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Де јан Алек сић (1972, Бад Оај нха у зен, Не мач-
ка), об ја вио је књи ге пе са ма Пот пу ни го вор (1995), 
До ка зи ва ње сен ке (1996), Сваг да шњи час (2000), 
Соб на ми то ло ги ја (2003), По сле (2005), До вољ но 
(2008), Је ди но ве тар (2011), Би ти (2013), У до бар 
час (2016), Рад но вре ме ра ја (2018), До кле тра ју 
све то ви (иза бра не пе сме, 2020) и Ура ди сам 
(2021), као и ро ман Пе тља (2021). До бит ник је 
„Бран ко ве на гра де”, На гра де „Ма ти ћев шал”, 
„Про све ти не на гра де”, на гра да „Бран ко Миљ ко-
вић”, ,,Бран ко Ћо пић”, „Ме ша Се ли мо вић“, „Зма-
је ве на гра де“, „Ми ро слав Ан тић“, „Вас ко По па“, 
„Вла дан Де сни ца“, и др. Ау тор је и два де се так 
књи га на ме ње них де ци, за ко је је до био број на 
књи жев на при зна ња, ме ђу ко ји ма и На гра ду „По-
ли ти ки ног за бав ни ка”, два пу та На гра ду „Не вен”, 
На гра ду Зма је вих деч јих ига ра, На гра ду „Ду шан 
Ра до вић“... Ау тор је и не ко ли ко по зо ри шних тек-
сто ва за де цу. За сту пљен је у број ним ан то ло ги-
ја ма, а пе сме су му пре во ђе не на ен гле ски, грч ки, 
нор ве шки, бу гар ски, фран цу ски, сло ве нач ки, 
пољ ски и ма ке дон ски је зик. До бит ник је сти пен-
ди је из Фон да „Бо ри слав Пе кић“ за 2010. го ди ну. 
Жи ви у Кра ље ву и ра ди на ме сту уред ни ка за 
по е зи ју у ча со пи су По ве ља.

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

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.

Ма ри ја Бер гам Пе ли ка ни (1981, Бар), док то-
ри ра ла је Те о ри ју и прак су пре во ђе ња на Уни вер-
зи те ту у Ба ри ју, при Од се ку за ан гло гер ман ске и 
ис точ но е вроп ске сту ди је, на Фа кул те ту стра них 
је зи ка и књи жев но сти. На пи са ла је ди сер та ци ју 
под на зи вом Ита ли јан ски пре вод Оме ро са Де ре
ка Вол ко та: Ана ли за пре во да као при ступ књи
жев ном тек сту. По ред пре во да Де ре ка Вол ко та, 
Лор не Гу ди сон и Чар лса Си ми ћа, об ја ви ла је кри-
тич ке есе је на ита ли јан ском и ен гле ском је зи ку 
о Вол ко ту. Жи ви у Ци ри ху.

Ари ја на Бо жо вић (Бе о град), ди пло ми ра ла 
је на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло ло шког фа кул те-
та у Бе о гра ду. Об ја ви ла је пре во де про зе Фор да 
Ме док са Фор да, Гре ја ма Гри на, Ели ја Ви зе ла, Џ. М. 
Ку ци ја, Пе не ло пи Фиц џе ралд, Џо на Бан ви ла, 
Џе нет Вин тер сон, Ија на Ма кју а на, за тим пре во де 
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по е зи је Ви ли ја ма Кар ло са Ви ли јам са, В. Х. Оде на, 
Адри јен Рич, В. Г. Зе бал да и Те да Хју за. До би ла је 
на гра ду „Ми лош Н. Ђу рић“ 2003. за пре вод ро-
ма на Ија на Ма кју а на Ис ку пље ње и на гра ду „Ми-
хај ло Ђор ђе вић“ 2007. за пре вод Ма кју е но вог 
ро ма на Су бо та. Жи ви у Бе о гра ду.

Бо јан Ва сић (1985, Ба нат ско Но во Се ло), обја-
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), Брид (иза бра-
не пе сме, 2021) и Уда ља ва ње (2022), као и ро ман 
Вла сте лин ства (2022). До бит ник је на гра да „Мати-
ћев шал“, „Мла ди Дис“, „Ми ро слав Ан тић“, „Вас ко 
По па“. Жи ви у Пан че ву.

Џи ли јан Вајт (Gil lian Whi te), књи жев на те о-
ре ти чар ка за по сле на на Уни вер зи те ту у Ми чи ге-
ну. Ба ви се про у ча ва њем ен гле ске и аме рич ке 
по е зи је. Ау тор ка је сту ди је Lyric Sha me: The “Lyric” 
Su bject of Con tem po rary Ame ri can Po e try. Об ја вљу је 
у пе ри о ди ци.

Ду шан Веј но вић (1981, Сом бор), ау тор је збир-
ке пе са ма По себ не по тре бе (2013), ро ма на Ја ко и 
ни ко ме (2014), те про зних зби р ки Твр до гла ве бе
ли не (2011, На гра да „Ђу ра Ђу ка нов“) и Боч не гра не 
ево лу ци је (2017). За пре вод ро ма на Амај ли ја Ро бер-
та Бо ла ња (2015) до био је На гра ду „Ра до је Та тић“.

Див на Вук са но вић (1965, Бе о град), ди пло ми-
ра ла је на Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о-
гра ду (1988) и Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 
(1992); ма ги стри ра ла је из обла сти те а тро ло ги је 
(1993), а док то ри ра ла из до ме на са вре ме не фи ло-
зо фи је и есте ти ке (1998). Пи ше тек сто ве из обла-
сти са вре ме не фи ло зо фи је и есте ти ке, по е зи ју, 
по ет ску про зу и есе је. Пред сед ни ца је Есте тич ког 
дру штва Ср би је и Удру же ња гра ђа на за умет ност, 
кул ту ру, ме ди је и дру штве на пи та ња „Млад гра-
шак“ из Бе о гра да. Ре дов на је про фе сор ка Фа кул-
те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду. Књи ге пе-
са ма: Ма до на ду гог вра та (1992), Гла ва хар фе (ко-
а у тор Д. Ј. Да ни лов, 1998), Аван ту ре са ства ри ма 
(2003). Књи ге про зе: Опа жач, опа же на (1997), Па
то ло шке при че (1999), Окулт но кр ва ре ње (2007), 
Ме мо (2016) и Де вој ка са шта пом (2020). Књи ге за 
де цу: Жи вот с тро ло ви ма I (1998), Жи вот с тро
ло ви ма I и II (2002), Шти паљ ка у ху ла хоп ка ма (2004), 
Ле зи ми на ле ђа, тро ле! (2006) и Ве тар са зве зда не 
пла ни не (2019). Сту ди је: Ба рок ни дух у са вре ме ној 

фи ло зо фи ји: Бе ња ми н–А дор но –Блох (2001), Аест
хе ти ца Ми ни ма (2004), Фи ло зо фи ја ме ди ја – онто
ло ги ја, есте ти ка, кри ти ка (2007), Фи ло зо фи ја 
ме ди ја – он то ло ги ја, есте ти ка, кри ти ка, том 2 
(2011), Фи ло зо фи ја ме ди ја – он то ло ги ја, есте ти ка, 
кри ти ка, том 3 (2017). Жи ви у Бе о гра 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 
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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.

Џо Гил (Jo Gill), књи жев на те о ре ти чар ка, за по-
сле на на Уни вер зи те ту у Ег зе те ру. Ба ви се ис тра-
жи ва њем по е зи је 20. ве ка с на гла ском на ис по вед-
ну по е зи ју. Уре ди ла је The Cam brid ge Com pa nion 
to Sylvia Plath (2006) и Mo dern Con fes si o nal Wri ting: 
New Cri ti cal Es says (2006). Ау тор ка је сту ди је An ne 
Sex ton’s Con fes si o nal Po e tics (2007). Об ја ви ла је број-
не члан ке о по е зи ји у пе ри о ди ци.

Да ри на Гла дун је укра јин ска пе сни ки ња, пер-
фор мер ка, пре во ди те љи ца, ба ви се про у ча ва њем 
књи жев но сти. Ма ги стри ра ла је на Фи ло ло шком 
ин сти ту ту На ци о нал ног уни вер зи те та „Та рас Шев-
чен ко“ у Ки је ву. Од 2014. ра ди у сфе ри ко ор ди на-
ци је кул тур них до га ђа ја. Ње ни ра до ви об ја вље ни 
су у број ним ча со пи си ма и ал ма на си ма. Ау тор ка 
је пет збир ки по е зи је. До бит ни ца ви ше књи жев них 
на гра да. Ње на де ла су пре ве де на на ен гле ски, 
пољ ски, бен гал ски, бе ло ру ски, гру зиј ски, хе бреј-
ски, ру ски и фран цу ски је зик. 

Дар ко Да ни чић (1961, Љиг), об ја вио је књи ге 
пе са ма Via mi li ta ris (1999), Цр но ма сти ло си пе 
(2000), Два на ест све ћа (2007), С дру ге стра не ти
ши не (2013), Цар ски ча со ви (2018) и Окрет ни ца 
(2022), као и књи гу пу то пи са Но стал ги ја за бес
кра јем, Аго ра (2020). Ау тор је при ка за и кри ти ка 
у књи жев ним ча со пи си ма. Члан је Срп ског књи-
жев ног дру штва. Жи ви у Ла за рев цу.

Ја сна Ди ми три је вић (1979, Не го тин), пи ше 
крат ку про зу и ре цен зи је. По не што од то га об ја-
вљу је у ре ги о нал ним ча со пи си ма и збор ни ци ма. 
Ау тор ка је збир ке при ча Пре по зна ва ња (2015) и 
Фи бо на чи јев низ (2019). Ра ди у књи жа ри.

Во ки Ер цег (1986, Ба ња Лу ка), ди пло ми рао је 
на Ака де ми ји умјет но сти у Ба њој Лу ци до ку мен-
тар ним фил мом Бож ји љу ди. На пи сао је ви ше сце-
на ри ја, ре жи рао фил мо ве: Рад у на ста ја њу и 
При ча у три сли ке. Ау тор је збир ке при по ве да ка 
Сен ка (2011). За сту пљен у ви ше збор ни ка и ан то-
ло ги ја, са ра ђу је са књи жев ним ча со пи си ма из 
ре ги о на; пре во ди са ен гле ског.

Је ле на Ла ла то вић (1994, Бе о град) је књи-
жев на кри ти чар ка и ак ти вист ки ња. Основ не и 

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

Ве сна Ла ти но вић, га ле ри ста, ме на џер ка 
умет но сти, из да вач. Ди пло ми ра ла на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду, Од сек за ен гле ски 
је зик и књи жев ност. Ма сте ри ра ла Ме наџ мент у 
кул ту ри и кул тур не по ли ти ке на UNE SCO ка те дри 
Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду. Вла сни ца и 
ди рек тор ка Га ле ри је „Бел aрт“ у Но вом Са ду, осни-
вач и ди рек тор ка Фе сти ва ла са вре ме не умет но сти 
Ду нав ски ди ја ло зи. Во ди ла је ви ше умет нич ких 
про је ка та у Но вом Са ду. Би ла је члан апли ка цио-
ног ти ма Но ви Сад Европ ска пре сто ни ца кул ту ре 
2021. Ор га ни зо ва ла је број не из ло жбе срп ских 
умет ни ка у ино стран ству, је дан је од осни ва ча на-
гра де за ли ков ну умет но сти „Са ва Шу ма но вић” и 
осни вач на гра де за ли ков ну кри ти ку „Вер ти ка ла”. 
Жи ви и ра ди у Но вом Са ду.

Амар Ли чи на (2001, Но ви Па зар), сту ди ра књи-
жев ност и је зик на Др жав ном уни вер зи те ту у Но-
вом Па за ру. Пи ше по е зи ју и про зу. Об ја вљи вао је 
у до ма ћим и ре ги о нал ним ча со пи си ма, пор та ли ма 
и збор ни ци ма. У из да њу СКЦ Кра гу је вац, у еди ци-
ји Пр ве нац је об ја вио збир ку по е зи је Ме ра ства ри. 
Уре ђу је блог за по е зи ју Ли бе ла. Че ти ри го ди не је 
члан шко ле кре а тив ног пи са ња Ене са Ха ли ло ви ћа 
и по ла зник ра ди о ни ца Звон ка Ка ра но ви ћа. Жи ви 
у Но вом Па за ру.

Да ја на Ми ло ва нов (1993), тре нут но по ха ђа 
док тор ске сту ди је на Од се ку за ком па ра тив ну књи-
жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. 
Жи ви у Бе че ју.

Ви о ле та Ми тро вић (1989, Но ви Сад), основ-
не и ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши-
ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Обја-
ви ла је књи гу иза бра них књи жев них кри ти ка и 
есе ја Хер ме не у тич ка при ста ни шта (2018).
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Ка те ри на Ми ха љи ци на је укра јин ска спи-
са те љи ца, пре во ди те љи ца, уред ни ца, ко лум ни-
ста, чла ни ца Укра јин ског ПЕН-цен тра и не вла ди-
не ор га ни за ци је Њу јор шки књи жев ни фе сти вал 
(До њец ка област, Укра ји на), во лон тер ка. На гра-
ђи ва на ау тор ка ви ше од два де сет књи га за де цу и 
не ко ли ко пе снич ких збир ки. Ње не пе сме су пре-
во ђе не на пољ ски, бе ло ру ски, јер мен ски, швед-
ски, не мач ки, ен гле ски, ли тав ски и дру ге је зи ке. 
Пре во ди ла је де ла Џ. Р. Р. Тол ки на, Оска ра Вајл да, 
Ер не ста Хе мин гве ја, Хен ри ја Мар ша, Џу дит Кер 
и др. Жи ви у Ла во ву са сво јим брач ним парт не ром, 
тро је де це и два удо мље на пса.

Ле сик Па на сјук је укра јин ски пе сник, пре во-
ди лац, умет ник и ди зај нер. Ау тор је три пе снич ке 
збир ке. Ње го ве пе сме пре во ђе не су на два де се-
так је зи ка, као по себ на из да ња об ја вље не су у 
пре во ду на ру ски и ру мун ски. Пре во ди лац и ко-
пре во ди лац пе снич ких збир ки Ваљ жи не Морт, 
Дми три ја Ку зми на, Ар тјо ма Вјер љеа, Сјар ге ја При-
луц ког, три ју ан то ло ги ја бе ло ру ске књи жев но сти 
и ли бре та Па три ка Ха на „ЛИМБ“ Ко а у тор жан ра 
„Бу бе пе снич ке“, пе са ма од три сти ха што се са-
сто је од шест сло го ва (2-2-2). Ви ше пу та је на гра-
ђи ван на број ним књи жев ним кон кур си ма, до бит-
ник је књи жев них на гра да, уче сник умет нич ких 
ре зи ден ци ја у Укра ји ни, Пољ ској и Ле то ни ји.

Са ша Ра дој чић (1963, Сом бор), ди пло ми рао 
је фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском, ма ги стри рао на 
Фи ло ло шком фа кул те ту, а док то ри рао је на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре да је на Фа-
кул те ту ли ков них умет но сти у Бе о гра ду. Пи ше 
по е зи ју, кри ти ку, есе је и пре во ди са не мач ког. 
Књи ге пе са ма: Уза луд сно ви (1985), Ка мер на му зи
ка (1991), Аме ри ка и дру ге пе сме (1994), Еле ги је, нок
тур не, ети де (2001), Че ти ри го ди шња до ба (2004), 
Цyбер зен (2013), Ду ге и крат ке пе сме (2015) и То 
мо ра да сам та ко ђе ја (2020). Књи ге кри ти ка, есе ја 
и сту ди ја: Про вид ни ан ђе ли (2003), По е зи ја, вре ме 
бу ду ће (2003), Ни шта и прах – ан тро по ло шки 
пе си ми зам Сте ри ји ног Да вор ја (2006), Ста па ње 
хо ри зо на та – пе сни штво и ин тер пре та ци ја пе
сни штва у фи ло зоф ској хер ме не у ти ци (2010), 
Ра зу ме ва ње и зби ва ње – основ ни чи ни о ци хер ме не
у тич ког ис ку ства (2011), Увод у фи ло зо фи ју умет
но сти (2014), Реч по сле (2015), Јед на пе сма – хер ме
не у тич ки из гре ди (2016), Сли ке и ре че ни це (2017), 
Огле да ло на пи ја ци Бај ло ни : огле ди о срп ском нео
ве ри зму (2019) и Умет ност и ствар ност (2021). 

За по е зи ју је до био на гра де „Бран ко Ћо пић“, „Ђура 
Јак шић“ и „Лен кин пр стен“; за књи жев ну кри ти ку 
На гра ду „Ми лан Бог да но вић“; за це ло куп но пе-
снич ко де ло Ди со ву на гра ду и Зма је ву на гра ду. 
Жи ви у Сом бо ру.

Ен Сек стон (An ne Sex ton; 1928–1974), аме рич ка 
пе сни ки ња, ро ђе на као Ен Греј Хар ви (An ne Grey 
Har vey) у Њу то ну, Ма са чу сетс. На кон уда је у де-
вет на е стој го ди ни пре у зе ла је пре зи ме Сек стон. 
Пе сме је по че ла да пи ше по ло ви ном пе де се тих 
го ди на, на кон пост по ро ђај них нер вних сло мо ва 
и ди јаг но зе мен тал не бо ле сти. Пре сти ца ња књи-
жев них при зна ња ра ди ла је у Бо сто ну и око ли ни 
као мо дел и про да ва чи ца. Од по чет ка ше зде се тих 
го ди на па све до кра ја жи во та ње на књи жев на 
сла ва је про гре сив но ра сла. Че сто се свр ста ва у 
кон фе си о нал ну по е зи ју чи ји су нај зна чај ни ји пред-
став ни ци Ро берт Ло у ел, Џон Бе ри мен и Сил ви ја 
Плат. У пе ри о ду од 1960. до 1978. об ја вље но је 
де сет књи га по е зи је Ен Сек стон, од че га три пост-
хум но. До бит ни ца је Пу ли це ро ве на гра де за по-
е зи ју 1967. го ди не. Из вр ши ла је са мо у би ство тро-
ва њем из дув ним га со ви ма ау то мо би ла, 4. ок то бра 
1974. го ди не, у Ве сто ну, Ма са чу сетс.

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 
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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).

Го ран Стан ко вић (1958, Ниш), пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је и ба ви се при ре ђи вач ким ра дом. Обја-
вио је књи ге пе са ма: Лик и по за ди на (1984), Квант
на ме ха ни ка (1987), Cyber punk (1991), Прет ход на 
књи га (1996), Ter ra In cog ni ta (1997), Че ти ри до ба 
(1999), Ли та ни је (2008), Би ће ско ро про паст све та 
(иза бра не пе сме, 2012) и Лик ства ри ко је до ла зе 
(2016); књи ге про зе: Хро ни ке о Хлој геу (ко а у тор, 
1991) и Ter ra Mar gi na lis (ко а у тор, 1997); ро ман: У 
тра га њу за злат ном ли пом (2000). Од 1989. до 1999. 
го ди не ра дио је као глав ни и од го вор ни уред ник 
књи жев ног ча со пи са Гра ди на и уред ник из да ња 
у исто и ме ној из да вач кој ку ћи. Од 1999. до 2002. 
био је ди рек тор Ни шког кул тур ног цен тра. Од 
2002. је уред ник и глав ни уред ник у ис тој уста-
но ви кул ту ре. До бит ник је Про све ти не на гра де, 
На гра де „Бран ко Миљ ко вић“ и Пе ча та ва ро ши 
Срем ско кар ло вач ке. Жи ви у Ни шу.

Сла ђа на Ста мен ко вић (1991, Ле ско вац) аси-
стент је на Од се ку за ен гле ски је зик и књи жев ност 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ди пло-
му основ них и ма стер сту ди ја сте кла је та ко ђе на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту, где је и на ста ви ла са док-
тор ским сту ди ја ма у окви ру ко јих се ба ви са вре-

ме ном аме рич ком књи жев но шћу, пост мо дер ни-
змом и ме диј ским сту ди ја ма. Члан је Удру же ња 
за ан гло-аме рич ке сту ди је (Ser bian As so ci a tion for 
An glo-Ame ri can Stu di es). Би ла је са рад ник пор та-
ла Кул ти ви ши се, где је об ја вљи ва ла тек сто ве о 
кла сич ној и по пу лар ној кул ту ри. Жи ви и ра ди у 
Но вом Са ду.

Ала Та та рен ко (1962, Мо ги лив-По диљ скиј, 
Укра ји на), сла ви ста, пи ше есе је, пре во ди, ба ви се 
исто ри јом срп ске (и дру гих сло вен ских) књи жев-
но сти, књи жев ном кри ти ком и пи та њи ма срп-
ско-укра јин ских кул тур них ве за. Ра ди као про фе-
сор на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у 
Ла во ву у Укра ји ни, где пре да је срп ску књи жев-
ност и је зик. Пре ве ла је не ко ли ко укра јин ских 
пи са ца на срп ски је зик, а на укра јин ски де ла мно-
гих по зна тих срп ских пи са ца (Д. Киш, И. Ан дрић, 
М. Па вић, М. Цр њан ски, Б. Пе кић, Д. Ал ба ха ри, С. 
Ба са ра, Г. Пе тро вић, М. Са вић и др.). Об ја вље не 
књи ге: У за ча ра ном тро у глу – Цр њан ски, Киш, Пе
кић (2008), Ме сто су сре та – огле ди о срп ској пр о зи 
(2008), По е ти ка фор ме у про зи срп ског пост мо дер
ни зма (2013), Из чи ста не ми ра – чи та ња (2013), 
У кру гу Днев ни ка о Чар но је ви ћу (2018). Жи ви у 
Ла во ву.

Ро дол фо Фо гвил (Ro dol fo En ri que Fog will; 1941, 
Кил мес, Ар ген ти на – 2010, Бу е нос Ај рес, Ар генти-
на), ар ген тин ски пи сац и со ци о лог. Пр ву збир ку 
пе са ма Ефе кат ствар но сти об ја вио је 1979, да 
би на ред не го ди не об ја вио и пр ву про зну књи гу. 
Ши рој јав но сти по стао је по знат по на гра ђе ној 
при по ве ци „Пан кер ка“ об ја вље ној у исто и ме ној 
збир ци (1982), а ро ма ном Оклоп ни ци (1983) у до-
мо ви ни је сте као култ ни ста тус. Ау тор је два на ест 
ро ма на, осам збир ки при ча, шест по ет ских збир ки 
и че ти ри књи ге ра зно род них тек сто ва у оп се гу од 
ре пор та жа, есе ја и хро ни ка, пре ко кри ти ка и ко-
лум ни, до бе ле жа ка о сно ви ма, ин тер вјуа и дру гог.


