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Ми лен Алем пи је вић (1965, Ча чак), ау тор де-
се так књи га раз ли чи тих жан ро ва. Об ја вљу је тек-
сто ве о фил му, џе зу, ли те ра ту ри и ани ми ра ном 
фил му у кул тур ној пе ри о ди ци. Ау тор не ко ли ко 
мул ти ме ди јал них пре да ва ња на те ме из обла сти 
џе за и ани ма ци је. При ре дио је дво број 183–184 
ча со пи са Гра дац по све ћен џе зу. У при пре ми је ње-
го ва књи га есе ја о ани ми ра ном фил му Умет ност 
пре те ри ва ња. Ра ди у ча чан ском До му кул ту ре као 
уред ник филм ског про гра ма и умет нич ки ди рек-
тор фе сти ва ла ани ми ра ног фил ма „Ани ма ни ма“.

Вла ди мир Ар се нић (1972, Бе о град), ма ги стри-
рао ком па ра тив ну књи жев ност на Те ла вив ском 
уни вер зи те ту. Био је ре дов ни је кри ти чар ин тер-
нет пор та ла eno vi ne.co m. Пи сао за Тре ћи про-
грам ХРТ-а, bo ok sa.hr , pro let ter.me, Qu o rum, Бе
тон, Пе шча ник, ver so po lis.com . Об ја вио је књи гу 
књи жев них кри ти ка Ети ке при по ве да ња (2019). 
Тек сто ви су му пре во ђе ни на сло ве нач ки и ал-
бан ски. Пре во ди са ен гле ског и хе бреј ског. Са 
Ср ђа ном Ср ди ћем во ди Ра ди о ни цу кре а тив ног 
пи са ња у То пол ској 18 и из да вач ку ку ћу „Пар ти-
зан ска књи га“. С при ја те љи ма уре ђу је књи жев ни 
ча со пис Ула зни ца ко ји из ла зи у Зре ња ни ну.

Ве сна Ацев ска (1952, Ско пље, Ма ке до ни ја), 
пе сни ки ња, спи са те љи ца за де цу и пре во ди тељ-
ка. Не не пе сме су за сту пље не у мно гим зна чај-
ним ан то ло ги ја ма са вре ме ног ма ке дон ског пе-
сни штва, са ста вље ним од до ма ћих и стра них 
ан то ло ги ча ра. По е зи ју је об ја вљи ва ла у ра зним 
ча со пи си ма у бал кан ским и сло вен ским зе мља-
ма, као и на ен гле ском, фран цу ском, фла ман ском 
и на дру гим је зи ци ма. Чла ни ца је Сло вен ске ака-
де ми је књи жев но сти и умет но сти. Об ја вље не 
књи ге: по е зи ја – При пре ме за пред ста ву (1985), 
Сте на за скок (1991), Ко тва за Но ја (1994), Не ред 
у огле да лу (1996), Ку ла у ре чи (2005), Сто ли сник 
(2008), Буд ност. Ло тос (2012), Са ове стра не 
(2020); пе снич ки из бо ри – Ca u sa sum (Бу ку решт, 
1996), Saydam si zlik tan bal özü (Истам бул, 1999), 
Hjalë çelës (Ско пље, 1999), Не ред у огле да лу (Сме-

де ре во –Бе о град, 2001), Без ре дие в огле да ло то 
(Со фи ја, 2001), Мар тин ке (Би то ла, 2008), Kot wi ca 
No e go (Вар ша ва, 2010), Mar tin ki (на ен гле ском, 
Ско пље, 2011), An chor for Noa (Стру шке ве че ри 
по е зи је, Стру га, 2011), Martinkе (За греб, 2012); 
про за за мла де – Ла ви ринт (1992), Рок ви дре 
(1993), Ле стве у зе ле ни лу (1994). На гра де за по е-
зи ју: „Бра ћа Ми ла ди нов ци“ Стру шких ве че ри 
по е зи је (2009); „Ацо Шо пов“ Дру штва пи са ца Ма-
ке до ни је (2012); „Све ти Кли мент Охрид ски“ за 
жи вот но де ло (2016). 

Дра ган Ба бић (1987, Кар ло вац), основ не, ма-
стер и док тор ске сту ди је за вр шио на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ба ви се есе ји сти-
ком и књи жев ном кри ти ком, глав ни је уред ник 
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 две 
збир ке Тви тер при ча (2014. и 2017) и сту ди ју Им
пе ра тив но ву ма: Пр ви свет ски рат у срп ској и 
ан гло а ме рич кој ме ђу рат ној про зи (2021), при ре-
дио књи гу Про за о про зи: фраг мен ти о крат кој 
при чи Да ви да Ал ба ха ри ја (2017), ан то ло ги ју Си
ћу шне при че: срп ска ми кро при ча (2021) и па но ра-
му По след ња Ата ри ге не ра ци ја: па но ра ма но во
сад ских про за и ста ге не ра ци је осам де се тих 
(2021). Жи ви у Но вом Са ду.

Ти хо мир Бра јо вић (1962, Под го ри ца), ре дов-
ни про фе сор на Ка те дри за срп ску књи жев ност 
са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду. Ба ви се књи жев ном 
исто ри јом, кри ти ком и те о ри јом књи жев но сти. 
Жи ви у Бе о гра ду. Об ја вље не књи ге: Кон тро верз
ни ме та текст (1992), По е ти ка жан ра (1995), Ре
чи и сен ке (1997), Од ме та фо ре до пе сме (1998), 
Те о ри ја пе снич ке сли ке (2000), Об ли ци мо дер ни
зма (2005), Иден тич но раз ли чи то (2007), Крат ка 
исто ри ја пре о би ља (2009), За бо рав и по на вља ње 
(2009), Фик ци ја и моћ (2011), Ком па ра тив ни иден
ти те ти (2012), Нар ци сов па ра докс (2013), Гро
зни ца и под виг (2015), Пе да го шка фик ци ја (2019), 
Ту ма че ње лир ске пе сме (2022).
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Ри сто Ва си лев ски (1943, На ко лец на Пре-
спан ском је зе ру, Ма ке до ни ја), пи ше (на срп ском 
и ма ке дон ском) по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну 
кри ти ку, пре во ди са ма ке дон ског, тур ског, пор-
ту гал ског, ал бан ско гру мун ског, ру ског, бу гар ског 
и сло ве нач ког. Књи ге пе са ма: Ша пу та ња (1968), 
Вре ме ни ја (1970), Да ва ње об ли ка (1981), Ли ста ње 
вре ме на (1984), Бол на ку ћа (1984), Оти ћи у Пре спу 
(1986), Игра ње гла вом (1997), Ле то пис хи ља ду де
вет сто по след ње (2000), Тка ни ца зла (2001), Храм, 
ипак храм (2003), Фре ска од ре чи (2005), Ис ко пи не 
(2006), Сушт (сло во спев) (2007) и Оде, о да (2013); 
фи ло со фе ме Нул то вре ме (2010) и Сно ви ди бит
ка (2012); ро ман за де цу у сти хо ви ма Нов ча ни ко
ва чуд би на (1998). Струч на мо но гра фи ја: Од ћер
пи ча до фа са де, 1975. При ре дио ви ше књи га и 
ан то ло ги ја.

Је ле на Ву ки ће вић (1987, Но ви Па зар, Ле по-
са вић), ди пло ми ра ла је оп шту књи жев ност и 
те о ри ју књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те-
ту, а ма стер сту ди је кул ту ро ло ги је је за вр ши ла 
на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. Би ла 
је део ра зних про је ка та и еду ка тив них ра ди о ни-
ца, пре све га у обла сти књи жев но сти, по зо ри-
шта, род них сту ди ја и ви зу ел не ан тро по ло ги је. 
Сво је тек сто ве и по е зи ју об ја вљу је у штам па ној 
и елек трон ској пе ри о ди ци. На Ин ста грам плат-
фор ми, про шле го ди не за по че ла је про је кат ВИ-
СИ БА БА, књи жев но-фо то еди то ри јал, где умет-
нич ким фо то гра фи ја ма илу стру је па жљи во ода-
бра не ко ма де из по је ди них књи жев них де ла. 

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић (1951, Вр бас), пи-
ше про зу. Об ја вље не књи ге: Отво ри те Је ле ни не 
про зо ре (1978), На ма сте, Ин ди јо (1984; пу то пи сна 
про за, пре ве де на на ру син ски 1986), У Фру шкој 
го ри 1854 (1985; днев ник Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње), Ми ли ца –Вук –Ми на (1987), Раз го во ри о 
Ин ди ји (1989), Пре пи ска Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње са са вре ме ни ци ма (1991), Ис ку ства про
зе (1993; раз го во ри са про зним пи сци ма), То ко ви 
са вре ме не про зе (2002; раз го во ри са про зним 
пи сци ма), У по тра зи за глав ним ју на ком (2003; 
при че), Срп ки њин круг кре дом, (2006; пе сме и 
про за по све ће ни Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки-
њи), Би бли о гра фи ја ра до ва о Ми ли ци Сто ја ди но
вић Срп ки њи (2007), Днев ник Ан ке Обре но вић 
(2007), Ли ко ви у Днев ни ку Ан ке Обре но вић (2007), 
Здра во, Ин ди јо (2008), Жи вот и књи жев но де ло 
Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње (2010), Ста ра 

при ча (2013, при че), Ко ре ја post scrip tum (2014), А 
где је Че хов? – раз го во ри о про зи (2015), Ви јет нам 
и де вет зма је ва (2016), 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. 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.

Ду брав ка Ђу рић (1961, Ду бров ник), фе ми ни-
стич ка пе сни ки ња и те о ре ти чар ка. Ди пло ми ра ла 
је и ма ги стри ра ла на гру пи 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, док то ри ра ла на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Ба ви се те о ри јом кул-
ту ре, те о ри јом ме ди ја, те о ри јом мо дер не и пост-
мо дер не по е зи је, те о ри јом ро да, умет нич ким и 
пе снич ким пер фор ман сом. У ста ту су пре да ва-
чи це или го ста пре да ва ча др жа ла пре да ва ња у 
Цен тру за жен ске сту ди је, на АОМ-у, Фа кул те ту 
по ли тич ких на у ка, Фа кул те ту драм ских умет но-
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сти, као и на фа кул те ти ма у SUNY-Ба фа ло и UCSD, 
Сан Ди је го, у Љу бља ни и Ко пру. При ре ди ла и пре-
ве ла низ те о риј ских те ма та у ча со пи си ма из обла-
сти те о ри је по е зи је и те о ри је умет но сти. Јед на је 
од осни ва чи ца и уред ни ца ча со пи са Pro Fe mi na. 
У Асо ци ја ци ји за жен ску ини ци ја ти ву по кре ну ла 
Ажи но ву шко лу по е зи је и те о ри је. Збир ке по е-
зи је: При ро да ме се ца, при ро да же не (1989), Књи га 
бро је ва (1994), Клоп ке (1995), AllOver: иза бра не и 
но ве пе сме са есе ји ма ко ји од ре ђу ју фа зу мо је по
е зи је од 1996–2004 (2004), Ка по ли ти ци на де (на кон 
ра та) (2015), Раз ми ца ње окви ра / Ко са цр та / Кон
тек ста (2020). Об ја ви ла је број не кри ти ке и сту-
ди је о по е зи ји, умет но сти и пле су, као и књи ге Је
зик, по е зи ја, пост мо дер ни зам (2001), Го вор дру ге 
(2006), По е зи ја те о ри ја род: мо дер не и пост мо
дер не аме рич ке пе сни ки ње (2009), По ли ти ка по
е зи је: тран зи ци ја и пе снич ки екс пе ри мент (2010), 
Дис кур си по пу лар не кул ту ре (2011) и Гло ба ли за-
циј ске из вед бе: књи жев ност, ме ди ји, те а тар (2016). 
Ко у ред ни ца је ан то ло ги је тек сто ва Im pos si ble Hi
sto ri es – Hi sto ri cal AvantGar des, NeoAvantGar des, 
PostAvantGar des in Yugo sla via 1918–1991 (2003). 
Жи ви у Бе о гра ду.

Ни на Жи ван че вић (1957, Бе о град), спи са те-
љи ца и пре во ди тељ ка. Об ја ви ла је сле де ће књи ге 
по е зи је: Пе сме (1982), Мо сто ви ко ји ра сту (1984), 
Гле да ју ћи књи ге не за ви сних из да ва ча (1985), Дух 
ре не сан се (1989), Пе снич ки ди ван (1995), Ми но та ур 
и ла ви ринт (1996), Сло во Пи (2004), Кра јем ве ка 
(2006), Ис це ље ње (2011) и Умет ност хва та ња бу
ме ран га: иза бра не и но ве пе сме (2013). Књи ге про зе: 
Ви зан тиј ске при че (1995), Про дав ци сно ва (2000), 
Као што већ ре кох (2002), Ор фе јев по вра так (2003), 
Кра јем ве ка (2006), Оно што се пам ти (2017), као и 
књи гу раз го во ра Из не над ни бле сак (2009) и студи-
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 прево-
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.

Мо ха мед Заф заф (1945, Ку неј та ра – 2001, Ка-
за блан ка, Мар ко), ве ро ват но нај плод ни ји ма ро-
кан ски књи жев ник. По чи ње да пи ше 1962. го ди-
не, у по чет ку по е зи ју, а пр ву крат ку при чу, „Три 
не де ље“, об ја вио је у књи жев ном ча со пи су Атлас 
1963. го ди не. Пр ва књи га, збир ка крат ких при ча 

Же на и ру жа, по ја ви ла се 1970. го ди не. На ста вио 
је да об ја вљу је ро ма не и крат ке при че и пре во ди 
арап ске књи ге на фран цу ски и обрат но. У пр вим 
збир ка ма крат ких при ча пре пли ћу се ин ти ме ма-
ро кан ског се о ског жи во та с тра га њи ма за мо рал-
ном сло бо дом у зе мљи кр ца тој та бу и ма. Ка сни је 
при че су ло ци ра не у ур ба ни ми ље, обич но је то 
Ка за блан ка и ње ни обра зо ва ни ста нов ни ци – али 
се ни кад не пре ки да нит с мар ги на ма се ла и ње-
го вим си ро ма шним ста нов ни ци ма. До бар по зна-
ва лац и арап ске и свет ске књи жев но сти, упу шта 
се у ино ва ци је и екс пе ри мен те ком би ну ју ћи арап-
ски књи жев ни је зик с ло кал ним ди ја лек том да би 
ство рио, ка ко су он и мно ги арап ски пи сци го во-
ри ли, „тре ћи је зик“. Ње го во де ло се из два ја, ка ко 
ка жу по зна ва о ци, по ши ри ни те ма као и књи жев-
ној хра бро сти: сма трао је да ни јед на те ма не сме 
да бу де ван књи жев ног до ма ша ја. Не по треб но је 
ре ћи да је ова кво др жа ње до ве ло до не ко ли ко не-
спо ра зу ма са ло кал ним ор га ни ма без бед но сти. 
До бит ник је ве ли ког бро ја књи жев них на гра да, 
а ње го ва нај по зна ти ја де ла су: Раз го вор ка сно јед
не но ћи (1970), Тро то а ри и зи до ви (1974), Гро бо ви у 
во ди (1978), Нај ја чи (1978), Све то др во (1980), Пе
тло во ја је (1984), По ку шај жи вље ња (1985), Краљ 
и џин (1988), Бе ли ан ђео (1988), Ли си ца ко ја се по
ја вљу је и не ста је (1989), Ко ла на два точ ка (1993). 
Пре ми нуо је у Ка за блан ки 13. ју ла 2001. го ди не 
по сле ду ге и те шке бо ле сти. Опла кан је у чи та вом 
арап ском ин те лек ту ал ном све ту, а огла си ла се и 
кра љев ска по ро ди ца ис ти чу ћи да је оти шао „ве-
ли кан ма ро кан ске књи жев но сти, не при стра сан 
и скро ман до по след њег тре нут ка свог жи во та“. 
Ње го ва де ла у нас ни су пре во ђе на.

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

Да мир Јо цић (1973, Свр љиг), ди пло ми рао је 
на Гру пи за срп ски је зик и књи жев ност Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Ни шу. Пе сник и про зни пи сац. 
Књи ге: Ве тро ви у при ча ма (ро ман, 1997), Ла ви ринт 
ти ши не (збир ка при по ве да ка, 2001), Те ско ба (ро-
ман, 2004), Го ди на (ро ман, 2013) и Оп на (збир ка пе-
са ма, 2019).
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Олег Јур јев (Олег Алек сан дро вич Юрьев; 1959, 
Ле њин град, СССР – 2018, Франк фурт, Не мач ка), у 
Не мач кој је жи вео од 1991. го ди не. По ред број них 
пу бли ка ци ја у ру ској пе ри о ди ци об ја вље но је на 
ру ском пет збир ки пе са ма, шест про зних из да ња, 
јед на збир ка дра ма, три збир ке есе ја о ру ској књи-
жев но сти као и јед на књи га за де цу. Де ла су му 
пре во ђе на на не мач ки, фран цу ски, ита ли јан ски, 
пољ ски, че шки, бу гар ски, ен гле ски и срп ски је зик, 
док су по зо ри шни ко ма ди ин сце ни ра ни у ви ше 
зе ма ља. У Не мач кој су три по зо ри шна ко ма да ви-
ше стру ко из во ђе на. Пу бли ко вао по е зи ју, про зу 
и есе је у ре но ми ра ним ча со пи си ма не мач ког го-
вор ног под руч ја. Пи сао на ру ском и не мач ком; 
Та ко су упо ре до на оба је зи ка на пи са не три збир-
ке пе са ма Von Or ten (О ме сти ма), Von Ze i ten (О вре
ме ни ма), и Von Ar ten und We i sen (О на чи ни ма), као 
и про зно из да ње Un be kan nte Bri e fe (Не по зна та 
пи сма). На не мач ком су об ја вље не и књи ге: Die 
rus sische Fracht (Ру ски те рет, 2011, ау дио из да ње, 
чи та: Ха ри Ро волт), In zwei Spi e geln (У два огле да ла, 
2012, иза бра не пе сме ру ски – не мач ки), Hal bin sel 
Ju da tin (Ју да тин ско по лу о стр во, 2014, ро ман). Го-
ди не 2010 у Хај дел бер гу до де ље на му је На гра да 
„Хил де До мин“, а до био је и ви ше ли те рар них на-
гра да у Ру си ји, по след ња „Ан то ло гиа“ (2016).

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.

Вла ди мир Ко пицл (1949, Ђе не рал Јан ко вић), 
за вр шио је сту ди је књи жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Об ја вио је књи ге по е-
зи је: Аер (1978), Па ра фра зе пу та (1980), Глад ни ла
во ви (1985), Ва па ји & кон струк ци је (1986), Пи та ње 
по зе (1992), При ка зе – но ве и иза бра не крат ке пе
сме (1995), Кли су ри не (2002), Пе сме смр ти и ра зо
но де – иза бра не и но ве пе сме (2002), Смер ни це 
(2006), Про ма ша ји (2008), Со вин из бор – но ве и иза-
бра не пе сме (2008), 27 пе са ма: тен ко ви & лу не (2011), 
Не свр ше но (дво је зич но из да ње, 2011), Туф не – иза-
бра не пе сме (2013), H&Q (2013), Фор мат зве ри (2015), 
Szur do kok (2019) и Уда ље ни буб ње ви (2020), као и 
књи ге есе ја: Ме ха нич ки па так, ди ги тал на пат ка 
(2003), При зо ри из не ви дљи вог (2006), Умет ност 

и про паст – тран скул ту рал на на кла па ња (2018), 
те ро ма не Пур пур на де ка да (2020) и Шпан ска чи
зма (2021). При ре дио је и пре вео ви ше збор ни ка 
и ан то ло ги ја: Те ло умет ни ка као су бјект и објект 
умет но сти (1972, са Аном Ра ко вић), Трип – во дич 
кроз са вре ме ну аме рич ку по е зи ју (1983, са Вла ди-
сла вом Бај цем), Но ви пе снич ки по ре дак – ан то ло
ги ја но ви је аме рич ке по е зи је (2001, са Ду брав ком 
Ђу рић), Вра та па ни ке – те ло, дру штво и умет
ност у мре жи тех но ло шке де ре а ли за ци је (2005), 
Ми ле ни јум ски ци та ти (2005), Тех но скеп ти ци зам 
(2007) итд. До био је Бран ко ву на гра ду за пр ву књи-
гу пе са ма (1979), Сте ри ји ну на гра ду за по зо ри шну 
кри ти ку (1989), На гра ду ДКВ за књи гу го ди не (2003), 
На гра ду „Сте ван Пе шић“ (2003), На гра ду ИС ТОК –
ЗА ПАД (2006), Ди со ву на гра ду за пе снич ки опус 
(2008), На гра ду „Де сан ка Мак си мо вић“ за пе снич-
ко де ло и до при нос раз во ју срп ске по е зи је (2011), 
На гра ду Ra mon da Ser bi ca за це ло куп но де ло и 
до при нос књи жев но сти и кул ту ри (2017) и На гра-
ду „Ди ми три је Ми три но вић“ за ро ман Пур пур на 
де ка да и из у зе тан до при нос срп ској кул ту ри и очу-
ва њу ле пих умет но сти (2021). Жи ви у Но вом Са ду.

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), Оке а 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), Уну тар њи пеј заж 
(2019) и Об ли ци лу ди ла и ис це ље ња (2021); 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) и Ду пли ал бум 
(2021). 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.
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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 бли о те ку Прет ход ни це у „На род-
ној књи зи“.

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

Са ра Џу ли јет Ло роу (Sa rah Ju li et La u ro), ра ди 
као про фе сор Уни вер зи те та Там па, на Фло ри ди. 
Ау тор ка је књи га Тран са тлант ски зом би: роп ство, 
по бу на и жи ви мр твац (The Tran sa tlan tic Zom bie: 
Sla very, Re bel lion, and Li ving De ath, Rut ge ers Uni ver-
sity, 2015) и Убиј те над зор ни ка!: от пор ро бо ва и 

ви део игри це (Kill the Over se er!: The Ga mi fi ca tion of 
Sla ve Re si stan ce, Uni ver sity of Min ne so ta Press, 2020). 
При ре ди ла је збор ник Те о ри ја зом би ја: чи тан ка 
(Zom bie The ory: A Re a der) и би ла ко у ред ни ца збор-
ни ка тек сто ва Бо ље од мр твог: ево лу ци ја зом би ја 
као пост чо ве ка (Bet ter of dead: The Evo lu tion of the 
Zom bie as Post hu man). 

Ми лу ни ка Ми тро вић (1950, Се ча Ре ка), пе сни-
ки ња, про зна спи са те љи ца и књи жев на кри ти чар-
ка. Ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, на Гру пи за ју го сло вен ску књи жев ност 
и срп ско хр ват ски је зик. Об ја ви ла је сле де ће пе-
снич ке књи ге: Би о гра фи ја ду ше (1996), Ста ро хри
шћан ки на љу бав (1997), До дир тај не (1999), Не са
вла да но (2004), От пис (2007), Ли сто пад не и дру ге 
(2010), Ус пут ни це (сен тен це и ха и ку, 2015), Зим ско 
пи смо (2015), При вре ме на уто чи шта (2019) и Да 
ни сам – иза бра не и но ве пе сме (2019); дра му Пољ
ско цве ће у бе лом бо ка лу (2004) и књи ге при ча За
пи си на ве тру (2012) и Цр те жи на во ди – при че из 
де тињ ства (2021). Жи ви у Ко сје ри ћу и Зе му ну.

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

Све тла на Мла де нов, исто ри чар ка је умет-
но сти, ли ков на кри ти чар ка и ку ра тор ка. Ау тор ка 
је мно гих ли ков них ма ни фе ста ци ја, из ло жби, фе-
сти ва ла, ак ци ја, до га ђа ја, су сре та, ра ди о ни ца... 
Ње ни мно го број ни тек сто ви о са вре ме ној умет-
но сти об ја вље ни су у књи га ма, мо но гра фи ја ма, 
ка та ло зи ма, ча со пи си ма, днев ној штам пи. Од 1997. 
до 2004. би ла је ди рек тор ка Га ле ри је са вре ме не 
умет но сти и Цен тра за кул ту ру у Пан че ву, а од 
2007. до 2015 ку сто ски ња Му зе ја са вре ме не умет-
но сти Вој во ди не у Но вом Са ду. Чла ни ца је AI CA, 
УЛУ ПУДС-а, Дру штва исто ри ча ра умет но сти Срби-
је и осни ва чи ца Асо ци ја ци је за ви зу ел ну умет ност 
и кул ту ру ВИ САРТ. Као ку сто ски ња-са рад ни ца 
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ра ди ла на про јек ту Па ви љон Ср би ја – Ра ша То до-
си је вић: Све тлост и та ма сим бо ла на 54. Ве не ци-
јан ском би је на лу. Жи ви у Но вом Са ду.

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 ра до 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.

Ни ко ла По по вић (1979, Са ра је во), об ја вио је 
књи ге про зе При че из Ли ба на (2016) и Ски це за пло
вид бу (2019), као и пре во де књи га ита ли јан ских 
пи са ца Ето реа Ма зи не (Гво жђе и мед, 2002; По бед
ник, 2003), Си мо не Вин чи (О де ци се ни шта не зна, 
2004; У сва ком сми слу љу бав, 2008) и Ва ле ри је Па-
ре ле (При че из На пу ља, 2010), те број не пре во де 
са вре ме них ита ли јан ских при по ве да ча у књи жев-
ној пе ри о ди ци. Члан УКПС од 2009. го ди не. За-
по слен је као на став ник ита ли јан ског је зи ка на 
Од се ку за му зич ку умет ност Фи ло ло шко-умет-
нич ког фа кул те та у Кра гу јев цу. Обла сти на уч ног 
ин те ре со ва ња су са вре ме на ита ли јан ска књи жев-
ност, те о ри ја пре во ђе ња и сти ли сти ка.

Са ша Ра дој чић (1963, Сом бор), ди пло ми рао 
је фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском, ма ги стри рао на 
Фи ло ло шком фа кул те ту, а док то ри рао је на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре да је на 
Фа кул те ту ли ков них умет но сти у Бе о гра ду. Пи ше 
по е зи ју, кри ти ку, есе је и пре во ди са не мач ког. 
Књи ге пе са ма: Уза луд сно ви (1985), Ка мер на му зи
ка (1991), Аме ри ка и дру ге пе сме (1994), Еле ги је, нок
тур не, ети де (2001), Че ти ри го ди шња до ба (2004), 
Цyбер зен (2013), Ду ге и крат ке пе сме (2015) и То 
мо ра да сам та ко ђе ја (2020). Књи ге кри ти ка, есе-
ја и сту ди ја: Про вид ни ан ђе ли (2003), По е зи ја, вре
ме бу ду ће (2003), Ни шта и прах – ан тро по ло шки 
пе си ми зам Сте ри ји ног Да вор ја (2006), Ста па ње 
хо ри зо на та – пе сни штво и ин тер пре та ци ја 
пе сни штва у фи ло зоф ској хер ме не у ти ци (2010), 
Раз у ме ва ње и зби ва ње – основ ни чи ни о ци хер ме
не у тич ког ис ку ства (2011), Увод у фи ло зо фи ју 

умет но сти (2014), Реч по сле (2015), Јед на пе сма 
– хер ме не у тич ки из гре ди (2016), Сли ке и ре че ни це 
(2017), Огле да ло на пи ја ци Бај ло ни : огле ди о срп
ском нео ве ри зму (2019) и Умет ност и ствар ност 
(2021). За по е зи ју је до био на гра де „Бран ко Ћо пић“, 
„Ђу ра Јак шић“ и „Лен кин пр стен“; за књи жев ну 
кри ти ку На гра ду „Ми лан Бог да но вић“; за це ло куп-
но пе снич ко де ло Ди со ву на гра ду и Зма је ву на-
гра ду. Жи ви у Сом бо ру.

Омид То фи ги јан (Omid To fig hian), пре да вач, 
ис тра жи вач и ак ти ви ста у ло кал ној за јед ни ци. Уз 
фи ло зо фи ју, ко ја му је глав на област ин те ре со ва-
ња и ан га жо ва ња, н из у ча ва ре то ри ку, ре ли ги ју, 
по пу лар ну кул ту ру, тран сна ци о на ли зам, при нуд-
но ра се ља ва ње и дис кри ми на ци ју. Док то рат из 
фи ло зо фи је сте као је на Уни вер зи те ту у Лај де ну 
док је основ не сту ди је за вр шио на Уни вер зи те ту 
у Сид не ју с двој ном ди пло мом са по ча сти ма из 
фи ло зо фи је и сту ди ја ре ли ги је. Жи вео је у УАЕ, где 
је пре да вао на Уни вер зи те ту у Абу Да би ју; Бел ги-
ји, где је био го сту ју ћи пре да вач на Ка то лич ком 
уни вер зи те ту у Ле ве ну; Ни зо зем ској, где је док-
то ри рао; с по вре ме ним од ла сци ма у Иран ра ди 
ис тра жи ва ња. Ра ди на Од се ку за фи ло зо фи ју на 
Уни вер зи те ту у Сид не ју, члан је ко лек ти ва Иран-
ске ака де ми је, а во ди и кам па њу под на зи вом „За-
што је мој на став ни про грам бео? – Ау стра ла зи ја“. 
Уче ству је у умет нич ким и кул тур ним про јек ти ма, 
те ра ди са тра жи о ци ма ази ла, из бе гли ца ма и мла-
дим љу ди ма из За пад ног Сид не ја. Об ја вио је број-
не ака дем ске ра до ве и по гла вља у књи га ма; ау тор 
је сту ди је Мит и фи ло зо фи ја у Пла то но вим ди ја
ло зи ма (2016) и пре во ди лац је с пер сиј ског књи ге 
Бе хру за Бу ча ни ја Не ма при ја те ља осим пла ни на 
(2018).

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 Сáм 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.

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 
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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), 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.

Све тла на Са вић (1993), основ не и ма стер сту-
ди је срп ске књи жев но сти за вр ши ла је на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Књи жев ну кри-
ти ку, по е зи ју и на уч не ра до ве об ја вљу је у ча со пи-
си ма, збор ни ци ма и на веб пор та ли ма. Уред ни ца 
је књи жев ног про гра ма Ау тор ни је при су тан у 
Омла дин ском цен тру ЦК13. Жи ви у Но ћа ју.

Ср ђан Ср дић (1977, Ки кин да), ди пло ми рао је 
на Ка те дри за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи-
жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
На истом фа кул те ту је од бра нио док тор ску те зу 
Од нос фик ци је и ствар но сти у Џо на та на Свиф
та. За по слен је у Гим на зи ји „Ду шан Ва си љев“ у 
Ки кин ди и на ме сту ко ор ди на то ра исто и ме ног 
се ве р но ба нат ског Цен тра за та лен те. Во лон тер-
ски уре ђу је део књи жев ног про гра ма за по тре бе 
На род не би бли о те ке „Јо ван По по вић“ из Ки кин-
де, при ко јој је офор мио Ра ди о ни цу кре а тив ног 
чи та ња. Глав ни је уред ник ме ђу на род ног фе сти-
ва ла крат ке при че Ки кин да Short. С Вла ди ми ром 
Ар се ни ћем во ди Ра ди о ни цу кре а тив ног пи са ња 
у Бе о град ском чи та ли шту, а за јед но су и осни ва чи 
из да вач ке ку ће „Пар ти зан ска књи га“. Ра дио је у 
ре дак ци ја ма ви ше књи жев них ча со пи са, а по-
след њих не ко ли ко го ди на ак тив но се ба ви уред-
нич ким по слом, спе ци фич но ре ги о нал ном и 
ан гло сак сон ском про зом. Је дан је од по бед ни ка 
кон кур са за нај бо љу нео бја вље ну при чу ин тер-
нет сај та www.бест се лер.нет, а до бит ник је и пр ве 
на гра де за про зу на кон кур су зре ња нин ског ча-
со пи са „Ула зни ца“ (2007), сти пен ди је Фон да „Бо-
ри слав Пе кић“, те на гра да „Би ља на Јо ва но вић“ 
и „Едо Бу ди ша“. Об ја вио је ро ма не Мр тво по ље 
(2010), Са то ри (2013), Сре бр на ма гла па да (2017) 
и Љу бав на пе сма (2020), збир ке при ча Еспи ран до 

(2011) и Са го ре ва ња (2014), као и књи гу есе ја За
пи си из чи та ња (2014).

Ју ли јан Та маш (1950, Вр бас), про фе сор еме-
ри тус на пред ме ту Ру син ске књи жев но сти и 
Укра јин ске књи жев но сти с оп штом књи жев но шћу. 
Пре да вао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду (1975–2015) и на уни вер зи те ти ма Ужго ро да, 
Ла во ва, Ки је ва, Пре шо ва, Фи ла дел фи је, То рон та, 
Чи ка га, Три ра, Тар туа, Бе о гра да, За гре ба и Броц-
ла ва. За ака де ми ка На ци о нал не ака де ми је на у ка 
и умет но сти иза бран је 2004. го ди не. По ча сни је 
док тор Ужго род ског на ци о нал ног уни вер зи те та 
(2009). Пе сник, ро ман си јер, есе јист и фи ло лог, 
об ја вио је пре ко пе де сет ау тор ских књи га и пре-
ко хи ља ду је ди ни ца из књи жев но сти и на у ке о 
књи жев но сти о свим сло вен ским књи жев но сти ма 
и по е ти ка ма ре ги о нал них и ма лих књи жев них 
тра ди ци ја у све ту, увек са те о риј ским и ком па-
ра тив ним при сту пом. Пи ше на ру син ском, срп-
ском и укра јин ском је зи ку. До бит ник је нај ви ших 
књи жев них на гра да и при зна ња Ру си на, Вој во ди-
не, Ср би је и Укра ји не.

Сте фа ни Фи шел (Ste fa nie Fis hel), док то ри ра-
ла је 2011. го ди не на Уни вер зи те ту Џон Хоп кинс 
и пре да је по ли ти ку и ме ђу на род не од но се на 
Уни вер зи те ту Ала ба ме. Ба ви се ис тра жи ва ње ма 
у обла сти по ли тич ке еко ло ги је и ау тор ка је књи-
ге The Mic ro bial Sta te: Glo bal Thri ving and the Body 
Po li tic (2017).

Ем су ра Хам зић (1958, Све ти Ни ко ле), ди пло-
ми ра ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву, 
где је за вр ши ла и гим на зи ју и основ ну шко лу. До 
са да је об ја ви ла два на ест књи га: по е зи ја – Угље
вље (1988), Тај на вра та (1999), Бо ја стра ха (2002), 
Се ми ра ми дин врт (2008), Злат на гра на (иза бра не 
и но ве пе сме, 2012), Си ри ус (2013); при по вет ке – 
Је ри хон ска ру жа (1989), Ве че ри на Ни лу (2005), Сма
раг дни град (2011) и Ска ра беј од жа да (2020); ро ман 
Ја ба на (2007); књи ге за де цу – Ку ћа за ду гу, пје сме 
и при че (1995) и Зе мља Дем бе ли ја, пје сме и при че 
(2014), есе је У ђул ба шти (2017) и Од гли не и жа да 
(2020). Увр ште на је у ви ше про зних и по ет ских 
ан то ло ги ја, као и по е зи је за де цу. Де ла су јој пре-
во ђе на на ви ше је зи ка. До бит ни ца је Ме ђу на род не 
на гра де за кре а тив но укр шта ње кул ту ра, „Пе ча ти 
ва ро ши срем ско кар ло вач ке“ и На гра де „Ми ли ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња“. Чла ни ца је Дру штва 
књи жев ни ка Вој во ди не, Дру штва пи са ца БиХ, 



238

Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Срп ског књи жев-
ног дру штва. Жи ви у Но вом Са ду и Са ра је ву.

Ди пеш Ча кра бар ти (Di pesh Cha kra barty, 1948), 
про фе сор исто ри је на Ка те дри за ју жно а зиј ске 
је зи ке и ци ви ли за ци ју Чи ка шког уни вер зи те та. 
Спе ци ја ли ста је за исто ри ју ма њи на, ко ло ни јал-
не сту ди је, де ко ло ни за ци ју, исто ри ју око ли не и 
кли мат ске про ме не. Пре не го што је док то ри рао 
исто ри ју на Ау стра лиј ском на ци о нал ном уни вер-
зи те ту, за вр шио је сту ди је фи зи ке и ма ги стри рао 
ме наџ мент на Уни вер зи те ту у Кал ку ти. Уред ник 

је и осни вач ви ше на уч них ча со пи са (Su bal tern 
Stu di es, Cri ti cal In qu iry, Pu blic Cul tu re), пре да вач и 
по ча сни док тор ни за пре сти жних уни вер зи те та 
ши ром све та, као и доби т ник број них при зна ња, 
из ме ђу оста лих Тојн би је ве на гра де (2014) и Та го-
ри не (2019). Књи ге: Pro vin ci a li zing Eu ro pe: Post co
lo nial Tho ught and Hi sto ri cal Dif e ren ce (2000), Ha bi
ta ti ons of Mo der nity: Es says in the Wa ke of Su bal tern 
Stu di es (2002), The Cri ses of Ci vi li za tion: Ex plo ring on 
Glo bal and Pla ne tary Hi sto ri es (2018). Из ла зак из 
штам пе нај но ви је, The Cli ma te of Hi story in a Pla ne
tary Age, оче ку је се на ред не го ди не.


