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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 

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.

Ва лен ти на Бак ти ја ре вић (1995, Про ку пље) 
глу ми ца, пе сни ки ња, пре во ди лац. Књи гу пе са ма 
По меѓу об ја ви ла у Ско пљу 2019. го ди не. У при пре-
ми је ње на илу стро ва на књи га љу бав не по е зи је 
ко ја ће би ти об ја вље на 2021. го ди не за из да вач-
ку ку ћу „Ди би дус“. Јед на је од уред ни ца он лајн 
ма га зи на за књи жев ност и умет ност Астро на ут 
као и он лајн збор ни ка за љу бав ну по е зи ју Блуд
ни стих. Об ја вљи ва на је и пре во ђе на.

Ана Бо ја но вић (1978, Бе о град), ди пло ми ра ла 
и ма ги стри ра ла на гру пи за Срп ску књи жев ност 
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. Ра ди као лек-
тор, ко рек тор и пре во ди лац у ви ше до ма ћих из-
да вач ких ку ћа, као и про фе сор срп ског је зи ка и 
књи жев но сти у не ко ли ко сред њих шко ла, и пре-

да вач ен гле ског у шко ла ма за је зи ке. До са да је 
пре во де, по е зи ју, про зу и струч не тек сто ве об ја-
вљи ва ла у пе ри о ди ци.

Олек сан др Бој чен ко (Олек сан др Бойчен ко; 
1970, Чер њив ци, Укра ји на), књи жев ни кри ти чар, 
пу бли цист, есе јист, пре во ди лац. Од 1995. до 2008. 
пре да вао је на Уни вер зи те ту у Чер њив ци ма, а од 
2002. до 2010, за јед но са Ју ри јем Ан дру хо ви чем, 
уре ђи вао је ин тер нет-ча со пис По тјах 76. Три пу та 
је био сти пен ди ста про гра ма Ми ни стар ства кул-
ту ре Пољ ске „Ga u de Po lo nia“, по бед ник укра јин-
ског кон кур са за „Књи гу го ди не“ (2003, есе ји сти-
ка), до бит ник На гра де за мо дер ну есе ји сти ку 
„Ју риј Ше ве љов“ за 2015. го ди ну. Ау тор је књи га 
раз ли чи тих жан ро ва Не што по пут Ша то коа 
(Щось на кшталт Ша то куа, 2003), Шато коа плус 
(Ша то куа плюс, 2004), Ма кар не ка књи га (Аби 
книж ка, 2011), Мо ји ме ђу ту ђи ма (Мої се ред чу жих, 
2012), Ви ше/Ма ње (Більше/Мен ше, 2015), 50 по сто 
у пра ву (50 відсотків рації, 2016), Зе мља иза Збру
ча (Країна за Збру чем, 2018), а та ко ђе је ко а у тор 
(за јед но са Ју ри јем Ан дру хо ви чем и Оре стом 
Дру љем) књи ге-раз го во ра Во рох та ри јум (Во рох
таріум , 2018). Пре вео са пољ ског де ла Ма ре ка 
Хла ска, Та де у ша Бо ров ског, Да ни је ла Оди је, Ми-
ха ла Ваљ ча ка, Мал го жа те Си кор ске-Ми шчук, 
Па ве ла Де мир ског и Ми ха ла За да ре, а са ру ског 
ро ма не Вик то ра Је ро фе је ва и Иго ра По ме ран-
це ва.

Гре го ар Бу јие (Grégo i re Bo u il li er; 1960, Ти зи 
Узу, Ал жир), фран цу ски пи сац ко ји жи ви и ства ра 
у Па ри зу. До бит ник је На гра де „Флор“ 2002. за 
пр ви ро ман Из вје штај о ме ни (Rap port sur moi, 
2002). Об ја вио је сле де ћа де ла: Ми сте ри о зни гост 
(L’in vité mystère, 2004), Кејп ка на ве рал (Cap Ca na
ve ral, 2008). За ро ман До си је М, 1 књи га (Le Dos si er 
M, 2017) до био је „Де цем бар ску на гра ду“ 2017. 
го ди не. До си је М, 2 књи га, об ја вљен је 2018. У делу 
Очај ни скит ни ца (Char lot dépri me), пра ће ном са 
књи гом Сан скит ни це (Un rêve de Char lot, 2019) 
про бле ма ти зу је по крет „жу тих пр слу ка“.
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На та ша Гво зде но вић (1978), но ви нар ка и 
по зо ри шна кри ти чар ка. Пи ше за ча со пи се и ин-
тер нет пор та ле ко ји се ба ве те а тро ло ги јом и те-
а тар ском кри ти ком у ре ги о ну. На MESS-у је до-
би ла На гра ду „Мар ко Kовачевић“ ко ју до де љу је 
ди рек ци ја фе сти ва ла за се ри ју кри ти ка об ја вље-
них то ком фе сти вал на пор та лу Ра дио Са ра је ва. 
Део је про јек та „Кри ти чар ски ка ра ван“ ко ји је 
по кре ну ло удру же ње по зо ри шних кри ти ча ра и 
те а тро ло га Ср би је. Члан је AICT-а (ин тер на ци о-
нал ног удру же ња по зо ри шних кри ти ча ра). Завр-
ши ла је сту ди је срп ске и упо ред не књи жев но сти. 
Жи ви у Но вом Са ду.

Бо ри вој Гер зић (1959, Бе о град), ау тор не ко-
ли ко књи га при по вет ки (по след ње три за Рен де 
– Је дан жи вот ка кав је сте, 2012, По след ње ства ри, 
2014, и При ча. Љу бав, 2016). Са ен гле ског је пре вео 
де ла два де се так ау то ра, из ме ђу оста лих Ме се чи ну 
и дру ге дра ме Ха рол да Пин те ра, Там ни ла ви ринт 
Ло рен са Да ре ла, Џој со ве, Бе ке то ве и Ма кју а но ве 
при по вет ке... Ау тор је Реч ни ка ан глоаме рич ког 
слен га, Реч ни ка ен гле ских фра за и иди о ма и Реч ни ка 
срп ског жар го на, као и ан тро по ло шке сту ди је о 
смр ти Ко ре о гра фи ја мо ри ен ди (2016) и би о гра фи-
је Бе кет: чо век и де ло (2019); ко у ред ник је анто ло-
ги је крат ке при че Ку ле, гра до ви: мај сто ри крат ке 
про зе – од Го го ља до Фо сте раВо ла са (2013).

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 графи
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 Ерне-
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.

Слав ко Гор дић (1941, Да бри ца, Хер це го ви на), 
пи ше про зу, књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Књи-
ге про зе: Вр хов ни сил ник (1975), Дру го ли це (1998), 
Опит (2004), Руб (2010) и По сле ру ба (2020). Књи-
ге есе ја, кри ти ка и сту ди ја: У ви ди ку сти ха (1978), 
Сла га ње вре ме на (1983), При мар но и ни јан са (1985), 
По е зи ја и окруж је (1988), Обра зац и чин – огле ди о 
ро ма ну (1995), Пе вач Бо шка Пе тро ви ћа (1998), 
Огле ди о Вељ ку Пе тро ви ћу (2000), Глав ни по сао 
(2002), Про фи ли и си ту а ци је (2004), Са вре ме ност 
и на сле ђе (2006), Раз ме на да ро ва (2006), Кри тич
ке раз глед ни це (2008), Тра га ња и све до че ња (2011), 
Огле ди о Иви Ан дри ћу (2013) Срод ства и раз да
љи не (2014), Осма трач ни ца – књи жев не и оп ште 
те ме (2016) и Ме ђу сво ји ма (2020). При ре дио је 
иза бра не пе сме Ми о дра га Па вло ви ћа (1978), Сте-
ва на Тон ти ћа (1995), Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја 
(2003), иза бра не при по вет ке Вељ ка Пе тро ви ћа 
(2000), иза бра на де ла Вељ ка Пе тро ви ћа (2003), 
при по ве дач ко-ро ман си јер ски сег мент иза бра них 
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де ла Ми ла на Ка ша ни на (2003) и че ти ри књи ге 
иза бра них де ла Иве Ан дри ћа (2010–2019). По је-
ди ни есе ји стич ко-кри тич ки тек сто ви су му пре-
во ђе ни на не мач ки, пољ ски, ма ђар ски, сло вач ки, 
сло ве нач ки, фран цу ски и ен гле ски. До био је На-
гра ду Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за нај бо љу 
књи гу го ди не, као и на гра да „Ла за Ко стић“, „Ђор ђе 
Јо ва но вић“ и „Сре тен Ма рић“. До бит ник је Но вем-
бар ске по ве ље Но вог Са да, На гра де за жи вот но 
де ло Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и По ве ље 
за жи вот но де ло Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. 
Био је ду го го ди шњи про фе сор Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Но вом Са ду, до 2009. го ди не, и глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске 
(1992–2004). Са да је про фе сор еме ри тус Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду.

Та тја на Де ли ба шић, ди пло ми ра ла је на Од-
се ку за ју го сло вен ски књи жев ност Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду. Об ја вље не књи ге по е-
зи је: Фор ти си мо но ћи (1991), Ди сци пли на сти да 
(1994), Ра чун са пе шча ним зрн ци ма (1996), Чуд но
гла сје (2007), Пер со на нон га ра та (2013) и књи га 
при ча Фак то гра фи ја фик ци је (2017). Жи ви у Но вом 
Са ду. 

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

Мом чи ло Жу нић (1985, Бе о град), пи ше и об ја-
вљу је књи жев ну кри ти ку. За вр шио је Фи ло ло шки 
фа кул тет у Бе о гра ду, на гру пи Срп ска књи жев ност 
и је зик са оп штом књи жев но шћу. За ин те ре со ван 
је за ра зно вр сне об ли ке књи жев но-кри тич ког 

де ло ва ња. При ка зе об ја вљи вао на пор та лу Pro
let ter. У са рад њи са двој цем Bo o kva li sti при ре дио 
је ра зно вр сне књи жев не влог-те ма те. Жи ви у 
Ла за рев цу.

Ан ђел ко За бла ћан ски (1959, Глу шци), пи ше 
по е зи ју, афо ри зме и крат ке при че. Об ја вио је збир-
ке пе са ма: Рам за сли ке из сно ва (1992), Игра сен ки 
(2004), Пти ца на про зо ру (2007), Сан на пу кле ја ве 
(2009), Рас кр шћа не са ни це (2011), Пи ја но пра ско
зор је (2014), Ма ли ноћ ни сти хо ви (2019), Но ћи вуч
јег зо ва (2020), збир ку афо ри за ма Па ла ца ње (2006), 
збир ку пре во да ру ске по е зи је Од Пу шки на до Ка
пу сти на (2019), књи гу про зе, афо ри за ма и са ти-
рич не по е зи је Иза ли ни је (2020). 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.

Адам За га јев ски (Adam Za ga jew ski; 1945, Ла-
вов, да на шња Укра ји на – 2021, Кра ков, Пољ ска), 
је дан од нај зна чај ни јих са вре ме них свет ских пе-
сни ка и есе ји ста. По сле окон ча ња Дру гог свет ског 
ра та по ро ди ца За га јев ски пре се ли ла се у Гљи ви-
це, град у Шле ској. Сту ди рао је фи ло зо фи ју и пси-
хо ло ги ју у Кра ко ву, где је, ра де ћи као про фе сор 
фи ло зо фи је, жи вео до 1980. го ди не. По сле то га 
пре се ља ва се у Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, где 
је био уни вер зи тет ски про фе сор у Тек са су, док 
је дан део го ди не жи вео у Па ри зу. По сле па да Бер-
лин ског зи да гра до ви ма у ко ји ма је жи вео по но во 
при дру жу је и Кра ков. Је дан је од нај пре во ђе ни јих 
пољ ских пе сни ка, ње го ве пе сме и есе ји об ја вље ни 
су на свим во де ћим свет ским је зи ци ма. Књи ге 
пе са ма: Са оп ште ња (1972), Ме сар ни це (1975), Пи
смо. Ода мно жи ни (1982, 1983), Пу то ва ти у Ла вов 
(1985), Плат но (1990), Ог ње на Зе мља (1994), Жеђ 
(1999), Ан те не (2005) и Не ви дљи ва ру ка (2009). 
Нај ва жни је књи ге есе ја: Ма ли Ла рус (1991) и Од
бра на ва тре но сти (2002).

Сло бо дан Зу ба но вић (1947, Бе о град), пи ше 
пе сме, есе је и сту ди је. Књи ге пе са ма: Ку па ти ло 
(1973), Из за о став шти не (1982), До ма ћи дух (1983), 
Ре пор тер (1986), Стра те ги ја ли ри ке (1992), Сар
ко фаг (1998), Sa ve as (2005), Дор ћол ски дис конт 
(2006), Кад бу дем имао 64 го ди не (из бор, 2008), Со
не ти са се ла (2009), Тре ба ло би то да про чи таш 
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(2013), Ста рац и пе сме (2015) и Огле ди око сто ла 
(2018). Књи ге есе ја, пу то пи са, раз го во ра, при ча и 
сту ди ја: Де сет пе са ма – де сет раз го во ра (ко а у тор 
М. Пан тић, 1992), Скок пре ко сен ке (1995), Друм за 
Ка ре ју (1998), Мо ре око Бе о гра да (2005), Слик (2005), 
Атлас о Цр њан ском (2007), У три и де сет за Ру му 
(2011). При ре дио ви ше књи га. Пе сме су му пре во-
ђе не на ен гле ски, ру ски, фран цу ски, ита ли јан ски, 
не мач ки, пољ ски, ру мун ски, бе ло ру ски, ки не ски, 
швед ски, сло ве нач ки и ма ке дон ски је зик. За сту-
пљен је у мно гим ан то ло ги ја ма по е зи је. До бит ник 
је На гра де „Бран ко Миљ ко вић“ (2016), Зма је ве 
на гра де (2009), На гра де „Де сан ка Мак си мо вић“ 
(2007), Ди со ве на гра де за све у куп но пе снич ко дело 
(2005), на гра да „Вас ко По па“ (1998), „Ми лан Ра кић“ 
(1986), „Иси до ра Се ку лић“ (1983), Но ли то ве награ-
де (1995), као и по себ ног при зна ња за вр хун ски 
до при нос на ци о нал ној кул ту ри Ре пу бли ке Срби је 
(2010). Жи ви у Бе о гра ду.

Дан ка Ива но вић (Це ти ње, 1988), ди пло мира-
ла фран цу ски је зик и књи жев ност на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ма стер сту-
ди је из исте обла сти за вр ши ла на Уни вер зи те ту 
у Лу ве ну, у Бел ги ји, 2015. го ди не, ра дом на те му 
„Обје кат у ро ма ни ма Ми ла на Кун де ре: Не зна ње, 
Успо ра ва ње, Иден ти тет“. Ма стер сту ди је из оп-
ште књи жев но сти и те о ри је књи жев но сти за вр-
ши ла на Фи ло ло шком фа кул те ту, Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, 2020. го ди не, ра дом на те му „Од је ци 
Шек спи ро ве дра ма тур ги је y ра ној тра ге ди ји Ла зе 
Ко сти ћа: Мак сим Цр но је вић“. Пре во ди са ен гле-
ског и фран цу ског. Жи ви у Бе о гра ду.

Та тја на Јан ко вић (1973, Кра гу је вац), об ја-
ви ла збир ке крат ких при ча При ча Ба би ног си на 
(2008) и Да нас сам би ла у на шој ку ћи (2016), и књи-
гу пу то пи сне про зе При сва ја ње Ве не ци је (2018). 
Члан ре дак ци је ча со пи са Ко ра ци од 2013, на ме-
сту глав ног и од го вор ног уред ни ка од 2017. Жи ви 
у Кра гу јев цу.

Џе ки Кеј (Jac qu e li ne Mar ga ret Kay; 1961, Един-
бург, Шкот ска), са вре ме на шкот ска пе сни ки ња и 
спи са те љи ца. Мај ка јој је би ла из Шкот ске, отац из 
Ни ге ри је, а усво јио ју је брач ни пар из Гла зго ва 
где је и од ра сла. Ро ди те љи су јој би ли ко му ни сти, 
па је че сто од ла зи ла на про те сте про тив апарт-
хеј да. Сту ди ра ла је ен гле ски је зик на Уни вер зи-
те ту у Стир лин гу. У сво јој пр вој збир ци пе са ма 
The Adop tion Pa pers (1991) го во ри о соп стве ном 

ис ку ству од ра ста ња у усво ји тељ ској по ро ди ци 
и про бле му иден ти те та. До бит ни ца је не ко ли ко 
књи жев них на гра да. Тре нут но жи ви и ра ди као 
уни вер зи тет ска про фе со ри ца кре а тив ног пи са-
ња у Ман че сте ру.

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 Ман дић (1986, Сре бре ни ца, БиХ), ди-
пло ми ра ла је на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Но вом Са ду. За вр ши ла је ма стер 
сту ди је ен гле ског је зи ка и књи жев но сти на Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Тре нут но је на 
тре ћој го ди ни док тор ских сту ди ја је зи ка и књи-
жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Пи ше по е зи ју и крат ку про зу, пре во ди са 
ен гле ског и пер сиј ског је зи ка. Жи ви и ра ди у Но-
вом Са ду.

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.

Не над Ми ло ше вић (1962, Зе мун), об ја вио је 
сле де ће књи ге пе са ма: По спа ност (1992), Ума ње
ња (1996), Ју ре ћи у рај (2000), Ме ста (из бор из 
по е зи је, 2004), Пе сме са Са ве и Ду на ва (2005), Ti me 
co de (2009), Во де и ве тро ви (2012) и Пе сме из лим ба 
(2018). Об ја вио је књи гу Из му зе ја шу мо ва (ан то-
ло ги ја но ви је срп ске по е зи је 1988–2008, За греб, 
2010), као и књи гу ми кро е се ја Лу та ју ћа пла не та 
(2014). До бит ник је на гра да „Би ља на Јо ва но вић“ 
и „Бран ко Миљ ко вић“. Био је уред ник за по е зи ју 
у ли сту Књи жев не но ви не од 1998. го ди не до 2001. 
го ди не, као и стал ни са рад ник и је дан од уред ни-
ка у ча со пи су за жен ску књи жев ност Pro Fe mi na. 
Пи сао је есе је и књи жев ну кри ти ку у ча со пи си ма 
и ма га зи ни ма као и за Те ле ви зи ју Бе о град. Пи ше 
сце на ри је и ре жи ра до ку мен тар не са др жа је. За-
вр шио је Фа кул тет по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. 
Ра ди као уред ник у Ре дак ци ји до ку мен тар ног 
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про гра ма Те ле ви зи је Бе о град. По је ди нач не пе сме 
пре во ђе не су му на не ко ли ко свет ских је зи ка. 
Та ко ђе, за сту пљен је у не ко ли ко ан то ло ги ја срп-
ске по е зи је на стра ним је зи ци ма као и у не ко ли ко 
до ма ћих ан то ло ги ја. 

Ма ке на Он ђе ри ка (Ma ke na Onje ri ka; 1987, Нај-
ро би, Ке ни ја), ке ниј ска спи са те љи ца ко ја жи ви у 
Нај ро би ју. За вр ши ла је курс кре а тив ног пи са ња 
Уни вер зи те та у Њу јор ку и об ја вљи ва ла про зна 
де ла у ви ше ме ђу на род них књи жев них ча со пи-
са. Осни вач је Књи жев не ра ди о ни це Нај ро би ја 
и уред ни ца збир ке при ча Ди ги тал не сте ни це. За 
при чу „Фан та од ри би зле“ до би ла је На гра ду за 
нај бо љу африч ку при чу 2018. го ди не. Тре нут но 
ра ди на свом пр вом ро ма ну.

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.

Ни ко ла Пет ко вић, ау тор и пре во ди лац тре-
нут но на ста њен у Кра гу јев цу. Пре во ди по е зи ју 
и про зу са ен гле ског, ру ског и фран цу ског је зи ка. 
Ње го ви пре во ди и ау тор ски тек сто ви об ја вљи-
ва ни су у ви ше до ма ћих књи жев них ча со пи са, 
укљу чу ју ћи Ко ра ке, Књи жев не но ви не, Мо сто ве, 
Екер ман. Ау тор је збир ке при ча Ве ли ке при че ма
лих ство ре ња (2020).

Жар ко Ра да ко вић (1947, Но ви Сад), шко ло-
вао се у Зе му ну (основ на шко ла и гим на зи ја), Бео-
гра ду (сту ди је свет ске књи жев но сти), Ти бин ге ну 
(сту ди је гер ма ни сти ке, исто ри је умет но сти и фи-
ло зо фи је). Ау тор ро ма на: Tübin gen (1990), По на
вља ња (са Ско том Або том, 1994), Кни фер (1994), 
Еми гра ци ја (1997), По глед (2002), Вам пи ри & Ра зум
ни реч ник (са Ско том Або том, 2008), Страх од 
еми гра ци је (2009), Кре че ње (2018) и Ка фа на (2019). 
Са ра ђи вао са умет ни ци ма Да ви дом Ал ба ха ри јем 
(Кљи га о му зи ци, 2013), Ером Ми ли во је ви ћем (пер-
фор ман си Me dex, 1971; Кор ња ча, 1973; Ла бу до во 

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

Би сер ка Рај чић (1940, Је ла шни ца код Ни ша), 
за вр ши ла је сту ди је сла ви сти ке у Бе о гра ду. Од 
1962. Ба ви се пре во ђе њем сло вен ских књи жев-
но сти, те о ри је књи жев но сти, те а тро ло ги је, фил-
мо ло ги је, есте ти ке, фи ло зо фи је, исто ри о гра фи је, 
исто ри је умет но сти, по ли ти ко ло ги је, те о ло ги је 
и др. Об ја ви ла је око 70 књи га пре во да (по е зи ја, 
про за, дра ме, фи ло зо фи ја, есе ји сти ка, по ли ти ко-
ло ги ја и сл.) и књи ге: Пи сма из Пра га (1999), Пољ
ска ци ви ли за ци ја (2003), Мој Кра ков – из кул тур не 
ар хе о ло ги је гра да (2006), Ima go Po lo ni ae (2014), 
Пи сма из Пољ ске (2018), Фак то мон та же (2020) и 
Шо пен, Жорж Санд и ње на де ца (ра дио-дра ма с 
CD-ом), као и низ тек сто ва у ча со пи си ма не ка да-
шње Ју го сла ви је и Ср би је. До бит ник је број них 
до ма ћих и стра них на гра да за пре во ди ла штво, 
из ме ђу оста лих и нај пре сти жни је пољ ске на гра де 
„Тран са тлан тик“ за 2009. го ди ну. Жи ви у Бе о гра ду.

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 műfor dítói 
Díj а Szent te leky Na pok tanácsa (2005), На гра да 
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди 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.
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Ми хал Ра мач (1951), ди пло ми рао исто ри ју 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Био је 
но ви нар, глав ни и од го вор ни уред ник ли сто ва 
На ша бор ба, Вој во ди на и Да нас. Пи ше по е зи ју и 
про зу на ру син ском и срп ском, пре во ди са ви ше 
је зи ка. Члан је Дру штва књи жев ни ка Укра ји не. 
Об ја вио је се дам књи га пе са ма на ру син ском. На 
срп ском је об ја вио књи гу при по ве да ка Ноћ на 
ста ни ци Ке ле ти (2020), књи гу пе са ма Дру га оба ла 
(2020), књи ге есе ја: По вест о по чет ку кра ја (2002), 
С оне стра не сно ва (2003), 6. ок то бар (2008), Ду
нав ска рап со ди ја (2018), Зов ве дрих ви ди ка (2018). 
Жи ви у Пе тро ва ра ди ну.

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 студи-
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 ве р 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 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), 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).

Не ве на Сте фа но вић (1970, Пан че во), ди пло-
ми ра ла је на гру пи Срп ска књи жев ност и је зик са 
оп штом књи жев но шћу Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду. Ра ди као про фе сор у Гим на зи ји „Урош 
Пре дић“ у Пан че ву. Пи ше књи жев ну кри ти ку за 
Умет нич ки ма га зин Квар тал.

Ана Стје ља (1982, Бе о град), 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 у Бе о гра ду на Ка те дри за ори јен та ли-
сти ку. Ба ви се пи са њем по е зи је, ха и ку пoезиje и 
афо ри за ма, као и пре во ђе њем по е зи је и про зе 
с ен гле ског, шпан ског, пор ту гал ског и тур ског 
је зи ка. Та ко ђе пи ше крат ке про зе и пу то пи сних 
есе ја, књи жев не кри ти ке и на уч них ра до ва из 
обла сти књи жев но сти и кул ту ре. Об ја ви ла је два-
на ест ау тор ских књи га и де вет књи га пре во да. 
Пе сме су јој пре во ђе не на сло ве нач ки, ма ке дон-
ски и пер сиј ски је зик. Члан је Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је, Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца 
Ср би је, Дру штва књи жев ни ка Бе о гра да, Удру же ња 
но ви на ра Ср би је и Ме ђу на род не фе де ра ци је 
но ви на ра. Осни вач је и глав ни уред ник ма га зи на 
Alia Mun di за кул тур ну ра зно ли кост. 

Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић (1960, Бе о-
град), пи ше књи жев но и сто риј ске, књи жев но тео-
риј ске и ком па ра тив не сту ди је и огле де из ју го-
сла ви сти ке, по себ но из обла сти екс пре си о ни зма 
и мо дер не књи жев но сти, као и књи жев ну кри ти-
ку, про зу, по е зи ју и есе је и пре во ди с ен гле ског 
и сло ве нач ког. Об ја вље не књи ге: По е ти ка Ми
ра на Јар ца (1987), Ли ни ја до ди ра (1995), На сле ђе 
су ма тра и зма – по е тич ке фи гу ре у срп ском пе сни
штву де ве де се тих (1998), Срп ски екс пре си о ни зам 
(1999), Срп ске про за и де – ан то ло ги ја пе са ма у 
про зи (2001), Кри тич ка пи сма (2002), Мор фо ло ги
ја екс пре си о ни стич ке про зе (2003) Бес крај на (по-
е зи ја, 2005), Не бо лом ство – па но ра ма срп ског 
пе сни штва кра ја XX ве ка (2006), По бу на про тив 
сре ди шта – но ви при ло зи о мо дер ној срп ској књи
жев но сти (2006), Оштар угао – есе ји, кри ти ке, 
по ле ми ке (2008), За руч ни ци ва тре (по ет ска про-
за, 2008), Иси ја ва ње (по е зи ја, 2009), Ра спо ни мо
дер ни зма – упо ред на чи та ња срп ске књи жев но сти 
(2011), Пе сма у про зи или про за и да (2012), Лек ци је 
о смр ти (по е зи ја, 2013), У обру чу (по е зи ја, 2017). 
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При ре ди ла ви ше књи га и ан то ло ги ја. За по е зи ју 
је до би ла на гра де „Ђу ра Јак шић“ и „Вас ко По па“ 
(2018) као и На гра ду „Гор да на То до ро вић“ (2005) 
за це ло куп но књи жев но де ло. За нај бо љу књи-
жев ну кри ти ку 2000. до би ла је На гра ду „Ми лан 
Бог да но вић“, а исте те го ди не и На гра ду „Иси до-
ри ја на“ за нај бо љу те о риј ску књи гу. Та ко ђе је до-
бит ни ца Злат не знач ке КПЗ Ср би ја за из у зе тан 
до при нос кул ту ри (2006). Жи ви у Бе о гра ду.

Ви о ле та Стој ме но вић (1980, По жа ре вац), 
ди пло ми ра ла је на Ка те дри за оп шту књи жев ност 
са те о ри јом књи жев но сти Фи ло ло шког фа кул-
те та у Бе о гра ду. Об ја вљу је огле де из исто ри је 
књи жев но сти, књи жев ну кри ти ку и пре во де са 
ен гле ског је зи ка у пе ри о ди ци. Ра ди као би блио-
те кар. Жи ви у Бо ру.

Ива на З. Та на си је вић (1987, Кра гу је вац), за-
вр ши ла је основ не и ма стер сту ди је на Ка те дри 
за Срп ски је зик и књи жев ност Фи ло ло шко-умет-
нич ког фа кул те та у Кра гу јев цу. Пи ше и об ја вљу је 
књи жев ну кри ти ку, есе је, сту ди је, ре цен зи је. Поља 
ин те ре со ва ња: срп ска књи жев ност мо дер ни зма 
и пост мо дер ни зма, са вре ме не књи жев не те о ри-
је, књи жев на кри ти ка.

Ср ђан В. Те шин (1971, Мо крин), књи жев ник и 
но ви нар. Сту ди рао је фи ло зо фи ју и ко му ни ко ло-
ги ју у Бе о гра ду, а ди пло ми рао на по е ти ци крат-
ке при че. Об ја вио је сле де ће књи ге: Co a ted brain/
По хо ва ни мо зак (дра ма, 1996), Све то Трој ство 
Ge or gi ja Ze cow skog (по е зи ја, 1997), Сја јан на слов 
за пан то ми му (при че, 1997), Ан то ло ги ја нај бо љих 
на сло ва (ро ман, 2000), Ка зи мир и дру ги на сло ви 
(ро ман, 2003), Кроз пу сти њу и пра ши ну (ро ман, 
2005), Ку ва ро ве кле тве и дру ге га до сти (ро ман, 
2006), Ал тер на тив ни во дич кроз Ва ви лон (иза-
бра не ко лум не, 2008), Ис под цр те (при че, 2010), 
При че с Мар са (при че, 2015), Го ри го ри го ри (ро ман, 
2017), Мо је (ро ман, 2019) и Лу ка ка же (књи га за 
де цу, 2020). При ре дио је не ко ли ко ан то ло ги ја, па-
но ра ма и из бо ра крат ких при ча. Књи ге су му пре-
во ђе не на сло ве нач ки, ма ке дон ски и не мач ки је-
зик. До бит ник је књи жев не сти пен ди је „Бо ри слав 
Пе кић“ и На гра де Дру штва књи жев ни ка Вој во ди-
не за књи гу го ди не. За сту пљен је у до ма ћим и 
ино стра ним ан то ло ги ја ма и из бо ри ма из срп ске 
са вре ме не књи жев но сти. Про за му је пре во ђе на 
на фран цу ски, ен гле ски, не мач ки, пољ ски, че шки, 

ма ке дон ски, ма ђар ски, ал бан ски и сло ве нач ки 
је зик. Члан је Срп ског ПЕН цен тра. Жи ви у Ки кин ди.

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-
води 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.

Вла да Уро ше вић (1934, Ско пље), пе сник, 
про зни ау тор, кри ти чар, есе ји ста, ан то ло ги чар, 
пре во ди лац. Члан Ма ке дон ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти, Европ ске пе снич ке ака де ми је (Лук-
сем бург) и Сло вен ске ака де ми је књи жев но сти 
и умет но сти (Вар на); спољ ни члан СА НУ (Бе о град) 
и до пи сни члан ака де ми је „Ма лар ме“ (Па риз). 
Као ре дов ни про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та 
„Бла же Ко не ски“ у Ско пљу др жао је кур се ве из 
исто ри је европ ске књи жев но сти де вет на е стог 
и два де се тог ве ка. Об ја вио је де се так збир ки по-
е зи је, као и ви ше де ла из дру гих жан ро ва: пет књи-
га при ча, шест ро ма на, се дам књи га кри ти ка и 
есе ја, две књи ге пу то пи са, две књи ге из обла сти 
сли кар ства, де се так ан то ло ги ја. Зна чај ни ја де ла: 
збир ке пе са ма Лет ња ки ша (1967), Хип но по лис 
(1986), Па нич на пла не та (1989), Тај но зла то (2016); 
ро ма ни Ди вља ли га (2000) Зма је ва не ве ста (2008), 
Ма џун (2018); крат ке при че Зна ци (1969), ми кро-
при че Сед ма стра на коц ке (2010); кри ти ке и есе-
ји Су вре ме ни ци (Вр сни ци, 1971), Астро лаб (2000); 
пу то пи сни за пи си При че из Па ри за (1997). Је ди ни 
је ма ке дон ски пе сник ко ји је до био три пу та На-
гра ду „Бра ћа Ми ла ди нов ци“ за нај бо љу пе снич-
ку књи гу на Стру шким ве че ри ма по е зи је. Осим 
ви ше до ма ћих, но си лац је и не ко ли ко ино стра-
них при зна ња: На гра де из да вач ке ку ће „Но лит“ 
(Бе о град), На гра де „Ха ли де Едип Ади вар“ тур ског 
ПЕН цен тра, на гра де „Ве ли ко ле те ће пе ро“ на 
ме ђу на род ном пе снич ком фе сти ва лу Сло вен ски 
за гр љај (Вар на), Злат ни ви тез (Ру си ја)... Пре вео 
је ве ћи ну ве ли ких фран цу ских пе сни ка де вет на-
е стог и два де се тог ве ка на ма ке дон ски је зик.
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Пе тар Цви јо вић (1983, Бе о град), сту ди рао 
је ар хе о ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бео-
гра ду, а док то ри рао ан тро по ло ги ју на Уни вер зи-
те ту Ко лум би ја у Њу јор ку. Ра дио је као аси стент 
пре да вач на Бар нард ко ле џу и Ко лум би ји. Ње-
го ва док тор ска ди сер та ци ја Жи вот у ру шев ним 
хра мо ви ма ре зул тат је ви ше го ди шњег ис тра жи-
ва ња си на го га и дру гих спо ме ни ка је вреј ског 
кул тур ног на сле ђа у ју го и сточ ној Пољ ској. Есеј 
под на зи вом „Чу де сност ру ше ви не: есте ти ка на-
пу ште не си на го ге у Пољ ској“ об ја вљен је у Ча
со пи су са вре ме не ар хе о ло ги је. При по вет ке пи ше 
на ен гле ском и срп ском је зи ку. Тре нут но жи ви у 
Кра ко ву. 

Ма ри ја на Ча нак (1982, Су бо ти ца), пи ше про зу. 
За вр ши ла је Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду. 
До бит ни ца је књи жев не на гра де „Ла за К. Ла за ре-
вић“ 2005. и 2019. (за нај бо љу нео бја вље ну при-
по вет ку на срп ском је зи ку). Об ја ви ла је књи гу 
про зе Улич ни про дав ци ули ца (2002) и збир ку 

при ча Пра ма те ре (2019). Жи ви у Но вом Жед ни ку 
и Но вом Са ду.

Вар лам Ша ла мов (1907, Во лог да – 1982, Мо-
сква, Ру си ја), ру ски пе сник и про зни пи сац. На кон 
за вр ше не сред ње шко ле, 1924. го ди не оти шао је 
у Мо скву где је ра дио као ко жар ски рад ник. Од 
1926. до 1928. го ди не сту ди рао је на Мо сков ском 
др жав ном уни вер зи те ту ода кле је из ба чен због 
скри ва ња по ре кла (на вео је да је ње гов отац – ин-
ва лид, без на во ђе ња да је све ште ник). Због сво јих 
уве ре ња про вео је се дам на ест го ди на у Ста љи но-
вим за тво ри ма и ло го ри ма. Ре ха би ли то ван је 18. 
ју ла 1956. го ди не. Оно што је пи сац ви део и пре-
жи вео у ло го ри ма на шло се у збир ци При че са 
Ко ли ме. Об ја вио је збир ке пе са ма: Ог њи ло (1961), 
Шу шта ње ли шћа (1964), Пут и суд би на (1967), 
Мо сков ски обла ци (1972), Тач ка кљу ча ња (1977)... 
При мљен је у Са вез пи са ца СССР-а 1972. го ди не. 
Са хра њен је у Мо скви.


