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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 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 Алба-
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.

Ален Бр лек (1988, За греб), ау тор је збир ки пе-
са ма Ме так мор фо зе (2015), об ја вље не на те ме љу 

осво је не На гра де „На врх је зи ка“ 2014. го ди не, 
Пра ти ши на (2017) и Санг (2019). Члан је Хр ват ског 
дру штва пи са ца, европ ске плат фор ме за пе сни-
штво Вер со по лис и део му зич ко-по ет ског про јек-
та За рон.

Јо сиф Алек сан дро вич Брод ски (Иó сиф Алек
сá ндро вич Брó дский; 1940, Ле њин град, СССР – 
1996, Њу јорк, САД), ру ски пе сник и есе ји ста је вреј-
ског по ре кла, до бит ник Но бе ло ве на гра де за књи-
жев ност 1987. го ди не. Ро ђен је у је вреј ској по ро-
ди ци у Ле њин гра ду (да на шњи Санкт Пе тер бург) 
као син фо то гра фа у со вјет ској мор на ри ци. У пет-
на е стој го ди ни на пу стио је шко лу и по ку шао да 
се упи ше у под мор нич ку шко лу, али без успе ха. 
На кон од лу ке да по ста не ле кар ра дио је раз не 
по сло ве у бол ни ца ма. По ред то га ра дио је на свом 
обра зо ва њу. На у чио је ен гле ски и пољ ски је зик 
(ка ко би мо гао да пре во ди по е ме Че сла ва Ми-
ло ша, ко ји је био ње гов при ја тељ). Про у ча вао је 
кла сич ну фи ло зо фи ју, ре ли ги ју, ен гле ску и аме-
рич ку по е зи ју. По чео је да пи ше 1956. го ди не. На 
ње го ву по е зи ју ути ца ла је Ана Ах ма то ва. У Со вјет-
ској Ру си ји ње го ва де ла ни су об ја вље на, док је 
у САД об ја вио Пе сме и по е ме (1965), Се ћа ња на Т. С. 
Ели о та (1967) и збир ку по е зи је Ста ни ца у пу сти
њи (1970). Го ди не 1963. оп ту жен је за „дру штве ни 
па ра зи ти зам“ и осу ђен на при сил ни рад у обла-
сти Ар хан гел ска. Ка зна му је сма ње на на кон про-
те ста еми нент них со вјет ских и европ ских књи-
жев ни ка као што су Јев ге ниј Јев ту шен ко и Жан 
Пол Сар тр. Го ди не 1972. био је при ну ђен да на-
пу сти СССР. На ста њу је се у САД где као аме рич ки 
др жа вља нин пре да је исто ри ју ру ске и ен гле ске 
књи жев но сти на ко ле џу у Ма унт Хо ли о ку. У САД 
об ја вио је сле де ћа де ла: Крај бел епо ка (1977), Део 
го во ра (1977), Но ве ста ни це за Ав густ (1982), дра-
му Мра мор (1984), есе ја Удо во љи ти сен ци (1986), 
Ура ни ја (1987), Во де ни жиг (1991), О ту го ва њу и 
ра зу му. За збир ку есе ја Удо во љи ти сен ци до био 
је пре сти жну на гра ду аме рич ке књи жев не кри-
ти ке 1986, а на ред не го ди не по ста је по ча сни док-
тор уни вер зи те та у Јеј лу као и члан Аме рич ке 
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ака де ми је и Ин сти ту та за књи жев ност. До био је 
Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност 1987. го ди не, а 
1991. од ли ко ван је Ле ги јом ча сти. Умро је од срча-
ног уда ра 28. ја ну а ра 1996. го ди не. По соп стве ној 
же љи са хра њен је на гро бљу Сан Ми ке ле у Ве-
не ци ји.

Ах мет Бу ке (1970, Ма ни са, Тур ска), тур ски 
пи сац. За сво је збир ке при по ве да ка на гра ђен је 
пре сти жним тур ским на гра да ма „Огуз Атај“ и 
„Са ит Фа ик“. Го ди не 2006. об ја вио збир ку при ча 
У ку ћи не ма ни ко га. На кон што су ње го ве при че 
при ву кле па жњу на бло гу ON8, пре то чио их је у 
ро ман ко ји је 2013. го ди не до био на гра ду за нај-
бо љи омла дин ски ро ман. Жи ви у Из ми ру и пи ше 
при по вет ке, ро ма не, при че за де цу и сце на ри је.

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 „Ма-
ти ћев шал“, „Мла ди Дис“, „Ми ро слав Ан тић“, „Ва-
ско По па“. Жи ви у Пан че ву.

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 Боја-
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), пише 
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 стрира-
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 ИИ (2007), На жен
ском кон ти нен ту (2007) Фор ма ти ра ње (2009), 
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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.

Кри сти јан Екер (Chri stian Ec cher; 1977, Ба зел, 
Швај цар ска), ма сте ри рао је и док то ри рао фи ло-
ло ги ју, лин гви сти ку и књи жев ност на Уни вер зи-
те ту у Ри му. Об ја вио је књи ге Ве тар са коп на 
(2015), Пе шча на гра ни ца – ни За пад ни Ис ток (2018) 
и Пи на Ба уш и њен Тан цте а тар – исто ри ја и су
сре ти (2020). Ра ди као до цент за ита ли јан ски 
је зик и кул ту ру на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но-
вом Са ду.

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 рома-
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. 
Об ја ви ла је збир ку при ча При хва ти игру? (2022). 
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.

Ида Јо вић (1977, Бе о град), ди пло ми ра ла је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 2001. го ди-
не. На истом фа кул те ту ра ди ла је као де мон стра-
тор и сте кла је зва ње ма ги стра на у ка 2009. го ди не 
од бра нив ши те зу „Књи жев но ства ра ла штво Пи-
нар Кур“. Зва ње док то ра књи жев них на у ка сте кла 
је 2015. го ди не, на кон што је од бра ни ла док тор-
ску ди сер та ци ју под на сло вом „Елиф Ша фак и тур-
ски пост мо дер ни зам“. У зва ње до цен та иза бра на 
је 2020. го ди не на Ака де ми ји за на ци о нал ну без-
бед ност, где је од 2019. го ди не ан га жо ва на као 
про фе сор тур ског је зи ка. Ак тив но се ба ви ака-
дем ским ра дом и пре во ђе њем са тур ског је зи ка.

Је ли ца Ки со (1979, Бе о град), пи ше по е зи ју, 
про зу и кри ти ку. За вр ши ла је Фи ло ло шки фа кул-
тет у Бе о гра ду. До бит ни ца је књи жев не на гра де 
Ула зни ца 2009 (пр ва на гра да за по е зи ју). Об ја ви-
ла је збир ке по е зи је Цр на сре ћа (2010), Гво зде ни 
та њир (2015) и Гле дај, вра ћа ју се (2021). Ба ви се 

ви зу ел ним ра до ви ма, ау дио-за пи си ма и (тек сту-
ал ним) ин ста ла ци ја ма. Об ја вљу је у књи жев ним 
ча со пи си ма. Члан је Срп ског књи жев ног дру-
штва. Жи ви у Бе о гра ду.

Са ша Кне же вић (1971, Са ра је во), ди пло ми-
рао је и ма ги стри рао на Од се ку за срп ску књи-
жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. 
Док то ри рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту на 
Па ла ма, где је и за по слен као ван ред ни про фе-
сор за на уч ну област Спе ци фич не књи жев но сти 
(Ср би сти ка). Ау тор је ро ма на: Јад ни мој Мар ко 
(2004), От куд па мет оном ко је не ма (2013) и У 
сје ћа њу на за бо рав (2015); на уч них сту ди ја: Ви
шњи ћев пје снич ки спо ме ник ре во лу ци ји (2012), 
Пре по зна ва ња (2017) и Из тав ни це сун це про гри
ја ло (2018). При ре дио је ан то ло ги је на род не 
књи жев но сти: Еп ске на род не пје сме (2017), Лир ске 
на род не пје сме (са Је лен ком Пан ду ре вић, 2018) 
и На род не при по ви јет ке и пре да ња (са Је лен ком 
Пан ду ре вић, 2018). Жи ви на Па ла ма.

Алек сан дар Ко стић (1973, Ужи це), док тор 
књи жев них на у ка. Ау тор сту ди је Фи гу ре пре о бра
жа ја у књи жев ном де лу Да ни ла Ки ша и При ма Ле
ви ја: од књи жев не по е ти ке до кул тур не ан тро
по ло ги је (Уни вер зи тет ска би бли о те ка „Све то зар 
Мар ко вић“, 2019). С ита ли јан ског је зи ка пре вео 
ро ман Сал то мор та ле Лу и ђи ја Ма лер бе и иза-
бра не тек сто ве Ђор ђа Ман га не ли ја, Пје ра Па о ла 
Па зо ли ни ја, При ма Ле ви ја и Ле о нар да Ша ше. 
Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

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 те-
о ри јом књи жев но сти. Об ја ви ла је пре ко три де-
сет књи га по е зи је и пет на ест 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 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.

Алек сан дар Б. Ла ко вић (1955, Пећ), на Меди-
цин ском фа кул те ту у При шти ни ди пло ми рао 1980. 
го ди не, а спе ци ја ли за ци ју из ин тер не ме ди ци не 
1988. го ди не у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, књи жев ну 
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кри ти ку и есе је. Уред ник је ча со пи са „Ко ра ци“ 
од 2013. го ди не. Об ја вио је књи ге пе са ма: Но ћи 
(1992), За се да (1994), По вра так у Хи лан дар (1996), 
Др во сле пог га вра на (1997), Док нам кров про ки
шња ва (1999), Ко да нам вра ти ли ца ус пут из гу
бље на (иза бра не пе сме, 2004), Не ћеш у пе сму (2011), 
Си ла зак ан ђе ла: по ко сов ски ци клус (2015), Гла со ви 
не ба под зе мљом (2016), Хи лан дар, по вра так у 
се бе (2020) и Сло во о ре чи ма (2022); књи ге есе ја: 
Од то те ма до срод ни ка: Ми то ло шки свет Сло
ве на у срп ској књи жев но сти (2000), То ко ви ван то
ко ва: Ау тен тич ни пе снич ки по ступ ци у са вре ме ној 
срп ској по е зи ји (2004), Је зи ко твор ци: Гон го ри зам 
у срп ској по е зи ји (2006), Днев ник ре чи: При ка зи и 
есе ји пе снич ке срп ске про дук ци је 2006–2007 (2008), 
Днев ник гла со ва: есе ји и при ка зи срп ске пе снич ке 
про дук ци је 2008–2009 (2011), Ђор ђе Мар ко вић Ко
дер: је зик и мит (2013), Днев ник сти хо ва: есе ји и 
при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2010–2012 
(2014), Днев ник пе са ма: при ка зи и есе ји срп ске пе
снич ке про дук ци је 2013–2015 (2016), Ре чи у сен ци: 
огле ди о пре ћу та ној срп ској по е зи ји за вр шне тре
ћи не два де се тог и по чет ка два де сет пр вог ве ка 
(2018) и По е тич ки те трап тих: по е ти ке пе сни ка 
ро ђе них из ме ђу 1956. и 1965. го ди не (2020); књи ге 
пу то пи са Хи лан дар ски пу то ка зи (2002) и Хи лан
дар и Све та Го ра, из ме ђу ми та и исто ри је: пу то
пис у сли ци и ре чи (2018), ро ман Кад ку ће ни смо 
за кљу ча ва ли (2017). Жи ви у Кра гу јев цу.

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.

Ђор ђо Ман га не ли (Gi or gio Man ga nel li; 1922, 
Ми ла но – 1990, Рим), ита ли јан ски је нео а ван гард ни 
при по ве дач и есе ји ста, но ви нар, књи жев ни кри-
ти чар, те о ре ти чар и пре во ди лац. У Ми ла ну је 
по ха ђао гим на зи ју, а у Па ви ји сту ди је на Фа кул-
те ту по ли тич ких на у ка. Го ди не 1953. се ли се у 

Рим, где ра ди као про фе сор ен гле ског је зи ка на 
Пе да го шком фа кул те ту и за по чи ње са рад њу с 
ита ли јан ском др жав ном те ле ви зи јом и књи жев-
ним ча со пи си ма, за ко је об ја вљу је пр ве кри тич-
ке при ка зе. Од 1959. због ду шев них смет њи посе-
ћу је јун гов ског пси хо а на ли ти ча ра Ерн ста Берн-
хар да. Го ди не 1963. при су ству је осни ва њу Гру пе 
63 у Па лер му и том при ли ком при ла же есеј „Књи-
жев ност као лаж“. Под истим на сло вом, пет годи-
на ка сни је, об ја вљу је збир ку књи жев них огле да. 
На кон пре се ље ња у Бо ло њу пу ту је као но ви нар 
у Ки ну, Ма ле зи ју и на Фи ли пи не. Пи сао је за не-
дељ ни ке L’E spres so, Il Mon do, L’E u ro peo, Epo ca и 
днев не ли сто ве Cor ri e re del la Se ra, La Stam pa, Il 
Gi or no, Il Mes sag ge ro. С ен гле ског је пре во дио Бај-
ро на, Џеј мса, Ели о та, Поа, О’Хен ри ја. При по ве-
дач ки опус, ко ји су по себ но обе ле жи ла де ла 
Ур не бе сна тра ге ди ја (Hi la ro tra go e dia, 1964), Но ви 
ко мен тар (Nu o vo com men to, 1969), Да љим бо го
ви ма (Agli dei ul te ri o ri, 1972), Пи но кио: јед на упо ред
на књи га (Pi noc chio: un li bro pa ral le lo, 1977), Цен
ту ри ја: сто ма лих ро ма на ре ка (Cen tu ria: cen to 
pic co li ro man zi fi u me, 1979), Из па кла (Dal l’in fer no, 
1982), сто ји у зна ку ап сур да, хер ме тич но сти, екс-
пе ри ме на та с то пи ком и жан ров ским обра сци ма 
(че сто при бе га ва ње об ли ци ма ко ји су не ка вр ста 
син те зе трак та та и ви зи је), као и ра фи ни ра не иро-
ни је, ко ја че сто пре ла зи у сар ка зам. Не ко ли ко 
збир ки књи жев них огле да, но вин ских чла на ка, 
пу то пи сних за пи са и ин тер вјуа му је пост хум но 
об ја вље но.

Пе тар Ми ло ра до вић (1970, Гор њи Ми ла но-
вац), об ја вио је сле де ће књи ге по е зи је: Сре до зе
мља (1997), Пор то (2000), Слај до ви (2004), Ко ло
ни ја (2007), По след ња ве че ра (2010), О зе ле ном 
ка ми о ну и дру гом (2014) и Ру бо ви (2018). До бит ник 
је На гра де „Мла ди мај ’97” и „Бран ко ве на гра де“ 
(1998) за нај бо љу пр ву књи гу. Жи ви у Гор њем Ми-
ла нов цу.

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. 
Об ја 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). 

Ма ри ја Не не зић (Бе о град), ди пло ми ра ла је 
на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду на Гру пи 
за срп ску и оп шту књи жев ност. Уред ни ца је у 
ре дак ци ји за кул ту ру РТС-а. Жи ви у Бе о гра ду.
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Сла во мир Са ша Ни ша вић (1959, Би је ло По ље, 
Цр на Го ра), сту ди рао је у При шти ни, Бе о гра ду и 
Но вом Са ду. Об ја вио је пе снич ке књи ге: При др
жа ва ње ду ше (2003), Ко шу љи ца (2004), Гре бе ни 
(2007), За бо ра вље ни де чак (2018), Че сти ца (2020) 
и Га вра нов хлеб (2021). Пе сме су му пре во ђе не и 
за сту пље не у ви ше ан то ло ги ја и збор ни ка. Члан 
је Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не и Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је. Жи ви у Но вом Са ду.

Ду шан Па јин (1942, Бе о град), фи ло зоф и есте-
ти чар, про фе сор уни вер зи те та. У свом на уч ном 
ра ду ба ви се пре вас ход но умет но шћу, фи ло зо-
фи јом и кул ту ром да ле ког Ис то ка. Ди пло ми рао 
je на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1968, 
а док то ри рао у Са ра је ву 1978. го ди не. Пр ве тек-
сто ве по чео да об ја вљу је 1963. у Сту ден ту (ли-
ков не кри ти ке и есе је). Од та да об ја вио ви ше од 
500 би бли о граф ских је ди ни ца – сту ди је, члан ке, 
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.

Ка та ри на Пан то вић (1994, Бе о град), основ-
не и ма стер сту ди је за вр ши ла је 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, где је тре нут но 
на док тор ским сту ди ја ма. Тре нут но ра ди на Ин-
сти ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду. 
Пи ше и об ја вљу је књи жев ну кри ти ку, есе ји сти ку, 
на уч не ра до ве и по е зи ју у пе ри о ди ци, на уч ним 
збор ни ци ма и на ин тер нет пор та ли ма. Об ја ви ла 
је пе снич ке збир ке Уну тра шње не вре ме (2019) и 
Ри ту ал пред спа ва ње (2022). Пе сме су јој пре во-
ђе не на не мач ки, шпан ски, фран цу ски и сло ве-
нач ки је зик. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

Ми лан Пе рић (1991, Љиг), сту дент че твр те 
го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду на Ка те дри за оп шту књи жев ност и 

те о ри ју књи жев но сти. У род ном гра ду је за вр-
шио основ ну и сред њу шко лу као ђак ге не ра ци-
је. На кон успе шне ка ри је ре у про фе си о нал ном 
спор ту, од лу чио се за сту ди је књи жев но сти у 
то ку ко јих ис ка зу је по себ на ин те ре со ва ња за 
књи жев ност ро ман ти зма и ре а ли зма.

Мир ја на Пе тро вић Фи ли по вић (1976, Та-
лин, Есто ни ја), ди пло ми ра ла је и док то ри ра ла на 
Од се ку за ру ски је зик и књи жев ност Фи ло ло-
шког фа кул те та у Бе о гра ду. Пре во ди са ру ског 
је зи ка. Об ја ви ла је збир ку по е зи је Па лимп сест 
(2007) и збир ку есе ја и чла на ка Екс пло зи ја син
так сич ке ма ши не (2021). Жи ви у Ки ни.

Иван Ра до са вље вић (1969, Ја го ди на), ди пло-
ми рао је свет ску књи жев ност на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Од 1994. до 1999. ра дио је 
као уред ник у књи жев ном ча со пи су Реч, а од 1999. 
до 2013. као уред ник у из да вач кој ку ћи „Сту бо ви 
кул ту ре“. Пи ше књи жев ну кри ти ку, пре во ди с 
ен гле ског, фран цу ског и шпан ског је зи ка. Об ја-
вио је књи гу књи жев них кри ти ка Буд но око – Из 
са вре ме не срп ске про зе (1999). 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 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 
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(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).

Не ве на Сте фа но вић (1970, Пан че во), ди пло-
ми ра ла је на гру пи Срп ска књи жев ност и је зик 
са оп штом књи жев но шћу Фи ло ло шког фа кул те-
та у Бе о гра ду. Ра ди као про фе сор у Гим на зи ји 
„Урош Пре дић“ у Пан че ву. Пи ше књи жев ну кри-
ти ку за Умет нич ки ма га зин Квар тал.

Ми ро љуб То до ро вић (1940, Ско пље), осни-
вач је и те о ре ти чар срп ског (ју го сло вен ског) 
нео а ван гард ног ства ра лач ког по кре та сиг на ли-
зам. Ди пло ми рао је на Прав ном фа кул те ту у Бео-
гра ду. Ра дио је као но ви нар, про фе сор у сред њој 
шко ли, се кре тар ре дак ци је, уред ник ча со пи са и 
са вет ник за ме ђу ре пу блич ку и ме ђу на род ну кул-
тур ну са рад њу у Ми ни стар ству кул ту ре Ре пу-
бли ке Ср би је. Го ди не 1982. оти шао је у пен зи ју и 
у пот пу но сти се по све тио књи жев ном и умет-
нич ком ра ду. По е зи ја, есе ји и ин тер ме ди јал ни 
ра до ви Ми ро љу ба То до ро ви ћа об ја вљи ва ни су 
на ви ше је зи ка у ан то ло ги ја ма, збор ни ци ма, ка-
та ло зи ма, ли сто ви ма, ча со пи си ма и ин тер нет пор-
та ли ма у Евро пи, Се вер ној и Ју жној Аме ри ци, 
Ау стра ли ји, Ју жној Ко ре ји и Ја па ну. Као умет ник, 
имао је че тр на ест са мо стал них из ло жби и из ла гао 
је на пре ко шест сто ти на ко лек тив них ме ђу на род-
них из ло жби цр те жа, ко ла жа, ви зу ел не по е зи је, 
мејл-ар та и кон цеп ту ал не умет но сти. Об ја вио је 
пре ко пе де сет књи га по е зи је и још че тр де се так 
књи га про зе, есе ја, по ле ми ка и др. До бит ник је 
ви ше на гра да и при зна ња за свој рад, из ме ђу 
оста лог „Па вле Мар ко вић Ада мов“, „Оскар Да ви-
чо“, „То дор Ма ној ло вић“, Ву ко ве на гра де, На гра-
де Ву ко ве за ду жби не, По ве ље за жи вот но де ло 
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је и дру гих.

Олег То мић (1968, Но ва Гра ди шка, Хр ват ска), 
срп ски и хр ват ски књи жев ник и ро ма но пи сац. 
Сту ди рао је ком па ра тив ну књи жев ност и фи ло-
зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу. 
Књи жев ни рад по чео је са пе сма ма об ја вље ним 
на стра ни ца ма за гре бач ког ча со пи са Qu o rum. 
Об ја вио је сле де ће књи ге: 7 иза ви ли це (пе сме и 
крат ке при че, 1993), Or so Ne gru (крат ке при че, 
1997), In cog ni to (ро ман, 2001), Out of the blue (ро ман 
у фраг мен ти ма, 2002), Фран цу ски ка лен дар (ро ман, 

2006), По вре ђе ност (ро ман, 2011) и Ул ри ка Гле зер 
(ро ман, 2019). Од 1991. жи ви у Су бо ти ци.

Све ти слав Тра ви ца (1939, Бач ко Пе тро во 
Се ло), сту ди рао је ју го сло вен ску и свет ску књи-
жев ност у Бе о гра ду. Пе сник и пре во ди лац. Члан 
Удру же ња књи жев ни ка Вој во ди не. Об ја вље не 
књи ге по е зи је: Му дрост ка ја ња (1996), Сли ке 
срећ ног вре ме на (2001), Мо но лог (2004), и Чи та ју ћи 
са мо ћу (2008). Пре вео и про ре дио ан то ло ги ју 
ру ске ан дер гра унд по е зи је Мр тве ће у цр не усне 
бе ла ноћ по љу би ти (2006), као и сле де ће књи ге: 
Осип Ман дељ штам, Во ро ње шке све ске (2009), Бо-
рис Ри жиј, У Ру си ји се ра ста је за у век (2011), Осип 
Ман дељ штам, Иза бра не пе сме (2012), Алек сеј Ма-
ку шин ски, Мин хен ски днев ник (2015) и др. Уред ник 
је ча со пи са за књи жев ност и умет ност Ти са.

Енес Ха ли ло вић (1977, Но ви Па зар), при пове-
дач, ро ман си јер, пе сник, драм ски пи сац. Об ја вио 
је збир ке по е зи је: Сред ње сло во (1995), Блуд ни 
па рип (2000), Ли сто ви на во ди (2007), Пе сме из бо
ле сти и здра вља (2011), Зи до ви (2014) и Се кво ја 
(2022); збир ке при ча По том ци од би је них про са ца 
(2004), Ка пи лар не по ја ве (2006) и Чуд на књи га (2017); 
дра ме In vi vo (2004) и Ке мет (2009) и ро ма не Еп о 
во ди (2012), Ако ду го гле даш у по нор (2016) и Људи 
без гро бо ва (2020). Осно вао је књи жев ни ча со пис 
Сент и књи жев ни ин тер нет ски ча со пис Ec ker
mann. При че, по е зи ја и дра ме об ја вље не су му у 
за себ ним књи га ма на ен гле ском, пољ ском, фран-
цу ском, ма ке дон ском, тур ском, ал бан ском и бу-
гар ском је зи ку, а про за и по е зи ја је пре во ђе на на 
ен гле ски, не мач ки, шпан ски, ру ски, арап ски, тур-
ски, фран цу ски, пољ ски, ру мун ски, укра јин ски, 
ма ђар ски, сло ве нач ки, ле тон ски, ал бан ски, маке-
дон ски, грч ки, бу гар ски и ка та лон ски је зик. До-
бит ник је Злат не знач ке за до при нос кул ту ри као 
и књи жев них на гра да „Ме ша Се ли мо вић“, „Бран-
ко Миљ ко вић“, „Ђу ра Јак шић“, „Ах мед Ва ли“, „Сте-
ван Сре мац“, „Злат но сло во“, „Ко чи ће во пе ро“, 
Ви та ло ва на гра да, а за уред нич ки рад у Сен ту 
до био је На гра ду „Сер ги је Лај ко вић“. Жи ви у Но-
вом Па за ру.

Ра ди вој Шај ти нац (1949, Зре ња нин), пи ше 
по е зи ју, про зу, књи жев ну и ли ков ну кри ти ку, пре-
во ди с ру ског и ен гле ског је зи ка, ба ви се и дра ма-
тур ги јом. Об ја вио је сле де ће књи ге: Оруж је људ
ски ра ње но (1970), Шу ми се вра ћа ју пра го ви (1974), 
Да ров но пу то ва ње (1978), Пан гло сов из ве штај 
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(1982), Су зе у лу на пар ку (1987), Оче наш на Тајмс 
скве ру (1991), Олов ни до лов (1995), Лед и мле ко 
(2003), Пси вер са (2005), Ка њи шка мо но ти пи ја 
(дво је зич но на срп ском и ма ђар ском, 2007), Се
вер ни из го вор (2011), Ста ра кан ти на (2011), Ди 
(2013), Зло цве ћа (2013); књи ге про зе: Ба нат ска 
чи тан ка (1991), Мој бе геј ски део све та (1994), Бај ке 
о гр му (1995), Че хо ви ја (1996) Вез у ва зду ху (1998), 
Жр тве би дер ма је ра (2000), Си бил ски гла со ви 
(2001), На да ста ну је на кра ју гра да (са Угље шом 
Шај тин цем, 2002), Во де но де те (2004), При чи ца 
(2005), Ки не ско дво ри ште (2006), Lyrik kli nik (2009), 

Се вер ни из го вор (2011), Ста ра кан ти на (2011), Ди
лин ку ца – крат ке и фри шке ба нат ске бај ке (са Љ. 
Шај ти нац, 2012), Зло цве ћа – по е зи ја јед ног клов на 
ап со лу та (2013), Псе ћа су за (2014), Ди? – но ва ба
нат ска пе сма ри ца (2014), Пор це лан – ро ман у сло
бод ном сти ху (2017), Не по зна ва ње при ро де (2018), 
Су ва игла (2019), Пе ле ри на (2020) и Аве ти ата ра 
(2020); књи ге есе ја: Хо тел Чар но је вић (1989), Демо
гор гон (1990), Хај ка на Ак те о на (1997). До бит ник је 
ви ше на гра да за свој рад, из ме ђу оста лих „Ђу ра 
Јак шић“ и „Вас ко По па“. Жи ви у Зре ња ни ну.


