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Џон Ап дајк (John Up di ke; 1932, Ре динг – 2009, 
Ден верс), је дан од нај ве ћих аме рич ки ро ма но-
пи са ца, а та ко ђе и пе сник, при по ве дач, кри ти чар 
умет но сти и књи жев ни кри ти чар. Ње го во нај по-
зна ти је де ло је ци клус ро ма на о Ха ри ју Зе ки Анг-
стро му. Је дан је од са мо че ти ри пи сца ко ји су 
ви ше пу та осво ји ли Пу ли це ро ву на гра ду за фик-
ци ју. Ње гов пр ви ро ман био је Ва шар у си ро ти-
шту (1959). Сле де Бе жи, Зе ко, бе жи (1960), а по том 
Кен та ур (1963), ко ји му је до нео Na ti o nal Bo ok 
Award, пр во у ни зу зна чај них при зна ња, ме ђу ко-
ји ма су и две Пу ли це ро ве на гра де за ро ма не из 
те тра ло ги је о Зе ки Анг стро му (Зе ка је бо гат, 1981. 
и Зе ка је умро, 1990). Об ја вио је ви ше од два де сет 
ро ма на, де се ти не збир ки крат ких при ча, као и 
књи ге по е зи је, умет нич ке и књи жев не кри ти ке.

Со ња Ата на си је вић (1962, Ле ба не), об ја ви-
ла је ро ма не: Они су оста ли (1995), Цр ве ни круг 
(1997), Бек ство из аква ри ју ма (2003, На гра да 
„Злат ни Хит Ли бер”), На ран џе за Бо жа ну (2004, 
На гра да „Злат ни Хит Ли бер”), Ко је убио Ал фи ја 
(2009), Ва зду шни љу ди (2013, На гра да „Бран ко 
Ћо пић“), Ве ли ка лаж (2016), Спа вај, зве ри мо ја 
(2020) и збир ку при ча Кри ла та ту га (2005). При-
че су јој за сту пље не у не ко ли ко ан то ло ги ја, а 
ње на про за пре во ђе на је на фран цу ски, ен гле-
ски, бу гар ски, ру мун ски и ма ке дон ски је зик. 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.

Ре џи налд Двејн Бетс (Re gi nald Dwayne Betts; 
1980, Ме ри ланд, САД), аме рич ки пе сник, ме мо-
а ри ста, про фе сор и ак ти ви ста. Са ше сна ест го-
ди на је осу ђен на осам го ди на за тво ра због кра-

ђе ау то мо би ла, на кон че га је по чео да пи ше 
по е зи ју и ме мо а ре. До бит ник је ви ше на гра да за 
свој књи жев ни рад, уче сник про је ка та за пре-
вен ци ју ма ло лет нич ке де ли квен ци је и еду ка ци-
је, а ра дио је и као аси стент јав ног ту жи о ца у Њу 
Хеј ве ну, где и жи ви.

Дра ган Бо шко вић (1970, Бе о град), ди пло ми-
рао је, ма ги стри рао и док то ри рао на Фи ло ло-
шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре да је са вре ме ну 
срп ску књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти на 
Фи ло ло шко-умет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу. 
Уред ник је на уч ног ча со пи са На сле ђе, при ре дио 
два де се так те мат ских збор ни ка. Об јав лје на де ла: 
Оди сеј – ка та ло шка при ча (ко а у тор Са ша Илић, 
1998); збир ке по е зи је: Вр то гла ви ца, лаж и Ва ви-
лон од кар то на (1998), У јед ном те лу (2003), Иса-
и ја (2006), Отац (2013), The Clash (2016), Ave Ma ria! 
(2018), Bre a king the Wa ves (2019), Úri sten (2020) и 
Жи вот и ја смо квит! (2020); сту ди је: Ислед ник, 
све док, при ча: Ис тра жни по ступ ци у Пе шча ни ку 
и Гроб ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча Да ни ла Ки ша 
(2004), Тек сту ал но (не)све сно Гроб ни це за Бо ри-
са Да ви до ви ча (2008), За блу де мо дер ни зма (2010), 
Ђор ђе Мар ко вић Ко дер (2014), За блу де чи та ња 
(2015), Сло бо дан Ште тић – По стер (2015) и Нул-
ти сте пен ре а ли зма (2017). До био је Бран ко ву 
на гра ду и на гра де „Ма ти ћев шал“, „Бран ко Ћо-
пић“ и „Бран ко Миљ ко вић“. По е зи ја му је пре во-
ђе на на укра јин ски, пољ ски, че шки, сло ве нач ки, 
шпан ски, ја пан ски. Жи ви у Бе о гра ду.

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 
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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.

Пе тар Ан дре је вич Вја зем ски (Пётр Ан дре-
е вич Вязем ский; 1792, Мо сква, Ру си ја – 1878, Ба-
ден-Ба ден, Не мач ка), ру ски пе сник. Био је кнез, 
од го јен у двор ској по ро ди ци, Ка рам зи нов шти-
ће ник. Уче сник Бо ро дин ске бит ке 1812. У Вар ша-
ви је 1820. са ра ђи вао с пољ ским ин те лек ту ал-
ним кру гом. Био је бли зак де ка бри сти ма, али се 
већ 1830. вра тио у др жав ну слу жбу, па је 1856–
58. био цен зор у Ми ни стар ству про све те. На кон 
1863. жи вео је у ино стран ству. На сту пио је као 
ли бер тин ски пе сник и са ти ри чар, бли зак но ви-
нар ском је зи ку. По стао је во де ћи за го вор ник 
ру ског ро ман ти зма, па је ње гов про грам ски 
текст „Раз го вор из да ва ча и кла си ка...“ об ја вљен 
као пред го вор Пу шки но вој по е ми „Бах чи са рај-
ска че сма“ (1823). Ро ман тич ни про грам са др же 
и Пи сма из Па ри за (1826–27). У 1840-има устук нуо 
је пред на ле том кри ти ке, ко ја је за го ва ра ла ре-
а ли зам, и при кло нио се кон зер ва тив ном кру гу 
и мо нар хи сти ма.

Вла ди мир Гво зден (1972, Но ви Сад) ра ди као 
ван ред ни про фе сор на Од се ку за ком па ра тив ну 
књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Но вом Са ду. Об ја вио је сле де ће књи ге: 
Јо ван Ду чић пу то пи сац: оглед из има го ло ги је 
(2003), Чи но ви при сва ја ња: од те о ри је ка праг ма-
ти ци тек ста (2005), Књи жев ност, кул ту ра, уто-
пи ја: огле ди (2011), Срп ска пу то пи сна кул ту ра 
1914–1940. (2011), Ni ne Ser bian Po ets/Де вет срп ских 
пе сни ка (ан то ло ги ја, 2012), Књи жев ност и от пор 
(2015), Ана то ми ја ро бе: огле ди из кри ти ке по ли-
тич ке еко но ми је (Са Ал па ром Ло шон цем, 2016) 
и Ком па ра тив на књи жев ност и кул ту ра – кри-
тич ки увод (2019); уре дио је Пре глед ни реч ник 
ком па ра тив не књи жев но сти и кул ту ре (2011, 
за јед но са Бо ја ном Сто ја но вић Пан то вић и Ми-
о дра гом Ра до ви ћем) и при ре дио те мат По ља 
по све ћен В. Г. Зе бал ду (2011). Пре во ди са ен гле-
ског је зи ка. Жи ви у Но вом Са ду.

Рос Геј (Ross Gay; 1974, Јанг ста ун, САД), аме-
рич ки пе сник, есе ји ста и про фе сор. Об ја вљи вао 
је тек сто ве и пе сме у во де ћим аме рич ким ча со-

пи си ма. Ау тор је шест књи га. Го ди не 2015. до био 
је на гра ду кри ти ке за нај бо љу књи гу по е зи је у 
САД за збир ку Ca ta log of Una bas hed Gra ti tu de. 
Пре да је на Уни вер зи те ту Ин ди ја на.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић (1951, Вр бас), пи-
ше пр о зу. Об ја вље не књи ге: Отво ри те Је ле ни не 
про зо ре (1978), На ма сте, Ин ди јо (1984; пу то пи сна 
про за, пре ве де на на ру син ски 1986), У Фру шкој 
го ри 1854 (1985; днев ник Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње), Ми ли ца –Вук –Ми на (1987), Раз го во ри о 
Ин ди ји (1989), Пре пи ска Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње са са вре ме ни ци ма (1991), Ис ку ства про-
зе (1993; раз го во ри са про зним пи сци ма), То ко ви 
са вре ме не про зе (2002; раз го во ри са про зним 
пи сци ма), У по тра зи за глав ним ју на ком (2003; 
при че), Срп ки њин круг кре дом, (2006; пе сме и 
про за по све ће ни Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки-
њи), Би бли о гра фи ја ра до ва о Ми ли ци Сто ја ди но-
вић Срп ки њи (2007), Днев ник Ан ке Обре но вић 
(2007), Ли ко ви у Днев ни ку Ан ке Обре но вић (2007), 
Здра во, Ин ди јо (2008), Жи вот и књи жев но де ло 
Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње (2010), Ста ра 
при ча (2013, при че), Ко ре ја post scrip tum (2014), А 
где је Че хов? – раз го во ри о про зи (2015), Ви јет нам 
и де вет зма је ва (2016), Кри ти ка пам ће ња (2017), 
Ку бан ске при ја те љи це (2020) и Днев ник Aнке 
Oбреновић (1836–1838) (2021). 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.

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. 
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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.

Ми ро сла ва Ка дле чик (Но ви Сад), ба ви се 
пре во ђе њем пре ко два де сет го ди на, а у по след-
њих де се так го ди на усме ри ла се на пре вод са 
сло вач ког на срп ски. Као пре во ди лац и ти тлер 
пре ко се дам го ди на са ра ђи ва ла је са Ра дио-те-
ле ви зи јом Вој во ди не. Об ја вљи ва ла је пре во де у 
Ле то пи су Ма ти це срп ске и Ста њу ства ри, а пре-
во ди на сло вач ки у ча со пи су Vzlet. По ред пре во-
ђе ња је, као но ви нар, сво је члан ке на срп ском 
об ја вљи ва ла на ин тер нет стра ни ци РТВ-а и у 
Днев ни ку, а тек сто ве на сло вач ком у ча со пи су 
Nový ži vot и Hlas ľudu, а од 2013. го ди не је члан 
Удру же ња но ви на ра Ср би је. На пи са ла је сце на-
рио за не вер бал ну ра дио-дра му под на зи вом 
Гра ни ца тр пље ња, ко ја је 2013. го ди не сни мље на 
и еми то ва на на Ра дио Но вом Са ду у ре жи ји Сло-
бо да на Го вор чи на.

Бо јан Ки ри џић (1971, Но ви Сад), Ака де ми ју 
умет но сти за вр шио је у Но вом Са ду у кла си про-
фе со ра Ду ша на То до ро ви ћа на Од се ку за сли-
кар ство. Члан је СУ ЛУВ-а, УЛУС-а и Ли ков ног 
кру га, удру же ња умет ни ка пе тро ва ра дин ске 
твр ђа ве. Ба ви се кла сич ним сли кар ским и гра-
фич ким тех ни ка ма. До са да је ко лек тив но из ла-
гао пре ко сто осам де сет пу та и се дам на ест пу та 
са мо стал но. Жи ви у Но вом Са ду.

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

Ти мо ти Ко ри ган (Ti mothy Cor ri gan) про фе-
сор је ен гле ског и филм ских сту ди ја на Уни вер-

зи те ту у Пен сил ва ни ји. У уред нич ком од бо ру је 
ча со пи са Adap ta tion: The Jo ur nal of Li te ra tu re on 
Screen Stu di es и Film Cri ti cism. Ње го ве глав не обла-
сти ис тра жи ва ња је су са вре ме ни свет ски филм 
и до ку мен тар ни филм. Не ке од ње го вих књи га 
су: New Ger man Film: The Dis pla ced Ima ge (1983), 
Wri ting Abo ut Film (1989), A Ci ne ma Wit ho ut Walls: 
Mo vi es and Cul tu re Af ter Vi et nam (1991), Film and 
Li te ra tu re: An In tro duc tion and Re a der (1999), The 
Es say Film: From Mon ta ig ne, Af ter Mar ker (2011, Kat-
he ri ne Sin ger Ko vacs Award), Ame ri can Ci ne ma of 
the 2000s: The mes and Va ri a ti ons (2012).

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.

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 те-
о 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.

То мас Лич (Tho mas Le itch; 1951, Оринџ, Њу 
Џер зи, САД), про фе сор ен гле ске књи жев но сти 
на Уни вер зи те ту у Де ла ве ру. Ње го ве обла сти ин-
те ре со ва ња су аме рич ка и ен гле ска књи жев-
ност, сту ди је кул ту ре, про у ча ва ње фил ма и но-
вих ме ди ја. Ис так ну те сту ди је: What Sto ri es Are: 
Nar ra ti ve The ory and In ter pre ta tion (1986), Find the 
Di rec tor and Ot her Hitchcock Ga mes (1991), The 
Encyclo pe dia of Al fred Hitchcock (2002), Cri me Films 
(2002), Film Adap ta tion and its Di scon tents: From Go-
ne with the Wind to The Pas sion of the Christ (2007), 
Wi ki pe dia U: Know led ge, Aut ho rity, and Li be ral Edu-
ca tion in the Di gi tal Age (2014), Ox ford Hand bo ok of 
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Adap ta tion Stu di es (уред ник, 2017), The Hi story of 
Ame ri can Li te ra tu re on Film (2019).

Гви нет Лу ис (Gwyneth Le wis; 1959, Кар диф, 
Велс, Ве ли ка Бри та ни ја), јед на од по зна ти јих са-
вре ме них вел шких пе сни ки ња и ујед но пр ва 
пе сни ки ња ла у ре ат ки ња у Вел су. Об ја ви ла је 
осам збир ки по е зи је, пи ше и на вел шком и на ен-
гле ском је зи ку. До бит ни ца је не ко ли ко књи жев-
них на гра да. Тре нут но жи ви и ра ди у Кар ди фу.

Да ни ло Лу чић (1984, Бе о град), за вр шио је 
основ не и ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти 
и је зи ка на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Об ја вио је збир ке пе са ма Бе ле шке о ме ком тки-
ву (2013), за ко ју је осво јио Бран ко ву на гра ду, и 
Шрап не ли (2017). Об ја вио је и збир ку при ча Са-
зре ва ње мо дри ца (2020, 2021). Са гру пом ау то ра 
и ау тор ки об ја вио је за јед нич ки днев ник 2020. 
Уред ник је пор та ла за књи жев ност и кул ту ру glif.
rs, а био је и уред ник у из да вач кој ку ћи „Кон траст 
из да ва штво“. Ко у ред ник је Бо сан ске ви ле, из вр-
шни је уред ник еди ци је „За јед нич ка чи та о ни ца“ 
ор га ни за ци је КРО КО ДИЛ, а уре ђи вао је и во дио 
ве че ри по е зи је АРГХ! Ба ви се фо то гра фи јом и 
ви де о фор ма ти ма, об ја вљу је ко лум не и есе је у 
штам па ној и елек тро нич кој пе ри о ди ци (Be fo re 
Af ter, Про свје та, Ma rie Cla i re, Ми ли ца ма га зин, По-
ља...). Жи ви у Бе о гра ду.

Та тја на С. Јо ва но вић (1966, Крагујевaц), 
ди пло ми ра ла је на Ка те дри за срп ску књи жев-
ност Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе-
о гра ду, а док то ри ра ла на Фи ло ло шко-умет нич-
ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. Из ла-
га ла је на на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино-
стран ству и об ја вљи ва ла ра до ве у ча со пи си ма 
и те мат ским збор ни ци ма. Об ја ви ла је књи ге 
Књи жен стве ни град – Кон сти ту и са ње жен ског 
ка но на у срп ској књи жев но сти 1990–2010. (2017) 
и Чи јим је зи ком го во ре ћер ке? Жен ски гла со ви у 
срп ској књи жев но сти (2018). По ља ин те ре со ва ња 
су фе ми ни стич ка књи жев на кри ти ка и ги но кри-
ти ка. Ра ди као про фе сор срп ског је зи ка и књи-
жев но сти у Пр вој кра гу је вач кој гим на зи ји.

Бо јан Мар ко вић (1985, Ужи це) ди пло ми рао 
је, ма сте ри рао и док то ри рао на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Об ја вио је 
пе снич ку књи гу Ри ба ко ја је про гу та ла свет 
(2013, На гра да „Мла ди Дис“). За јед но с Та ма ром 

Ми тро вић ау тор је збир ке тек сто ва и мо ти ва о лек-
ти ри и чи та њу Пик ник за Ир му (2017). У окви ру 
из да ва штва До ма кул ту ре Сту дент ски град уре-
ђу је пе снич ку еди ци ју „Сво ја стру ја“. У при пре ми 
му је дру га пе снич ка књи га Т а у м а т р о п. По-
ред по е зи је пи ше есе је и кри ти ку. Ба ви се на уч ним 
ра дом. За по слен је на Учи тељ ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду у зва њу до цен та. 

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.

Че слав Ми лош (Czesław Miłosz; 1911, Ше теј-
ње, Ли тва ни ја – 2004, Кра ков, Пољ ска), пољ ски 
пе сник, про за и ста, есе ји ста и пре во ди лац. Као 
сту дент (сту ди рао пра ва у Вил ну) при па дао аван-
гард ној пе снич кој гру пи „Жа га ри”. Пр ве пе сме 
об ја вљу је 1930, а пр ву књи гу По е ма о уко че ном 
1933. го ди не. До по чет ка Дру гог свет ског ра та 
бо ра вио у Фран цу ској и Пољ ској, а рат про вео у 
оку пи ра ној Вар ша ви. На кон ра та био у ди пло-
мат ској слу жби Пољ ске у Ва шинг то ну, Њу јор ку 
и Па ри зу, а од 1951. го ди не жи ви у еми гра ци ји. 
На кон три де сет го ди на (1981), пр ви пут по се ћу је 
Пољ ску, а по чет ком де ве де се тих го ди на се пре-
се лио у Кра ков, где про во ди по след ње го ди не 
жи во та. У сво јим де ли ма је нај пре об ра ђи вао дру-
штве ну про бле ма ти ку, ка сни је све ви ше ег зи стен-
ци јал ну и фи ло зоф ску, а ба вио се и уло гом Сло ве-
на и Евро пља на у аме рич кој кул ту ри и ци ви ли-
за ци ји. Гл. де ла: књи ге пе са ма: Три зи ме, Спа се ње, 
Днев на све тлост, Краљ По пјел и дру ге пе сме, 
За ча ра ни Гу ћо, Где сун це из ла зи и где за ла зи, Хим-
на о пер ли, По е зи ја, Хро ни ке, На оба ли ре ке, То, 
Дру ги про стор; по е ме: Пе снич ки трак тат, Мо-
рал ни трак тат, Ор феј и Еу ри ди ка; ро ма ни: Осва-
ја ње вла сти, До ли на Исе; ау то би о граф ска про за: 
Зе мља Ул ро, Дру га Евро па; есе ји: Сно ви ђе ња над 
за ли вом Сан Фран ци ско, За ро бље ни ум, Чо век ме ђу 
шкор пи о ни ма, Кон ти нен ти, У по тра зи за отаџ-
би ном, Све до чан ство по е зи је и др. Го ди не 1980. 
до би ја Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност.

Ви о ле та Ми тро вић (1989, Но ви Сад), основ-
не и ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти за вр-
ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
Об ја ви ла је књи гу иза бра них књи жев них кри ти-
ка и есе ја Хер ме не у тич ка при ста ни шта (2018). 
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Ја на Ми цен ко ва (Ja na Micenková; 1980, Ко ши-
це, Сло вач ка), ре жи сер ка, сце на рист ки ња, дра-
ма тур шки ња. Сло вач ки је зик и књи жев ност за-
вр ши ла је у Пре шо ву, а на FA MU у Пра гу је ди пло-
ми ра ла на Од се ку сце на ри сти ка и дра ма тур ги ја. 
У Пра гу је 2013. го ди не по кре ну ла не за ви сни по-
зо ри шни ан самбл Ne kro te a tro (www.ne kro te a tro.cz ) 
у ком до да нас ра ди као дра ма тур шки ња и ре жи-
сер ка. За свој по зо ри шни ко мад Ne kro ga mes до-
би ла је На гра ду сло вач ког ли те рар ног фон да за 
нај бо љи драм ски текст 2013; као и на гра ду за мла-
де драм ске пи сце VEJK AP 2012. Исто и ме на крат ка 
при ча на гра ђе на је на кон кур су за крат ку при чу 
2012. го ди не (Po vi ed ka2012). За текст но ве ле Naj-
kraj šie roky (Нај леп ше го ди не) до би ла је на гра ду 
жи ри ја на књи жев ном кон кур су DE BUT 2012. Свој 
књи жев ни де би, збир ку крат ких при ча, об ја ви ла 
је под на зи вом Слат ки жи вот и та збир ка на шла 
се ме ђу де сет нај бо љих за чу ве ну сло вач ку књи-
жев ну на гра ду Ana soft li te ra 2018. Об ја ви ла је и 
ро ман Крв је са мо во да (2021). Сни ми ла је че ти ри 
крат ко ме тра жна фил ма, а тре нут но ра ди на сце-
на ри ју свог де би тант ског ду го ме тра жног фил ма 
под на зи вом Ba bič ce.

Је ле на С. Мла де но вић (1984, Кру ше вац), док-
то ри ра ла je на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Ни шу с ди сер та ци јом „По е зи ја Но ви це 
Та ди ћа“ и ра ди као аси стент на Де парт ма ну за 
срп ску и ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Ни шу. Област ње ног ужег на уч ног 
ин те ре со ва ња је срп ска књи жев ност 20. ве ка, 
од но сно са вре ме на срп ска књи жев ност. Уче сни ца 
је број них на уч них ску по ва у зе мљи и ино стран-
ству и об ја вљу је ра до ве у на уч ним ча со пи си ма 
и збор ни ци ма. Жи ви у Ни шу.

Јо ван Ни ко лић (1955, Бе о град), пи ше ли ри ку, 
про зу и по зо ри шне ко ма де, тек сто ве за филм ску 
му зи ку и ли бре та. Об ја вио је сле де ће збир ке пе-
сама: Гост ни от ку да (1982), Ђур ђев дан (1987), Не ћу 
да се ро дим (1991), Очи по кој ног јаг ње та (1993), 
Те ло и око ли на (1994), Ма ле ноћ не пе сме (1998) 
Хо тел Ни ка ра гва (по ет ска про за, 2017) и Сен ке без 
по ре кла – иза бра не пе сме (2018). На не мач ком су му 
об ја вље не сле де ће књи ге: Zim mer mit Rad (пе сме 
и про за, 2004; Со ба са точ ком, из да ње на срп ском 
је зи ку, 2011) и We is ser Ra be, schwar zes Lamm/ Цр на 
вра на, бе ло јаг ње (про за, 2006). Од 1999. жи ви у 
Кел ну, где ра ди за јед но удру же ње ко је се ба ви 
ин те гра ци јом ром ске де це у не мач ко дру штво. 

У Ср би ји је на гра ђи ван за свој књи жев ни рад, а 
у не мач ком го вор ном под руч ју му је до де ље но 
не ко ли ко књи жев них на гра да и сти пен ди ја.

Ка та ри на Пан то вић (1994, Бе о град), основ-
не и ма стер сту ди је за вр ши ла је на Од се ку за ком-
па ра тив ну књи жев ност 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. Тре нут но је ан га жо ва-
на као ис тра жи вач-сти пен ди ста у Ин сти ту ту за 
књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду. Пи ше и об ја-
вљу је књи жев ну кри ти ку, есе ји сти ку, на уч не радо-
ве и по е зи ју у пе ри о ди ци, на уч ним збор ни ци ма 
и на ин тер нет пор та ли ма. Об ја ви ла је пе снич ку 
збир ку Уну тра шње не вре ме (2019). Пе сме су јој 
пре во ђе не на не мач ки, шпан ски, фран цу ски и 
сло ве нач ки је зик. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду и Но-
вом Са ду.

Зо ри слав Па ун ко вић (1960), струч њак за ру ску 
књи жев ност и кул ту ру, књи жев ни пре во ди лац с 
ру ског је зи ка, књи жев ни кри ти чар и уред ник. 
Ди пло ми рао је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бео-
гра ду на дво пред мет ној гру пи ру ски је зик и књи-
жев ност са оп штом књи жев но шћу и те о ри јом 
књи жев но сти. За јед но с бра том Ду шком Па ун ко-
ви ћем пр ви пре вео ве ли ки број во де ћих ру ских 
пи са ца (Ју риј Ма мле јев, Људ ми ла Пе тру шев ска, 
Ле о нид До би чин, Ли ди ја Гин збург, Апо лон Гри-
гор јев и др.). При ре дио и пре вео са бра на де ла 
Ни не Бер бе ро ве, Гај та Га зда но ва и Кон стан ти на 
Ва ги но ва. Од осни ва ња (1990) глав ни уред ник 
спе ци ја ли зо ва ног ча со пи са за ру ску књи жев ност 
и кул ту ру Ру ски ал ма нах, ко ји по ми шље њу во де-
ћег ру ског књи жев ног ча со пи са Но ви мир, спа да 
„ме ђу нај бо ље на све ту“ (1995, 9). Ау тор књи га Ру-
ске те ме (2010, 2015) и Раз го во ри с ру ским пи сци-
ма (2016). Члан је Удру же ња књи жев них пре во-
ди ла ца Ср би је и Срп ског ПЕН-цен тра. До бит ник 
на гра да „Јо ван Мак си мо вић“ (1999), „Ла за Ко стић“ 
(2007), „Злат но пе ро Ру си је“ (2011), „Ми лош Н. Ђу-
рић“ (2014). Жи ви у Бе о гра ду.

Љи ља на По по вић Ан ђић (1962 – 2019, Бе о-
град), књи жев ни пре во ди лац, пе сни ки ња, про-
фе сор ру ског, ита ли јан ског, шпан ског и пор ту-
гал ског је зи ка, умет нич ки фо то граф, ро ђе на је у 
Бе о гра ду где је жи ве ла до 1990, ка да се са су пру-
гом пре се ли ла у Бу е нос Ај рес, да би се го ди ну 
да на пре сво је пре ра не смр ти обо је вра ти ли 
2018. у Бе о град. Осим Фи ло ло шког фа кул те та у 
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Бе о гра ду, за вр ши ла је по сти ди плом ске сту ди је 
ли гви сти ке за про фе со ре је зи ка и књи жев но сти 
у Бу е нос Ај ре су (Леxис) и сту ди је пор ту гал ског 
је зи ка у Цен тру за бра зил ске сту ди је, у истом гра-
ду. Про фе си о нал но се нај ви ше ба ви ла књи жев-
ним пре во ди ла штвом и про фе су ром је зи ка, али 
и ана ли зом ме ди ја и са рад њом у срп ским књи-
жев ним гла си ли ма, где је пре те жно об ја вљи ва ла 
пре во де пе са ма са ита ли јан ског и и по вре ме но 
соп стве не пе сме и при ка зе.У раз до бљу од 2003. 
до 2018, би ла је ко-уред ни ца би бли о те ке но вог 
хи спа но а ме рич ког ро ма на „Бо ле ро“, из да вач ке 
ку ће „Ла гу на“. За јед но са су пру гом Бран ком Ан-
ђи ћем, ау тор је и пре во ди лац Ан то ло ги је са вре-
ме не ар ген тин ске при по вет ке (2001, 2012), Ан то-
ло ги је са вре ме не хи спа но а ме рич ке при по вет ке 
(2000), из бо ра От ка че не при че Ла тин ске Аме ри ке 
(2008) и ан то ло ги је хи спа но а ме рич ке при по вет ке 
21. ве ка, Бу ду ћи кла си ци (у при пре ми). Пре ве ла 
је ви ше де се ти ма про зних књи га углед них хи спа-
но а ме рич ких ау то ра по пут Ма ри ја Вар га са Љо се, 
Ги љер ма Ка бре ре Ин фан теа, Мем па Ђар ди не ли ја, 
Ги љер ма Мар ти не са, Луј са Се пул ве де, Х.Л. Бор хе-
са, Иси до ра Блај сте на, Освал да Со ри ја на, Мар ко са 
Аги ни са, Ху а на Ви љо ра, Да ви да То ска не, Ла у ре 
Ре стре по, Хор хеа Фран ка, Фер нан да Ва ље ха, Лео-
нар да Па ду ре, Сан тја га Рон ка љо ла, Кар ло са Ка сте-
ља но са Мо је, Са ман те Шве блин, Кар ле Гу ел фен-
бајн, Ро дри га Фре са на итд.

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.

Ран ко Ри со је вић (1943, Ка лен де ри), пе сник, 
про за и ста, драм ски пи сац, есе ји ста, исто ри чар 
ма те ма ти ке, пре во ди лац и кул тур ни по сле ник, 
об ја вио око пе де сет књи га, за де цу и од ра сле, од 
то га осам на ест пе снич ких збир ки, два де сет пет 
про зних књи га, ме ђу ко ји ма де сет ро ма на; из ве-
де но му је де се так ра дио-ига ра за де цу и две за 

од ра сле. На гра ђи ван ре ги о нал ним и ло кал ним 
на гра да ма. Пре во ђен на ви ше је зи ка. Жи ви у Ба-
ња лу ци.

Љу би ца Ро сић (Обре но вац), сту ди ра ла је по-
ло ни сти ку и за вр ши ла пост ди плом ске сту ди је на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, док то ри ра-
ла на Фи ло зоф ском уни вер зи те ту у Но вом Са ду 
(Ре цеп ци ја есе ји сти ке Че сла ва Ми ло ша у Ју го сла-
ви ји). Ра ди ла је као лек тор ка срп ско хр ват ског је-
зи ка на Ја гје лон ском уни вер зи те ту у Кра ко ву, а 
у пе ри о ду од 1991–1995. као ви ши пре да вач на 
но во о сно ва ној Ка те дри за срп ски је зик на УАМ 
(Уни вер зи тет „Адам Миц кје вич”) у По зна њу. Ви ше 
го ди на др жа ла је пре да ва ња из пољ ске књи жев-
но сти на Уни вер зи те ту у При шти ни. Од 2003. пре-
да ва ла је пољ ску књи жев ност (Исто ри ју пољ ске 
књи жев но сти и Књи жев ност XX ве ка) на Ка те дри 
за по ло ни сти ку на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бео-
гра ду. У сво јим ра до ви ма ба ви се нај ви ше ком па-
ра тив ним про у ча ва њи ма пољ ске књи жев но сти 
XIX и XX ве ка. Срп ском чи та о цу пред ста вља ла је 
пољ ску књи жев ност у есе ји ма, члан ци ма, ре фе-
ра ти ма и јав ним пре да ва њи ма, раз го во ри ма са 
пи сци ма. Члан је Удру же ња књи жев них пре во-
ди ла ца Ср би је од 1980. У пе ри о ду oд 1992–2003. 
би ла је члан ре дак ци је пре во ди лач ког ча со пи са 
Мо сто ви. До бит ни ца је На гра де „Ми лош Н. Ђу рић“, 
као и пољ ске на гра де „Za iKS“ (Са ве за ау то ра и 
сцен ских ком по зи то ра). Об ја ви ла је пр ву исто-
ри ју пољ ске књи жев но сти у Ср би ји (Исто ри ја 
пољ ске књи жев но сти до 1914. го ди не). Уче ство ва-
ла је на број ним ме ђу на род ним на уч ним кон фе-
рен ци ја ма, по све ће ним пољ ској књи жев но сти. 
Пре во ди ла је, из ме ђу оста лих, де ла Р. Ин гар де на, 
К. Бран ди са, А. Фју та, Ј. Кор нха у зе ра, Р. Ка пу-
шћин ског, Ч. Ми ло ша... Жи ви у Бе о гра ду.

Бо јан Са вић Осто јић (1983, Бе о град), ди пло-
ми рао је фран цу ски је зик и књи жев ност на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ма стер сту ди је из 
ком па ра тив не књи жев но сти за вр шио је у Ни ци. 
Са ра ђу је са из да вач ким ку ћа ма као сло бод ни 
пре во ди лац. Ау тор је број них те ма та о фран цу ској 
књи жев но сти XX ве ка, за сту пље них у књи жев ној 
пе ри о ди ци (Фи лип Жа ко те, Жак Ди пен, Оу Ли По, 
Ре мон Ру сел, Ан то нен Ар то). Је дан је од уред ни ка 
књи жев ног ча со пи са Агон. Ау тор књи га по е зи је: 
Ства ра ње исти не (2003), Тро пу ће (2010), Сте ре-
о ра ма (2013), Је ре тич ки да тив (2014), Пр ска ли ца 
(2019), као и про зних књи га Але а то риј (2013), 
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Под ли под ли псал ми (2016), Пункт (2017), Не ма 
оа зе : лу фтро ман (2018) и Ни шта ни је ни чи је (2020). 
Жи ви у Бе о гра ду.

Освал до Со ри ја но (Osval do So ri a no; 1943, Мар 
дел Пла та – 1997, Бу е нос Ај рес, Ар ген ти на) је дан 
је од нај зна чај ни јих ар ген тин ских пи са ца по след-
њих де це ни ја два де се тог ве ка. Иа ко ду го оспо-
ра ван од зва нич не ака дем ске кри ти ке, по стао је 
култ ни пи сац пу бли ке, чи је су књи ге ре дов но до-
сти за ле вр то гла ве ти ра же. Ту жан, уса мљен и го тов 
(1974) ње гов је пр ви ро ман ко јим се про сла вио. 
Ме ђу зна чај ним књи га ма су No ha bra mas pe nas 
ni ol vi do (1979), Cu ar te les de in vi er no (1981), Una som bra 
ya pron to se ras (1990) и El ojo de la pa tria (1992). Ње-
го ве књи ге су пре ве де не на два де се так је зи ка, а 
нај ви ша књи жев на при зна ња до би ле су, осим у 
Ар ген ти ни, у Ита ли ји, Фран цу ској, Шпа ни ји. Због 
сво јих ле ви чар ских ста во ва, био је при ну ђен да 
жи ви у из бе гли штву то ком дик та ту ре 1976–1982, 
да би по по врат ку у Бу е нос Ај рес, по стао не ка 
вр ста „на род ног пи сца“. Ње го ва де ла су пит ки 
кок тел ме лан хо ли је, поп кул ту ре, ге о по ли тич ких 
раз ми шља ња, со ци јал не све сти и пре фи ње ног 
ху мо ра. Као ис ку сни но ви нар, љу би тељ и по зна-
ва лац фил ма и фуд ба ла, че сто се осла њао на лич-
но сти и до га ђа је из ствар ног жи во та ко је је успе-
шно пре и на ча вао у ли ко ве и рад њу сво јих де ла.

Ро берт Стем (Ro bert Stam, 1941), про фе сор на 
Уни вер зи те ту у Њу јор ку и те о ре ти чар фил ма. Док-
то ри рао је на Уни вер зи те ту у Бер кли ју из обла сти 
ком па ра тив не књи жев но сти, а пре да вао у Фран-
цу ској, Ту ни су и Бра зи лу. Про у ча ва те о ри ју кул ту ре 
и фил ма, на ци о нал не ки не ма то гра фи је (фран цу ска 
и бра зил ска), ин те лек ту ал ну исто ри ју, пост ко ло-
ни јал не аспек те. Ау тор је и ко а у тор ви ше од пет-
на ест књи га, ме ђу ко ји ма су: Sub ver si ve Ple a su res: 
Bak htin, Cul tu ral Cri ti cism, and Film (1989), Unt hin king 
Eu ro cen trism (са Елом Шо хат, 1994), Tro pi cal Mul ti-
cul tu ra lism: A Com pa ra ti ve Hi story of Ra ce in Bra zi lian 
Ci ne ma and Cul tu re (1997); Mul ti cul tu ra lism, Post co-
lo ni a lity and Tran sna ti o nal Me dia (са Елом Шо хат, 
2000), Film The ory: An In tro duc tion (2000); Li te ra tu re 
thro ugh Film: Re a lism, Ma gic and the Art of Adap ta tion 
(2005); Fran co is Truff a ut and Fri ends: Mo der nism, Se-
xu a lity, and the Art of Adap ta tion (2006); Flag ging Pa-
tri o tism: Cri ses of Nar cis sism and An ti-Ame ri ca nism (са 
Елом Шо хат, 2007), Ra ce in Tran sla tion: Cul tu re Wars 
in the Post co lo nial Atlan tic (са Елом Шо хат, 2012); 
Keywords in Sub ver si ve Film/Me dia Aest he tics (2015).

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.

Х. Пи тер Стивс (H. Pe ter Ste e ves) пре да је фи-
ло зо фи ју на Уни вер зи те ту Де Пол у Чи ка гу и ба ви 
се пи та њи ма ети ке, дру штве не и по ли тич ке фи-
ло зо фи је, као и фе но ме но ло ги је. Ау тор је и при-
ре ђи вач ви ше књи га и збор ни ка, као и пре ко сто 
че тр де сет на уч них и струч них ра до ва.

Џон Фри ман (John Fre e man; 1974, Кли вленд, 
САД), аме рич ки пи сац и књи жев ни кри ти чар. Био 
је уред ник књи жев ног ча со пи са Гран та до 2013, а 
тек сто ве ре дов но об ја вљу је у ли сто ви ма као што 
су The Gu ar dian, The New York Ti mes Bo ok Re vi ew, Los 
An ge les Ti mes итд. Ау тор је две збир ке по е зи је.

Ибра хим Ха џић (1944, Ро жа је, Цр на Го ра), 
књи жев ник, пе сник и ду го го ди шњи уред ник 
Школ ског про гра ма Те ле ви зи је Бе о град. Ди пло-
ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, 
на Од се ку за исто ри ју умет но сти. Пе сме су му 
пре во ђе не на ви ше стра них је зи ка. За сту пљен је 
у број ним ан то ло ги ја ма и хре сто ма ти ја ма. Уре ђи-
вао је по е зи ју у сту дент ском ли сту Сту дент школ-
ске 1968/69 и у ча со пи су Мо сто ви 2001–2005. 
го ди не. Осим књи жев но шћу, ба ви се из у ча ва њем 
гљи ва. Је дан је од тро ји це осни ва ча Ми ко ло шког 
дру штва Ср би је. Штам пао је се дам књи га о гљи-
ва ма (две у ко а у тор ству са проф. др Је ле ном Ву-
ко је вић, ше фом ми ко ло шког ка би не та Би о ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду). Об ја вио је ви ше књи га 
по е зи је за ко је је до био не ко ли ко зна чај них књи-
жев них на гра да, а ње го во ства ра ла штво пред-
ста вље но је у збор ни ку Бо ја око ли не: збор ник о 
пе сни штву Ибра хи ма Ха џи ћа. Пре во ди по е зи ју с 
ру ског је зи ка. Жи ви у Бе о гра ду.

Лин да Хачн (Lin da Hutcheon; 1947), про фе сор-
ка еме ри та ен гле ске и ком па ра тив не књи жев но-
сти на Уни вер зи те ту у То рон ту. Као те о ре ти чар-
ка и кри ти чар ка де лу је у раз ли чи тим обла сти ма, 
а нај зна чај ни ји ути цај оства ри ла је у до ме ну књи-
жев не те о ри је и исто ри је, про у ча ва ња ка над ске 
књи жев но сти и кул ту ре, де фи ни са њу пост мо-
дер ни зма, а у са рад њи са су пру гом Мај клон Хач-
ном и у ака дем ском про у ча ва њу опе ре. Ње не 
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те ме ис тра жи ва ња об у хва та ју на ра тив ну са мо-
свест (Nar cis si stic Nar ra ti ve, 1980), па ро ди ју (A The ory 
of Pa rody, 1984), иро ни ју (Irony’s Ed ge, 1994), пост-
мо дер ни зам (The Po e tics of Post mo der nism: Hi story, 
The ory, Fic tion, 1988; The Po li tics of Post mo der nism, 
1989; The Ca na dian Post mo dern, 1989), те о ри ју адап-
та ци је (A The ory of Adap ta tion, 2006), док је са су пру-
гом раз ви ла ин те р ди сци пли нар но ис тра жи ва ње 
укр шта ња ме ди цин ске и кул тур не исто ри је на 
при ме ру опе ре (Ope ra: De si re, Di se a se, De ath, 1996; 
Bo dily Charm: Li ving Ope ra, 2000; Ope ra: The Art of 
Dying, 2004; Fo ur Last Songs; Aging and Cre a ti vity in 
Ver di, Stra uss, Mes si aen, and Brit ten, 2015).

Едвард Херш (Ed ward Hirsch; 1950, Чи ка го, САД), 
аме рич ки пе сник, есе ји ста и кри ти чар. Пре да вао 
је на Од се ку за ен гле ски и кре а тив но пи са ње 
Уни вер зи те ту у Хју сто ну. Из дао је де вет књи га 
по е зи је и пет про зних књи га. Од 2002. је пред-
сед ник фон да ци је Џон Сај мон Гу ген хајм. До бит ник 
је број них на гра да за сво ју по е зи ју.

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

Пре драг Црн ко вић, пре во ди лац и пи сац. Пре-
вео је 52 књи ге с дан ског (41 с тог је зи ка), нор ве-
шког, швед ског, ен гле ског и сло ве нач ког. Уре ђу-
је еди ци је „Се вер но све тло“, „YUGO_ ЛИТ“ и „Ван 
то ка“ у „Пре син гу“. Об ја вио је се дам ро ма на и по 
јед ну збир ку при ча и по е зи је, три ра дио-дра ме 
(две на гра ђе не на кон кур су Ра дио Бе о гра да за 
ори ги нал ни текст и јед на адап та ци ја Мо па са но ве 
при по вет ке) ви ше крат но су из во ђе не на Ра дио 
Бе о гра ду. Пре во ђен је на дан ски и сло ве нач ки. 
Ру ко пис ро ма на Бе о град за по кој ни ке осво јио је 
2008. ре ги о нал ну на гра ду V. B. Z.-а, док је ру ко пис 
дра ме Тр бу хо збор ци осво јио На гра ду „Бра ни слав 
Ну шић“ Удру же ња драм ских пи са ца Ср би је 2017. 
Исте го ди не при по вет ка „Тре ма“ је до би ла На-
гра ду „Ми лу тин Уско ко вић“ НБ у Ужи цу (али му 
је од у зе та, јер се жи ри на љу тио за то што се ау тор 
пот пи сао псе у до ни мом). У ме ђу вре ме ну су му 
при по вет ке на гра ђи ва не на кон кур си ма за На-

гра ду „Ла за Ла за ре вић“ Кул тур ног цен тра у Шап-
цу, као и на кон кур си ма, ча со пи са Ула зни ца из 
Зре ња ни на и Бе ле жни ца из Бо ра. Као пре во ди лац 
је 2013. до био на гра ду Др жав ног фон да за умет-
ност Дан ске за про мо ви са ње са вре ме не дан ске 
књи жев но сти у Ср би ји. Члан је УКПС и ОФ-а (удру-
же ња дан ских пре во ди ла ца, као де ла дан ског 
удру же ња књи жев ни ка).

Меј џор Џек сон (Ma jor Jac kson; 1968, Фи ла дел-
фи ја, САД), на гра ђи ва ни аме рич ки пе сник и про-
фе сор. Ау тор је пет збир ки пе са ма и при ре ђи вач 
раз ли чи тих ан то ло ги ја. Уред ник је за по е зи ју 
ча со пи са Har vard Re vi ew. Пре да је на Уни вер зи те-
ту Вер монт.

Ра ди вој Шај ти нац (1949, Зре ња нин), пи ше 
по е зи ју, про зу, књи жев ну и ли ков ну кри ти ку, пре-
во ди с ру ског и ен гле ског је зи ка, ба ви се и дра ма-
тур ги јом. Об ја вио је сле де ће књи ге: Оруж је људ-
ски ра ње но (1970), Шу ми се вра ћа ју пра го ви (1974), 
Да ров но пу то ва ње (1978), Пан гло сов из ве штај 
(1982), Су зе у лу на пар ку (1987), Оче наш на Тајмс 
скве ру (1991), Олов ни до лов (1995), Лед и мле ко 
(2003), Пси вер са (2005), Ка њи шка мо но ти пи ја 
(дво је зич но на срп ском и ма ђар ском, 2007), Се-
вер ни из го вор (2011), Ста ра кан ти на (2011), Ди 
(2013), Зло цве ћа (2013); књи ге про зе: Ба нат ска 
чи тан ка (1991), Мој бе геј ски део све та (1994), Бај-
ке о гр му (1995), Че хо ви ја (1996) Вез у ва зду ху (1998), 
Жр тве би дер ма је ра (2000), Си бил ски гла со ви 
(2001), На да ста ну је на кра ју гра да (са Угље шом 
Шај тин цем, 2002), Во де но де те (2004), При чи ца 
(2005), Ки не ско дво ри ште (2006), Lyrik kli nik (2009), 
Се вер ни из го вор (2011), Ста ра кан ти на (2011), Ди-
лин ку ца – крат ке и фри шке ба нат ске бај ке (са Љ. 
Шај ти нац, 2012), Зло цве ћа – по е зи ја јед ног клов на 
ап со лу та (2013), Псе ћа су за (2014), Ди? – но ва ба-
нат ска пе сма ри ца (2014), Пор це лан – ро ман у сло-
бод ном сти ху (2017), Не по зна ва ње при ро де (2018), 
Су ва игла (2019), Пе ле ри на (2020) и Аве ти ата ра 
(2020); књи ге есе ја: Хо тел Чар но је вић (1989), Де мо-
гор гон (1990), Хај ка на Ак те о на (1997). До бит ник 
је ви ше на гра да за свој рад, из ме ђу оста лих „Ђу ра 
Јак шић“ и „Вас ко По па“. Жи ви у Зре ња ни ну.

Ле о нар до Ша ша (Le o nar do Sci a scia; 1921, Ра-
кал му то, Ита ли ја – 1989, Па лер мо), ита ли јан ски 
при по ве дач, пе сник, ро ман си јер, драм ски пи сац, 
есе ји ста, пре во ди лац, ли ков ни кри ти чар, сце на-
ри ста, но ви нар и по ли ти чар. Пр ва де ла об ја вљу је 
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пе де се тих го ди на про шлог ве ка. Ме ђу њи ма се 
по себ но ис ти че есеј о Пи ран де лу, пи сцу ко ји је 
из вр шио пре су дан ути цај на Ша шин при ступ ли-
те ра ту ри и по глед на свет. Био је по све ћен и но-
ви нар ству (пи сао је из ме ђу оста лог за днев не 
ли сто ве La Stam pa и Cor ri e re del la Se ra), по ли ти ци 
(био је град ски од бор ник у Па лер му и по сла ник 
у ита ли јан ском и европ ском пар ла мен ту), уред-
ни штву (при ре дио је ан то ло ги ју Си ци ли јан ски 
при по ве да чи) и фил му (по ње го вим про зним де-
ли ма сни мље но је на де се ти не фил мо ва, у ре жи ји 
Да мја на Да мја ни ја, Ели ја Пе три ја, Ђа ни ја Гри мал-
ди ја, Фран че ска Ро зи ја). Ша ши но књи жев но ства-
ра ла штво, окре ну то те ма ма иде о ло шке ма ни пу-
ла ци је и од но са мо ћи из ме ђу раз ли чи тих дру-
штве них и по ли тич ких гру па, обе ле жи ла је род на 
Си ци ли ја, са сво јом исто ри јом, са вре ме ним жи-
во том и спе ци фич ним ка рак те ри ма. Нај зна чај-
ни ја де ла: ко ме ди ја По сла ник (L’o no re vo le, 1965), 
ро ма ни Ма фи ја (Il gi or no del la ci vet ta, 1961), Сва ком 
сво је (A ci a scu no il suo, 1969), Из у зет ни ле ше ви (Il 
con te sto, 1971), To do mo do (To do mo do, 1974), збир ке 
при по ве да ка Ро ђа ци са Си ци ли је (Gli zii di Si ci lia, 
1958), Мо ре бо је ви на (Il ma re co lo re del vi no, 1973), 
Хро ни ке (Cro nac het te, 1985), сту ди ја Стен дал и 
Си ци ли ја (Stend hal e la Si ci lia, 1984), збир ке есе ја 

Жи ца лу ди ла (La cor da paz za, 1982), Укр ште не ре чи 
(Cru ci ver ba, 1983).

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 блио-
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.
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