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На ри не Јур јев на Аб гар јан (Նարինե Յուրիի 
Աբգարյան; 1971, Берд, Јер ме ни ја), ди пло ми ра ла 
је ру ски је зик и књи жев ност на Др жав ном уни-
вер зи те ту за лин гви стич ке сту ди је у Је ре ва ну. 
Ау тор ка је осам књи га, укљу чу ју ћи и на гра ђе ну 
три ло ги ју о Ма њу њи, бр зо пле тој и про бле ма тич-
ној је да на е сто го ди шња ки њи у ма лом јер мен-
ском гра ду Бер ду (на гра да за е-Ру ко пис и Ру ска 
књи жев на на гра да 2011). Ње на дру га књи га за 
де цу Се мјон Ан дре јич, хро ни ка у жвр љо ти на ма 
до би ла је од Фон да „Про хо ров“ на гра ду Деч ја 
но ва књи жев ност БАБY-НОС (Но вая рус ская сло-
ве сность) за нај бо љу деч ју књи гу 2013. го ди не. 
За ро ман Три ја бу ке с не ба па до ше 2016. го ди не 
до би ла је углед ну на гра ду „Ја сна по ља на“. Ро ман 
је про дат у пре ко 200.000 при ме ра ка. Уред ни ца 
је не ко ли ко ан то ло ги ја мо дер не ру ске про зе. Од 
1993. го ди не жи ви у Мо скви са су пру гом и си ном.

Ми ле та Аћи мо вић Ив ков (1966, Бо га тић), 
ди пло ми рао и ма ги стри рао срп ску књи жев ност 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по-
е зи ју, есе ји сти ку и књи жев ну кри ти ку. Об ја вио 
је зби р ку по е зи је Дно (1995), за ко ју је до био 
„Бран ко ву на гра ду“ и три књи ге књи жев но кри-
тич ких тек сто ва Свет и пе сма (2010), Пе снич ке 
за го нет ке (2011) и Тра го ви чи та ња : кри тич ка 
хро ни ка не фик циј ске про зе : (1992–2009) (2020). До-
бит ник је На гра де „Ми лан Бог да но вић“ за књи-
жев ну кри ти ку. Био је уред ник Књи жев ног ма га-
зи на. Жи ви у Бе о гра ду.

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

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.

Вла дан Бај че та (1985, Бо сан ска Кру па), ди-
пло ми рао је на Гру пи за срп ску и свет ску књи-
жев ност Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, где је за вр шио ма стер и док тор ске 
ака дем ске сту ди је. Ви ши је на уч ни са рад ник Ин-
сти ту та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду на 
Оде ље њу за исто ри ју срп ске књи жев не кри ти ке 
и ме та кри ти ке. Књи ге: Бо ри слав Ми хај ло вић Ми-
хиз: кри ти чар и пи сац (2021) и Non om nis mo ri ar: 
о по е зи ји и смр ти у опу су Вла да на Де сни це (2022). 
Жи ви у Бе о гра ду.

Ида Бер јел (Ida Börjel; 1975, Лунд, Швед ка), 
пр ву збир ку пе са ма Sond об ја ви ла је 2004. Сле де 
збир ке пе са ма Skåneradio (2006), Konsument-
köplagen: ju ris lyrik (2008) и Ma (2014). До бит ни ца 
је ни за књи жев них на гра да: Ka ta pul tpri set (2005), 
Ma re Kan dre-pri set (2008), Sve ri ges Ra di os Lyrik pris 
(2010), Erik Lind gren-pri set (2015). Збир ка пе са ма 
Ма но ми но ва на је за Ау гу сто ву на гра ду 2014.

Со фи ја Бор ко вић је ау тор ка и мен тор ка кре-
а тив ног про гра ма Жи ве ти гла сно (zi ve ti gla sno.
co m), кроз ко ји во ди умет ни ке и ства ра о це на пут 
ка от кљу ча ва њу соп стве не ду ше, умет нич ког из-
ра жа ја и пло до но сног жи во та.
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Бо јан Ва сић (1985, Ба нат ско Но во Се ло), об-
ја вио је сле де ће збир ке пе са ма: Ср ча (2009), То-
ма то (2011), Иц тус (2012), 13 (2013), Де тро-
ит (2014), Вол фрам (2017), То пло би ље (2019) и 
Брид (иза бра не пе сме, 2021). До бит ник је на гра да 
„Ма ти ћев шал“, „Мла ди Дис“, „Ми ро слав Ан тић“, 
„Вас ко По па“. Жи ви у Пан че ву.

Ње гош Ву ко вић (1993), сту ди рао Ком па ра ти-
сти ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Саду. 
Пи ше про зу. Об ја вљи вао по ча со пи си ма; за сту-
пљен у збор ни ци ма Сту дент ске при че 2021 (из-
бор нај бо љих при ча са кон кур са ЈП Слу жбе ни 
гла сник) и Ру ко пи си 45 (збор ник по е зи је и крат ке 
про зе мла дих са про сто ра бив ше Ју го сла ви је) Дом 
омла ди не, Пан че во 2022. Жи ви у Но вом Са ду.

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.

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.

Ро бер та Да у пунт (1970; Вал Ба ди ја, Ју жни 
Ти рол, Ита ли ја), ита ли јан ска пе сни ки ња, ко ја је 
сво ју пр ву збир ку не пре во ди вог на сло ва Oscu-
ra Men te (где је за пра во при лог ко ји озна ча ва не-
што не ја сно и та јан стве но гра фич ки су ге ри сан 
као син таг ма ко ја озна ча ва мра чан (oscu ra) ум 
(men te), об ја ви ла је 1993. Дру га по ет ска књи га La 
ca rez za ta me la (По ма же на ја бу ка) иза шла је 1999. 
Зе мља ви ше од ра ја (La ter ra piú del pa ra di so) збир ка 
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је по ет ских тек сто ва ко ја је лан си ра у ор би ту са-
вре ме не ита ли јан ске књи жев но сти, на кон ко је 
сле де и збир ке Бла жен ства бо ле сти (Le be a ti tu di ni 
del la ma la tia, 2013), у ко јој те ма ти зу је сва ко днев-
ни жи вот уз осо бу ко ја бо лу је од Ал цхај ме ро ве 
бо ле сти и Sin co pe (2018).

Ни ки Ђо ва ни (Nik ki Gi o van ni; 1943, Те не си, 
САД), афро а ме рич ка пе сни ки ња. За вр ши ла је 
сту ди је исто ри је на Уни вер зи те ту Фиск у Не шви-
лу, пр вом афро а ме рич ком уни вер зи те ту осно ва-
ном 1866. го ди не. Пре да је на уни вер зи те ту у 
Блек сбур гу у Вир џи ни ји (Vir gi nia Tech), док на 
мно гим аме рич ким уни вер зи те ти ма др жи пре-
да ва ња као го сту ју ћи про фе сор. Од 1968. го ди не, 
кад је као са ми здат иза шла ње на пр ва збир ка 
по е зи је Black Fe e ling, Black Talk, об ја ви ла је пре ко 
два де сет збир ки по е зи је, као и по е зи је за де цу, 
и низ књи га есе ја. До бит ни ца је ве ли ког бро ја на-
гра да.

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), те 
сту ди је Цр њан ски и ње гов чи та лац: (ре цеп ци ја 
Цр њан ско вог де ла у све ту) (2012), Ве штач ка ин-
те ли ген ци ја и при род на глу пост (2021), Оно што 
се ви ди  (филм ске кри ти ке и есе ји 2009−2019) 
(2022) и Но мад ки ње – че тр на ест умет ни ца са 
екс ју го сло вен ских про сто ра (2022). 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.

Ми ки ца Илић (1972, Срем ска Ми тро ви ца), ди-
пло ми рао је на Прав ном фа кул те ту Бе о град ског 
уни вер зи те та и ап сол ви рао на Бо го слов ском ин-
сти ту ту Срп ске пра во слав не цр кве. Пи ше крат ке 
при че, при по вет ке, но ве ле, ро ма не, есе је, са ти ру, 
по зо ри шне и ра дио дра ме. Члан је Удру же ња 

књи жев ни ка Ср би је. Са ра ђу је или је об ја вљи вао 
у че тр де се так књи жев них, бо го слов ских, исто-
риј ских и дру гих ча со пи са, у ко ји ма је об ја вио 
око сто пе де сет тек сто ва. За сту пљен је у ви ше 
за јед нич ких из да ња и збор ни ка. До бит ник је ви-
ше књи жев них при зна ња. Об ја вио је књи ге при-
ча За пад но –и сточ ни ди ван (2003) и Ла ви ринт без 
из ла за (2014), ро ма не По вест о апо кри фу (2014) 
и Освит да на осмог (2015), мо но гра фи ју Се ло Бо сут 
у Сре му (2012), ра дио-дра ме Под ви жни ци пир га 
Све то га Са ве (2014) и Ђор ђе Ћур чи ја (2015).

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

Тврт ко Кла рић (1955, Гор њи Вук шић, БиХ), 
сту ди рао ла тин ски и ита ли јан ски је зик на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у За гре бу. У пе ри о ду од 1993. 
до 2013. го ди не ра дио је као уред ник све то је ро-
ним ских из да ња: пуч ко га го ди шња ка Да ни ца и 
дво ме сеч ни ка Ма ру лић, те оста лих пу бли ка ци ја 
то га из да ва ча. Члан је Дру штва хр ват ских књи-
жев них пре во ди ла ца и хр ват ског ПЕН цен тра. 
Пре вео је сле де ћа де ла При ма Ле ви ја: Зар је то 
чо вјек, Тра га ње за ко ри је ни ма, Shemà, Уто пље ни-
ци и спа ше ни, по том Мар ге ри те Гу и да чи: Сла вен-
ски но тес, Исен хе им ски ол тар, Кри жни пут људ-
ско га ро да, као и не ко ли ци не швај цар ских ау то ра 
ита ли јан ско га го вор но га под руч ја (При ска Агу-
сто ни, Ва ни Бјан ко ни, Ау ре лио Бу ле ти, Ре на то 
Мар ти но ни, Ал бер то Не си, Фа био Пу стер ла, Ду-
брав ко Пу шек, Ан то нио Ро си). Жи ви у За гре бу.

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 тео-
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 
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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.

Ре фик Ли чи на (1956, Рад ман ци, Цр на Го ра), жи-
вео је и ра дио у Но вом Па за ру као би бли о те кар, 
а од 1994. жи ви у Лун ду (Швед ска). Пи ше по е зи ју, 
про зу, пре во ди са швед ског, углав ном по е зи ју. 
Об ја вио је пет књи га пре во да: При слу шки ва ња, 
из бор пе са ма Бенг та Еми ла Јохнсо на (2010; на-
гра да за нај бо љи пре вод на Ме ђу на род ном сај му 
учи ла и књи га у Са ра је ву 2011), Ан то ло ги ја мо-
дер не швед ске по е зи је и Иза бра не пје сме Маг ну са 
Ви ли јам-Ол со на (2014), Пут у сре ди ште зе мље и 
дру ге пје сме Лар са Гу стаф со на (2016) и Иза бра не 
пје сме То ма са Тран стре ме ра (2018).

Љи ља на Ма ле тин Вој во дић (Но ви Сад), за-
вр ши ла сту ди је књи жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Чла ни ца је Срп ског књи-
жев ног дру штва и Дру штва књи жев ни ка Вој во-
ди не. Пи ше ро ма не, при по вет ке, пу то пи се, есе је 
и тзв. умет нич ке књи ге/ књи ге умет ни ка. Уче сни ца 
је ин тер на ци о нал них ре зи ден ци јал них и ис тра-
жи вач ких про је ка та у Ја па ну, Ру си ји, Ау стри ји, 
Шпа ни ји, Пор ту га ли ји, Фран цу ској, Ла тви ји, Фин-
ској, Швед ској, Фин ској, Нор ве шкој, на Ислан ду и 
Грен лан ду. На гра ђи ва на је за свој књи жев ни рад: 
На гра де Ан дра Га ври ло вић и Ми лу тин Уско ко вић, 
сти пен ди је Ми ни стар ства ино стра них по сло ва 
Ау стри је и Фин ске, Ам ба са де Нор вр шке и Фин-
ске, нор ве шке ли те рар не аген ци је НОР ЛА, ЕУ 
Ја пан Фе ста из То ки ја, Му зе ја Упер на вик на Грен-
лан ду и др.

Ду брав ка Ма то вић (1982, Ари ље), ди пло ми-
ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 
2019. је уред ник књи жев ног про гра ма АР ЛЕММ-а, 
ко ји је ор га ни зу је и мо де ри ра. Са ра ђу је с ча со-
пи сом АР ЛЕММ ма ни фе ста ци је од ње го вог пр вог 
бро ја. Об ја ви ла је књи ге: Имам и не мам (2006), 
Сен ти мен тал на ку хи ња (2012) и Мле ко (2020). 
Жи ви у Бе о гра ду.

Не над Ми ло ше вић (1962, Зе мун), об ја вио је 
сле де ће књи ге пе са ма: По спа ност (1992), Ума ње ња 
(1996), Ју ре ћи у рај (2000), Ме ста (из бор из по ези-
је, 2004), Пе сме са Са ве и Ду на ва (2005), Ti me co de 
(2009), Во де и ве тро ви (2012) и Пе сме из лим ба 
(2018). Об ја вио је књи гу Из му зе ја шу мо ва (ан то-
ло ги ја но ви је срп ске по е зи је 1988–2008, За греб, 
2010), као и књи гу ми кро е се ја Лу та ју ћа пла не та 

(2014). До бит ник је на гра да „Би ља на Јо ва но вић“ 
и „Бран ко Миљ ко вић“. Био је уред ник за по е зи ју 
у ли сту Књи жев не но ви не од 1998. го ди не до 2001. 
го ди не, као и стал ни са рад ник и је дан од уредни-
ка у ча со пи су за жен ску књи жев ност Pro Fe mi na. 
Пи сао је есе је и књи жев ну кри ти ку у ча со пи си ма 
и ма га зи ни ма као и за Те ле ви зи ју Бе о град. Пи ше 
сце на ри је и ре жи ра до ку мен тар не са др жа је. За-
вр шио је Фа кул тет по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. 
Ра ди као уред ник у Ре дак ци ји до ку мен тар ног про-
гра ма Те ле ви зи је Бе о град. По је ди нач не пе сме 
пре во ђе не су му на не ко ли ко свет ских је зи ка. 
Та ко ђе, за сту пљен је у не ко ли ко ан то ло ги ја срп-
ске по е зи је на стра ним је зи ци ма као и у не ко ли ко 
до ма ћих ан то ло ги ја. 

Ха ти џа Муј ка но вић (1973, Зе ни ца), сту ди ра-
ла је на Пе да го шкој ака де ми ји у Зе ни ци и Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву на Од сјек ком па ра-
тив на књи жев ност / би бли о те кар ство. Ра ди ла је 
у школ ству и у Оп ћој би бли о те ци у Зе ни ци ду ги 
низ го ди на. Од 2014. го ди не жи ви и ра ди у Швед-
ској. На Уни вер зи те ту Мал мо ди пло ми ра 2020. 
го ди не и сти че зва ње на став ни ка ма те ма ти ке и 
при род них на у ка. Пре во ди са швед ског са вре ме-
не ау то ре (So nja Åkesson, Ni klas Törnlund, Kri sti na 
Lugn, Bru no K Öijer, Ma rie Sil ke berg, Ida Börjel).

Ду шан Па јин (1942, Бе о град), фи ло зоф и есте-
ти чар, про фе сор уни вер зи те та. У свом на уч ном 
ра ду ба ви се пре вас ход но умет но шћу, фи ло зо-
фи јом и кул ту ром да ле ког Ис то ка. Ди пло ми рао 
je на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1968, а 
док то ри рао у Са ра је ву 1978. го ди не. Пр ве тек сто-
ве по чео да об ја вљу је 1963. у Сту ден ту (ли ков не 
кри ти ке и есе је). Од та да об ја вио ви ше од 500 
би бли о граф ских је ди ни ца – сту ди је, члан ке, кри-
ти ке и при ка зе – у на шим и стра ним ча со пи си ма 
(Ен гле ска, САД, Ки на, Фран цу ска итд.), као и два-
на ест књи га из обла сти исто ри је кул ту ре и фи ло-
зо фи је умет но сти, као и збир ку по е зи је на ки не-
ском. При ре дио је два на ест књи га, укљу чу ју ћи 
Ан то ло ги ју ју го сло вен ске по е зи је – 1950–95 (об ја-
вље на ки не ском – 1997, Тај пеј, 1998, Пе кинг). Ба ви 
се и сли кар ством. Ра дио је као уред ник у „Но ли-
ту“, а био је и глав ни уред ник ча со пи са Кул ту ре 
Ис то ка (1983–1992). Од 1994. је ван ред ни про фе-
сор, а у пе ри о ду 1999–2009, ре дов ни про фе сор 
Фа кул те та ли ков них умет но сти у Бе о гра ду за пред-
мет Фи ло зо фи ја умет но сти. Од 2009. го ди не је у 
пен зи ји. Жи ви у Бе о гра ду.
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Ме ли на Па на о то вић (1974, Но ви Сад), ди-
пло ми ра ла је, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на 
Од се ку за сла ви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, на ком је и за по сле на као до цент на 
пред ме ти ма Ру ска књи жев ност 19. и 20. ве ка. Ба ви 
се књи жев ном ре цеп ци јом, пре во ђе њем, ру ском 
аван гар дом. Пре во ди са вре ме ну ру ску про зу 
(Алек сеј Ива нов, Игор Јар ке вич, Ев ге ни је Гри шко-
вац, Ми ха ил Ши шкин, Та тја на Тол стој, Па вел Кру-
са нов, Алек сан дар Ге нис...). Жи ви у Но вом Са ду.

Бо јан Пе ја ко вић (1978), завршио студије Срп-
ске књижевности и језика на Филозофском фа-
култету у Новом Саду, где живи и ради.

Ми лан Ра до и чић (1999, Ле ско вац), сту дент је 
че твр те го ди не Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик. 
Пи ше књи жев не при ка зе и есе је. Пе ри о дич но 
об ја вљу је у Ле то пи су Ма ти це срп ске, на пор та лу 
Po en ta.ne t, као и у ча со пи су Све ске. Је дан је од 
ор га ни за то ра Но во сад ског фе сти ва ла књи ге. Жи-
ви у Но вом Са ду.

Ма ја Ро гач Стан че вић (1973, Но ви Сад), док-
то ри ра ла на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, 
есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја ви ла је сту ди је 
Фи гу рал ност и фи гу ра тив ност (2008) и Исто ри-
ја, псе у до ло ги ја, фа ма (2010). Об ја вљу је кри тич ке 
тек сто ве у пе ри о ди ци. Жи ви у Но вом Са ду.

Жар ка Свир чев (1983, Сен та), на уч на је са рад-
ни ца у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у 
Бе о гра ду. Oсновне и ма стер сту ди је је за вр ши ла 
на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Док то ри ра ла је на 
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).

Ма ри је Сил ке берг (Ma rie Sil ke berg; 1961), пи-
ше по е зи ју, есе је, драм ске тек сто ве. Пре во ди с 
фран цу ског, ен гле ског и дан ског. Ва жни је збир ке: 
Aku stik Al ham bra (1994), 23:23 (2006), Ma te rial (2010), 
Till Dam ma skus (с Га ја том Ал ма ду ном, 2014), Atlan-
tis (2017). До бит ни ца ви ше књи жев них на гра да.

Зо ра на Си мић (1992, Брус), док то рант ки ња 
је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бео-
гра ду, где је за вр ши ла и основ не и ма стер сту ди-
је (Оп шта књи жев ност и те о ри ја књи жев но сти). 
Тре нут но је ан га жо ва на на про јек ту Ин сти ту та 
за књи жев ност и умет ност на ме ње ном из у ча ва-
њу књи жев не пе ри о ди ке, као сти пен дист ки ња 
Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја. Жи ви у Бе о гра ду.

Ср ђан Ср дић (1977, Ки кин да), ди пло ми рао је 
на Ка те дри за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи-
жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
На истом фа кул те ту је од бра нио док тор ску те зу 
Од нос фик ци је и ствар но сти у Џо на та на Свиф-
та. За по слен је у Гим на зи ји „Ду шан Ва си љев“ у 
Ки кин ди и на ме сту ко ор ди на то ра исто и ме ног 
се вер но ба нат ског Цен тра за та лен те. Во лон тер-
ски уре ђу је део књи жев ног про гра ма за по тре бе 
На род не би бли о те ке „Јо ван По по вић“ из Ки кин-
де, при ко јој је офор мио Ра ди о ни цу кре а тив ног 
чи та ња. Глав ни је уред ник ме ђу на род ног фе сти-
ва ла крат ке при че Ки кин да Short. С Вла ди ми ром 
Ар се ни ћем во ди Ра ди о ни цу кре а тив ног пи са ња 
у Бе о град ском чи та ли шту, а за јед но су и осни ва-
чи из да вач ке ку ће „Пар ти зан ска књи га“. Ра дио је 
у ре дак ци ја ма ви ше књи жев них ча со пи са, а по-
след њих не ко ли ко го ди на ак тив но се ба ви уред-
нич ким по слом, спе ци фич но ре ги о нал ном и 
ан гло сак сон ском про зом. Је дан је од по бед ни ка 
кон кур са за нај бо љу нео бја вље ну при чу ин тер-
нет сај та www.бест се лер.нет, а до бит ник је и прве 
на гра де за про зу на кон кур су зре ња нин ског часо-
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 Запи-
си из чи та ња (2014).

Ви о ле та Стој ме но вић (1980, По жа ре вац), 
ди пло ми ра ла је на Ка те дри за оп шту књи жев ност 
са те о ри јом књи жев но сти Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду. Об ја вљу је огле де из исто ри је књи жев-
но сти, књи жев ну кри ти ку и пре во де са ен гле ског 
је зи ка у пе ри о ди ци. Ра ди као би бли о те кар. Жи ви 
у Бо ру.

Алек сан дар Чан цев (Алек сан др Вла ди ми ро вич 
Чан цев; 1978, Мо сква, Ру си ја), ја па но лог, књи жев ни 
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кри ти чар, про за и ста, есе ји ста-кул ту ро лог. Ди пло-
ми рао је на Ин сти ту ту азиј ских и африч ких зе ма ља 
Мо сков ског др жав ног уни вер зи те та. Док тор је 
на у ка, струч њак за есте ти ку Ју ки ја Ми ши ме. За-
у зео је пр во ме сто на Ме ђу на род ном Во ло шин-
ском кон кур су (2008), до бит ник је На гра де ча со-
пи са Но ви свет и На гра де „Ан дреј Бе ли“ (2020). 
Ау тор је се дам књи га и око три ста пу бли ка ци ја 
у во де ћим ча со пи си ма. Ра ди у обла сти ру ско-ја-
пан ске би знис ди пло ма ти је. Жи ви у Мо скви.

Ја сна Ша мић (1949, Са ра је во), бо сан ско хер-
це го вач ка и фран цу ска спи са те љи ца, ори јен та-
лист ки ња, пре во ди тељ ка, књи жев на кри ти чар ка 
и књи жев на исто ри чар ка, дра ма тур шки ња и 
ау тор ка (ре жи сер ка) по зо ри шних пред ста ва и 
до ку мен та ра ца. Жи ви у Па ри зу. Ди пло ми ра ла је 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву на Гру пи 
за Тур ски је зик и књи жев ност и Арап ски је зик и 
књи жев ност. На истом фа кул те ту је сту ди ра ла и 
пер сиј ски је зик као тре ћи ори јен тал ни је зик. Ма-
ги стри ра ла је на истом фа кул те ту, од бра нив ши 
ма ги стар ску те зу из обла сти оп ште лин гви сти ке. 
Би ла је сти пен ди ста Фран цу ске вла де за из ра ду 
док то ра та у Па ри зу. Док то ри ра ла је на Сор бо ни, 
сте кав ши док то рат из обла сти су фи зма и исто-
ри је Бо сне. Од 1992. го ди не, де фи ни тив но се на-
ста ни ла у Фран цу ској, у Па ри зу где и да нас жи ви 
и ра ди, и то као сло бод на умет ни ца, ба ве ћи се 
пи са њем и пра вље њем до ку мен та ра ца и по зо-
ри шних пред ста ва. При ре ђе не ан то ло ги је: Ан то-
ло ги ја са вре ме не фран цу ске књи жев но сти (1997) 
и Ан то ло ги ја бо сан ске књи жев но сти. Об ја ви ла је 

два де се так књи га на фран цу ском је зи ку, као и 
књи ге Исје че ни тре ну ци (по е зи ја, 1973), У хла ду 
дру ге ко же (по е зи ја, 1980), Из за би ље жа ка Ба бур 
Ша ха (по е зи ја и про за1986), Ми стич ки Ерос – Ју нус 
Емре (на уч на сту ди ја, кри тич ко из да ње уз пре вод 
по е зи је тур ског су фиј ског пје сни ка, 1990), Па ри-
ски рат ни днев ник (по ли тич ки есе ји, 1994), дра ме 
Сје ћа ње на жи вот (1995) и Град љу бав смрт (1995), 
Мраз и пе пео (ро ман, 1997), Вал цер (при по вет ке, 
1998), Бо сан ски па ви љон (ро ман, 2000), Со ба с по-
гле дом на оке ан (ро ман, 2001), Па риз Са ра је во 1900 
(мо но гра фи ја, 2001), Пор трет Balt ha za ra Ca si gli-
o nea (ро ман, 2002), Дра ме (2006), Цар ство сјен ки 
(ро ман, 2007), На Се ни бар ка (при че, 2007), Ми сти-
ка и „ми сти ка“ (фи ло зоф ски есе ји, 2010, до пу ње но 
из да ње 2015), Мо зарт (ро ман, 2013), На по сте љи 
од сна (по е зи ја, 2015), Пред је ли лу та ју ћих ду ша 
(ро ман, 2017), Цар ство сјен ки (по е зи ја, 2018), Свје-
тло мра ка (по е зи ја, 2018), Де ве ти вал (ро ман, 2018), 
књи га при ча за де цу Ме до пре ки нуо се о ску иди лу 
(књи га при ча за де цу с илу стра ци ја ма Ма риа Ми-
ку ли ћа, 2018).

Ва си ли са Шљи вар, до цент на Ка те дри за сла-
ви сти ку Фи ло ло шког фа кул те та Бе о град ског уни-
вер зи те та, где из во ди на ста ву из пред ме та по све-
ће них про у ча ва њу ру ске књи жев но сти XX ве ка 
и ру ске кул ту ре. Док то ри ра ла је на ап сурд ној по-
е ти ци про зног ства ра ла штва Вла ди ми ра Ка за ко-
ва. Уче ство ва ла је на број ним кон фе рен ци ја ма у 
зе мљи и ино стран ству и об ја ви ла низ на уч них 
ра до ва у ре ле вант ним ча со пи си ма. Ба ви се пре-
во ђе њем.


