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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), 
Днев ник ме ђу вре ме на 2000–2020 (есе ји сти ка, 
2021) И Тај на аген ци ја но ве Ју го сла ви је (2021). При-
ре дио је не ко ли ко ан то ло гиј ских из бо 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 вер 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.

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 зби р 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.

Гој ко Бо жо вић (1972, Пље вља), пе сник, књи-
жев ни кри ти чар, есе ји ста и из да вач. Ба ви се при-

ре ђи вач ким и уред нич ким ра дом. Осни вач је и 
глав ни уред ник Из да вач ке ку ће „Ар хи пе лаг“ (2007) 
и Бе о град ског фе сти ва ла европ ске књи жев но сти 
(2017). Књи ге пе са ма: Под зем ни би о скоп (1991), 
Душа зве ри (1993), Пе сме о ства ри ма (1996), Ар хи
пе лаг (2002), Еле мен ти (2006), Обли жња бо жан ства 
(2012), Ма па (2017), Ти ха зве р ка по дне ва (иза бра не 
пе сме и хро ни ке, 2019) и Док то не мо у мрак (2021). 
Књи ге есе ја: По е зи ја у вре ме ну. О срп ској по е зи ји 
дру ге по ло ви не 20. ве ка (2000), Ме ста ко ја во ли мо. 
Есе ји о срп ској по е зи ји (2009), Књи жев ност и да ни 
(2018), Кра љев ства без гра ни ца. Есе ји о срп ској 
по е зи ји XX и XXI ве ка (2019) и Играч ке суд би не. Есе ји 
о срп ској књи жев но сти XIX –XXI век (2020). На гра-
де за по е зи ју: „Ма ти ћев шал“, „Бра на Цвет ко вић“, 
„Ђу ра Јак шић“, „Бран ко Ћо пић“, „Eu ro pa Gi o va ni 
In ter na ti o nal Po e try Pri ze“, „Ко чи ће во пе ро“ и „Ко-
чи ће ва књи га“. На гра да за есе ји сти ку: „Бо ри слав 
Пе кић“. До бит ник је при зна ња „Ви тез по зи ва“ 
(2019) за рад у обла сти кул ту ре, књи жев но сти и 
из да ва штва. По е зи ја и есе ји Гој ка Бо жо ви ћа пре-
во ђе ни су на ен гле ски, фран цу ски, не мач ки, ита-
ли јан ски, ру ски, шпан ски, хо ланд ски, дан ски, пор-
ту гал ски, че шки, ма ђар ски, сло вач ки, пољ ски, 
ру мун ски, бу гар ски, укра јин ски, сло ве нач ки и 
ма ке дон ски је зик. Жи ви у Бе о гра 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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Ра до ји ца Бун чић (1974, Па крац), Пи ше по е-
зи ју, про зу, ко лум не и но вин ске члан ке. Об ја вљи-
вао у ча со пи си ма, пе ри о ди ци, за сту пљен у ан то-
ло ги ја ма по е зи је. Ау тор умет нич ко-еду ка тив ног 
кон цеп та „Му зеј на си ља“. Об ја вље не књи ге: До
бра во да (Го ди шњи ле то пис књи жев ног клу ба Срп-
ског кул тур ног цен тра Ву ко вар, Пет со не та о 
смр ти и љу ба ви, Ву ко вар 1994), За да ци из мар љи
во сти (гру па ау то ра, 2000), Да ле ко од очи ју оста-
лих (2000), Днев ник 2000 (гру па ау то ра, 2001, Ше-
сто а прил ска на гра да гра да Бе о гра да за нај бо љу 
књи гу).

Ива на Ги бо ва (1985) је за вр ши ла Сло вач ки 
је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Пре шо ву. Де би то ва ла је 2013. го ди не збир ком 
крат ких при ча Usa de ni na, ко ја је при зна ње до-
би ла још као ру ко пис, али и на кон об ја вљи ва ња, 
по што је по бе ди ла у ан ке ти Де би го ди не. Не ке 
при че из ове збир ке пре ве де не су на не мач ки и 
ен гле ски. Ње ну но ве лу Bor de li ne (2014) ин сце ни-
ра ло је бра ти слав ско по зо ри ште „Сто ка“ и пра шко 
по зо ри ште „Не кро те а тро“. Књи га Bar bo ra, boch 
& ka tar zia би ла је ме ђу де сет нај бо љих у но ми на-
ци ји за чу ве ну сло вач ку књи жев ну на гра ду Ана-
софт ли те ра 2017, а ње на по след ња књи га Eklek tik 
Ba stard та ко ђе се на шла у нај у жем из бо ру за исту 
на гра ду за 2021.

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 блио
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 лико
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.

Ма ја Ер де ља нин (1971, Но ви Сад), основ не и 
ма стер сту ди је за вр ши ла је на од се ку за сли кар-
ство на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду. Ба ви 
се сли кар ством, из ла же са мо стал но и груп но ши-
ром Ср би је и Евро пе, уче ству је у ра ду про фе сио-
нал них ли ков них удру же ња, ко ло ни ја и сим по-
зи ју ма. Уре ђи ва ла је про гра ме и рад не ко ли ко 
га ле ри ја, а од 2005. го ди не је ли ков на уред ни ца 
у КЦНС. Об ја ви ла је сле де ће књи ге: На глас (2005), 
Ла раз глед ни ца (2006), Сли ка гра да – Но ви Сад у 
ли ков ним умет но сти ма 18–21. ве ка (ко а у то ри 
Са ва Сте па нов и Вла ди мир Ми тро вић, 2009) и Дер 
Днев ник (2013). Ци клус сли ка и при ча Дра ги днев
ни че за по чет је 2006. го ди не и до са да бро ји ви ше 
од 500 ра до ва. И да ље је у про це су на ста ја ња. 
Живи у Но вом Са ду.
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Ђор ђе М. Ђур ђе вић (1994, Кра гу је вац), ис тра-
жи вач-при прав ник и док то ранд на Фи ло ло шко-
-умет нич ком фа кул те ту. Об ја вио је ви ше на уч них 
ра до ва и пре вод ал тер мо дер ни стич ког ма ни фе-
ста. Го ди не 2017–2018. др жао је јед но се ме страл ни 
курс Re a li o znawstwо (Срп ска кул ту ра и оби ча ји), 
као и ве жбе на пред ме ти ма ве за ним за сту ди је 
срп ског је зи ка као стра ног на Ка те дри за срп ско-
-хр ват ску фи ло ло ги ју Ин сти ту та за сла ви сти ку 
Уни вер зи те та у Вроц ла ву (Пољ ска). Пред мет ње-
го вих ин те ре со ва ња је сте те о по е ти ка, по себ но 
ан ге ло ло ги ја и ма ри о ло ги ја у књи жев но сти.

Ми на Ђу рић (1987, Бе о град) ра ди као до цент 
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 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Док тор ску ди сер та ци-
ју Мо дер ни за ци ја срп ске про зе 20. ве ка у од но су 
на ства ра лач ку ре цеп ци ју књи жев ног де ла Џеј мса 
Џој са од бра ни ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту 
2017. го ди не. Глав не обла сти ин те ре со ва ња су 
ком па ра тив на, ин тер ди сци пли нар на и ин тер ме-
ди јал на из у ча ва ња срп ске књи жев но сти 20. И 21. 
ве ка у кон тек сту свет ске књи жев но сти, књи жев на 
хер ме не у ти ка, књи жев не те о ри је и др. Об ја ви ла 
је ви ше де се ти на на уч них ра до ва у пу бли ка ци ја-
ма на ци о нал ног и ме ђу на род ног ка рак те ра, ко-
а у тор је не ко ли ко чи тан ки за сред ње шко ле, из-
вр шни уред ник из да ња Ву ко ве за ду жби не на не-
мач ком, ру ском, фран цу ском, ен гле ском је зи ку, 
уред ник из бо ра из по е зи је Вас ка По пе, из бо ра 
из про зе Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, при ре ђи вач 
и пре во ди лац књи ге Ро бер та Хо де ла Ре чи од мра
мо ра: Дра го слав Ми ха и ло вић – жи вот и де ло, је-
дан од ау то ра тро је зич не ди ги тал не из ло жбе Вук 
и Нем ци (на срп ском, ен гле ском и не мач ком јези-
ку), је дан од ау то ра књи ге Сло вен ска су сре та ња: 
југ и за пад, об ја вље не на Ин сти ту ту за за пад но сло-
вен ске и ју жно сло вен ске је зи ке Уни вер зи те та у 
Вар ша ви и др.

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 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.

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

Де јан Илић (1961, Трав ник), од 1969. жи ви у 
Бе о гра ду, за вр шио ита ли јан ски је зик и књи жев-
ност. Об ја вио сле де ће књи ге по е зи је: Фи гу ре (1995), 
У бо ји без то на (1998), Ли са бон (2001), Ду ван ски 
пут (2003), Кварт (2005), Из ви кен да (2008), Лини
је бе га [изабране пе сме 1995–2008] (2011), Ка та
стар (2013), До ли на Пли стос (2017) и Кам пер плац 
(2021). Ба ви се књи жев ним пре во ђе њем. За сво ју 
по е зи ју и пре во ђе ње по е зи је до био на гра де „Ђура 
Јак шић“, „Бран ко Миљ ко вић“, „Ме ша Се ли мо вић“ 
и „Ми лош Н. Ђу рић“.

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 
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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 вина-
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.

Ива на М. Кр сма но вић (1977), про фе сор ен гле-
ског је зи ка стру ке на Ка те дри за дру штве но-ху-
ма ни стич ке на у ке Фа кул те та тех нич ких на у ка у 
Чач ку. Док то ри ра ла је из обла сти ен гле ске књи-
жев но сти 2016. го ди не на Уни вер зи те ту у Бе о гра-
ду. Об ја вљу је струч не и на уч не ра до ве из обла-
сти ен гле ског је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре, 
али пи ше и о са вре ме ној срп ској књи жев но сти. 
Об ја ви ла збир ку пе са ма Иза ју тра 1996. го ди не.

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). 
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“. 
Оче ку је се пу бли ко ва ње ау то ро ве дру ге пе снич-
ке књи ге Та у ма троп. По ред по е зи је пи ше есеј 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.

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

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, крити 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.

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 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 прика-
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, Ле о нар да Па ду ре, 
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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.

Бо ри слав Ра до вић (1935, Бе о град – 2018, Бео-
град), пе сник, есе ји ста, пре во ди лац. За вр шио је 
сту ди је оп ште књи жев но сти са те о ри јом на Фило-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ве ћи део рад ног 
ве ка про вео је као уред ник у из да вач кој де лат-
но сти. Од 1952. ка да је као сред њо шко лац по чео 
об ја вљи ва ти сти хо ве, ба вио се књи жев но шћу и 
пре во ди ла штвом. Био је функ ци о нер Цен трал ног 
ко ми те та Са ве за ко му ни ста Ср би је. Сма тра јед ним 
од нај зна чај ни јих срп ских пе сни ка два де се тог 
ве ка. Де ла: збир ке пе са ма – По е тич но сти (1956), 
Оста ле по е тич но сти (1959), Ма и на (1964), Брат
ство по не са ни ци (1967), Опи си, ге сла (1970), Иза
бра не пе сме (1979), Пе сме 1971–1982 (1983), Иза
бра не пе сме 1954–1984 (1985), Три де сет иза бра них 
пе са ма (1985), Пе сме 1971–1991 (1991), Пе сме (1994), 
Пе сме (2002), Че тр де сет две иза бра не пе сме (2007); 
есе ји – Рва ње с ан ђе лом и дру ги за пи си (1996), О 
пе сни ци ма и о по е зи ји (2001), Не ке ства ри (2001), 
Чи та ју ћи Вер ги ли ја (2004), Још о пе сни ци ма и о 
по е зи ји (2007). На гра де и при зна ња: Бран ко ва на-
гра да, Ок то бар ска на гра да, Но ли то ва на гра да, 
Зма је ва на гра да, На гра да „Бран ко Миљ ко вић“, На-
гра да Же ље за ре Си сак, На гра да Ди со вог про ле-
ћа, Кру на де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, На гра да 
„Вас ко По па“, На гра да „Ra mon da Ser bi ca“, Бе ло-
двор ска ро зе та, На гра да „Ми лош Н. Ђу рић“, На-
гра да „Де сан ка Мак си мо вић“, Жич ка хри со ву ља, 
На гра да „Ђор ђе Јо ва но вић“.

Дра ги ња Ра ма дан ски (1953, Сен та), ар хи вист, 
про фе сор ру ске књи жев но сти у пен зи ји, пре во-
ди лац са ру ског и ма ђар ског је зи ка. Об ја вљу је 
ра до ве у до ма ћим, ру ским и ма ђар ским књи жев-
ним ча со пи си ма. Об ја ви ла књи ге: У по тра зи за 
фи гу ра ма (про за у шест ру ку, 2012), Па ро диј ски 
план ро ма на До сто јев ског (док тор ска ди сер та ци-
ја 1991; 2013) Сне шко у тро пи ма (тран сла то ло шки 
есе ји, 2013), Или не (ау то би о граф ски есе ји, 2018). 
Ау тор ан то ло ги је ру ске жен ске по е зи је Уз вод но 
од су за (2009). Пре ве ла је пе де сет књи га ле пе књи-
жев но сти. До бит ни ца је ви ше на гра да: На гра да 
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за пре вод го ди не 
(2002), На гра да 9. Ме ђу на род ног са ло на књи га 
„Ла за Ко стић” за пре вод (2003), На гра да Удру-
же ња књи жев ни ка пре во ди ла ца Ср би је „Ми лош 
Н. Ђу рић“ за пре вод го ди не (есе ји сти ка, 2004), 

На гра да за пре вод с ма ђар ског Bas za li kom műfor-
dítói Díj а Szent te leky Na pok tanácsa (2005), На гра да 
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за пре вод го ди-
не (дру ги пут, 2013), на гра да на кон кур су „Сте ван 
Сре мац – бал у Еле ми ру“ (2020). Жи ви у Сен ти.

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 Бео-
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 Фи ло-
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).

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 чита-
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 Бео-
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 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“. Обја-
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 чита ња (2014).

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 
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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 култу-
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.


