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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 e-no 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.

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 кр о 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.

Ај да Бра чич (1990, Љу бља на, Сло ве ни ја), архи-
тек тки ња, уред ни ца и пу бли цист ки ња. За ни ма ју 

је тач ке пре се ка на ко ји ма се про стор су сре ће са 
је зи ком, умет но шћу и дру штвом. Са ра ђу је са ви-
дљи ви јим сло ве нач ким ме ди ји ма с под руч ја ар-
хи тек ту ре и кул ту ре: Raz po tja, Li te ra tu ra, Air Be le-
tri na, Ko ri dor, Ekran, Pi ra ne si, Hi še, Out si der. Пи ше 
по е зи ју и крат ку про зу, а до би ла је не ко ли ко зна-
чај ни јих сло ве нач ких књи жев них на гра да. Об ја-
ви ла је зби р ку крат ких при ча под на сло вом Ле те-
ћи љу ди (Le te či lju dje, 2022).

Ср ђан Ву чи нић (1970), есе ји ста, филм ски и 
књи жев ни кри ти чар, драм ски пи сац. Ди пло ми рао 
је на Гру пи за свет ску књи жев ност Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду. Об ја вио је књи ге есе ја о 
фил му и књи жев но сти: Кра љев ства и из гнан ства 
(2002), Ра ђа ње кен та у ра (2009), Цр ни ху мор у срп-
ском фил му (са Вла да ном Ма ти је ви ћем, 2010) и 
Пор тре ти : 24 сли чи це у се кун ди : (есе ји о ју го сло-
вен ском фил му) (2018), као и књи гу при ча Му зеј 
„Ха ва ји“ (2015). Од 1994. об ја вио је пре ко 300 тек-
сто ва о фил му и књи жев но сти, нај ви ше у пе рио-
ди ци (Реч, Бе о град ски књи жев ни ча со пис, Но ви Фил-
мо граф, По ве ља, Књи жев ни лист), као и у Кул тур-
ном до дат ку По ли ти ке и у не дељ ни ци ма Ре пор-
тер и НИН. Ау тор је тек сто ва ко ји су об ја вље ни 
у де се так филм ских збор ни ка. Од 2000. го ди не је 
умет нич ки са вет ник Фе сти ва ла ау тор ског фил ма 
По глед у свет. На Ра дио Бе о гра ду из ве де не су му 
дра ме Дра гу тин Илић (2007) и Принц Ђор ђе Ка-
ра ђор ђе вић (2008), као и дра ма ти за ци је при ча 
Фран ца Каф ке, Или је Ву ки ће ви ћа и Дра гу ти на 
Или ћа. До бит ник је сти пен ди је Фон да ци је „Бо ри-
слав Пе кић“ за 2009. за си ноп сис по зо ри шне дра-
ме Не за јаз, об ја вље не у књи зи Не за јаз: дра ме и 
дру ге при че (2013). Жи ви у Бе о гра ду.

Жељ ка Га ври ло вић (1949, Ло зни ца), пр ву књи-
гу, зби р ку при ча Фо то гра фи је, сно ви, об ја ви ла 
1993. Го ди не 2021. об ја ви ла је крат ки ро ман Прин-
чев пу пак. Жи ви у Ва ље ву.

Рад ми ла Ги кић Пе тро вић (1951, Вр бас), пише 
про зу. Об ја вље не књи ге: Отво ри те Је ле ни не 
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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.

Ли ди ја Дим ков ска (1971, Ско пље), пе сни ки ња, 
про зна спи са те љи ца и пре во ди тељ ка, док то ри-
ра ла је ру мун ску књи жев ност на Уни вер зи те ту у 
Бу ку ре шту, где је не ко ли ко го ди на и ра ди ла као 
лек тор ка за ма ке дон ски је зик и књи жев ност. 
Пре да ва ла је свет ску књи жев ност на Уни вер зи-
те ту у Но вој Го ри ци, а са да жи ви као сло бод ни 
умет ник и пре во ди тељ ка сло ве нач ке и ру мун ске 
књи жев но сти у Љу бља ни. Об ја ви ла је шест пе снич-
ких збир ки. До бит ни ца је не мач ке на гра де за 
по е зи ју „Ху берт Бур да“ и ру мун ских пе снич ких 
на гра да „По е сис“ и „То дор Ар ге зи“. Ње ни ро ма ни 
Скри ве на ка ме ра (2004) и Ре зер вни жи вот (2012) 
до би ли су на гра ду Дру штва пи са ца Ма ке до ни је 
за нај бо ље про зне књи ге, а Ре зер вни жи вот и на-
гра ду за књи жев ност Европ ске уни је (2013). Обја-
ви ла је и ро ман Но-уи (2016).

Ре ља Дра жић (1954, Бо го је во), (де зер ти ра ни) 
фи ло зоф. Пре во ди лац и из да вач, уред ник еди-
ци је „Ној зац“. Пре во ди с не мач ког је зи ка, ма хом 
књи жев ност на ста лу у Ау стри ји. 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 култе-
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 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), All-Over: 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 / 
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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 Avant-Gar des, Neo-Avant-Gar des, 
Post-Avant-Gar des in Yugo sla via 1918–1991 (2003). 
Жи ви у Бе о гра ду.

Се на да За та гић (1985, Зе ни ца, Бо сна и Хер-
це го ви на), ди пло ми ра ла је и ма ги стри ра ла на 
Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Са ра је ву, а 
док то ри ра ла на те ми ме ђу на род них од но са на 
Уни вер зи те ту Сел џук у Тур ској. Ан га жо ва на је као 
пре да вач на Прав ном фа кул те ту МЕФ Уни вер зи-
те та у Ис тан бу лу те Прав ном фа кул те ту Уни вер зи-
те та у Зе ни ци, а ра ди ла је и као ис тра жи вач-кон-
сул тант за ИОМ Бо сна и Хер це го ви на те Ме ђу на-
род ни цен тар за раз вој ми гра ци о них по ли ти ка 
(ICMPD). Пр ву књи гу, збир ку по е зи је Мо сто ви 
обја ви ла је 2004. го ди не, а 2008. збир ку при по ве-
да ка Ка та ри ни но огле да ло. Го ди не 2022. об ја вље на 
је и ње на пр ва ака дем ска мо но гра фи ја За не ма ре-
но пра во – Из гле ди за за шти ту пра ва би ти би ран 
у Бо сни и Хер це го ви ни.

Дар ко Илин (1996, Сме де ре во), за вр шио је срп-
ску књи жев ност и је зик са ком па ра ти сти ком у 
Бе о гра ду, а то ком сту ди ја по ха ђао је упо ред не 
сту ди је сло ве нач ког је зи ка. Тре нут но је сту дент 
ма стер сту ди ја сло ве ни сти ке – смер на у ка о књи-
жев но сти у Но вој Го ри ци. По ља ње го вог ин те ре-
со ва ња су сло ве нач ка и пост ју го сло вен ске књи-
жев но сти, сту ди је му шко сти и са вре ме но би-
блио те кар ство. Ба ви се струч ним и књи жев ним 
пре во ђе њем са сло ве нач ког је зи ка. Са сло ве нач-
ког на срп ски је пре вео мо но гра фи ју Као ло пов 
у но ћи Сла во ја Жи же ка. Об ја вљу је на уч не ра до ве 
у ча со пи си ма и збор ни ци ма.

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), Ли није 
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 „Ђу ра 
Јак шић“, „Бран ко Миљ ко вић“, „Ме ша Се ли мо вић“ 
и „Ми лош Н. Ђу рић“.

Ма ри ја на Је ли сав чић (1992, Пе ру ћац), основ-
не и ма стер ака дем ске 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, где је 2016. го ди не од бра ни ла ма стер 
рад на те му „Еле мен ти хо рор фан та сти ке у ро ма ну 
срп ског пред ро ман ти зма“, за ко ји је од ли ко ва на 
Бран ко вом на гра дом Ма ти це срп ске. До бит ни ца 
је го ди шње на гра де Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду за нај бо љег мла дог ис тра жи ва ча из 
обла сти ху ма ни стич ких на у ка за 2020. го ди ну. У 
при пре ми за штам пу је збир ка крат ких при ча 
При хва ти игру?. Тре нут но је на док тор ским сту-
ди ја ма срп ске књи жев но сти у Но вом Са ду. Са 
Ми ле ном Зо рић тран скри бо ва ла је и при ре ди ла 
ро ман Јо ва на Чо кр ља на Огле да ло до бро де те љи 
и вер но сти или жа ло сна при кљу че ни ја Дра го љу ба 
и Љу би це из 1829. го ди не. Жи ви у Но вом Са ду.

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.

Не ве на Ка ра но вић (1961, Ниш), док тор меди-
цин ских на у ка и спе ци ја ли ста ин тер не ме ди ци не 
с ужом спе ци ја ли за ци јом из кар ди о ло ги је. По вре-
ме но пи ше крат ку про зу. Ра до ви су јој об ја вљи-
ва ни у књи жев ним ча со пи си ма (Срп ски књи жев ни 
лист, Ула зни ца, Ec ker mann, Ко ра ци), до ма ћим и 
ре ги о нал ним збор ни ци ма крат ких фор ми (Вер ти-
ка ле, Ал ма, Фе никс) и на ре ле вант ним књи жев ним 
пор та ли ма. На ре ги о нал ном кон кур су Ула зни ца 
2020. осво ји ла је дру гу на гра ду у ка те го ри ји про-
за. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

Ма ри ја Кр ти нић Вец ков (1986, Сме де рев ска 
Па лан ка), 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 
у Бе о гра ду. Од 2011. ра ди као но ви нар ка у днев-
ном ли сту Да нас. До бит ни ца је На гра де „Vip Ис ко-
рак“ за но ви нар ску из у зет ност и по пу ла ри за ци ју 
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умет нич ке игре у Ср би ји. При че и пе сме об ја вљи-
ва ла је у до ма ћим и ре ги о нал ним ча со пи си ма, 
збор ни ци ма и пор та ли ма. До бит ни ца је На гра де 
„Ла за К. Ла за ре вић“ за нај бо љу нео бја вље ну при-
по вет ку на срп ском је зи ку ко ју до де љу је Кул тур ни 
цен тар Ша бац. Об ја ви ла је збир ку при ча Ма те-
ри це (2022). Ру ко пи сна збир ка по е зи је За зи да на 
на шла се у ужем из бо ру за на гра де за мла де пе-
сни ке „Но ви ца Та дић“ и „Мак Ди здар“.

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); анто-
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 médi éva le (2011). Жи ви у Ни ци.

Га бор Не мет (умет нич ко име Ђерђ Га бри е-
ли; 1956, Бу дим пе шта, Ма ђар ска), про зни пи сац, 
сце на ри ста, уред ник, уни вер зи тет ски пре да вач. 
У Бу дим пе шти 1979. го ди не сти че ди пло му Пе да-
го шког фа кул те та, смер ма ђар ска исто ри ја. Го-
ди не 1983. за вр ша ва жур на ли сти ку и у на ред ном 
пе ри о ду уре ђу је низ ча со пи са и дру гих пу бли ка-
ци ја (Világgazdaság, Magyar Napló и др.), те де лу је 
као пло дан и за па жен ко лум ни ста. Од 1989. до 1998. 
био је члан Удру же ња књи жев ни ка Ма ђар ске. 
Је дан је од осни ва ча удру же ња Szépírók Társasága 
(1998). Од 1994. до 2007. ра ди као уред ник Књи жев-
не ре дак ци је Ма ђар ског ра ди ја. Од 2007. го ди не 

пре да је на Фа кул те ту за по зо ри ште и филм. За 
сво је књи жев но ства ра ла штво до био је сти пен-
ди ју „Жиг монд Мо риц“ (1988), те на гра де „Јо жеф 
Ати ла“ (2004), „Шан дор Ма раи“ (2005), „Ти бор Де ри“ 
(2006), „Ми лан Фишт“ (2017) и др. На пи сао је ви ше 
про зних књи га, из ме ђу оста лих: Angyal és bábu 
(1990), A Sem mi Könyvéből (1992), Ele ven hal (1994), 
A Hu ron tó (1998), A tejszínről (2007), Egy mor mo ta 
nyara (2016), Ez nem mun ka. Mon da tok pénzért (2017).

Че за ре Па ве зе (Ce sa re Pa ve se; 1908, Сан то Сте-
фа но Бел бо – 1950, То ри но, Ита ли ја), је дан је од 
нај ве ћих ита ли јан ских пи са ца и пе сни ка два десе-
тог ве ка. Жи вот је ма хом про вео у То ри ну, где је 
и из вр шио са мо у би ство 1950. У пр вој фа зи свог 
ства ра ла штва пот пу но је по све ћен по е зи ји, а ре-
зул тат тог ра ди кал ног ис ку ства би ће чу ве на збир-
ка Ра ди ти је за мор но (пр во из да ње 1936, дру го и 
ко нач но, 1943). По што ва лац де ла Вол та Вит ме на 
(пр ви се у Ита ли ји њи ме озбиљ но ба ви), ан гли ста 
и пре во ди лац ве ли ких аме рич ких пи са ца свог 
вре ме на, уво ди у ита ли јан ску по е зи ју по себ ну 
вр сту на ра тив не пе сме, та ко зва ну пе сму-при чу, 
ко ја на сто ји да ре ду ку је при су ство лир ског су бјек-
та и у пр ви план из ба ци ли ко ве и то ко ве њи хо вих 
ми сли. Ам би јент је ре а ли стич ки, би ло да је ур бан 
или ру ра лан, пе сник тре ба да при по ве да. Пост-
хум но му из ла зе и Пе сме рав но ду шно сти (1962), 
књи га оку пља тек сто ве ко ји ни су увр шће ни у 
глав но де ло Ра ди ти је за мор но, те рет ке пе сме 
на пи са не че тр де се тих, с пот пу но про ме ње ном 
по е ти ком и те ма ти ком. Ау тор је број них ро ма на, 
од ко јих су мно ги пре ве де ни на срп ски и хр ват ски: 
Тво ји кра је ви, Пла жа, Друг, Пре не го што пе тао 
за пе ва, Ку ћа на бре жуљ ку, Ме ђу уса мље ним же на-
ма, Ле по ле то, Ме сец и кре со ви. Тре ба по ме ну ти 
и днев ник Уме ће жи вље ња, пост хум но об ја вљен 
1952, зна ме нит при мер овог жан ра у ко јем ће за-
пи си ва ти сво је ми сли од 1935. до 1950.

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 
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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.

Вла ди мир Па пић (1998, Но ви Сад), ди пло ми-
рао је и ма сте ри рао на Од се ку за ком па ра тив ну 
књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Но вом Са ду, на кон че га упи су је 
док тор ске ака дем ске сту ди је Је зи ка и књи жев-
но сти при ма тич ном фа кул те ту. До бит ник је На-
гра де „Бо ри во је Ма рин ко вић“ (2018), Бран ко ве 
на гра де Ма ти це срп ске (2022) и До си те је вог злат-
ног пе ра (2022). Пи ше и об ја вљу је струч не и на-
уч не ра до ве, есе је и књи жев ну и по зо ри шну 
кри ти ку.

Ду ња Рац (1980, Трав ник), док то рант ки ња је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду где је за-
вр ши ла основ не и ма стер сту ди је на Ка те дри за 
срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев-
но сти ма. Пи ше есе ји сти ку у књи жев ну кри ти ку, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци. Жи ви и ра ди у Со фи ји.

Ро берт Реј (Ro bert Rea), за ме ник уред ни ка и 
уред ник веб из да ња ча со пи са SwR.

Та тја на Ро сић (1962), док то ри ла је, ма ги стри-
ра ла и ди пло ми ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ре дов на је про фе сор ка 
на Фа кул те ту за ме ди је и ко му ни ка ци је Уни вер-
зи те та Син ги ду нум у Бе о гра ду, где пре да је пред-
ме те из обла сти сту ди ја кул ту ре, ро да, књи жев но-
сти и ме ди ја. На уч на је са рад ни ца на Ин сти ту ту 
за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду и го сту ју ћа 
про фе сор ка на док тор ском про гра му Фи ло ло-
шко-умет нич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Кра-
гу јев цу. То ком ака дем ске 2016–17. го ди не би ла је 
го сту ју ћа про фе сор ка на од се ку за сла ви сти ку 
Уни вер зи те та Ми чи ген, САД. Књи жев на је те о ре-
ти чар ка и кри ти чар ка, као и ау тор ка број них на ци-
о нал них, ре ги о нал них и ме ђу на род них про је ка та 
из обла сти род не, кул тур не и ме диј ске по ли ти ке. 

Би ла је уред ни ца ре ги о нал ног ча со пи са за кул-
ту ру Са ра јев ске све ске, Bel gra de Jo ur nal of Me dia 
and Com mu ni ca ti ons, ФМК и ча со пи са Жен ске сту-
ди је Цен тра за жен ске сту ди је у Бе о гра ду. Тре нут-
но се ба ви сту ди ја ма кул ту ре от по ра у све ту гло-
бал них ме ди ја као и кри тич ким сту ди ја ма ро да, 
ма ску ли ни те та и жен ског ау тор ства у кон тек сту 
тран зи ци о не пост ју го сло вен ске и бал кан ске кул-
ту ре се ћа ња. Ау тор ка је и уред ни ца сле де ћих 
књи га: Re pre sen ta tion of Gen der Mi no rity Gro ups 
in Me dia: Ser bia, Mon te ne gro, Ma ce do nia (ур., 2015) 
(Ан ти)уто пи је те ла: ре пре зен та ци ја ма ску ли ни-
те та у са вре ме ној срп ској про зи (2014), Мит о 
са вр ше ној би о гра фи ји: Да ни ло Киш и фи гу ра пи сца 
у срп ској кул ту ри (2008), The ory and Po li tics of Gen-
der: the Re pre sen ta tion of Gen der Iden ti ti es in Li te ra-
tu res and Cul tu res of Bal kans and So ut he a stern Eu ro-
pe (2008), Про из вољ ност днев ни ка (1994). Жи ви у 
Бе о гра ду.

Бо јан Са вић Осто јић (1983, Бе о град), ди пло-
ми рао је фран цу ски је зик и књи жев ност на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ма стер сту ди је из 
ком па ра тив не књи жев но сти за вр шио је у Ни ци. 
Са ра ђу је са из да вач ким ку ћа ма као сло бод ни пре-
во ди лац. Ау тор је број них те ма та о фран цу ској 
књи жев но сти XX ве ка, за сту пље них у књи жев ној 
пе ри о ди ци (Фи лип Жа ко те, Жак Ди пен, Оу Ли По, 
Ре мон Ру сел, Ан то нен Ар то). Је дан је од уред ни ка 
књи жев ног ча со пи са Агон. Ау тор књи га по е зи је: 
Ства ра ње исти не (2003), Тро пу ће (2010), Сте рео-
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), Ни шта ни је ни чи је (2020) 
и Вар ва рин у Евро пи – швај цар ска све ска (2022). 
Жи ви у Бе о гра 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).
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Ми ли ца Со фин кић (1995, Го спо ђин ци), ди пло-
ми ра ла је срп ску књи жев ност и је зик на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 
где је и ма сте ри ра ла, од бра нив ши рад Пи са ње и 
чи та ње дру го сти у Књи зи о Не мач кој и Ем ба хада-
ма Ми ло ша Цр њан ског. Овај рад ка сни је је об ја-
вљен у еди ци ји Пр ва књи га Ма ти це срп ске под 
на сло вом Цр њан ски – на ме ђи вла сти тог и стра-
ног (2021). Тре нут но по ха ђа док тор ске сту ди је на 
ма тич ном фа кул те ту, где је ан га жо ва на као де-
мон стра тор ка у на ста ви на Од се ку за срп ску књи-
жев ност. Хо но рар на је са рад ни ца у Кул тур ном 
цен тру Но вог Са да. Ба ви се те о ри јом и ме то до ло-
ги јом про у ча ва ња књи жев но сти, као и књи жев-
но шћу ХХ и XXI ве ка. Пи ше и об ја вљу је на уч не 
ра до ве, кри ти ку, есе је. Жи ви у Но вом Са 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 уређу-
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).

Ива на З. Та на си је вић (1987, Кра гу је вац), за-
вр ши ла је основ не и ма стер сту ди је на Ка те дри 
за Срп ски је зик и књи жев ност Фи ло ло шко-умет-

нич ког фа кул те та у Кра гу јев цу. Пи ше и об ја вљу-
је књи жев ну кри ти ку, есе је, сту ди је, ре цен зи је. 
По ља ин те ре со ва ња: срп ска књи жев ност мо дер-
ни зма и пост мо дер ни зма, са вре ме не књи жев не 
те о ри је, књи жев на кри ти ка.

Ср ђан В. Те шин (1971, Мо крин), књи жев ник 
и но ви нар. Сту ди рао је фи ло зо фи ју и ко му ни ко-
ло ги ју у Бе о гра ду, а ди пло ми рао на по е ти ци 
крат ке при че. Об ја вио је сле де ће књи ге: Co a ted 
brain/По хо ва ни мо зак (дра ма, 1996), Све то Трој-
ство Ge or gi ja Ze cow skog (по е зи ја, 1997), Сја јан 
на слов за пан то ми му (при че, 1997), Ан то ло ги ја 
нај бо љих на сло ва (ро ман, 2000), Ка зи мир и дру ги 
на сло ви (ро ман, 2003), Кроз пу сти њу и пра ши ну 
(ро ман, 2005), Ку ва ро ве кле тве и дру ге га до сти 
(ро ман, 2006), Ал тер на тив ни во дич кроз Ва ви лон 
(иза бра не ко лум не, 2008), Ис под цр те (при че, 2010), 
При че с Мар са (при че, 2015), Го ри го ри го ри (ро ман, 
2017), Мо је (ро ман, 2019), Лу ка ка же (књи га за де цу, 
2020) и Мо крин ске хро ни ке (про за, 2021). При ре-
дио је не ко ли ко ан то ло ги ја, па но ра ма и из бо ра 
крат ких при ча. Књи ге су му пре во ђе не на сло ве-
нач ки, ма ке дон ски и не мач ки је зик. До бит ник је 
књи жев не сти пен ди је „Бо ри слав Пе кић“, На гра де 
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не за књи гу го ди-
не, као и На гра де гра да Ни ша за књи жев ност за 
де цу и мла де „Ма ле ни цвет“. За сту пљен је у дома-
ћим и ино стра ним ан то ло ги ја ма и из бо ри ма из 
срп ске са вре ме не књи жев но сти. Про за му је пре-
во ђе на на фран цу ски, ен гле ски, не мач ки, пољ ски, 
че шки, ма ке дон ски, ма ђар ски, ал бан ски и сло-
ве нач ки је зик. Члан је Срп ског ПЕН цен тра. Жи ви 
у Ки кин ди.

Ма ша То ма но вић (1995, Бе о град), за вр ши ла 
је основ не и ма стер сту ди је Оп ште књи жев но сти 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ра ди ла је 
као уред ни ца у из да вач кој ку ћи Дар ма Бо окс. Обја-
вљи ва ла је пе сме у ча со пи су за књи жев ност Чо-
вјек-ча со пис. Ба ви се уред ни штвом и књи жев ном 
кри ти ком.

Акош Фо дор (Ákos Fo dor; 1945, Бу дим пе шта – 
2015, Бу дим пе шта), ма ђар ски пе сник и пре во ди-
лац, је дан од нај по зна ти јих мај сто ра ма ђар ског 
ха и куа. За вр шио је кон зер ва то ри јум и 1968. ди-
пло ми рао на Бу дим пе штан ској му зич кој ака де ми-
ји. Ра дио је два де сет и две го ди не у бу дим пе штан-
ској му зич кој из да вач кој ку ћи (Edi tio Mu si ca) као 
му зич ки уред ник. Пре во дио је пе сме и дра ме на 
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ма ђар ски је зик, ау тор је ли бре та за пе де се так му-
зич ко-сцен ских де ла (мју зи кли, опе ре, опе ре те). 
Као уред ник пот пи су је мно ге му зи ко ло шке пу-
бли ка ци је, нпр. Scho la can to rum (сред њо ве ков на 
во кал на де ла), Хајдн: Die si e ben Wor te (ора то ри-
јум), осам Хајд но вих сим фо ни ја, ви ше Ви вал ди-
је вих кон це ра та. Пр ву књи гу пе са ма об ја вио је 
1978. под на сло вом Kettőspont (Дво тач ка); у на-
ред ним де це ни ја ма об ја вљу је два де сет че ти ри 
књи ге пе са ма и пре во да. У то ку је об ја вљи ва ње 
ње го ве пе снич ке за о став шти не.

Пе тер Ханд ке (1942, Гри фен, Ау стри ја), је дан 
је од нај зна чај ни јих пи са ца не мач ког је зи ка и са-
вре ме не свет ске књи жев но сти. Пи сац сто ти нак 
књи га, ро ма на, при по ве сти, дра ма, по е зи је, есе-
ја и филм ских сце на ри ја; ау тор ви ше фил мо ва, и 
ко а у тор и са рад ник у мно гим фил мо ви ма Ви ма 
Вен дер са; ли ков ни илу стра тор сво јих тек сто ва. 
До бит ник ни за на гра да: Бих не ро ве, Каф ки не, Ши-
ле ро ве, Иб зе но ве, Не стро је ве, На гра де „То мас 
Ман“, На гра де „Ми ло ван Ви да ко вић“ и дру гих. 
Но бе ло ва на гра да за књи жев ност до де ље на му 
је 2019. „због ути цај ног ра да ко ји са лин гви стич-
ком ге ни јал но шћу ис тра жу је пе ри фе ри ју и по себ-
ност људ ског по сто ја ња.“ Ханд ке ов пр ви ро ман 
Стр шље но ви и пр ва дра ма Псо ва ње пу бли ке обја-
вље ни су 1966. Исте го ди не се на са стан ку Гру пе 
47 у Прин сто ну у САД дис тан ци рао од „опи си-
вач ке“ књи жев но сти но вог ре а ли зма и утвр дио 
по зи ци ју сво је књи жев но сти као усме ре ност на 

је зик и на од нос је зи ка и све та. Мо тив угро же ног 
су бјек та у про бле ма тич ној ко му ни ка ци ји са спо-
ља шњим све том ка рак те ри сти чан је за ра на Ханд-
ке о ва оства ре ња, као што су ро ма ни Гол ма нов 
страх од пе на ла (1970), Без жељ на не сре ћа (1972), 
Крат ко пи смо за ду го ра ста ја ње (1972) и Ле во ру ка 
же на (1976), по том про сла вље ни драм ски ко мад 
Ка спар (1968) или збир ка по е зи је Уну тра шњи 
свет спо ља шњег све та уну тра шњег све та (1969). 
Књи га Спо ри по вра так ку ћи (1979) пред ста вља 
пре крет ни цу у Ханд ке о вој књи жев но сти и окре-
та ње при ро ди и ма те ри јал но сти све та, где су филм 
и сли кар ство из во ри књи жев не ин спи ра ци је. 
Исто вре ме но је у Ханд ке о вим оства ре њи ма при-
сут но не пре кид но тра га ње за сми слом по сто ја ња. 
Оту да су лу та ње и ми гра ци ја при мар ни мо дус 
ак тив но сти и ак ти ви зма, а пут је ме сто за тзв. „еп-
ски ко рак“, ко ји ни је по себ но ве зан за од ре ђе ни 
жа нр. Ње го вом де лу је отад свој ствен сна жан аван-
ту ри стич ки дух, али и но стал ги ја, ко ји су уоч љи ви 
у при по ве сти ма као што су По у ка пла ни не Sa int 
Vic to i re (1980), По на вља ње (1986), Још је дан пут за 
Ту ки ди да (1990), Зим ско пу то ва ње до ре ка Ду на ва, 
Са ве, Дри не и Мо ра ве или Прав да за Ср би ју (1996), 
Мо рав ска ноћ (2008) и Ве ли ки Пад (2011) или у дра-
ма ма Во жња чу ном или ко мад за филм о ра ту (1999) 
и Ле пи да ни у Аран ху е зу (2012). Пе тер Ханд ке је 
од у век мно го вре ме на про во дио из ван Ау стри је 
и на пу то ва њи ма, а од 1990. пре те жно жи ви и ра ди 
у Фран цу ској.


