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Де јан Ај да чић (1959, Бе о град), срп ски фи ло-
лог, фол кло ри ста, ет но лин гви ста, те о ре ти чар 
књи жев но сти, пре во ди лац и уред ник. Док то ри-
рао је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 
(Гру па за ју го сло вен ске и оп шту књи жев ност). 
Од 2003. го ди не жи ви у Ки је ву, где ра ди на ка те дри 
сло вен ске фи ло ло ги је Ин сти ту та фи ло ло ги је Ки-
јев ског на ци о нал ног уни вер зи те та „Та рас Шев-
чен ко“ као лек тор из Ср би је. Од 2016. до 2018. 
пре да вао је на Ка те дри сло вен ске фи ло ло ги је 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Ло ђу. Об-
ја вио је сто ти нак ра до ва о фол кло ру бал кан ских 
Сло ве на, срп ској и сло вен ским књи жев но сти ма 
(на срп ском, ен гле ском, ита ли јан ском, бу гар ском, 
пољ ском, укра јин ском и ру ском је зи ку). Об ја-
вљи вао је пре во де са ру ског, укра јин ског, бу гар-
ског и ита ли јан ског је зи ка. Осни вач је и глав ни 
уред ник ча со пи са Ко до ви сло вен ских кул ту ра 
(од 1996) ко ји об ја вљу је при ло ге из фол кло ри-
сти ке и ет но лин гви сти ке, и укра јин ско-срп ског 
збор ни ка Украс (од 2006). Од 1999. го ди не управ-
ник је елек трон ске би бли о те ке срп ске кул ту ре 
и кул тур не мре же Про је кат Раст ко. При ре ђи вач 
је два де се так те мат ских сла ви стич ких збор ни ка 
(о еро ти ци, ан ти у то пи ја ма, чу ди ма, ста ро за вет-
ним ле ген да ма, фан та сти ци, те лу, Те сли, Ве не ци ји, 
Ки је ву, вред но сти ма у је зи ку и др.) об ја вљи ва них 
у Бе о гра ду, Кра ко ву, Ки је ву. Об ја вио је ви ше ау тор-
ских књи га.

Бран ко Алек сић (1951, Бе о град), пе сник и фи-
ло зоф, спе ци ја ли ста за срп ски и фран цу ски над-
ре а ли зам, ди пло ми рао Оп шту књи жев ност са 
те о ри јом књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул-
те ту у Бе о гра ду, док то ри рао у Па ри зу са те зом 
Хе ра клит и мо дер на по е зи ја (Т. С. Ели от, Х. Л. 
Бор хес, М. Ри стић, М. Де ди нац, Р. Шар, Б. Миљ ко-
вић и О. Паз). Об ја вио је књи ге пе са ма: Гу би так 
пти ца (1968), Про лећ на би фо ра (1969), Бу ђе ње Ve-
nus Anadyome ne (1981), Врап че ва бр да (1982), ро ман 
Хер ку лов ски ра до ви (2003, Les tra va ux d’Her cu le, 
прев. на фран цу ски Ми реј Ро бен, 1992), оглед Ка-
за но ви стич ка еро ти ка (2009), а на фран цу ском: 

Les su rréali stes you go sla ves (1984/85), Da li: inédits de 
Bel gra de, 1932, une étu de su i vie de de ux ma nu scrits 
ori gi na ux en français (1987), Un li vre ba gué de Rétif 
(2006), Phi lo sop hie, lan ga ge, bo u r se (2011), Fri da Ka hlo-
-Di e go Ri ve ra: l’art en fu sion (2013). Жи ви у Па ри зу.

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 

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: 
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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.

Амир Бр ка (1963, Тешaњ, БиХ), пе сник, про-
за ист и кул тур ни исто ри чар. Пред сед ник је Дру-
штва пи са ца Бо сне и Хер це го ви не. Глав ни је уред-
ник ча со пи са Di wan (Гра да чац), те члан ре дак ци је 
Го ди шња ка Бо шњач ке за јед ни це кул ту ре „Пре-
по род“ (Са ра је во). До бит ник је мно гих на гра да 
и при зна ња. Ње го ве пе сме и при че увр шта ва не 
су у нај зна чај ни је ан то ло ги је и па но ра ме са вре-
ме не бх. књи жев но сти, а пре во ђен је на не мач ки, 
сло вен ски, ру мун ски, ен гле ски и пољ ски је зик. 
Об ја вио сле де ће књи ге: по е зи ја – При род ни ре до-
сли јед (1996), Бје ли на па спар туа (1997), За ви чај ни 
му зеј (1998), Ан ти крист у је зи ку (1999), На пер га-
ме ни ли ца – 100 пје са ма (1990–2000) (2001), Је дан 
у то ме ску пу (из бор, 2003), Из ло жба сит них жи во-
ти ња (2003), Уре ђу је мо ста ру ку ћу (2005), Ври је ме 
срет них гра до ва (2006. и 2007), Ђа во на Ду на ву 
(2008), До вољ но за ра дост (иза бра не пе сме, 2010), 
Ту ри стич ки во дич (2010. и 2011), Ру ше ви не се под-
у пи ру (иза бра не пје сме, 2012), Чу вар гро бља. Пје-
сме са Ћа ти ћем (2015), Тач ка (по е ма, 2015), Га зи 
Фер хад-бе же из но ва у Те шњу (по е ма, 2016), Са па-
лу бе. Епи та фи из „Аде ле“ (2017), Не бе ски но мад 
(2019); Мо но гра фи ја гра да (ро ман, 2001. и 2004), 
Свје тло сти ка са бе – из кул тур не по ви је сти те-
шањ ско га кра ја (2002), Те а тар у те шањ ском те-
а тру (рас пра ва, 2003), Не га тив на ге о гра фи ја (ко-
лум не, есе ји, ин тер вјуи, 2005), Цр на све ска (про за, 
2014), Је реј или Псе у до са крал ни пле до а је за ге но-
цид у Те шњу (сту ди ја, 2016), О др Аде му Хан џи ћу 

(ме мо рат, 2017), Ни сим Ал ба ха ри, тра гич ни ре во-
лу ци о нар (сту ди ја, 2018). Жи ви и ра ди у Те шњу.

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 мене 
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.

Џек Гил берт (1925, Пит сбург – 2012, Бер кли, 
САД), у Пит сбур гу је, на кон го ди на ра да на мести-
ма по пут та мо шњих че ли ча на, за вр шио сту ди је 
књи жев но сти ен гле ског је зи ка. До бар део жи-
во та про вео је из ван Сје ди ње них Др жа ва: у Мек-
си ку, Дан ској, Фран цу ској, Ен гле ској, Ита ли ји, 
Грч кој и Ја па ну, из др жа ва ју ћи се ма хом од пре-
да вач ких по сло ва. Ау тор је де вет књи га пе са ма, 
ме ђу ко ји ма су пр ва (Vi ews of Je o pardy,1962) и 
по след ња (Col lec ted Po ems, 2012) но ми но ва не за 
Пу ли це ро ву на гра ду. Под псе у до ни мом Тор Кинг 
је, то ком ше зде се тих, об ја вио и два ерот ска ро ма-
на. Из вор ник овог ма лог из бо ра је књи га Re fu sing 
He a ven (Од би ја ње ра ја, 2006).

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, 
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пу бли ци сти ком и пре во ђе њем са ен гле ског. Ма-
ги стри ра ла је на про зи Реј мон да Кар ве ра на Фи-
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду го ди не 1994, а 
док то ри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду 1998. на те ми „При ча и при по ве да ње у крат-
кој про зи Ер не ста Хе мин гве ја“. У нај ви ше ака дем-
ско зва ње, зва ње ре дов ног про фе со ра, иза бра-
на је у ок то бру 2008. го ди не. Пи ше сту ди је, есе је, 
књи жев ну кри ти ку и пре во ди с ен гле ског (С. Џо-
унс, Е. Би ти, Е. Бар џис, Е. Хе мин гвеј, В. Шек спир, 
В. Ален и др.). Об ја вље не књи ге: Син так са ти-
ши не: по е ти ка Реј мон да Кар ве ра (1995), Хе мин гвеј 
– по е ти ка крат ке при че (2000) Ко ре спон ден ци ја 
– то ко ви и ли ко ви пост мо дер не про зе (2000), Вир-
ту ел на књи жев ност (2004), Књи жев ност и сва ко-
дне ви ца (2007), Вир ту ел на књи жев ност II (2007), 
На жен ском кон ти нен ту (2007) Фор ма ти ра ње 
(2009), Ми сти ка и ме ха ни ка (2010) Увод у род не 
те о ри је (уџ бе ник, гру па ау то ра) (2011). Жи ви у Но-
вом Са ду.

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 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.

Ма ри ја Драг нић (1990, Ник шић), ди пло ми-
ра ла је на Ка те дри за ан гли сти ку Фи ло ло шког 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду где је за врши-
ла и ма стер сту ди је. Об ја ви ла је књи ге по е зи је 
Кон фа бу ла ци је (2019) и Ми, Ма ри је (2020). До бит-
ни ца је дру ге на гра де на књи жев ном кон кур су 
Ула зни ца 2016, пр ве на гра де на кон кур су Рат ко-
ви ће вих ве че ри по е зи је за 2018, и пр ве на гра де на 
кон кур су ПАФ – ПО Е ЗИ ЈА за нај бо ље нео бја вље не 
сти хо ве у Цр ној Го ри у 2019. го ди ни. Члан је ре-
дак ци је веб ча со пи са за по е зи ју Ен кла ва из да вач-
ке ку ће ППМ Ен кла ва.

Дра ган Ђор ђе вић (1978), есе ји ста и про у ча-
ва лац књи жев но сти и по пу лар не кул ту ре. Док то-
ри рао је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду. Об ја вљи вао је у број ним ча со пи-
си ма (По ља, Ула зни ца, Са ра јев ске све ске, 15 да на, 
Тре ћи про грам). Об ја вио је књи ге: Мар сел & Пруст 
(2017), Ма ла цр на му зи ка (2016) и Го ли жи вот књи-
жев ног ју го сло вен ства: иде је кон цеп ту ал не умет-
но сти у књи жев но сти 1960–2010 (2020). Жи ви у 
Бе о гра ду.

Бо го мил Ђу зел (1939, Ча чак – 2021, Ско пље), 
ма ке дон ски пе сник, есе ји ста, про за и ста, драм ски 
пи сац и пре во ди лац са ен гле ског. Био је је дан од 
осни ва ча Удру же ња не за ви сних пи са ца Ма ке до-
ни је (1994) и ње гов пр ви пред сед ник. Глав ни и 
од го вор ни уред ник књи жев не ре ви је На ше пи смо 
(од ње ног осни ва ња 1995). Био је ду го го ди шњи 
дра ма тург Ма ке дон ског на ци о нал ног те а тра, ви-
ше го ди шњи ди рек тор Стру шких ве че ри по е зи је, 
члан МА НУ од 2012. го ди не. Пр ви је пре вео Шек-
спи ра на ма ке дон ски је зик. Ва жни је књи ге по е-
зи је: Ме до ви на (1962, 1972), Ал хе миј ска ру жа (1963), 
Ми ро но сни ци (1965, На гра да „Бра ћа Ми ла ди нов-
ци“), Бу нар во вре ме то (1972, иста на гра да), Опса-
да (1981), Мрак и мле ко (1986, на срп ско хр ват ском 
1987, На гра да „Алек са Шан тић“), Ру шеј ки го дси дот 
(1989), Гол жи вот (1994), Ха ос (1998), Она (2000), 
Оп ста нок (2003). За сту пље њен је у свим ма ке-
дон ским ан то ло ги ја ма по е зи је, те пре во ђен у 
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по себ ним књи га ма на срп ско хр ват ски, сло ве-
нач ки, ен гле ски и фран цу ски.

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 
(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 
де ло (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 
на гра 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 
Ср би је (2010). Жи ви у Бе о гра 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.

На та ша Камп марк (1974, Фо ча), ма ги стри-
ра ла је и док то ри ра ла на Од се ку за ан гли сти ку на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Об ја ви ла 

је сту ди ју о са вре ме ној ау стра лиј ској про зи под 
на сло вом Три ли ца ау стра лиј ске про зе (2004) и 
за јед но са Мај клом Вајл дин гом при ре ди ла ан то-
ло ги ју са вре ме не ау стра лиј ске про зе При че из 
без вре ме не зе мље (2012). Жи ви у Мел бур ну.

Ја сна Кин ђић (1975, Гор њи Ми ла но вац), за вр-
ши ла је ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло ло-
шком фа кул те ту Бе о гра ду. Пре во ди лац у пен зи-
ји. Пер фор мер, осни вач ан сам бла Ка ба ре Не бу ла. 
Пе сме су јој об ја вљи ва не у ча со пи су Бук ти ња, 
збор ни ку по е зи је Кул тур ног цен тра Гор њи Ми-
ла но вац Ди вља по ља, фан зи ну Сло бо до љу бље, 
Зе ле ни коњ и на ра зним пор та ли ма.

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. Члан је Дру штва хр ват ских књи-
жев них пре во ди ла ца и хр ват ског ПЕН цен тра. 
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). Жи ви у За гре бу.

Та ња Кра гу је вић (1946, Сен та), ди пло ми ра ла 
је и ма ги стри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, на гру пи за Оп шту књи жев ност са тео-
ри јом књи жев но сти. Об ја ви ла је пре ко два де сет 
књи га по е зи је и де вет књи га есе ји стич ких и књи-
жев но-кри тич ких тек сто ва. За сту пље на је у ви ше 
ан то ло ги ја са вре ме не срп ске по е зи је у зе мљи и 
ино стран ству. Пе сме су јој пре во ђе не на ен гле-
ски, не мач ки, шпан ски, ма ђар ски, хо ланд ски, 
бу гар ски, ма ке дон ски, сло ве нач ки, ру ски, бе ло-
ру ски и еспе ран то. Ви ше од пет на ест го ди на ба-
ви ла се из да вач ким ра дом. До бит ни ца је зна чај-
них до ма ћих при зна ња. Жи ви у Зе му ну.

Дин ко Кре хо (1986, Са ра је во), пи ше по е зи ју, 
крат ку про зу, књи жев ну кри ти ку и есе је, пре во ди 
с фран цу ског је зи ка, а у скло пу за гре бач ког Цен тра 
за ка за ли ште по тла че них ба ви се и те а тар ском 
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прак сом. Об ја вио је пе снич ке књи ге Рав но са по-
крет не тра ке (2006), За па жа ња о ан ђе ли ма 
(2009) и Симп то ми (2019), есе ји стич ке књи ге Био 
сам мла ди пи сац (2019) и Наш вр шњак Ди лан Дог 
(2021), као и ра дио-дра му Без дров: зви ждук у но ћи 
(у ко а у тро ству с Да ри јем Бе ван дом, 2013). Тре-
нут но жи ви у За гре бу.

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

Рад ми ла Ла зић (1949, Кру ше вац), пи ше по-
е зи ју, есе је, пу бли ци стич ке и про зне тек сто ве. 
Об ја ви ла је збир ке пе са ма: То је то (1974), Пра во 
ста ње ства ри (1978), По де ла уло га (1981), Ноћ ни 
раз го во ри (1986), Исто ри ја ме лан хо ли је (1993), 
При че и дру ге пе сме (1998), Из анам не зе (2000), До-
ро ти Пар кер блуз (2003), Зи мо гро зи ца (2005), In 
vi vo (2007), Маг но ли ја нам цве та итд. (2009), Цр на 
књи га (2014) и Оно што звах љу бав (2018); књи ге 
иза бра них пе са ма: Нај леп ше пе сме Рад ми ле Ла-
зић (2003), Ср це међ зу би ма (2003), По љу би ил’ уби 
(2004) и Зем ни пр тљаг (2015); књи гу про зе Угри зи 
жи вот (2017); књи ге есе ја: Ме сто жуд ње (2005) и 
Ми сли ти се бе (2012).Пе сме су јој пре во ђе не на 
ен гле ски, не мач ки, шпан ски, ита ли јан ски, ма ђар-
ски, нор ве шки, ја пан ски, пољ ски, ма ке дон ски... 

До бит ни ца је на гра да за по е зи ју: „Ми лан Ра кић“, 
„Ђу ра Јак шић“, „Де сан ка Мак си мо вић“, „Вас ко 
По па“, „Је фи ми јин вез“, „Ла за Ко стић“, „Ми ли ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“ и „Ди со ве на гра де“. Но-
си лац је по себ ног при зна ња Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је за вр хун ски до при нос на ци о нал ној кул-
ту ри. Ау тор ка је пр ве ан то ло ги је жен ске по е зи је 
Мач ке не иду у рај (2000), као и ан то ло ги је срп ске 
ур ба не по е зи је Зве зде су ле пе, али не мам кад да 
их гле дам (2009). По кре ну ла је и уре ђи ва ла пр ви 
ча со пис за жен ску књи жев ност Pro Fe mi na, уре ђи-
ва ла је би бли о те ку Fe mi na у „Про све ти“ и би блио-
те ку Прет ход ни це у „На род ној књи зи“.

На та ли ја Лу до шки (1966, Пер лез), књи жев-
ност је за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду, где је ма ги стри ра ла („Књи жев на кри-
ти ка у де лу Сло бо да на Јо ва но ви ћа“) и док то рира-
ла („Књи жев но кри тич ко и на уч но де ло Мла де на 
Ле сков ца“). Об ја ви ла је књи ге Сло бо дан Јо ва но-
вић као књи жев ни кри ти чар (2008), О Мла де ну 
Ле сков цу: огле ди, члан ци, пре пи ска (2011), Књи жев-
на огле да ња Мла де на Ле сков ца над пи сци ма са-
вре ме ни ци ма (2015) и при ре ди ла књи гу Мла де на 
Ле сков ца Из бор из де ла (2017). Ме то дич ке ра до-
ве, књи жев но кри тич ке и књи жев но и сто риј ске 
огле де об ја вљу је у пе ри о ди ци. За по сле на је у 
Зре ња нин ској гим на зи ји. Жи ви 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.

Сил ви ја Мон рос Сто ја ко вић (1949, Бу е нос 
Ај рес, Ар ген ти на), основ ну шко лу, гим на зи ју и 
фи ло ло шке сту ди је за вр ши ла је у Бе о гра ду. Свој 
књи жев ни рад за по че ла је 1976. го ди не као пре-
во ди лац, а до да нас се огле да ла у мо но граф ској 
и кри тич кој есе ји сти ци, по е зи ји и у ро ма неск ној, 
пу то пи сној и епи сто лар ној про зи. Об ја ви ла је 
По след ње Кор та са ро ве шко ли це (пре пи ска са 
Кор та са ром, 1991), Огле да ло љу ба ви (пре пи ска 
Оље Ива њиц ки и Ле о ни да Шеј ке, 1994), Град над 
гра до ви ма (елек трон ски од го вор Ми ло срд ном 
ан ђе лу, 2000), Ор те ги на Клеп си дра (огле ди о фи-
ло со фи ји Хо сеа Ор те ге и Га се та, 2001), На ста ви ће 
се... (ро ман, 2002), Ми, Сал ва дор Да ли (мо но гра-
фи ја, 2004), Мо ја Ар ген ти на (пу то пис, 2005), Све 
у све му – збир ка ћут њи (по е зи ја, 2006). За хва љу-
ју ћи исто вет ном по зна ва њу срп ског и шпан ског 
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је зи ка, пре ве ла је у оба прав ца пре ко сто би блио-
граф ских је ди ни ца, а ни је за не мар љив ни њен 
пи о нир ски до при нос пре во ђе њу ка та лон ске 
књи жев но сти (Кор та сар, Ма ри јас, Р. Мон те ро, Ан-
дрић, Си мо вић, Ко ва че вић и др). Жи ви у Бе о гра ду.

Ма ри ја Не не зић (Бе о град), ди пло ми ра ла је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду на Гру пи 
за срп ску и оп шту књи жев ност. Уред ни ца је у ре-
дак ци ји за кул ту ру РТС-а. Жи ви у Бе о гра ду.

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

Ђан лу ка Па чу чи (Gi an lu ca Pa ci uc ci; 1960, Ри-
је ти, Ита ли ја), ита ли јан ски пе сник. У сек то ру кул-
ту ре ра дио је у род ном гра ду Ри је ти ју, за тим у 
Ни ци и Вен ти ми љи, где је био пред сед ник Дру-
штва „Пјер Па о ло Па зо ли ни“. У пе ри о ду од 2002. 
до 2006. био је лек тор с извна ка дем ским за ду-
же њи ма на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву, 
те у Ам ба са ди Ре пу бли ке Ита ли је у Бо сни и Хер-
це го ви ни. У тој уло зи за те као се и ме ђу по кре та-
чи ма са ра јев ских Ме ђу на род них пје снич ких 
су сре та. За из да вач ку ку ћу Le Bal ze при ре дио је 
исто риј ско-ту ри стич ки во дич о Са ра је ву. Об ја вио 
је и не ко ли ко збир ки по ет ских тек сто ва: Fon te 
fo sca (1990), Omis si o ni (2004), Ero se for ze d’eros (2009) 
и Ric tus del le verità so ci a li (2013). Стал ни је са рад-
ник ал ма на ха Al ma nac co Od ra dek. Био је уред ник 
ре ви је Gu er re&Pa ce (Ра то ви и мир). Пред сед ник 
је Кул тур ног дру штва „Ти на Мо до ти“ у Тр сту. Жи ви 
у Тр сту, где је за по слен као гим на зиј ски на став ник.

Мир ја на Пе тро вић Фи ли по вић (1976, Та-
лин, Есто ни ја), ди пло ми ра ла је и док то ри ра ла на 
Од се ку за ру ски је зик и књи жев ност Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду. Пре во ди са ру ског је зи ка. 
Об ја ви ла је збир ку по е зи је Па лимп сест (2007). 
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 (транс-
ла 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 
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.

То мас Ро зен ле хер (Tho mas Rosenlöcher; 1947, 
Дре зден, Не мач ка), не мач ки књи жев ник. По сле 
сту ди ја при вре де за вр шио је и сту ди је на Књи-
жев ном ин сти ту ту „Јо ха нес Р. Бе хер“ у Лај пци гу. 
Пи ше по е зи ју, про зу, есе ји стич ко-пу бли ци стич ке 
тек сто ве и књи ге за де цу. Ва жни је пе снич ке збир-
ке: Die Dresd ner Kun sta usübung (1996), Ich sit ze in 
Sac hsen und schau in den Schnee (1998), Am We grand 
steht Apol lo (2001), Das Floc ken ka rus sell (2007), Hir-
nge fun kel (2012). До био је ви ше углед них на гра да. 
Члан је Сак сон ске ака де ми је умет но сти и Ака де-
ми је умет но сти Бер лин. Жи ви у око ли ни Дре зде на.

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.

Зеј ди Смит (Za die Ade li ne Smith; 1975, Лон-
дон, Ен гле ска), ен гле ска спи са те љи ца ја мај кан-
ског по ре кла. На пи са ла је ро ма не Бе ли зу би (Whi te 
Te eth, 2000), Са ку пљач ау то гра ма (The Au to graph 
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Man, 2002), О ле по ти (On Be a uty, 2005), Се ве ро за-
пад (NW, 2012) и Вре ме свин га (Swing Ti me, 2016). 
Ау тор ка је и не ко ли ко збир ки при ча и есе ја. Иза-
бра на је за чла ни цу Кра љев ског књи жев ног удру-
же ња 2002. го ди не. Го ди не 2003. на шла се на спи-
ску два де сет нај бо љих мла дих бри тан ских књи-
жев ни ка ча со пи са Гран та, и по но во 2013. го ди не. 
Ро ман Бе ли зу би осво јио је број не књи жев не на-
гра де. Не ке од њих су Џејмс Тајт Блек ме мо ри јал-
на на гра да, Вај тбре до ва на гра ду за нај бо љи први 
ро ман и Гар ди ја но ва на гра ду за пр ву књи гу. О 
ле по ти био је у ужем из бо ру за На гра ду Ман Бу-
кер и осво јио је На гра ду Оринџ за фик ци ју, а Се-
ве ро за пад је био на ужем спи ску за Беј ли со ву на-
гра ду за нај бо љу књи жев ни цу. Тре нут но пре да је 
књи жев ност на Њу јор шком уни вер зи те ту и члан 
је Аме рич ке ака де ми је за умет ност и књи жев ност.

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 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).

Гер тру да Стајн (Ger tru de Stein; 1874, Але ге ни, 
Пен сил ва ни ја – 1946, Не ји на Се ни, Фран цу ска), 

аме рич ка књи жев ни ца ко ја је знат но до при не ла 
раз во ју мо дер не умет но сти и књи жев но сти. Већи 
део жи во та про ве ла је у Фран цу ској. На ко ле џу 
Ред клиф сту ди ра ла је пси хо ло ги ју код Ви ли ја ма 
Џеј мса, а на кон сту ди ја 1897. про ве ла је ле то у 
Вудс Хо у лу где је сту ди ра ла ем бри о ло ги ју на Ма-
ри не Би о ло ги цал Ла бо ра торy, што је на ста ви ла 
на Ме ди цин ском фа кул те ту Уни вер зи те та „Џонс 
Хоп кинс“, али је 1901. на пу сти ла сту ди је без до би-
је не ди пло ме. Го ди не 1902. пре се ли ла се у Па риз, 
у вре ме вр хун ца умет нич ког оку пља ња на Мон-
пар на су. Об ја ви ла је сле де ћа де ла: Three Li ves (1909), 
Ten der But tons: ob jects, food, ro oms (1914), Ge o graphy 
and Plays (1922), The Ma king of Ame ri cans (на пи са но 
1906–1908, об ја вље но 1925) Fo ur Sa ints in Three Acts 
(ли бре то, 1929: му зи ку ком по но вао Вир џил Том-
сон, 1934), Use ful Know led ge (1929), How to Wri te 
(1931), The Au to bi o graphy of Ali ce B. To klas (1933), 
Lec tu res in Ame ri ca (1935), The Ge o grap hi cal Hi story 
of Ame ri ca or the Re la tion of Hu man Na tu re to the Hu-
man Mind (1936), Everybody’s Au to bi o graphy (1937), 
Pi cas so (1938), Pa ris Fran ce (1940), Ida; a no vel (1941), 
Wars I Ha ve Seen (1945), Re flec ti ons on the Atom 
Bomb (1946), Brew sie and Wil lie (1946), The Mot her of 
Us All (ли бре то, об ја вље но 1949: му зи ку ком по-
но вао Вир џил Том сон, 1947), Last Ope ras and Plays 
(1949), The Things as They Are (на пи са но као Q.E.D. 
1903., об ја вље но 1950), Pa tri ar chal Po e try (1953), 
Alp ha bets and Birt hdays (1957).

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

Ог њен То до ро вић (1990, Са ра је во), основ не 
и ма стер сту ди је за вр шио је на Ка те дри за срп-
ски је зик и књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ис точ ном Са ра је ву. На уч не и бе-
ле три стич ке ра до ве об ја вљи вао у ча со пи си ма 
Фи ло лог, Сло во, Ок то их, Бо ка тин Ди јак, Но ва 
„Зо ра“, Срп ска ви ла, те у Књи жев ним но ви на ма. 
Ау тор је збир ке при ча Док се све не збу де (2020). 
Жи ви у Ис точ ном Са ра је ву.

Колм Тој бин (Colm Tóibín; 1955, Ени скор ти, 
Ир ска), ау тор је де вет ро ма на, од ко јих је Бру клин 
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(Bro oklyn, 2009) до био На гра ду „Ко ста“ за ро ман 
го ди не, а Го спо дар (The Ma ster, 2004), ко ји је био 
у нај у жем из бо ру за Бу ке ро ву на гра ду 2004, На-
гра ду ЛА тај ма за књи жев ност, као и IM PAC на гра-
ду, док је The Blac kwa ter Lightship 1999. го ди не био 
у нај у жем из бо ру за Бу ке ро ву на гра ду и IM PAC 
на гра ду. Об ја вио је и књи ге есе ја Зла крв (Bad Blood, 
1994), По све та Бар се ло ни (Ho ma ge to Bar ce lo na, 
1990), Знак кр ста (The Sign of the Cross, 1994) и Љу бав 
у мрач но до ба (Lo ve in a Dark Ti me, 2002). Ау тор је 
две збир ке при ча: Мај ке и си но ви (Mot hers and Sons, 
2006), ко јој је до де ље на пр ва „Еџ Хил“ на гра да, 
као и Ни штав на по ро ди ца (The Empty Fa mily, 2010), 
ко ја је 2011. го ди не би ла у нај у жем из бо ру за Ме-
ђу на род ну на гра ду „Френк О’Ко нор“ ко ја се до-
де љу је за крат ку при чу. Де ла су му пре во ђе на на 
се дам на ест је зи ка. Жи ви у Да бли ну.

Сте ван Тон тић (1946, Гр да нов ци код Сан-
ског Мо ста), пе сник, про за ист, есе јист, уред ник, 
ан то ло ги чар, пре во ди лац са не мач ког. Ди пло ми-
рао је фи ло зо фи ју са со ци о ло ги јом на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Са ра је ву. Об ја вио је сле де ће 
књи ге: збир ке по е зи је – На у ка о ду ши и дру ге ве-
се ле при че (1970), Тај на пре пи ска (1976), На ше го ре 
вук (1976), Ху лим и по све ћу јем (1977), Цр на је ма ти 
не де ља (1983), Праг (1986), Ринг (1987), Са ра јев ски 
ру ко пис (1993, дру го до пу ње но из да ње 1998), Бла-
го слов из гнан ства (2001), Све то и про кле то (2009), 
Сва ко днев ни смак сви је та (2013), Без ум ни пла мен 
(2015), Хри сто ва лу да (2017) и не ко ли ко књи га 
из бо ра; про за – Тво је ср це, зе ко (1998) и Та мје ста 
(пу то пи си у про зи и сти ху) (2018). При ре дио је 
не ко ли ко ан то ло ги ја. По е зи ја му је пре во ђе на 
на ви ше стра них је зи ка. До бит ник је „Шан ти ће ве 
на гра де“, „Ше сто а прил ске на гра де гра да Са ра је ва“, 
Зма је ве на гра де, на гра да „Ми лан Ра кић“, „Ми ро-
слав Ан тић“, „Ми лош Н. Ђу рић“, Ди со ве на гра де, 
На гра де “Horst Bi e nek” за по др шку ли ри ке Ба вар-
ске ака де ми је ле пих умет но сти (Horst-Bi e nek-Fo er-
der pre is der Bayerischen Aka de mie der Scho e nen Ku en-
ste), и на гра де гра да Хај дел бер га „Књи жев ност у 
ег зи лу“ (Li te ra tur im Exil). Жи ви у Но вом Са ду.

Са ва Уко (1990) ди плом ске и ма стер сту ди је 
за вр шио је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду, на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик. 
Ба ви се про у ча ва њем срп ске сред њо ве ков не 
књи жев но сти и умет но сти, као и ре цеп ци јом срп-
ске сред њо ве ков не кул ту ре у са вре ме ној деч јој 
књи жев но сти. Сво ја ис тра жи ва ња пре зен то вао 

је на ви ше на уч них и сту дент ских кон фе рен ци ја, 
у зе мљи и ино стран ству. Док то ранд је срп ске 
књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду. Жи ви у Но вом Са ду. 

Бе ња мин Флан дер (1972, Љу бља на, Сло ве-
ни ја), ван ред ни је про фе сор пра ва на Уни вер зи-
те ту у Ма ри бо ру. Фо кус ње го вог ис тра жи ва ња 
укљу чу је кри тич ку фи ло зо фи ју и со ци о ло ги ју 
пра ва, кри тич ку кри ми но ло ги ју и устав но пра во. 
Об ја вио је, из ме ђу оста лог, две на уч не мо но гра-
фи је, три на ест на уч них чла на ка и шест са мо стал-
них на уч них од ред ни ца у мо но гра фи ја ма, ко је 
су иза шле у из да њу Сприн ге ра, Ру тли џа и дру гих 
при зна тих ме ђу на род них из да ва ча. Ње го ва прва 
мо но гра фи ја под на сло вом По зи тив на дис кри-
ми на ци ја (2004) ци ти ра на је у од лу ка ма Устав ног 
су да Ре пу бли ке Сло ве ни је. У сво јој дру гој мо но-
гра фи ји Кри за пра ва: од ра зи кри тич ке ју ри спру-
ден ци је (2012) ана ли зи ра кри зу пра ва и кон цеп та 
вла да ви не пра ва у кон тек сту тран сфор ма ци је и 
кри зе пост мо дер них дру шта ва. Био је го сту ју ћи 
пре да вач на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та Ла 
Ла гу на у Шпа ни ји и Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду.

Фу ад Хру стић (1963, Гра да чац, БиХ), по за-
ни ма њу про фе сор ма те ма ти ке. На књи жев ном 
кон кур су „Су сре ти Зи ја Ди зда ре вић“ у Фој ни ци 
до био је тре ћу на гра ду 2012. На књи жев ном кон-
кур су „Др Есо Са ди ко вић“ у При је до ру до био 
пр ву на гра ду 2011. Јед на ње го ва крат ка при ча 
увр ште на је у књи гу Из ван ко ри до ра, нај бо ља 
крат ка при ча 2010. на фе сти ва лу „Ода кле зо вем“ 
у Под го ри ци. На ме ђу на род ном књи жев ном кон-
кур су La pis Hi stri ae у Ума гу до био пр ву на гра ду 
2020. На књи жев ном кон кур су књи жев ног пор-
та ла Авли ја из Ро жа ја на гра ђен ви ше пу та. На 
књи жев ном кон кур су Удру же ња за кул ту ру „Муса 
Ћа зим Ћа тић“ на гра ђен за нај бо љу пе сму 2020. 
Об ја вио је три збир ке при ча: Ах ме до ве ру ке (2017), 
Три рат на пи сма (2019) и Мај ка ће умри је ти са ма 
(2020). Об ја вио је при че у ча со пи су Di wan и не-
дељ ни ку Да ни.

Ша бан Ша рен ка пић (1956, Но ви Па зар), 
осни вач је Кул тур ног цен тра „Да маД“, по кре тач 
књи жев ног ча со пи са „Мак“ и ма га зи на „Хас“. Пи ше 
по е зи ју и про зу. Ба ви се и пре во ђе њем. Об ја вље-
не књи ге: по е зи ја – Кућ на не га (1987), Уче на во да 
(1990), Им пе ри ја хле ба (1993), Зем на сна га (1997), 
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Стам бол ска спре ма (1997), Ме мо ри јал не пло че 
(2002), Ли ри ка ма њин ства (2005), Ма тер њи ге то 
(2005), Иза бра не пје сме (2006), Зем на остав шти-
на (2007), Цр ве не ку ће (2014) и Каф кин кал фа (2019); 
ро ма ни – Бу кви ца (2000), Па зар ска три ло ги ја 
(2003), Ма зи ја (2009) и Квар ти да (2020). Жи ви у 
Но вом Па за ру.

Фи лип Ши јан (2001, Бе о град), за вр шио је Фи-
ло ло шку гим на зи ју у Бе о гра ду. Био је фи на ли ста 
Фе сти ва ла мла дих пе сни ка у За је ча ру 2019. го ди-
не. Исте го ди не до био је на гра де на ли те рар ном 
кон кур су За ду жби не До си теј Об ра до вић, у Бе о-
гра ду и на Лим ским ве че ри ма по е зи је, у При бо-
ју. Сту дент је Фи ло ло шког фа кул те та. Жи ви у Бео-
гра ду.

Волф Шмид (Wolf Schmid; 1944, Те пли це, Че-
шка), не мач ки фи ло лог, ру си ста и те о ре ти чар књи-
жев но сти, пред став ник на ра то ло шког при сту па 
из у ча ва њу књи жев но сти. Од 1978. до 2009. го ди не 
про фе сор на Уни вер зи те ту у Хам бур гу, од 2009. 
про фе сор еме ри тус на Ин сти ту ту за сла ви сти ку 
Уни вер зи те та у Хам бур гу и по ча сни про фе сор 
уни вер зи те та у Санкт Пе тер бур гу. Сту ди је и мо-
но гра фи је Вол фа Шми да, као и ње го ва ини ци ја-
ти ва за осни ва ње Ин тер ди сци пли нар ног на ра-
то ло шког цен тра (ICN) Уни вер зи те та у Хам бур гу, 
чи ји је ру ко во ди лац, Европ ске на ра то ло шке мре-
же (ENN) и Ин тер ди сци пли нар ног на ра то ло шког 
про јек та Open Nar ra to logy и ин тер ме ди јал ног 
ча со пи са Nar ra to ri um по твр да су зна ча ја ње го вог 
ра да за раз вој са вре ме них на ра то ло шких ис тра-
жи ва ња. Из два ја мо сле де ће Шми до ве ра до ве: 
Тек сто вое стро е ние в по вестях Ф. М. До сто ев-
ско го (1973), Puš kins Pro sa in po e tischer Lektüre. Die 
Erzählungen Bel kins (1991), Нар ра то логия (2003, 
из ме ње но и до пу ње но из да ње 2008), „Nar ra ti vity 
and Event ful ness“ (2003), „Ele men te der Nar ra to-
lo gie“ (2005), „Апо гей событийно сти в Братьях 
Ка ра ма зовых“ (2007), „Rus sische Pro to-Nar ra to lo gie. 

Tex te in kom men ti er ten Über set zun gen“ (2009), 
„Po int of Vi ew, Per spec ti ve, and Fo ca li za tion. Mo-
de ling Me di a tion in Nar ra ti ve“ (у ко а у тор ству са Ј. 
Ше нер том и П. Хи ном, 2009), „От бор и кон кре ти-
за ция в сло ве сной и ки не ма то гра фи че ской нар-
ра циях“ (2012), „Nar ra tee“, „Po e tic of Or na men tal 
Pro se“ (2012), „Skaz“, „Im plied Aut hor“, „Im plied Rea-
der“, „Non-tem po ral Lin king in Nar ra tion“ (Li ving 
Hand bo ok of Nar ra to logy, 2013), „Пер спек тивы и 
гра ницы ког ни тив ной нар ра то ло гии. (По по во ду 
ра бот Ала на Пальме ра о ‘fic ti o nal mind’ и ‘so cial 
mind’)” (2014). Уско ро из ла зи из штам пе обим на 
мо но гра фи ја (по све ће на „мен тал ним до га ђа ји ма“ 
у европ ским на ра ти ви ма, од сред њо ве ко вља до 
мо дер ни зма, на не мач ком је зи ку). На срп ски је-
зик су пре во ђе ни мно ги Шми до ви ра до ви (са не-
мач ког и ру ског је зи ка).

Љи ља на Шоп (1950, Бо сан ска Гра ди шка), ди-
пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-
гра ду. Од 1976. Го ди не би ла је уред ни ца у „Књи-
жев ним но ви на ма“, а од 1994. го ди не глав на и 
од го вор на уред ни ца из да вач ке де лат но сти у 
„Срп ској ре чи“ и уред ни ца по је ди нач них из да ња 
у мно гим из да вач ким ку ћа ма ши ром зе мље. Од 
1997. до 2000. го ди не би ла за ме ни ца Се кре та ра 
за кул ту ру и Се кре тар за ин фор ми са ње Скуп шти-
не гра да Бе о гра да. Од 2004. до 2007. го ди не би ла 
је др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству кул ту ре и 
ме ди ја Ре пу бли ке Ср би је. Од 1974. об ја вљу је у 
књи жев ним ли сто ви ма и ча со пи си ма ма хом књи-
жев ну кри ти ку, есе је, пу то пи се, ко лум не... Ау тор ка 
је шест књи га и ви ше од хи ља ду би бли о граф ских 
је ди ни ца у пе ри о ди ци. Књи ге: О на ив но сти и не-
ви но сти (1995), Ве ли ка шет ња (1997), Успон до 
смр ти (1999), Пи са ње уз ве тар (2002), Ек ста за с 
пред у ми шља јем (2003), Осло ње ни на пра зни ну 
(2009). До бит ни ца је на гра да „Ми лан Бог да но вић“, 
„Дра ги ша Ка ши ко вић“ и „Злат ни бе о чуг“. Жи ви 
у Бе о гра ду.


