би ло (Tu non 
c’e ri, 2010), Дво стру ки жи вот бро је ва (La dop pia 
vi ta dei nu me ri, 2012), Ире ни на при ча (La sto ria di 
Ire ne, 2013), Из ло же на при ро да (La na tu ra espo sta, 
2016). Род ни На пуљ, жи вот у си ро ма шним пред-
гра ђи ма и суд би не исе ље ни ка за у зи ма ју ва жно 
ме сто у ве ћем де лу ње го ве ан га жо ва не, лир ски 
ин то ни ра не про зе са же тог и је згро ви тог из ра за. 
Пи ше за днев не ли сто ве La Re pub bli ca, Cor ri e re 
del la se ra, Il ma ni fe sto и Av ve ni re. Књи ге су му пре-
ве де не на ви ше од 30 је зи ка. До бит ник је не ко-
ли ко ме ђу на род них књи жев них на гра да. Вред на 
по ме на је и збир ка Брат ска пи сма (Let te re fra ter ne, 
2007), са чи ње на од пре пи ске, сти хо ва и фо то гра-
фи ја ко ји су обе ле жи ли Де Лу ки но ви ше го ди шње 
при ја тељ ство са Изе том Са рај ли ћем, бо сан ско-
хер це го вач ким пу бли ци стом, пре во ди о цем и 
пе сни ком.

Кри сти јан Екер (Chri stian Ec cher; 1977, Ба зел, 
Швај цар ска), ма сте ри рао је и док то ри рао фи ло-
ло ги ју, лин гви сти ку и књи жев ност на Уни вер зи-
те ту у Ри му. Об ја вио је књи ге Ве тар са коп на 
(2015), Пе шча на гра ни ца – ни За пад ни Ис ток 
(2018) и Пи на Ба уш и њен Тан цте а тар – исто ри ја 
и су сре ти (2020). Ра ди као до цент за ита ли јан ски 
је зик и кул ту ру на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но-
вом Са ду.

Во ки Ер цег (1986, Ба ња Лу ка), ди пло ми рао је 
на Ака де ми ји умјет но сти у Ба њој Лу ци до ку мен-
тар ним фил мом Бож ји љу ди. На пи сао је ви ше 
сце на ри ја, ре жи рао фил мо ве: Рад у на ста ја њу и 
При ча у три сли ке. Ау тор је збир ке при по ве да ка 
Сен ка (2011). За сту пљен у ви ше збор ни ка и ан то-
ло ги ја, са ра ђу је са књи жев ним ча со пи си ма из 
ре ги о на; пре во ди са ен гле ског.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић (1951, Вр бас), пи-
ше про зу. Об ја вље не књи ге: Отво ри те Је ле ни не 
про зо ре (1978), На ма сте, Ин ди јо (1984; пу то пи сна 
про за, пре ве де на на ру син ски 1986), У Фру шкој 
го ри 1854 (1985; днев ник Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње), Ми ли ца –Вук –Ми на (1987), Раз го во ри о 
Ин ди ји (1989), Пре пи ска Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње са са вре ме ни ци ма (1991), Ис ку ства про
зе (1993; раз го во ри са про зним пи сци ма), То ко ви 
са вре ме не про зе (2002; раз го во ри са про зним 
пи сци ма), У по тра зи за глав ним ју на ком (2003; 
при че), Срп ки њин круг кре дом, (2006; пе сме и про-
за по све ће ни Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки њи), 
Би бли о гра фи ја ра до ва о Ми ли ци Сто ја ди но вић 
Срп ки њи (2007), Днев ник Ан ке Обре но вић (2007), 
Ли ко ви у Днев ни ку Ан ке Обре но вић (2007), Здра во, 
Ин ди јо (2008), Жи вот и књи жев но де ло Ми ли це 
Сто ја ди но вић Срп ки ње (2010), Ста ра при ча (2013, 
при че), Ко ре ја post scrip tum (2014), А где је Че хов? 
– раз го во ри о про зи (2015), Ви јет нам и де вет зма
је ва (2016) и Кри ти ка пам ће ња (2017). До бит ни ца 
је на гра да: „Сло бод на Вој во ди на“, „Искра кул ту-
ре“, „По ве ља за ви ше го ди шњи ства ра лач ки и 
на уч ни до при нос“, „Ме да ља кул ту ре за очу ва ње 
кул тур ног на сле ђа“. Жи ви у Но вом Са ду.

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 лико
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.
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Бо рис Илић (1974, Ужи це), док тор со ци о ло-
шких на у ка. Док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом 
Со ци о ло шки аспек ти ства ра ла штва и ре цеп ци је 
на при ме ру европ ских нео а ван гард них умет но сти: 
Ита ли ја и Фран цу ска од бра нио је на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Ни шу 2019. го ди не. Ау тор је 
ви ше на уч них и струч них ра до ва. Обла сти ин те-
ре со ва ња: со ци о ло ги ја кул ту ре, со ци о ло ги ја умет-
но сти, есте ти ка, со ци јал на ан тро по ло ги ја.

Ма ри ја Ја ким (1956, Ку цу ра код Вр ба са), пи ше 
по е зи ју. Књи ге пе са ма: Buc že lje ni oreh (Би ти зе ле
ни орах, 1979) и Nad ro zpja com nag nu ta (Над рас пе
ћем наг ну та, 1991). Жи ви у Но вом Са ду.

Не над Јо ва но вић (1973, Бе о град), ди пло ми-
рао је филм ску и ТВ ре жи ју на Фа кул те ту драм-
ских умет но сти у Бе о гра ду, а ма ги стри рао филм-
ски сце на рио на уни вер зи те ту Јорк у То рон ту. 
До бит ник је „Бран ко ве на гра де“, на гра да „Бран ко 
Миљ ко вић“ и „Ми лош Цр њан ски“. Је дан је од ше-
сто ри це пи са ца (Са ша Илић, Ми хај ло Спа со је вић, 
Бо ри во је Ада ше вић, Угље ша Шај ти нац, Ср ђан В. 
Те шин) за сту пље них у збор ни ку Псе ћи век. Об ја-
вио је сле де ће књи ге: по е зи ја – Фре зно (1993), Welt 
(1994), XIX (1996), Иг њат (1997), Бе ла име на (2000), 
Бо лест во жње (2002), Жи ве ти на мо де ран и умре ти 
на ста рин ски на чин (2004), Ли це ме ста (2007), Дел
фи ни (2014), Кла се (2018) и Обич ност (2020, иза-
бра не пе сме); про за – Плом бе (2001, при че), Ин си
сти ра ње (2005, ро ман) и Низ ге лен дер (2015, при че); 
дра ме – Оглед о зи ду (2006). Жи ви у То рон ту.

Је ли ца Ки со (1979, Бе о град), пи ше по е зи ју, 
про зу и кри ти ку. За вр ши ла је Фи ло ло шки фа кул-
тет у Бе о гра ду. До бит ни ца је књи жев не на гра де 
Ула зни ца 2009 (пр ва на гра да за по е зи ју). Об ја ви-
ла је збир ке по е зи је Цр на сре ћа (2010) и Гво зде ни 
та њир (2015). Ба ви се ви зу ел ним ра до ви ма, ау дио-
-за пи си ма и (тек сту ал ним) ин ста ла ци ја ма. Об ја-
вљу је у књи жев ним ча со пи си ма. Члан је Срп ског 
књи жев ног дру штва. Жи ви у Бе о гра ду.

Тврт ко Кла рић (1955, Гор њи Вук шић, БиХ), 
сту ди рао ла тин ски и ита ли јан ски је зик на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у За гре бу. У пе ри о ду од 1993. 
до 2013. го ди не ра дио је као уред ник све то је ро-
ним ских из да ња: пуч ко га го ди шња ка Да ни ца и 
дво ме сеч ни ка Ма ру лић, те оста лих пу бли ка ци ја 
то га из да ва ча. Пре вео је сле де ћа де ла При ма Ле-
ви ја: Зар је то чо вјек, Тра га ње за ко ри је ни ма, Shemà, 

Уто пље ни ци и спа ше ни, по том Мар ге ри те Гу и да-
чи: Сла вен ски но тес, Исен хе им ски ол тар, Кри жни 
пут људ ско га ро да, као и не ко ли ци не швај цар ских 
ау то ра ита ли јан ско га го вор но га под руч ја (При-
ска Агу сто ни, Ва ни Бјан ко ни, Ау ре лио Бу ле ти, Ре-
на то Мар ти но ни, Ал бер то Не си, Фа био Пу стер ла, 
Ду брав ко Пу шек, Ан то нио Ро си). Већ десетак го-
дина интензивније се бави жи вотом и делом Ерија 
де Луке, објавивши тако ђе преводе Братска пи сма 
(2015) и Светице саблазни (2019), а приредио је и 
Поткожне тето ва же (избор из пет досад обја вље-
них Еријевих књига песама). Жи ви у За гре бу.

Алек сан дар Ко стић (1973, Ужи це), док тор 
књи жев них на у ка. Ау тор сту ди је Фи гу ре пре о бра
жа ја у књи жев ном де лу Да ни ла Ки ша и При ма Ле
ви ја: од књи жев не по е ти ке до кул тур не ан тро
по ло ги је (Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар 
Мар ко вић“, 2019). Са ита ли јан ског је зи ка пре вео 
ро ман Сал то мор та ле Лу и ђи ја Ма лер бе, при-
по вет ке Дру ге цен ту ри је Ђор ђа Ман га не ли ја и 
иза бра не тек сто ве Пје ра Па о ла Па зо ло ни ја и При-
ма Ле ви ја. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

Је ле на Ла ла то вић (1994, Бе о град) је књи-
жев на кри ти чар ка и ак ти вист ки ња. Основ не и 
ма стер сту ди је за вр ши ла је на Фи ло ло шком фа-
кул те ту у Бе о гра ду, на Ка те дри за оп шту књи жев-
ност и те о ри ју књи жев но сти, где је тре нут но на 
дру гој го ди ни док тор ских сту ди ја. За по сле на је 
као ис тра жи ва чи ца при прав ни ца у Ин сти ту ту за 
књи жев ност и умет ност, где ра ди на про јек ту 
„Уло га срп ске пе ри о ди ке у фор ми ра њу књи жев-
них, кул тур них и на ци о нал них обра за ца“. Јед на 
је од осни ва чи ца удру же ња књи жев них кри ти-
чар ки По бу ње не чи та тељ ке. У ко а у тор ству са 
Хри сти ном Цве ти ча нин Кне же вић на пи са ла је 
При руч ник за упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка.

Пе тар Ма то вић (1978, Ужи це), за вр шио је 
сту ди је срп ске књи жев но сти у Бе о гра ду. Пи ше 
по е зи ју и есе је, об ја вљу је у пе ри о ди ци, за сту пљен 
је у ви ше ан то ло ги ја у зе мљи и ино стран ству. Пе-
сме су му пре ве де не на ви ше је зи ка: пољ ски, ен-
гле ски, не мач ки, ру ски, фран цу ски, ита ли јан ски, 
шпан ски, ка та лон ски, пор ту гал ски, га ли циј ски, 
ру мун ски, ма ке дон ски, сло ве нач ки, сло вач ки, 
ма ђар ски. Об ја вио је збир ке пе са ма: Ка мер ни 
ко ма ди (1996), Ко фе ри Џи ма Џар му ша (2009; пре-
ве де на из да ња: Wa liz ki Ji ma Jar mus ha, Ma xi mum, 
Kraków, 2011; Les ma le tes de Jim Jar musch, La Can-



ta ri da, Pal ma de Mal lor ca, 2013), Ода кле до ла зе да
бро ви (2013), Из срећ не ре пу бли ке (2017) и Не хлеб, 
већ мор фи јум – иза бра не пе сме (За греб, 2019), Од 
среќна та ре пу бли ка (Ско пље, 2020). До бит ник је 
сти пен ди ја: „Ga u de Po lo nia” (2013) Ми ни стар ства 
кул ту ре Ре пу бли ке Пољ ске, „Бал тич ког цен тра за 
пи сце и пре во ди о це“ (Ви зби, Швед ска, 2015), „Тра-
ду ки“ (Сплит, 2016), „Кул тур кон такт“ (Беч, 2017) и 
„Q21“ (Беч, 2017). До бит ник је на гра да „Тре ћи трг“ 
(за Ко фе ре Џи ма Џар му ша) и „Бран ко Миљ ко вић“ 
за збир ку пе са ма Из срећ не ре пу бли ке.

На гиб Мах фуз (1911, Ка и ро – 2006, Ка и ро, Еги-
пат), је дан од нај и стак ну ти јих пи са ца са вре ме не 
арап ске књи жев но сти. Пи са њем се ба вио од се-
дам на е сте го ди не. Ди пло ми рао је на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Ка и ру 1935. го ди не, а пр ви ро-
ман об ја вљу је 1939. Књи жев на ве ли чи на по ста је 
ка да пре ла зи са фор ме арап ског тра ди ци о нал ног 
ро ма на на ре а ли стич ку де скрип ци ју тра ди ци о-
нал ног ур ба ног жи во та Егип та 20. ве ка – су о че ног 
са ко ло ни ја ли змом и ау то кра ти јом. Ње го ва де ла 
су хро ни ка ета па са вре ме не еги пат ске исто ри је: 
со ци јал не, по ли тич ке и вер ске. То ком го то во се дам 
де це ни ја ства ра лач ког ра да на пи сао пре ко ше зде-
сет ро ма на, збир ки крат ких при ча и крат ких по-
зо ри шних ко ма да, од ко јих је ви ше од по ло ви не 
пре то че но у игра не фил мо ве – ве о ма по пу лар не 
у арап ском све ту. Но бе ло ву на гра ду за књи жев-
ност до био је 1988. го ди не. Про гла ша ва ју ћи га 
не вер ни ком због „не при ме ре ног“ пред ста вља ња 
Бо га у јед ном од сво јих ро ма на, ми ли тант ни му-
сли ма ни су 1994. го ди не из вр ши ли атен тат на 
ње га. У на па ду му је озбиљ но оне спо со бље на де-
сна ру ка – због че га ви ше ни је мо гао да др жи перо 
па је на ста вио је да ства ра уз по моћ аси стен та.

Иван Ми лен ко вић (1965), фи ло зоф, пре во ди-
лац и кри ти чар. Ра ди на Тре ћем про гра му Ра дио 
Бе о гра да. Књи гу По хва ла не сло зи. Ма ки ја ве ли 
про тив ма ки ја ве ли зма об ја вио 2018. го ди не. 
Књи гу иза бра них освр та, при ка за и ре цен зи ја 
Фи ло зоф ски фраг мен ти 2011. Ба ви се са вре ме ном 
фран цу ском и по ли тич ком фи ло зо фи јом. Књи жев-
не кри ти ке, при ка зе и ре цен зи је фи ло зоф ских 
књи га об ја вљу је у не дељ ни ци ма Вре ме и НИН, 
днев ним ли сто ви ма Да нас и По ли ти ка, те на Тре-
ћем про гра му Ра дио Бе о гра да. У до ма ћим, ре ги-
о нал ним и стра ним струч ним ча со пи си ма об ја-
вио че тр де се так на уч них ра до ва. Пре вео де се так 
књи га с фран цу ског је зи ка, из ме ђу оста лог Разли

ку и по на вља ње Жи ла Де ле за, По ли ти ке при ја
тељ ства Жа ка Де ри де, Спи се и раз го во ре Ми ше-
ла Фу коа, Не са гла сност Жа ка Ран си је ра. Жи ви у 
Бе о гра ду.

Та ња Ми лен ко вић (1994), основ не ака дем-
ске сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши ла је на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду. Об ја вљи ва ла је књи жев но-на уч не ра до ве у 
ча со пи су Li bri Ma gi stri и на веб пор та ли ма. Во лон-
ти ра као пи сац тек сто ва о бри зи и за шти ти живо-
ти ња на бло гу не про фит не ор га ни за ци је OR CA. 
Об ја вљу је по е зи ју, есе је и кри ти ку у пе ри о ди ци. 
Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

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 ро слав Б. Ми тро вић (1948, Бе о град), ди-
пло ми рао арап ски је зик и књи жев ност на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. С арап ског пре вео 
књи ге На ги ба Мах фу за: При че из на шег квар та 
(2008), Ср це но ћи (2016), Ша пат зве зда (2019), Дан 
ка да је во ђа уби јен (2019); при ре дио ан то ло ги ју 
Скри ве на љу бав (хо мо е рот ски мо ти ви у са вре ме-
ној арап ској књи жев но сти, 2018). За сту пљен са 
пре во ди ма у ан то ло ги ја ма Ча роб ни врт (ан то ло-
ги ја свет ске умет нич ке бај ке, 1999) и Та њир пун 
ре чи (мај сто ри са вре ме не свет ске при че, 2012). 
Члан удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср бије.

Сла во мир Са ша Ни ша вић (1959, Би је ло По ље, 
Цр на Го ра), сту ди рао је у При шти ни, Бе о гра ду и 
Но вом Са ду. Об ја вио је пе снич ке књи ге: При др
жа ва ње ду ше (2003), Ко шу љи ца (2004), Гре бе ни 
(2007), За бо ра вље ни де чак (2018) и Че сти ца (2020). 
Пе сме су му пре во ђе не и за сту пље не у ви ше анто-
ло ги ја и збор ни ка. Члан је Дру штва књи жев ни ка 
Вој во ди не и Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Живи 
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 
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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.

Дра ги ња Ра ма дан ски (1953, Сен та), ар хи-
вист, про фе сор ру ске књи жев но сти у пен зи ји, 
пре во ди лац са ру ског и ма ђар ског је зи ка. Об ја-
вљу је ра до ве у до ма ћим, ру ским и ма ђар ским 
књи жев ним ча со пи си ма. Об ја ви ла књи ге: У по
тра зи за фи гу ра ма (про за у шест ру ку, 2012), Па
ро диј ски план ро ма на До сто јев ског (док тор ска 
ди сер та ци ја 1991; 2013) Сне шко у тро пи ма (тран-
сла то ло шки есе ји, 2013), Или не (ау то би о граф ски 
есе ји, 2018). Ау тор ан то ло ги је ру ске жен ске по-
е зи је Уз вод но од су за (2009). Пре ве ла је пе де сет 
књи га ле пе књи жев но сти. До бит ни ца је ви ше 
на гра да: На гра да Дру штва књи жев ни ка Вој во-
ди не за пре вод го ди не (2002), На гра да 9. Ме ђу-
на род ног са ло на књи га „Ла за Ко стић” за пре вод 
(2003), На гра да Удру же ња књи жев ни ка пре во ди-
ла ца Ср би је „Ми лош Н. Ђу рић“ за пре вод го ди не 
(есе ји сти ка, 2004), На гра да за пре вод с ма ђар ског 
Bas za li kom műfordítói Díj а Szent te leky Na pok ta-
nácsa (2005), На гра да Дру штва књи жев ни ка Вој-
води не за пре вод го ди не (дру ги пут, 2013), на гра-
да на кон кур су „Сте ван Сре мац – бал у Еле ми ру“ 
(2020). Жи ви у Сен ти.

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 вер зи 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 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 Фило-
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 ре
о 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), 
Под ли под ли псал ми (2016), Пункт (2017), Не ма 
оа зе : лу фтро ман (2018) и Ни шта ни је ни чи је 
(2020). Жи ви у Бе о гра ду.

Му а нис Си на но вић (1989, Но во Ме сто, Сло-
ве ни ја), ди пло ми рао је фи ло зо фи ју и оп шту лин-
гви сти ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Љу бља ни. 
Ау тор је сле де ћих пе снич ких збир ки: Шта фе та 
око град ске смре ке (2011, на гра да за нај бо љи прве-
нац), Пе сме (2014), Дво вид (2016), Крх ки ка ра ва ни 
(2020). Уре ђи вао је ча со пис Иди от, књи жев ну 
збир ку Но ва зна ме ња; уред ник је пор та ла за по-
зо ри шну кри ти ку Kri te rij.si. Пи ше и фи ло зоф ске 
ко мен та ре, тек сто ве о књи жев но сти, фил му, по-
зо ри шту и умет но сти. Об ја вио је крат ки ро ман 
Ана стро фа (2017). Срп ски кул тур ни цен тар „Да-
ни ло Киш“ об ја вио је књи гу Изо хип се (2017), дво-
је зич ни сло ве нач ко-срп ски из бор из ње го ве 
до та да шње по е зи је. Пе сме су му пре ве де не на 
осам је зи ка. Укљу чен је у че шку и грч ку ан то ло-
ги ју мла де сло ве нач ке по е зи је те у ан то ло ги ју 
Eu ro pe: an Ant ho logy of Con tem po rary Eu ro pe na 
Po e try (King ston Uni ve sity Press, Lon don, 2019). 
Жи ви и ра ди у Љу бља ни и Це љу.

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 Short. С Вла ди ми ром 
Ар се ни ћем во ди Ра ди о ни цу кре а тив ног пи са ња 
у Бе о град ском чи та ли шту, а за јед но су и осни ва-
чи из да вач ке ку ће „Пар ти зан ска књи га“. Ра дио 
је у ре дак ци ја ма ви ше књи жев них ча со пи са, а 
по след њих не ко ли ко го ди на ак тив но се ба ви 
уред нич ким по слом, спе ци фич но ре ги о нал ном 
и ан гло сак сон ском про зом. Је дан је од по бед ни ка 
кон кур са за нај бо љу нео бја вље ну при чу ин тер-
нет сај та www.бест се лер.нет, а до бит ник је и прве 
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), Сре бр на ма гла па да (2017) 
и Љу бав на пе сма (2020), 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).

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

Је ле на То до ро вић Ла зић (1975, Ужи це), ди-
пло ми ра ла је срп ску књи жев ност и је зик на Фи-

ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 2013. иза-
бра на је на кон кур су Ми ни стар ства про све те РС 
за на став ни ка срп ског је зи ка и кул ту ре у Швај-
цар ској, где је за вр ши ла Ви шу шко лу за при ме-
ње ну лин гви сти ку. Жи ви у Швај цар ској.

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.

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

Фе р ди нанд фон Ши рах (Fer di nand von Schi
rach; 1964, Мин хе ну, Не мач ка), не мач ки пи сац и 
адво кат кри ви чар у Бер ли ну. Го ди не 2009. об ја-
вио је књи гу при ча Ver brec hen (Зло чи ни, „Ла гу на“, 
Бе о град, 2011), а по том, из ме ђу оста лих де ла, 
сле де: Schuld (при че, 2010), Der Fall Col li ni (ро ман, 
2011), Ta bu (ро ман, 2013; Та бу, „Ла гу на“, Бе о град, 
2016), Die Her zlic hke it der Ver nunft (раз го во ри са 
Алек сан де ром Клу ге ом, 2017), Stra fe (при че, 
2018), Kaf ee und Zi ga ret ten (при че, 2019), Trot zdem 
(раз го во ри са Алек сан де ром Клу ге ом, 2020).

Мла ден Шљи во вић (1980, За је чар), сту ди рао 
је на Фи зич ком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ра ди као 
на став ник фи зи ке у За је ча ру. Об ја вио је две збир-
ке по е зи је: Пет на ест раз глед ни ца за два на ест 
адре са (2006) и При руч ник за сно ве и квант ну 
ме ха ни ку (2008). До бит ник је на гра да „Ма ти ћев 
шал“ (2006), „Ала дин Лу кач” (2007) и „Ан дра Га-
ври ло вић” (2017). Жи ви у За је ча ру.
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