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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 

Ма ја Ана ста си је вић (1965, Бе о град) ди пло-
ми ра ла је не мач ки је зик и књи жев ност на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. По ха ђа ла је (сеп-
тем бар 1986–јун 1987) пре да ва ња на Од се ку за 
гер ма ни сти ку Хум бол то вог уни вер зи те та у Бер-
ли ну. Ра ди ла је као про фе сор не мач ког је зи ка на 
Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту у Бе о гра ду, 
као пре во ди лац у пред у зе ћу „Za sta va im pex“ и пре-
во ди лац-но ви нар у днев ном ли сту Блиц. Пре во-
ди с не мач ког и на не мач ки. Ме ђу ау то ри ма ко је је 
пре во ди ла из два ја ју се Ре ги на Шер (Бог ста ну је 
у Ве дин гу), Фе ри дун За и мо глу (Иза бел), Х. М. Ен-
цен сбер гер (Умет ни ци пре жи вља ва ња, за јед но 
с Мир ја ном В. По по вић), Гал зан Чи наг (Де вет сно-
ва Џин гис Ка на), Ми ха ел Мар тенс (У по тра зи за 
ју на ком), Абас Хи дер (Ла жни Ин ди јац).

Бран ко Ан ђић (Бе о град, 1952), пи сац, пре во-
ди лац, про фе сор књи жев но сти и но ви нар. Ди-
пло ми рао је на Од се ку за оп шту књи жев ност и 
те о ри ју Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. Је дан 
од по кре та ча и уред ни ка ча со пи са за свет ску 
књи жев ност Пи смо и не ка да шњи члан уред ни-
штва Књи жев них но ви на. Од 1990. го ди не жи ви у 
Бу е нос Ај ре су. Об ја вио је про зне књи ге: По сле 

свир ке (1983), Ла ви ца ли же ра не (1989), Као из ка бла 
(2003), Ово је исти ни та при ча (2007), Ве ли чи на 
све та (2008, пре ра ђе но из да ње 2020), Play Back 
(2012), Те шки ме тал (2014), Ве ли ко спре ма ње (2017) 
и Днев ник ме ђу вре ме на 2000–2020 (есе ји сти ка, 
2021). При ре дио је не ко ли ко ан то ло гиј ских избо-
ра при по ве да ка са под руч ја Ла тин ске Аме ри ке, 
а пре во дио је де ла не ких од нај зна чај ни јих ла-
ти но а ме рич ких, шпан ских и се ве р но а ме рич ких 
пи са ца као што су Хор хе Лу ис Бор хес, Ма рио Вар-
гас Љо са, Га бри јел Гар си ја Мар кес, Хо се До но со, 
Кар лос Фу ен тес, Ана Ма ри ја Шуа, Ли ли а на Хер, 
Пе дро Ху ан Гу тје рес, Хо се Ор те га и Га сет, Да вид 
Се да рис, Иси до ро Блај стен и Да вид Без мо згис. 
До био је 2011. го ди не На гра ду „Ми лош Цр њан-
ски” ко ју до де љу је Вла да Ре пу бли ке Ср би је. Жи ви 
у Бе о гра ду.

Бернд Ау е рокс (Bernd Au e rochs; 1960), про фе-
сор на у ке о књи жев но сти на Уни вер зи те ту „Кри-
сти јан Ал брехт“ у Ки лу. Об ја вио је низ књи га и 
де се ти не при ло га у збор ни ци ма и струч ној пе-
ри о ди ци о про бле ми ма не мач ког ро ман ти зма и 
про све ти тељ ства, исто ри ји ро ма на, од но су ре-
ли ги је, књи жев но сти и фи ло зо фи је, не мач ко-је-
вреј ској по е зи ји, Це ла ну, Каф ки, Ге теу, Бен ја ми ну, 
Увеу Јон зо ну... Ње го ва књи га Die Ent ste hung der 
Kun stre li gion (На ста нак ре ли ги је умет но сти) до жи-
ве ла је два из да ња. Erzählte Ge sellschaft. The o rie 
und Pra xis des Ge sellschaft sro mans bei Bal zac, Brecht 
und Uwe Johnson. Erzählte Ge sellschaft (При по ве да но 
дру штво. Ро ман о дру штву код Бал за ка, Брех та и 
Увеа Јон зо на) би тан је до при нос те о ри ји ро ма на. 

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

Хорст Би нек (Horst Bi e nek; 1930, Гљи ви це, Пољ-
ска – 1990, Мин хен, Не мач ка), не мач ки пе сник и 
про за и ста. Ње го ва те тра ло ги ја о Глај ви цу (да нас 
Гљи ви це, Пољ ска), Die er ste Pol ka; Sep tem ber licht; 
Ze it oh ne Gloc ken; Er de und Fe u er (Пр ва пол ка; Сеп-
тем бар ска све тлост; Вре ме без зво на; Зе мља и 
ва тра) до не ла му је мно ге ме ђу на род не на гра де 
и сма тра се да сто ји ра ме уз ра ме са Дан ци шком 
три ло ги јом Гин те ра Гра са. До био је низ не мач ких 
на гра да за по е зи ју и про зу, из ме ђу оста лих на гра-
де „Не ли Закс“ и „Жан Па ул“. Био је члан Не мач ке 
ака де ми је за је зик и књи жев ност и Ба вар ске ака-
де ми је ле пих умет но сти.

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.

Со ња Ве се ли но вић (1981, Но ви Сад), ма ги стри-
ра ла је и док то ри ра ла ком па ра тив ну књи жев ност 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где 
ра ди као до цент. Пи ше есе је, књи жев ну кри ти ку 
и по е зи ју. Пре во ди са фран цу ског и ен гле ског 
је зи ка. Об ја ви ла је књи гу по ет ске про зе По е ма 
пре ко (2008), сту ди је Пре во ди лач ка по е ти ка Ива-
на В. Ла ли ћа (2012) и Ре цеп ци ја, ка нон, циљ на кул-
ту ра : сли ка мо дер ног ан гло а ме рич ког пе сни штва 
у са вре ме ној срп ској књи жев но сти (2018), ро ман 
Крос фејд (2013) и збир ку по е зи је Про кли за ва ње 
(2020). До бит ни ца је сти пен ди је из Фон да „Бо ри-
слав Пе кић“ за 2009. го ди ну, те на гра да „Иси до ра 
Се ку лић“ (2014) и „Би ља на Јо ва но вић“ (2021). У 
уред ни штву је ча со пи са за књи жев ност и те о ри ју 
По ља од 2007. го ди не. Жи ви у Бе о гра ду.

Ми ћа Ву ји чић (1979, Мо крин), ди пло ми рао 
је 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. Ау тор је ро-
ма на Оштар старт (2010), Уну тра шњост (2018) 
и збир ке при ча Ро ње ње на дах (2014). Но вин ске 
члан ке пи сао је за Мо крин ске но ви не, Ки кинд ске 
но ви не, Днев ник, Да нас, Блиц, По ли ти ку, Плеј бој, 
Fe ral Tri bu ne, По ли ти кин за бав ник. Ра ди у ре дак-
ци ји за кул ту ру не дељ ни ка НИН. До бит ник је сти-
пен ди је из Фон да „Бо ри слав Пе кић“ и На гра де 
„Ду шан Ва си љев“. Оштар старт об ја вљен је у 
Сло ве ни ји, Егип ту и у Аме ри ци, а не ке од ње го-
вих крат ких при ча пре ве де не су на ма ђар ски и 
не мач ки је зик.

Бо ри вој Гер зић (1959, Бе о град), ау тор пет 
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), као и не ко ли ко по зо-
ри шних ко ма да – Ср не без пу шке (2017), Над ле жном 
(2019) и др. С 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, дра ме Се ма Ше пар да, Едвар да Ол би ја, Ма ме та, 
Ар ту ра Ко пи та, Ди ла но ву по е му „Муч ко уби ство“. 
Ау тор је Реч ни ка ан гло-аме 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 сту ди је о фе но ме ну уми ра ња 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 ан то ло ги је са вре ме не 
свет ске при че Ку ле, гра до ви: мај сто ри крат ке 
про зе – од Го го ља до Фостерa Во ла са (2013).

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић (1951, Вр бас), пише 
про зу. Об ја вље не књи ге: Отво ри те Је ле ни не 
про зо ре (1978), На ма сте, Ин ди јо (1984; пу то пи сна 
про за, пре ве де на на ру син ски 1986), У Фру шкој 
го ри 1854 (1985; днев ник Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње), Ми ли ца –Вук –Ми на (1987), Раз го во ри о 
Ин ди ји (1989), Пре пи ска Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње са са вре ме ни ци ма (1991), Ис ку ства про-
зе (1993; раз го во ри са про зним пи сци ма), То ко ви 
са вре ме не про зе (2002; раз го во ри са про зним 
пи сци ма), У по тра зи за глав ним ју на ком (2003; 
при че), Срп ки њин круг кре дом, (2006; пе сме и про-
за по све ће ни Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки њи), 
Би бли о гра фи ја ра до ва о Ми ли ци Сто ја ди но вић 
Срп ки њи (2007), Днев ник Ан ке Обре но вић (2007), 
Ли ко ви у Днев ни ку Ан ке Обре но вић (2007), 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? 
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– раз го во ри о про зи (2015), Ви јет нам и де вет зма-
је ва (2016), Кри ти ка пам ће ња (2017), Ку бан ске 
при ја те љи це (2020). 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“, 
„Љу ба Не на до вић“. Жи ви у Но вом Са ду.

Дрин ка Гој ко вић пре во ди с не мач ког и ен гле-
ског. Ду го го ди шњи глав ни уред ник ча со пи са за 
пре вод ну књи жев ност Мо сто ви. Нај зна чај ни ји 
пре ве де ни ау то ри: Ге орг Бих нер, Ха ралд Вајн рих, 
Х. М. Ен цен сбер гер, Ернст Јандл, Уве Јон зон, Ели ас 
Ка не ти, Фол кер Клоц, Ролф Ле пе нис, Деа Ло ер, 
Кле менс Ма јер, Амос Оз, Јо зеф Рот, Едвард Са ид, 
Пе тер Ханд ке, Ре ги на Шер... На гра де: дво стру ка 
„Ми лош Н. Ђу рић“ (1989. и 2008); На гра да гра да 
Бе о гра да за књи жев ност и пре во ди ла штво (2009); 
На гра да „Фри дрих Гун долф“ Не мач ке ака де ми је 
за је зик и књи жев ност/Дарм штат (2014).

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: пое-
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.

Ђор ђе Де спић (1968, Ужи це), док то ри рао је 
на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду, где и ра ди као ван ред ни 

про фе сор на пред ме ту Те о ри ја књи жев но сти. 
Пи ше сту ди је, огле де и књи жев ну кри ти ку. Био је 
уред ник Об ја вље не есе ји стич ке књи ге: Ак си о ло-
шки иза зо ви (2000), Спи рал ни тра го ви – кри ти ке 
и есе ји о срп ском пе сни штву (2005), По ре кло пе сме 
– по тен ци јал ин те р тек сту ал но сти у по е зи ји 
Ми о дра га Па вло ви ћа (2008) и Пре жи ве ти у тек сту 
(2011), као и збир ка по е зи је Пе сме и дру ги ожиљ ци 
(2018) за ко ју је до био На гра ду „Ми лош Цр њан ски“. 
Жи ви у Но вом Са ду.

Ни на Жи ван че вић (1957, Бе о град), спи са тељи-
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.

Вик тор Је ро фе јев (Вúк тор Вла дú ми ро вич 
Еро фéев; 1947, Мо сква), ру ски пи сац. За вр шио је 
Фи ло ло шки фа кул тет мо сков ског др жав ног уни-
вер зи те та Ло мо но сов, а за тим и ма ги стра ту ру на 
Ин сти ту ту свет ске књи жев но сти. Ма ги стар је фи-
ло ло шких на у ка. Од бра нио је док тор ску ди сер-
та ци ју До сто јев ски и фран цу ски ег зи стен ци ја ли-
зам. Осни вач је књи жев ног ал ма на ха Ме тро пол. 
Го ди не 1979. био је из ба чен из Са ве за пи са ца СССР 
због уче ство ва ња у са ми здат ском ал ма на ху Ме-
тро пол и све до 1988. го ди не ње го ва про за ни је 
об ја вљи ва на. Го ди не 1990, нај пре у Па ри зу, а за тим 
и у Ру си ји, об ја вљен је ро ман Ру ска ле по ти ца, 
од та да пре ве ден на ви ше од два де сет је зи ка, те 
по ста је ме ђу на род ни бест се лер. Ау тор је те ле-
ви зиј ске еми си је Апо криф (1998–2011) на ка на лу 
Кул ту ра, као и ра дио-еми си је Ен ци кло пе ди ја ру ске 
ду ше (2004–2007) на ра дио Сло бо ди. До бит ник 
је На гра де В. В. На бо ков (1992), На гра де Н. В. Го-
гољ (2018) и Ме ђу на род не књи жев не на гра де 
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„Ми ло ван Ви да ко вић“ (PRO SE FEST, Но ви Сад, 2019) 
за ро ман Ру жи ча ста ми ши ца. Но си лац је фран цу-
ског Ор де на умет но сти и књи жев но сти (2006) и 
Ор де на ви те за ле ги је ча сти (2013), а та ко ђе и нај-
ве ћег пољ ског од ли ко ва ња Крст Ко ман до ра „За 
за слу ге“ (2014). У Ср би ји су му об ја вље не књи ге: 
Ани но те ло и крај ру ске аван гар де (Књи жев на реч, 
Бе о град, 1998); Ру ски цве то ви зла (Zep ter Bo ok 
World, Бе о град, 1999); Ен ци кло пе ди ја ру ске ду ше 
(Ге о по е ти ка, Бе о град, 2001); Му шкар ци (Пла то, 
Бе о град, 2002); Ру ска ле по ти ца (Пла то, Бе о град, 
2003); Пет ре ка жи во та књи га вол шеб них пу то ва-
ња (Ге о по е ти ка, Бе о град, 2003); До бри Ста љин 
(Ге о по е ти ка, Бе о град, 2004); De Pro fun dis (Ге о по-
е ти ка, Бе о град, 2007); Те ло (Ге о по е ти ка, Бе о град, 
2016); Ру жи ча ста ми ши ца (Ге о по е ти ка, Бе о град, 
2018).

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

Уве Јон зон (Uwe Johnson; 1934, Ка мин, По ме-
ра ни ја – 1984, Шир нес, Ен гле ска), не мач ки књи-
жев ник. Де тињ ство про во ди у Ан кла му, где га 
1944. упи су ју у др жав ну ви шу шко лу у Ко сте ну 
(да нас Ко шћан, Пољ ска), ко ју је та да кон тро ли-
сао SS. Го ди не 1945, пред до ла зак ру ске вој ске, 
по ро ди ца бе жи у Рек ниц код Ги стро ва. Од мар та 
1949. до сеп тем бра 1951. Јон зон је члан Кул тур-
ног са ве за за де мо крат ску об но ву Не мач ке и 
је дан од глав них пред став ни ка Сло бод не не мач-
ке омла ди не (FDJ). По сле мон ти ра ног про це са 
про тив школ ског ко ле ге по вла чи се са свих функ-
ци ја у FDJ. Го ди не 1952. упи су је се на сту ди је герма-
ни сти ке на Уни вер зи те ту у Ро сто ку. Због кри ти ке 
ви ше стру ког кр ше ња уста ва Не мач ке Де мо крат ске 
Ре пу бли ке на про тест ном ску пу на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту 1953. (у при лог ре ли гиј ских сло бо да), 
по зван пред пар тиј ску ко ми си ју. Од сеп тем бра 
1954. сту ди ра на Уни вер зи те ту у Лај пци гу. По чи-
ње да пи ше ро ман Ин грид Ба бен де рер де, ко ји не 
успе ва да об ја ви. Не мо же да до би је стал но рад-
но ме сто. Да би под соп стве ним име ном об ја вио 
свој дру ги ро ман На га ђа ња о Ја ко ву, пре ла зи у 

За пад ни Бер лин. Сме ста сти че књи жев ни углед, 
а књи жев не на гра де се ни жу, укљу чу ју ћи и нај-
пре сти жни ју, Бих не ро ву на гра ду (1971), ко ју до-
де љу је Ака де ми ја за је зик и књи жев ност из Дарм-
шта та. Нај ва жни ја Јон зо но ва де ла су: На га ђа ња 
о Ја ко ву, Тре ћа књи га о Ахи му, Два схва та ња, 
Карш и дру га про за, Пра те ће окол но сти, Бер лин-
ски трам вај, Ин грид Ба бен де рер де, али пре све га 
че тво ро том но ре мек-де ло Сва ки дан у го ди ни 
(Ja hre sta ge). Умро је у Ен гле ској, где је жи вео од 
1974. го ди не.

Ју лиа Ка пор њаи (1966, Вр бас), пе сни ки ња. 
Об ја ви ла збир ке по е зи је Жи ви чвор (2002), Бе ло 
сун це (2005) и Из ка пи мо ра (2019). Жи ви у Но вом 
Са ду.

Ми ро слав Ки рин (1965, Си сак), ди пло ми рао 
је ен гле ски је зик и књи жев ност и ком па ра тив ну 
књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре-
бу. Пи ше и об ја вљу је по е зи ју, про зу и пре во де с 
ен гле ског је зи ка. Об ја вио је књи ге по е зи је Од ње 
до вјеч но сти (1989, На гра да Го ран за мла де пје-
сни ке), Тан та лон (1998), Зу ква (2004), Иза ре не сан-
се (2004), Ја ло зи (2006), Збиљ ка (2009), Зен зан ци је 
(2013), Хи пер но ва лис (2015), Лир ка (2018), Ма ле шне 
(2019); ро ман Ал бум (2001, На гра да Ју тар њег ли-
ста за нај бо љу про зну књи гу у 2001); ми кро е се је 
Ис ко па но (2012) и сли ков ни цу Зим ска по тра га 
(2015, илу стра ци је: Мин гсхенг Пи). Жи ви у За гре бу.

Спо мен ка Крај че вић, сту ди ра ла Оп шту књи-
жев ност с те о ри јом књи жев но сти, ма ги стри ра ла 
на Ка те дри за гер ма ни сти ку Фи ло ло шког фа култе-
та у Бе о гра ду. Ра ди ла као пре во ди лац у Та нју гу 
и као уред ник у из да вач ким ку ћа ма Zep ter Bo ok 
World и Дра га нић. Пре ве ла с не мач ког пре ко три-
де сет књи га, ме ђу њи ма де ла М. Фри ша, Б. Шлин ка, 
Е. Ка не ти ја, М. Су те ра, М. Ха ус хо фер. За пре вод 
књи ге Ау стер лиц В. Г. Зе бал да до би ла На гра ду 
„Ми лош Ђу рић“. С Ти ја ном То пин пре ве ла дру ги 
том де ла Сва ки дан у го ди ни Увеа Јон зо на. Об ја-
ви ла пет ау тор ских књи га. Жи ви у Бе о гра ду.

Ул рих Крел нер (Ul rich Krel lner), док то ри рао је 
с те мом о Увеу Јон зо ну, ко ја је као књи га об ја вље-
на под на сло вом „Was ich im Gedächtnis er tra ge“. 
Un ter suc hun gen zum Erin ne rung skon zept von Uwe 
Johnsons Erzählwerk („Са мо оно што ће мо је пам-
ће ње мо ћи да под не се“. Ис тра жи ва ње кон цеп та 
се ћа ња у про зном де лу Увеа Јон зо на). По ред низа 
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чла на ка о Јон зо ну, об ја вио је и књи гу Die li te ra-
rische Adap ta tion des Un be wus sten. Uwe Johnson, 
Sig mund Freud und die Psycho a nalyse (Књи жев на 
адап та ци ја не све сног. Уве Јон зон, Сиг мунд Фројд 
и пси хо а на ли за). Пре да је на Сло бод ном уни вер-
зи те ту у Бер ли ну. Ба ви се књи жев но шћу Ге те о ве 
епо хе, не мач ком књи жев но шћу по сле 1945, про-
бле ми ма есте ти ке и те о ри је умет но сти. 

Го ран Ла зи чић (1983, Но ви Сад), док то ранд 
на Од се ку за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Гра цу и 
сти пен ди ста Ау стриј ске ака де ми је на у ка (DOC- 
-Fel low der ÖAW). Ди пло ми рао на Гру пи за срп ску 
књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 
Ма стер сту ди је ком па ра тив не књи жев но сти за-
вршио на Уни вер зи те ту у Бе чу. Пре да је са вре ме-
ну бо сан ску, хр ват ску и срп ску књи жев ност на 
Од се ку за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Гра цу и Од-
се ку за сла ви сти ку Уни вер зи те та у Кла ген фур ту. 
Био је уред ник књи жев ног про гра ма До ма култу-
ре Сту дент ски град у Бе о гра ду и члан ре дак ци је 
књи жев ног ча со пи са Ула зни ца. Књи жев ну кри ти-
ку об ја вљи вао у днев ним ли сто ви ма Да нас, Блиц 
и По ли ти ка. При ре дио је ан то ло ги ју РЕ СТАРТ: Па -
но ра ма но ве по е зи је у Ср би ји (Бе о град, 2014).

А. Ле сли Вил сон (A. Le slie Wil son; 1923–2007) 
био je про фе сор на у ке о књи жев но сти на Уни вер-
зи те ту др жа ве Тек сас у Ости ну, члан ис так ну те 
Не мач ке Ака де ми је за је зик и књи жев ност, Дарм-
штат (чи ју је чу ве ну На гра ду „Ге орг Бих нер“ Уве 
Јон зон до био 1971) и до бит ник ни за нај ви ших 
не мач ких при зна ња.

Не ва Лу кић (1982, За греб), ди пло ми ра ла је 
исто ри ју умет но сти и ар хе о ло ги ју на Фи ло зоф-
ском Фа кул те ту у За гре бу те исто ри ју умет но сти 
на Уни вер зи те ту Лај ден у Хо лан ди ји. Об ја ви ла је 
збир ке пе са ма: Ха љи на Ob scu ra (2011, на гра да за 
мла де пе сни ке „Здрав ко Пу цак“ Ма ти це хр ват ске 
Кар ло вац), Сје не сје мен ки (2015) и Је же ња (2020); 
збир ке крат ких при ча Љу ди без пар ка (2009) и Море 
и за у ста вље не при че (2016), те сли ков ни цу Трав ка 
пре ко обла ка (2018). Књи га Мо ре и за у ста вље не 
при че об ја вље на је 2018. у Бе о гра ду, а исте го ди не 
у Лај де ну под на сло вом En dless En dings. Са ра ђу је 
с дру гим умет ни ци ма – ко а у тор ка је крат ког екс-
пе ри мен тал ног фил ма The Mo tel in the Well (2016., 
са Са ром Ра џа ји).

Мир ко Ма га ра ше вић (1946, Бе о град), пе-
сник, есе ји ста, књи жев ни кри ти чар, пу то пи сац и 

уред ник. Об ја вио је књи ге пе са ма: По го ци за вуч је 
и дру ге очи (1969), По вор ке тро у гла 1999 (1971), Сен-
ке бе смрт но сти (1975), Сјај Ва ви ло на (1980), За-
го не ти веч но сти (1984), Вар ва ри ја (1988), Гла со ви 
Ко со ва (1990), Стре ле Еро со ве (1995), Дан те у па-
клу (1999), Мол бе ник Све тог Са ве (1999), Наш вр ли, 
до ма ћи свет (2006), Све то сав ски ка лем (2007), Сјај 
Ва ви ло на и ко мен та ри (2009), Пев си ре на (2018), 
Бес траг (2021); књи ге про зе: При зи ва ње сен ки 
(2014), До си те јев ход – књи га пе са ма по све ће на 
До си те ју Об ра до ви ћу (2015), Оде и по ку де (2016), 
Бе о град ске ба ште (2019); књи ге есе ја: Зна ци ду ха 
под не бља (1979), Ха дри јан, Мар ге ри те Јур се нар 
(1988), Све тло сти књи жев но сти (1991), Пе сник 
До си теј (1992), Пе снич ко пам ће ње (1993), Дух и 
дах Бе о гра да (2007), Европ ски пе сни ци (2010), Јо ван 
Хри стић, из бли за – пор трет књи жев ног при ја-
тељ ства (2010), Тур ска пи сма – пу то пи си (2012), 
Срп ска кри тич ка по е зи ја (2013), Тра гом Цр њан ског 
(2014), И но ва тур ска пи сма – пу то пи си (2015), Чи ја 
је исти на? (2017), Пе снич ки свет Езре Па ун да (2019), 
Кри ти ка и ту ма че ње про зних фор ми (2021). По-
кре тач гру пе књи жев них кри ти ча ра, ин те лек туа-
ла ца и пи са ца око удру же ња „Иси до ра Се ку лић” 
(осно ва ног 1995) ко је одр жа ва го ди шње књи жев-
но-на уч не ску по ве „Иси до ри ни да ни“ у за јед ни ци 
са Ко лар че вом за ду жби ном. Глав ни уред ник и 
осни вач ча со пи са „Иси до ри ја на”. Жи ви у Бе о гра ду.

Ива на Мак сић (1984, Кра гу је вац), пи ше пое-
зи ју, цр ти це, есе је и пре во ди са ен гле ског је зи ка. 
Об ја ви ла је књи ге по е зи је О те ло тво ри ме (2011), 
Из ван ко му ни ка ци је (2013), La mia pa u ra di es se re 
schi a va (на ита ли јан ском, 2014), Кће ри, зар не ви-
диш да го рим (2020). По е зи ја јој је за сту пље на у 
ан то ло ги ја ма и збор ни ци ма: Ру ко пи си 33 (2010), 
Ван, ту: free (2012), РЕ СТАРТ (2014), Ме ко тки во 
(2015), Ово ни је дом – пе сни ки ње о ми гра ци ји 
(2017). Уре ди ла је Збор ник по е зи је со ци јал не те-
ма ти ке До зу ба у вре ме ну (2014) и ре ги о нал ни 
збор ник со ци јал не и ан га жо ва не по е зи је РЕЗ (2016). 
Глав на је уред ни ца но ви на МА МАЦ. Као пре кар на 
он лајн про фе сор ка пре да је ен гле ски је зик хиља-
да ма љу ди ши ром све та.

Ол га Мар ти но ва (Ol ga Martyno va; 1962. Кра-
сно јарск, Ру си ја), пре се ли ла се 1991. за јед но са 
Оле гом Јур је вим (1959–2018) за Не мач ку, жи ви у 
Франк фур ту на Мај ни. Но ви је пе снич ке збир ке: 
Bri ef an die Zypres sen (2001), In der Zu gluft Eu ro pas 
(2009) и Von Tschwi rik und Tschwir ka (2012), као и 
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ро ма ни So gar Pa pa ge ien über le ben uns (2010), Mörikes 
Schlüssel bein (2013) и Der En gel herd (2016), те збир ку 
есе ја Über die Dum mhe it der Stun de (2018). Го ди не 
2012. до би ла На гра ду „Ин ге борг Бах ман“; 2018. 
ме ђу на род ну на гра ду „Бран ко Ра ди че вић“.

Нор берт Ме клен бург (Nor bert Mec klen burg), 
про фе сор гер ма ни сти ке на Уни вер зи те ту у Кел-
ну, је дан је од нај ве ћих по зна ва ла ца де ла Уве Јон-
зо на, при ре ђи вач ни за Јон зо но вих ру ко пи са из 
за о став шти не, ау тор књи га о Јон зо ну Nac hbar-
schaf ten mit Un ter schi e den. Stu dien zu Uwe Johnson, 
и по себ но важнe Die Erzählkunst Uwe Johnsons. 
Ja hre sta ge und an de re Pro sa, ау тор-при ре ђи вач 
не ко ли ко збор ни ка о Јон зо ну и ве ли ког број тек-
сто ва о раз ли чи тим аспек ти ма Јон зо но ве про зе. 
Та ко ђе је ау тор књи га о књи жев но-те о риј ским 
про бле ми ма (из ме ђу оста лог, о про бле му вред-
но ва ња, о за ви чај но сти у књи жев но сти), о Ге теу, 
Те о до ру Фон та неу, Мар ти ну Лу те ру. Члан је Ге те-
о вог дру штва, Дру штва Уве Јон зон и Дру штва за 
ин тер кул ту рал ну гер ма ни сти ку.

Со ња Ми ло ва но вић (1979, Бе о град), oсновне, 
ма стер и док тор ске сту ди је за вр ши ла је на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. На Дру гом про гра-
му Ра дио Бе о гра да уред ни ца је за са вре ме ну срп-
ску књи жев ност. Пи ше на уч не ра до ве из обла сти 
сти ли сти ке срп ског је зи ка и књи жев но сти, есе је 
и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге Стил као 
свет де ла (2020) и Тек сте ме као стил ске до ми-
нан те у пе сни штву Но ви це Та ди ћа (2020). Жи ви 
у Бе о гра ду.

Ду шан Па јин (1942, Бе о град), фи ло зоф и есте-
ти чар, про фе сор уни вер зи те та. У свом на уч ном 
ра ду ба ви се пре вас ход но умет но шћу, фи ло зо-
фи јом и кул ту ром да ле ког Ис то ка. Ди пло ми рао 
je на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1968, 
а док то ри рао у Са ра је ву 1978. го ди не. Пр ве тек-
сто ве по чео да об ја вљу је 1963. у Сту ден ту (ли-
ков не кри ти ке и есе је). Од та да об ја вио ви ше од 
500 би бли о граф ских је ди ни ца – сту ди је, члан ке, 
кри ти ке и при ка зе – у на шим и стра ним ча со пи-
си ма (Ен гле ска, САД, Ки на, Фран цу ска итд.), као 
и два на ест књи га из обла сти исто ри је кул ту ре и 
фи ло зо фи је умет но сти, као и збир ку по е зи је на 
ки не ском. При ре дио је два на ест књи га, укљу чу-
ју ћи Ан то ло ги ју ју го сло вен ске по е зи је – 1950–95 
(об ја вље на ки не ском – 1997, Тај пеј, 1998, Пе кинг). 
Ба ви се и сли кар ством. Ра дио је као уред ник у 

„Но ли ту“, а био је и глав ни уред ник ча со пи са Кул-
ту ре Ис то ка (1983–1992). Од 1994. је ван ред ни 
про фе сор, а у пе ри о ду 1999–2009, ре дов ни про-
фе сор Фа кул те та ли ков них умет но сти у Бе о гра-
ду за пред мет Фи ло зо фи ја умет но сти. Од 2009. 
го ди не је у пен зи ји. Жи ви у Бе о гра ду.

Би ља на Па јић (1987, Бе о град) за вр ши ла је сту-
ди је гер ма ни сти ке на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, а тре нут но је док то рант-
ки ња на истом фа кул те ту. Од 2012. го ди не ра ди 
у би бли о те ци Ге те-ин сти ту та у Бе о гра ду. По ред 
то га ба ви се пре во ђе њем. Осим об ја вље них пре-
во да у збор ни ку Не мр тви (2018) и од лом ка драм-
ског тек ста Fin de mich im Vo rort (2018), пре во ди ла 
је и од лом ке из де ла Ју дит Ке лер, Да не Гри гор че, 
умет нич ке гру пе „Bern ist übe rall“, Јен са Дит ма ра 
(2017) и То ма са Штан гла (2018) у окви ру њи хо вих 
ре зи ден ци јал них бо ра ва ка у Бе о гра ду. 

Ме ли на Па на о то вић (1974, Но ви Сад), ди-
пло ми ра ла је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на 
Од се ку за сла ви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, на ком је и за по сле на као до цент на 
пред ме ти ма Ру ска књи жев ност 19. и 20. ве ка. Бави 
се књи жев ном ре цеп ци јом, пре во ђе њем, ру ском 
аван гар дом. Пре во ди са вре ме ну ру ску про зу 
(Алек сеј Ива нов, Игор Јар ке вич, Ев ге ни је Гри-
шко вац, Ми ха ил Ши шкин, Та тја на Тол стој, Па вел 
Кру са нов, Алек сан дар Ге нис...). Жи ви у Но вом Са ду.

П. К. Пејџ (P. K. Pa ge; 1916, Со у ниџ, Ен гле ска 
– 2010, Оук Беј, Кна да), јед на од нај по зна ти јих ка-
над ских пе сни ки ња. Об ја ви ла је пре ко три де сет 
књи га по е зи је, про зе, днев ни ка с пу то ва ња, есе-
ја, деч јих књи га и ау то би о гра фи ју. До бит ни ца је 
ни за зна чај них књи жев них на гра да. Та ко ђе, као 
ви зу ел ни умет ник, из ла га ла је сво је ра до ве као 
П. К. Ир вин у Ка на ди и ино стран ству. Ње ни ра-
до ви из ви зу ел не умет но сти да нас су део стал не 
по став ке Др жав не га ле ри је Ка на де и Умет нич ке 
га ле ри је Он та ри ја.

Ог њен Пе тро вић (1981, Бе о град), пи ше пое-
зи ју и про зу. Об ја вио књи ге пе са ма: Пре кид пре-
но са (2011), Kечеви & Осми це (2011), По тра жи на 
за пад ној стра ни (2018) и Је сен у вр то гла ви ци (2020). 
До био је пр ву на гра ду на кон кур су Шу ма диј ских 
ме та фо ра из Мла де нов ца 2011. го ди не и на гра-
ду Сту ден ског кул тур ног цен тра из Kрагујевца 
за нео бја вљен ру ко пис. При ре дио је и уре дио 



303

не ко ли ко ре ви јал них књи га. Пре во ђен је на ен гле-
ски је зик. Жи ви и пи ше у Мла де нов цу.

Иван По тић (1972, За је чар), исто ри чар умет-
но сти по во ка ци ји, ра ди као ви ши би бли о те кар 
Исто риј ског ар хи ва у За је ча ру. Ау тор књи га при ча 
Вра то ло ми је (2003), То што је ство ри ло чо ве ка 
(2005), Још јед ном о не ви дљи вом (2007), Ви ле ња-
ци у жи вом бла ту (2010), Ве се ле при че о ту го ва њу 
(2013), Ква драт на цр ном ква дра ту (2015), При чо-
ждер (2017), Ре зул та ти (2019) и Жи вот и ис кљу-
че ни ја (2020). Об ја вио ро ман Днев ник не у те шног 
ко смо на у та (2016), књи ге по е зи је Не тач ни од го-
во ри на по гре шна пи та ња (2009), Би ло би ле по да 
пра зни на има об лик (2012), Злат ни пре сек : пе сме 
о иде ал ним про пор ци ја ма за вр ше не мла до сти 
(2018), као и књи гу есе ја, кри ти ка и ко лум ни Ка-
дро ви, ва ле ри, фо не ме (2019). При ре ђи вач и пре-
во ди лац рок по е зи је Бо ба Ди ла на, књи ге Од го вор 
но шен ве тром (2017). При ре дио две пу бли ка ци је 
из обла сти ар хи ви сти ке. 

Вла ди ца Ра до је вић (1978, Кру ше вац), ди пло-
ми рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 
(гру па за срп ску књи жев ност и је зик). Од 2007. 
го ди не об ја вљу је но вин ске члан ке, ре пор та же, 
по е зи ју, про зу, есе је и рок и књи жев ну кри ти ку 
у но ви на ма, пе ри о ди ци и на ин тер нет пор та ли ма. 
Об ја вио је крат ку сту ди ју Сли ка све та у Ро ма ну 
о Лон до ну Ми ло ша Цр њан ског (2017) и збир ку пе-
са ма Она се кри је у тре пе ре њу шу ме (2020). 

Ке нет Рем зи (Ken neth Ram say; 1955, Ле нокс-
та ун, Шкот ска), сту ди рао је ра чу но вод ство и бан-
кар ство на Тех но ло шком ко ле џу у Гла зго ву. Кра-
јем осам де се тих по ста је ко пи рај тер – при лич но 
успе шан пи сац са др жа ја у адвер тај зин гу и ди зај-
ну, као и на ра ди ју и те ле ви зи ји, ра де ћи углав-
ном у Гла зго ву, Лон до ну, уз по вре ме на пу то ва ња 
у Њу јорк и Ли са бон. По стао је кре а тив ни ди рек-
тор ве ли ке ре клам не аген ци је у Гла зго ву, Cra ig 
Adver ti sing PLC. Од 2008. до 2017. ра дио је за Bri tish 
te le com, где је до спео до по зи ци је управ ни ка ка-
дров ске слу жбе. Од 2018. до да нас жи ви на ре-
ла ци ји Бе о град –Гла згов и са ра ђу је с не ко ли ко 
пре во ди лач ких аген ци ја, као лек тор. Ба ви се кре-
а тив ним пи са њем, му зич ким ком по но ва њем, 
сли кар ством и фо то гра фи јом.

Ма ја Ро гач Стан че вић (1973, Но ви Сад), док-
то ри ра ла на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи-

ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, 
есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја ви ла је сту ди је 
Фи гу рал ност и фи гу ра тив ност (2008) и Исто ри-
ја, псе у до ло ги ја, фа ма (2010). Об ја вљу је кри тич ке 
тек сто ве у пе ри о ди ци. Жи ви у Но вом Са ду.

Жар ка Свир чев (1983, Сен та), на уч на је са рад-
ни ца у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у 
Бе о гра ду. Oсновне и ма стер сту ди је је за вр ши ла 
на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Док то ри ра ла је на Фило-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Об ја ви ла је на уч-
не мо но гра фи је: „Ах, тај иден ти тет!“ – Де кон-
струк ци ја род них сте ре о ти па у ства ра ла штву 
Ду брав ке Угре шић (2010), Ви на ве ро ва књи жев на 
ре пу бли ка (2017), Пор трет прет ход ни це: Дра га 
Де ја но вић (2018) и Аван гар дист ки ње – Огле ди о 
(срп ској) жен ској аван гард ној књи жев но сти (2018).

Зо ра на Си мић (1992, Брус), док то рант ки ња је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о-
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 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.bestseler.net, а до бит ник је и пр ве на гра де 
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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).

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

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.

Еу ге ни јуш Тка чи шин Диц ки (Eu ge ni usz Tkaczy-
szyn-Dycki; 1962, Вул ка Кро виц ка, Пољ ска), је дан од 
нај зна чај ни јих са вре ме них пољ ских пе сни ка из 
ге не ра ци је ау то ра ро ђе них ше зде се тих го ди на. 

Ла у ре ат је де вет пре сти жних пољ ских књи жев-
них на гра да, укљу чу ју ћи и ме ђу на род ну на гра ду 
„Ху берт Бур да“. Вроц лав ску пе снич ку на гра ду 
„Си ле си јус“ за це ло куп но књи жев но ства ра ла-
штво до био је 2020.

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), Лу ка ка же (књи га за де цу, 
2020) и Мо крин ске хро ни ке (про за, 2021). 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“, На-
гра де Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за књи гу 
го ди не, као и На гра де гра да Ни ша за књи жев ност 
за де цу и мла де „Ма ле ни цвет“. 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.

Ве ри ца Трич ко вић (1961, Не рав, Ма ке до ни ја), 
жи ви у Не мач кој од 1999. Пи ше по е зи ју и крат ку 
про зу и пре во ди са не мач ког. При ре ди ла је, иза-
бра ла и пре ве ла ан то ло ги ју по е зи је не мач ког 
го вор ног под руч ја Сaм мр мор сам, Не мач ка ли ри-
ка 1999–2019 (2021). Нај но ви је са мо стал не збир ке 
по е зи је Ло квањ и пе лен (2007), Als ret te te mich das 
Wort (2011) и Im Ste in wald (2016), обе дво је зич на 
из да ња, срп ски и не мач ки. Уско ро ће из штам пе 
иза ћи ње на пр ва збир ка по е зи је на не мач ком 
um|schrift.

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 
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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 пое-
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.


