KO JE KO
Нарине Јурјевна Абгарјан (Նարինե Յուրիի
Աբգարյան; 1971, Берд, Јерменија), дипломирала
је руски језик и књижевност на Државном уни
верзитет у за лингвис тичке студије у Јеревану.
Ауторка је осам књига, укључујући и награђену
трилогију о Мањуњи, брзоплетој и проблематич
ној једанаес тогодишњакињи у малом јермен
ском граду Берду (награда за е-Рукопис и Руска
књижевна награда 2011). Њена друга књига за
децу Семјон Андрејич, хроника у жврљотинама
добила је од Фонда „Прохоров“ награду Дечја
нова књижевност БАБY-НОС (Новая русская сло
весность) за најбољу дечју књиг у 2013. године.
За роман Три јабуке с неба падоше 2016. године
добила је угледну награду „Јасна пољана“. Роман
је продат у преко 200.000 примерака. Уредница
је неколико антологија модерне руске прозе. Од
1993. године живи у Москви са супругом и сином.
Милета Аћимовић Ивков (1966, Богатић),
дипломирао и магистрирао српску књижевност
на Филолошком фак ултет у у Београду. Пише по
езију, есејис тик у и књижевну критик у. Објавио
је збирк у поезије Дно (1995), за коју је добио
„Бранкову награду“ и три књиге књижевнокри
тичких текс това Свет и песма (2010), Песничке
загонетке (2011) и Трагови читања : критичка
хроника нефикцијске прозе : (1992–2009) (2020). До
битник је Награде „Милан Богдановић“ за књи
жевну критик у. Био је уредник Књижевног мага
зина. Живи у Београду.
Дејан Ацовић (1970, Горњи Милановац) кла
сични је филолог, библиотекар и књижевни пре
водилац, члан Удру жења књижевних преводи
лаца Србије. Након послова у образовању и кул
тури (Култ урни центар и Гимназија у Горњ ем
Милановцу), активније се бави књижевним пре
вођењем те објављује у серијским и монограф
ским публикацијама. Преводи са старогрчког,
латинског, француског, енглеског и савременог
грчког језика.

Драган Бабић (1987, Карловац), основне, ма
стер и докторске студије завршио на Филозоф
ском фак ултет у у Новом Саду. Бави се есејисти
ком и књижевном критиком, главни је уредник
часописа Домети и програмски уредник Сом
борског књижевног фес тивала. Објавио је две
збирке Твитер прича (2014. и 2017) и студију Им
ператив новума: Први светски рат у српској и
англоамеричкој међуратној прози (2021), прире
дио књиг у Проза о прози: фрагменти о краткој
причи Давида Албахарија (2017), антологију Си
ћушне приче: српска микроприча (2021) и панора
му Последња Атари генерација: панорама ново
садских прозаиста генерације осамдесетих (2021).
Живи у Новом Саду.
Владан Бајчета (1985, Босанска Крупа), ди
пломирао је на Групи за српску и светску књи
жевност Филолошког фак ултета Универзитета у
Београду, где је завршио мас тер и док торске
академске студије. Виши је научни сарадник Ин
стит ута за књижевност и уметност у Београду на
Одељењу за историју српске књижевне критике
и метакритике. Књиге: Борислав Михајловић Ми
хиз: критичар и писац (2021) и Non omnis moriar:
о поезији и смрти у опусу Владана Деснице (2022).
Живи у Београду.
Ида Берјел (Ida Börjel; 1975, Лунд, Шведка),
прву збирк у песама Sond објавила је 2004. Следе
збирке пес ам а Skåneradio (2006), Konsument
köplagen: juris lyrik (2008) и Ma (2014). Добитница
је низа књижевних награда: Katapultpriset (2005),
Mare Kandre-priset (2008), Sveriges Radios Lyrikpris
(2010), Erik Lindgren-priset (2015). Збирка песама
Ма номинована је за Ауг устову награду 2014.
Софија Борковић је ауторка и менторка кре
ативног програма Живети гласно (zivetiglasno.
com), кроз који води уметнике и ствараоце на пут
ка отк ључавању сопствене душе, уметничког из
ражаја и плодоносног живота.
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Бојан Васић (1985, Банатско Ново Село), об
јавио је следеће збирке песама: Срча (2009), То
мат о (2011), Ицт ус (2012), 13 (2013), Дет ро
ит (2014), Волфрам (2017), Топло биље (2019) и
Брид (изабране песме, 2021). Добитник је награда
„Матићев шал“, „Млади Дис“, „Мирос лав Антић“,
„Васко Попа“. Живи у Панчеву.
Његош Вуковић (1993), студирао Компарати
стик у на Филозофском фак ултет у у Новом Саду.
Пише прозу. Објављивао по часописима; засту
пљен у зборницима Студентске приче 2021 (из
бор најбољих прича са конк урса ЈП Слу жбени
гласник) и Рукописи 45 (зборник поезије и кратке
прозе младих са простора бивше Југославије) Дом
омладине, Панчево 2022. Живи у Новом Саду.
Владимир Гвозден (1972, Нови Сад) ради као
ванредни професор на Одсек у за компаративну
књижевност на Филозофском фак ултет у Универ
зитета у Новом Саду. Објавио је следеће књиге:
Јован Дучић пут описац: оглед из имагологије
(2003), Чинови присвајања: од теорије ка прагма
тици текста (2005), Књижевност, култура, уто
пија: огледи (2011), Српска путописна култура
1914–1940. (2011), Nine Serbian Poets/Девет српских
песника (антологија, 2012), Књижевност и отпор
(2015), Анатомија робе: огледи из критике поли
тичке економије (Са Алпаром Лошонцем, 2016) и
Компаративна књижевност и култура – критич
ки увод (2019); уредио је Прегледни речник компа
ративне књижевности и културе (2011, заједно
са Бојаном Стојановић Пантовић и Миодрагом
Радовићем) и приредио темат Поља посвећен В.
Г. Зебалду (2011). Преводи са енглеског језика.
Живи у Новом Саду.
Радмила Гикић Петровић (1951, Врбас), пи
ше прозу. Објављене књиге: Отворите Јеленине
прозоре (1978), Намасте, Индијо (1984; путописна
проза, преведена на русински 1986), У Фрушкој
гори 1854 (1985; дневник Милице Стојадиновић
Српкиње), Милица–Вук–Мина (1987), Разговори о
Индији (1989), Преписка Милице Стојадиновић
Српкиње са савременицима (1991), Иск уства про
зе (1993; разговори са прозним писцима), Токови
савремене прозе (2002; разговори са прозним
писцима), У потрази за главним јунаком (2003;
приче), Српкињин круг кредом, (2006; песме и про
за посвећени Милици Стојадиновић Српкињи),
Библиографија радова о Милици Стојадиновић
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Српкињи (2007), Дневник Анке Обреновић (2007),
Ликови у Дневнику Анке Обреновић (2007), Здраво,
Индијо (2008), Живот и књижевно дело Милице
Стојадиновић Српкиње (2010), Стара прича (2013,
приче), Кореја post scriptum (2014), А где је Чехов?
– разговори о прози (2015), Вијетнам и девет зма
јева (2016), Критика памћења (2017), Кубанске
пријатељице (2020) и Дневник Aнке Oбреновић
(1836–1838) (2021). Добитница је награда: „Сло
бодна Војводина“, „Искра култ уре“, „Повеља за
вишегодишњи стваралачки и научни допринос“,
„Медаља култ уре за очување култ урног нас ле
ђа“, „Љуба Ненадовић“. Живи у Новом Саду.
Владислава Гордић Петковић (1967, Срем
ска Митровица), редовна професорка енглеске
и америчке књижевнос ти на Филозофском фа
култет у у Новом Саду, где држи курсеве из обла
сти шекспирологије и савременог англоамерич
ког прозног стваралаштва. Бави се књижевном
теоријом и историјом, књижевном критиком,
публицистиком и превођењем са енглеског. Ма
гистрирала је на прози Рејмонда Карвера на Фи
лолошком фак ултет у у Београду године 1994, а
док торирала на Филозофском фак ултет у у Но
вом Саду 1998. на теми „Прича и приповедање у
краткој прози Ернес та Хемингвеја“. У највише
академско звање, звање редовног професора,
изабрана је у октобру 2008. године. Пише студи
је, есеје, књижевну критик у и преводи с енгле
ског (С. Џоунс, Е. Бити, Е. Барџис, Е. Хемингвеј, В.
Шекспир, В. Ален и др.). Објављене књиге: Син
такса тишине: поетика Рејмонда Карвера (1995),
Хемингвеј – поетика кратке приче (2000) Коре
спонденција – токови и ликови постмодерне про
зе (2000), Виртуелна књижевност (2004), Књижев
ност и свакодневица (2007), Виртуелна књижев
ност II (2007), На женском континенту (2007)
Форматирање (2009), Мистика и механика (2010)
Увод у родне теорије (уџбеник, група аутора)
(2011). Живи у Новом Саду.
Роберта Даупунт (1970; Вал Бадија, Јужни
Тирол, Италија), италијанска песникиња, која је
своју прву збирк у непреводивог нас лова Oscu
raMente (где је заправо прилог који означава не
што нејасно и тајанс твено графички сугерисан
као синтагма која означава мрачан (oscura) ум
(mente), објавила је 1993. Друга поетска књига La
carezzata mela (Помажена јабука) изашла је 1999.
Земља више од раја (La terra piú del paradiso) збирка

је поетских текстова која је лансира у орбит у са
времене италијанске књижевнос ти, након које
следе и збирке Блаженства болести (Le beatitudini
della malatia, 2013), у којој тематизује свакоднев
ни живот уз особу која болује од Алцхајмерове
болести и Sincope (2018).
Ники Ђовани (Nikki Giovanni; 1943, Тенеси,
САД), афроамеричка песникиња. Завршила је
студије историје на Универзитет у Фиск у Нешви
лу, првом афроамеричком универзитет у основа
ном 1866. године. Предаје на универзитет у у
Блексбург у у Вирџинији (Virginia Tech), док на
многим америчким универзитетима држи пре
давања као гостујући професор. Од 1968. године,
кад је као самиз дат изашла њена прва збирка
поезије Black Feeling, Black Talk, објавила је преко
двадесет збирки поезије, као и поезије за децу,
и низ књига есеја. Добитница је великог броја на
града.
Нина Живанчевић (1957, Београд), списатељи
ца и преводитељка. Објавила је следеће књиге
поезије: Песме (1982), Мостови који расту (1984),
Гледајући књиге независних издавача (1985), Дух
ренесансе (1989), Песнички диван (1995), Минота
ур и лавиринт (1996), Слово Пи (2004), Крајем века
(2006), Исцељење (2011) и Уметност хватања бу
меранга: изабране и нове песме (2013). Књиге прозе:
Византијске приче (1995), Продавци снова (2000),
Као што већ рекох (2002), Орфејев повратак (2003),
Крајем века (2006), Оно што се памти (2017), као
и књиг у разговора Изненадни блесак (2009), те
студије Црњански и његов читалац: (рецепција
Црњансковог дела у свету) (2012), Вештачка ин
телигенција и природна глупост (2021), Оно што
се види (филмске критике и есеји 2009−2019)
(2022) и Номадкиње – четрнаест уметница са
ексјугословенских простора (2022). Поезија и проза
превођена јој је на више светских језика. Прире
дила је и превела антологију америчке поезије
Нови Гласови и превела Приче о обичном лудилу
Чарлса Буковског, Тежину и благородност Симон
Веј и др. Живи у Паризу.
Микица Илић (1972, Сремска Митровица), ди
пломирао је на Правном факултету Београдског
универзитета и апсолвирао на Богословском ин
стит у т у Српске православне цркве. Пише кратке
приче, приповетке, новеле, романе, есеје, сатиру,
позоришне и радио драме. Члан је Удру жења

књижевника Србије. Сарађује или је објављивао
у четрдесетак књижевних, богос ловских, исто
ријских и других часописа, у којима је објавио
око сто педесет текс това. Зас тупљен је у више
заједничких издања и зборника. Добитник је ви
ше књижевних признања. Објавио је књиге при
ча Западно–источни диван (2003) и Лавиринт без
излаза (2014), романе Повест о апокрифу (2014)
и Освит дана осмог (2015), монографију Село Босут
у Срему (2012), радио-драме Подвижници пирга
Светога Саве (2014) и Ђорђе Ћурчија (2015).
Данијела Јовановић (1975, Шабац), дипломи
рала је на Одељењу за историју на Филозофском
фак ултет у у Београду. Објављен јој је роман Ва
тра (2008); историјска студија Роми у Јеврејском
логору Земун 1941–1942 (2012); збирка поезије Ред
овога, ред онога (2018) и књиге превода: Афроа
меричка поезија, избор и превод (2015); Брајан
Хенри, Карантин (2010); Енес Халиловић, Leaves
on Water (2009). Живи у Београду.
Твртко Кларић (1955, Горњи Вукшић, БиХ),
студирао латински и италијански језик на Фило
зофском фак ултет у у Загребу. У периоду од 1993.
до 2013. године радио је као уредник светојеро
нимских издања: пучкога годишњака Даница и
двомесечника Марулић, те осталих публикација
тога издавача. Члан је Друштва хрватских књи
жевних преводилаца и хрватског ПЕН центра.
Превео је следећа дела Прима Левија: Зар је то
човјек, Трагање за коријенима, Shemà, Утопљени
ци и спашени, потом Маргерите Гуидачи: Славен
ски нотес, Исенхеимски олтар, Крижни пут људ
скога рода, као и неколицине швајцарских аутора
италијанскога говорнога подручја (Приска Агу
стони, Вани Бјанкони, Аурелио Булети, Ренато
Мартинони, Алберто Неси, Фабио Пустерла, Ду
бравко Пушек, Антонио Роси). Живи у Загребу.
Тања Крагујевић (1946, Сента), дипломирала
је и магис трирала на Филолошком фак ултет у у
Београду, на групи за Општу књижевност са тео
ријом књижевности. Објавила је преко двадесет
књига поезије и девет књига есејистичких и књи
жевно-критичких текстова. Заступљена је у више
антологија савремене српске поезије у земљи и
иностранству. Песме су јој превођене на енглески,
немачки, шпански, мађарски, холандски, бугар
ски, македонски, словеначки, руски, белоруски
и есперанто. Више од петнаест година бавила се
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издавачким радом. Добитница је значајних до
маћих признања. Живи у Земуну.
Рефик Личина (1956, Радманци, Црна Гора), жи
вео је и радио у Новом Пазару као библиотекар,
а од 1994. живи у Лунду (Шведска). Пише поезију,
прозу, преводи са шведског, углавном поезију.
Објавио је пет књига превода: Прислушкивања,
избор песама Бенг та Емила Јохнсона (2010; на
града за најбољи превод на Међународном сајму
учила и књига у Сарајеву 2011), Антологија мо
дерне шведске поезије и Изабране пјесме Магнуса
Вилијам-Олсона (2014), Пут у средиште земље и
друге пјесме Ларса Густафсона (2016) и Изабране
пјесме Томаса Транстремера (2018).
Љиљана Малетин Војводић (Нови Сад), за
вршила студије књижевнос ти на Филозофском
факултету у Новом Саду. Чланица је Српског књи
жевног друштва и Друштва књижевника Војво
дине. Пише романе, приповетке, пу тописе, есеје
и тзв. уметничке књиге/ књиге уметника. Учесница
је интернационалних резиденцијалних и истра
живачких пројеката у Јапану, Русији, Аус трији,
Шпанији, Порт угалији, Француској, Латвији, Фин
ској, Шведској, Финској, Норвешкој, на Исланду и
Гренланду. Награђивана је за свој књижевни рад:
Награде Андра Гавриловић и Милутин Ускоковић,
стипендије Минис тарс тва инос траних пос лова
Аустрије и Финске, Амбасаде Норвршке и Фин
ске, норвешке литерарне агенције НОРЛА, ЕУ
Јапан Феста из Токија, Музеја Упернавик на Грен
ланду и др.
Дубравка Матовић (1982, Ариље), дипломи
рала је на Филолошком фак ултет у у Београду. Од
2019. је уредник књижевног програма АРЛЕММ-а,
који је организује и модерира. Сарађује с часо
писом АРЛЕММ манифестације од његовог првог
броја. Објавила је књиге: Имам и немам (2006),
Сентиментална кухиња (2012) и Млеко (2020).
Живи у Београду.
Ненад Милошевић (1962, Земун), објавио је
следеће књиге песама: Поспаност (1992), Умањења
(1996), Јурећи у рај (2000), Места (избор из поези
је, 2004), Песме са Саве и Дунава (2005), Time code
(2009), Воде и ветрови (2012) и Песме из лимба
(2018). Објавио је књиг у Из музеја шумова (анто
логија новије српске поезије 1988–2008, Загреб,
2010), као и књиг у микроесеја Лутајућа планета
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(2014). Добитник је награда „Биљана Јовановић“
и „Бранко Миљковић“. Био је уредник за поезију
у листу Књижевне новине од 1998. године до 2001.
године, као и стални сарадник и један од уредни
ка у часопису за женску књижевност ProFemina.
Писао је есеје и књижевну критик у у часописима
и магазинима као и за Телевизију Београд. Пише
сценарије и режира док ументарне садржаје. За
вршио је Фак ултет политичких наука у Београду.
Ради као уредник у Редакцији документарног про
грама Телевизије Београд. Појединачне песме
превођене су му на неколико светских језика.
Такође, заступљен је у неколико антологија срп
ске поезије на страним језицима као и у неколико
домаћих антологија.
Хатиџа Мујкановић (1973, Зеница), студира
ла је на Педагошкој академији у Зеници и Фило
зофском факултету у Сарајеву на Одсјек компара
тивна књижевност / библиотекарство. Радила је
у школству и у Опћој библиотеци у Зеници дуги
низ година. Од 2014. године живи и ради у Швед
ској. На Универзитет у Малмо дипломира 2020.
године и стиче звање наставника математике и
природних наука. Преводи са шведског савреме
не ауторе (Sonja Åkesson, Niklas Törnlund, Kristina
Lugn, Bruno K Öijer, Marie Silkeberg, Ida Börjel).
Душан Пајин (1942, Београд), филозоф и есте
тичар, професор универзитета. У свом научном
раду бави се превасходно уметношћу, филозо
фијом и култ уром далеког Истока. Дипломирао
je на Филозофском фак ултет у у Београду 1968, а
докторирао у Сарајеву 1978. године. Прве тексто
ве почео да објављује 1963. у Студенту (ликовне
критике и есеје). Од тада објавио више од 500
библиографских јединица – студије, чланке, кри
тике и приказе – у нашим и страним часописима
(Енглеска, САД, Кина, Француска итд.), као и два
наест књига из области историје културе и фило
зофије уметности, као и збирк у поезије на кине
ском. Приредио је дванаест књига, укључујући
Антологију југословенске поезије – 1950–95 (обја
вљена кинеском – 1997, Тајпеј, 1998, Пекинг). Бави
се и сликарством. Радио је као уредник у „Ноли
ту“, а био је и главни уредник часописа Културе
Истока (1983–1992). Од 1994. је ванредни профе
сор, а у периоду 1999–2009, редовни професор
Факултета ликовних уметности у Београду за пред
мет Филозофија уметности. Од 2009. године је у
пензији. Живи у Београду.

Мелина Панаотовић (1974, Нови Сад), ди
пломирала је, магис трирала и док торирала на
Одсек у за славистик у Филозофског фак ултета у
Новом Саду, на ком је и запослена као доцент на
предметима Руска књижевност 19. и 20. века. Бави
се књижевном рецепцијом, превођењем, руском
авангардом. Преводи савремену руску прозу
(Алексеј Иванов, Игор Јаркевич, Евгеније Гришко
вац, Михаил Шишкин, Татјана Толстој, Павел Кру
санов, Александар Генис...). Живи у Новом Саду.
Бојан Пејаковић (1978), завршио студије Срп
ске књижевности и језика на Филозофском факултету у Новом Саду, где живи и ради.
Милан Радоичић (1999, Лесковац), студент је
четврте године Филозофског факултета у Новом
Саду на Одсек у за српску књижевност и језик.
Пише књижевне приказе и есеје. Периодично
објављује у Летопису Матице српске, на порталу
Poenta.net, као и у часопис у Свеске. Један је од
организатора Новосадског фестивала књиге. Жи
ви у Новом Саду.
Маја Рогач Станчевић (1973, Нови Сад), док
торирала на Одсеку за српску књижевност Фило
зофског фак ултета у Новом Саду. Пише студије,
есеје и књижевну критик у. Објавила је студије
Фигуралност и фигуративност (2008) и Истори
ја, псеудологија, фама (2010). Објављује критичке
текстове у периодици. Живи у Новом Саду.
Жарка Свирчев (1983, Сента), научна је сарад
ница у Инс тит у т у за књижевност и уметност у
Београду. Oсновне и мастер студије је завршила
на Одсек у за српску књижевност на Филозоф
ском фак ултет у у Новом Саду. Докторирала је на
Филолошком фак ултет у у Београду. Објавила је
научне монографије: „Ах, тај идентитет!“ – Де
конструкција родних стереотипа у стварала
штву Дубравке Угрешић (2010), Винаверова књи
жевна република (2017), Портрет претходнице:
Драга Дејановић (2018) и Авангардисткиње – Огледи
о (српској) женској авангардној књижевности (2018).
Марије Силкеберг (Marie Silkeberg; 1961), пи
ше поезију, есеје, драмске текс тове. Преводи с
француског, енглеског и данског. Важније збирке:
Akustik Alhambra (1994), 23:23 (2006), Material (2010),
Till Dammaskus (с Гајатом Алмадуном, 2014), Atlan
tis (2017). Добитница више књижевних награда.

Зорана Симић (1992, Брус), док торанткиња
је на Филолошком факултету Универзитета у Бео
граду, где је завршила и основне и мастер студи
је (Општа књижевност и теорија књижевности).
Тренутно је ангажована на пројек т у Инс тит у та
за књижевност и уметност намењеном изучава
њу књижевне периодике, као стипендисткиња
Минис тарс тва просвете, науке и технолошког
развоја. Живи у Београду.
Срђан Срдић (1977, Кикинда), дипломирао је
на Катедри за општу књижевност и теорију књи
жевности на Филолошком фак ултет у у Београду.
На истом фак ултет у је одбранио докторску тезу
Однос фикције и стварности у Џонатана Свиф
та. Запос лен је у Гимназији „Душан Васиљев“ у
Кикинди и на мес ту координатора истоименог
севернобанатског Центра за таленте. Волонтер
ски уређује део књижевног програма за потребе
Народне библиотеке „Јован Поповић“ из Кикин
де, при којој је оформио Радионицу креативног
читања. Главни је уредник међународног фести
вала кратке приче Кикинда Short. С Владимиром
Арсенићем води Радионицу креативног писања
у Београдском читалишту, а заједно су и оснива
чи издавачке куће „Партизанска књига“. Радио је
у редакцијама више књижевних часописа, а по
следњих неколико година активно се бави уред
ничк им пос лом, специфично регионалном и
англосаксонском прозом. Један је од победника
конк урса за најбољу необјављену причу интер
нет сајта www.бестселер.нет, а добитник је и прве
награде за прозу на конкурсу зрењанинског часо
писа „Улазница“ (2007), стипендије Фонда „Бори
слав Пекић“, те награда „Биљана Јовановић“ и
„Едо Будиша“. Објавио је романе Мртво поље
(2010), Сатори (2013), Сребрна магла пада (2017)
и Љубавна песма (2020), збирке прича Еспирандо
(2011) и Сагоревања (2014), као и књигу есеја Запи
си из читања (2014).
Виолета Стојменовић (1980, Пожаревац),
дипломирала је на Катедри за општу књижевност
са теоријом књижевности Филолошког факултета
у Београду. Објављује огледе из историје књижев
ности, књижевну критик у и преводе са енглеског
језика у периодици. Ради као библиотекар. Живи
у Бору.
Александар Чанцев (Александр Владимирович
Чанцев; 1978, Москва, Русија), јапанолог, књижевни
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критичар, прозаиста, есејиста-културолог. Дипло
мирао је на Институту азијских и афричких земаља
Московског државног универзитета. Док тор је
наука, стручњак за естетик у Јукија Мишиме. За
узео је прво место на Међународном Волошин
ском конк урсу (2008), добитник је Награде часо
писа Нови свет и Награде „Андреј Бели“ (2020).
Аутор је седам књига и око триста публикација
у водећим часописима. Ради у области руско-ја
панске бизнис дипломатије. Живи у Москви.
Јасна Шамић (1949, Сарајево), босанскохер
цеговачка и француска списатељица, оријента
листкиња, преводитељка, књижевна критичарка
и књижевна историчарк а, драмат уршкињ а и
ау торка (режисерка) позоришних предс тава и
док ументараца. Живи у Паризу. Дипломирала је
на Филозофском фак ултет у у Сарајеву на Групи
за Турски језик и књижевност и Арапски језик и
књижевност. На истом фак ултет у је студирала и
персијски језик као трећи оријентални језик. Ма
гистрирала је на истом фак ултет у, одбранивши
магистарску тезу из области опште лингвистике.
Била је стипендиста Француске владе за израду
доктората у Паризу. Докторирала је на Сорбони,
стекавши док торат из облас ти суфизма и исто
рије Босне. Од 1992. године, дефинитивно се на
станила у Француској, у Паризу где и данас живи
и ради, и то као слободна уметница, бавећи се
писањем и прављењем док ументараца и позо
ришних представа. Приређене антологије: Анто
логија савремене француске књижевности (1997)
и Антологија босанске књижевности. Објавила је
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двадесетак књига на француском језик у, као и
књиге Исјечени тренуци (поезија, 1973), У хладу
друге коже (поезија, 1980), Из забиљежака Бабур
Шаха (поезија и проза1986), Мистички Ерос – Јунус
Емре (научна студија, критичко издање уз превод
поезије турског суфијског пјесника, 1990), Пари
ски ратни дневник (политички есеји, 1994), драме
Сјећање на живот (1995) и Град љубав смрт (1995),
Мраз и пепео (роман, 1997), Валцер (приповетке,
1998), Босански павиљон (роман, 2000), Соба с по
гледом на океан (роман, 2001), Париз Сарајево 1900
(монографија, 2001), Портрет Balthazara Casigli
onea (роман, 2002), Драме (2006), Царство сјенки
(роман, 2007), На Сени барка (приче, 2007), Мисти
ка и „мистика“ (филозофски есеји, 2010, допуњено
издање 2015), Мозарт (роман, 2013), На постељи
од сна (поезија, 2015), Предјели лутајућих душа
(роман, 2017), Царство сјенки (поезија, 2018), Свје
тло мрака (поезија, 2018), Девети вал (роман, 2018),
књига прича за децу Медо прекинуо сеоску идилу
(књига прича за децу с илустрацијама Мариа Ми
кулића, 2018).
Василиса Шљивар, доцент на Катедри за сла
вистику Филолошког факултета Београдског уни
верзитета, где изводи наставу из предмета посве
ћених проучавању руске књижевности XX века
и руске културе. Докторирала је на апсурдној по
етици прозног стваралаштва Владимира Казако
ва. Учествовала је на бројним конференцијама у
зем љи и инос транс тву и објавила низ научних
радова у релевантним часописима. Бави се пре
вођењем.

