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МИХАЕЛ АНТОЛОВИЋ, рођен 1975. у Аугсбургу код Минхена, 
СР Немачка. Школовао се у Сомбору и Новом Саду, докторирао 2012. 
године на Одсеку за историју Филозофског факултета у Новом Саду 
(„Историографско дело Фридриха Мајнекеа”). Историчар, бави се срп-
ском и југословенском историјом ХIХ и ХХ века, историјом Немаца у 
Југоисточној Европи, историјом Немачке, историјом историографије и 
методологијом, преводи с немачког. Научне и стручне радове објављује 
у периодици. Превео књигу: Георг Г. Игерс, Исtоријска наука у 20. веку 
– криtички pоgлед у међународном конtексtу, 2014.

ЈОВИЦА АЋИН, рођен 1946. у Зрењанину. Пише песме, кратке 
приче и есеје, преводи с немачког, француског и енглеског. Објавље-
не књиге: Унакрсt дивљина pамћења, 1970; Изазов херменеуtике, 
1975; Паукова pолиtика, 1978; Шљунак и маховина, 1986; Поеtика 
расtројсtва, 1987; Дуgе сенке краtких сенки, 1991; Поеtика кривоtво-
рења – у tраgању за обманама, 1991; Уни{tиtи pосле моје смрtи, 
1993; Гаtања pо pеpелу – о изgнансtвима и лоgорима, 1993; Аpокалиp-

са Сад – нацрtи о Божансtвеном маркизу, 1995; Леptиров сановник, 
1996; Неземаљске pојаве, 1999; Љуба Поpовић – одисеја једне сенке, 
2000; Лебдећи објекtи, 2002; Ко хоће да воли, мора да умре, 2002; Мали 
ероtски речник срpскоg језика, 2003; Сени{tа и друgи раскази (на ма-
кедонском), 2005; Дневник изgнане ду{е, 2005; Голи демони/Наgе жене 
(коаутор-илустратор М. Милетић), 2006; Прочиtано у tвојим очима, 
2006; Шеtња pо крову – сабрани црtежи Франца Кафке, 2007; Голи 
pриpоведач – о којечему изgубљеном и нађеном, 2008, 2011; У{ће оке-
ана и друgе pриче, 2011; Јеванђеље pо маgарцу и друgе pриче о сиtним 
свеtим tренуцима, 2013.

СТОЈАН БЕРБЕР, рођен 1942. у Винорачи код Јагодине. Доктор 
медицинских наука, пише поезију, прозу, драме, студије и публицистику. 
Књиге песама: Бела јуtра, 1976; Горки вилајеt, 1980; Који ме pраtе, 
1982; Не сан, 1982; Дажд, 1983; Пукоtина, 1983; Љуб, 1984; Русалке, 
1985; Брава, 1986; Изабране pесме, 1987; Баруtни маgацин, 1988; Не-
беска скела, 1988; Знак, 1990; Коб, 1991; Слово о Расцији, 1992; Büszt, 
1996; Прах, 1996; Чрtе, 2000; Лазин бреg (избор), 2002; Песме (избор), 
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2002; Пелуд, 2003. Драма: Ламенt – живоt и смрt Мило{а Црњан-
скоg, 1997. Књига приповедака: Вера и друgе pриче, 1999. Романи: Три-
фунеја, 1, 2, 3, 2000, 2001, 2003; Зебња, 2008. Студије, есеји и чланци: 
Корак до слободе, 1981; Косовска издаја, 1989; Реаgовања, 1, 2, 1994, 
1995; Црњански – pролеgомена за pаtоgрафију, 2002; Печаtници, 2005; 
Сtојан Бербер или Размицање времена, 2006; Раванgрадски заpиси, 
2014. Важније медицинске публикације: Немоћ медицине или хирурgије, 
1981; Кардиолоgија у Беоgраду, 1989; Школска хиgијена, 1996; Исtорија 
сомборскоg здравсtва, 2004; Оp{tа медицина, 2008. Приредио је више 
зборника и антологија.

АНДРЕА БЕАТА БИЦОК, рођена 1987. у Кикинди. Основне и 
мастер студије завршила на Одсеку за српску књижевност и језик Фи-
лозофског факултета у Новом Саду, пише поезију, прозу, огледе и књи-
жевну критику. Књига песама: Насељавање pразнине, 2014.

АЛЕКСАНДАР ВРАЊЕШ, рођен 1981. у Бањалуци, БиХ. Примар-
на поља интересовања су му комуникологија, политикологија и поли-
тичко комуницирање, бави се истраживањем утицаја нових информа-
ционо-комуникационих технологија на друштвено комуницирање, про-
пагандним активностима на Интернету и друштвеним мрежама, као и 
последицама истих на друштвено-политичке односе у земљама региона, 
али и света. Запослен је као виши асистент на Факултету политичких 
наука Универзитета у Бањалуци, научне радове објављује у домаћој и 
страној периодици. Објављена књига: Парtизански филм и pроpаgанда, 
2008.

АЛЕКСАНДАР ГАЈИЋ, рођен 1973. у Новом Саду. Политички је 
аналитичар, бави се друштвеном теоријом, међународним односима, 
политичком филозофијом, филозофијом историје и студијама културе, 
пише огледе, студије и приказе. Објављене књиге: Нова велика иgра, 
2009; Корpораtивна носtалgија, 2011; Духовне основе свеtске кризе, 
2011; Оgледало владара – Консtанtин Михаиловић и Макијавели, 2014.

СРЂАН ДАМЊАНОВИЋ, рођен 1968. у Новом Саду. Професор 
филозофије, пише филозофске и текстове из теорије уметности. Обја-
вљене књиге: Мали речник gре{ака (не само) за новинаре, 2005; Медиа-
лоgике – време филозофије и разоноде, 2009; Речник gре{ака, 2009.

ЗОРАН ЂЕРИЋ, рођен 1960. у Бачком Добром Пољу. Пише пое-
зију, књижевну критику и студије, преводи с пољског, руског и бугар-
ског. Књиге песама: Талоg, 1983; Зgлоб, 1985; Унуtра{ња обележја, 
1990; Под сtаром лиpом, 1993; Оду{ак, 1994; Voglio dimenticare tutto (на 
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италијанском), 2001; Аз бо виде – азбучне молиtве, 2002; Наtаложено 
(изабране и нове песме), 2007; Блаtо, 2011. Студије, огледи и критике: 
Сесtра – књиgа о инцесtу, 1992; Ваtрено кр{tење, 1995; Море и мра-
морје – дневник pуtовања pо Аpулији, 2000; Анђели носtалgије – pоезија 
Данила Ки{а и Владимира Набокова, 2000; Данило Ки{: ружа–pесник–
p/оgлед, 2002; Песник и њеgова сенка. Есеји о срpском pесни{tву ХХ века, 
2005; Сtварање модерноg свијеtа (1450–1878) (коаутори Д. Гаврило-
вић, З. Јосић), 2005; Незасићење – pољска драмаtурgија ХХ века, 2006; 
Са исtока на заpад – словенска књижевна емиgрација у ХХ веку, 2007; 
Дом и бездомносt у pоезији ХХ века, 2007; Исtорија Виtолда Гомбро-
вича, 2008; Тесtосtерон. Нова pољска драмаtурgија, 2008; Поеtика 
срpскоg филма – срpски pисци о филму 1908–2008, 2009; Позори{tе и 
филм, 2010; Виtкацијева Луда локомоtива – између pозори{tа и фил-
ма, 2010; 3 – у возовима евроpске класе, у дуgим заtвореним комpози-
цијама, у диму и pеpелу, 2011; Словенска чиtанка – оgледи и pреводи из 
словенских књижевносtи ХХ века, 2013; Позори{tе луtака у Новом 
Саду – оснивање (коауторка Љ. Динић), 2014. Приредио више књига и 
антологија.

СТОЈАН ЂОРЂИЋ, рођен 1950. у Модричи, БиХ. Пише књижевну 
критику, есеје, студије и уџбенике. Објављене књиге: Надахнућа и зна-
чења, 1978; О pесничким књиgама, 2001; Превођење и чиtање Андрића, 
2003; Три криtике, 2004; Песничко pриpоведање – књижевнокриtички 
pорtреt Радована Белоg Марковића, 1–2, 2006, 2012; Креаtивно pи-
сање, чиtање и инtерpреtација – оp{tа tеорија креаtивноg pисања 
са pримерима, 2009; Сличносtи и разлике – оgледи из уpоредне криtике, 
2011; Креаtивно pисање, 2012, 2014.

МИША ЂУРКОВИЋ, рођен 1971. у Београду. Филозоф, пoли-
тички тeoрeтичaр и публициста, зaвршиo је 1996. oснoвнe студиje нa 
Филoзoфскoм фaкултeту, oдсeк зa филoзoфиjу, мaгистрирao 2001. и дoк-
тoрирao 2005. године („Либeрaлизaм и држaвa: пoлитичкa филoзoфиja 
Џoнa Стjуaртa Mилa”). Бави се филозофијом, политичком и правном те-
оријом, питањима националног идентитета у склопу међународних од-
носа, феноменима популарне културе и процесима европских интегра-
ција, преводи с енглеског. Обjaвљeне књиге: Пoрeдaк, мoрaл и људскa 
pрaвa, 2001; Дикtatурa, нaциja, gлoбaлизaциja, 2002; Кapиtaлизaм, 
либeрaлизaм и држaвa, 2005; Крaj и poчetaк – poлиtикa и кулtурa у 
Србиjи 1999–2005, 2006; Пoлиtичкa мисao Џoнa Сtjуaрta Mилa, 2006; 
Кoнзeрвatивизaм и кoнзeрвatивнe сtрaнкe, 2007; Слика, звук и моћ – 
оgледи из pоp-pолиtике, 2009; Meдoлogиja – вeсeлe pричe o мeдaмa (за 
децу), 2011; Народна кулtура у кулtурној pолиtици Србије (коаутор Д. 
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Вујадиновић), 2011; Идеолоgија, pарtије и међународни односи – оgледи 
о pолиtици, 2012; Taмни кoридoри мoћи, 2013.

ГЕОРГ Г. ИГЕРС (GEORG G. IGGERS), рођен 1926. у Хамбургу, 
Немачка. Са својом породицом се иселио у САД 1938. године пред про-
гоном нацистичких власти. По завршетку основних студија у Ричмонду, 
Игерс је студирао постдипломске студије германистике на Универзитету 
у Чикагу, где је и докторирао. Историчар, највећи део академске карије-
ре провео је као професор интелектуалне историје на Државном универ-
зитету Њујорка у Бафалу. Године 1980. основао је Комисију за историју 
историографије при Међународном комитету историјских наука који је 
1982. почео да издаје специјализован часопис Storia della Storiografia. 
Игерс је од 1995. до 2000. руководио Међународном комисијом за исто-
рију и теорију историографије. Кључне области научних интересовања 
су му теоријске расправе о историографији и историја историографије. 
Најважније књиге: Кулt моћи. Полиtичка филозофија сенсимонијана-
ца, 1958; Нови pравци у евроpској исtориоgрафији, 1975; Међународ-
ни pриручник за сtудије исtорије, 1979; Исtоријска наука у 20. веку, 
2007; Глобална исtорија модерне исtориоgрафије, 2008; Исtоријске 
кулtуре. Свеtска исtорија исtориоgрафије од 1750. до данас, 2013. 
Заједно са супругом Вилмом, написао је аутобиографску књигу: Две 
сtране pриче. Ауtобиоgрафија о немирним временима, 2002. Књига 
Исtоријска наука у 20. веку доживела је више издања, преведена је више 
више светских језика (код нас 2014) и учинила је свог аутора једним од 
најупућенијих познавалаца теорије и историје историографије.

МИЛАН КОВАЧЕВИЋ, рођен 1987. у Новом Саду. Економиста, 
основне и мастер студије завршио на Економском факултету Универ-
зитета у Новом Саду, пише прозу. Роман: Сƒд (Изразиtо субјекtивни, 
скоро pа сасвим pоеtични, умеtничко-филозофски Билдунgсроман који 
бљује ваtру), 2014.

РАЈКО ЛУКАЧ, рођен 1952. у Међеђи код Босанске Дубице, БиХ. 
Пише поезију и прозу. Књиге песама: Плаву{а и pуtник, 1977; Сpирал-
но сtеpени{tе, 1982; Књиgа pаљеница, 1986; Одливци и силуеtе, 1987; 
Који куну дане и ноћи, 1990; Ухолаже, 1994; Јаpија за ћивоt, 1994; Ре-
ликвијар, 1994; Би{tање pред лаpоt, 1995; Јона из фиоке, 1997; Плес 
двојника – сtаре и нове pјесме, 2004; Мачја pређа, 2008; Трpеза или 
Сtо изабраних pјесама, 2008; Хвалисавко у коpачкама од седам миља, 
2009; Заpиси из pодземноg pролаза, 2010; Пајаци на pијаци, 2010. Ро-
мани: Чиpкарска {кола, 1988; Љеtне санtе, 1995; Божији уgодници, 
1–2, 1998; Архивске gробнице, 2002; Хроничар, 2005; Ухваtи вјеtар, 
2012. Књиге приповедака: Мојин краљ, 1996; Шеtали{tе хромих, 2001; 
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Самрtни заgрљај, 2006; Најgори надимак на свијеtу – pриче за роман, 
2011. Приредио Анtолоgију pриpоведака срpских књижевница, 2002.

ЗОРАН М. МАНДИЋ, рођен 1950. у Владичином Хану. Пише пое-
зију, есеје и књижевну критику. Објављене књиге: Кораци сумње, 1971; 
Пуtник и њеgова невоља, 1976; Оpекоtина, 1980; Уpуtсtво за оpсtа-
нак, 1982; Каринска tројсtва, 1987; Чиtаоница, 1989; Ни{ан, 1990; 
Крај сезоне, 1991; Бизарна маtемаtика, 1991; Циtаtи, 1992; Радови 
на pуtу, 1993; Насpрам чуда, 1994; Нисам никада наpисао pесму коју 
сам моgао да наpи{ем, 1997; Аpаtин и pесме од pре, 1998; Усеклине, 
pрозор, 2000; Мали наслови, 2003; Не се gрижам за надежtа (Не бри-
нем за наду, изабране песме), 2004; Несtварни {tафелај, 2005; Мали 
(p)оgледи, 2006; Боg у pродавници оgледала, 2010; Оквир, 2011; Кафкина 
фонtана (избор), 2012.

ЈЕЛЕНА МАРИЋЕВИЋ, рођена 1988. године у Кладову. Филолог 
србиста, бави се српском књижевношћу, пише поезију, прозу, есеје и 
критику, објављује у периодици.

ВИОЛЕТА МИТРОВИЋ, рођена 1989. у Новом Саду. Пише есеје и 
књижевну критику, објављује у периодици.

ГОРАНА РАИЧЕВИЋ, рођена 1964. у Новом Саду. Бави се тео-
ријом књижевности и српском књижевношћу ХIХ и ХХ века, пише 
студије, есеје и приказе, преводи с енглеског и француског. Објављене 
књиге: Чиtање као креација, 1998; Библиоgрафија срpских некролоgа 
(коаутори М. Бујас и М. Клеут), 1998; Лаза Лазаревић – јунак на{их 
дана, 2002; Есеји Мило{а Црњанскоg, 2005; Коменtари Дневника о 
Чарнојевићу Мило{а Црњанскоg, 2010; Кроtиtељи судбине – о Црњан-
ском и Андрићу, 2010; Друgи свеt – есеји о књижевносtи: исtорија, 
tеорија, криtика, 2010. Приредила више књига.

СЛОБОДАН РЕЉИЋ, рођен 1954. у Теслићу, БиХ. Новинар, дуго-
годишњи (2002–2009) главни и одговорни уредник НИН-а, дипломирао 
је журналистику (1978) на Факултету политичких наука у Београду, а 
на Филозофском факултету је 2013. године докторирао („Промена ка-
рактера медија у савременом капитализму: узроци, актери, последице”). 
Објављене књиге: Одумирање слободних медија, 2011; Криза медија и 
медији кризе, 2013.

ИСИДОРА АНА СТОКИН, рођена 1992. у Зрењанину. Студент је 
четврте године на Одсеку за српску књижевност и језик Филозофског фа-
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култета у Новом Саду. Пише радове углавном из области средњовековне 
и народне књижевности, објављује у периодици.

БОЈАН ТОМИЋ, рођен 1972. у Новој Градишки, Хрватска. Есејиста 
и публициста из Суботице, радове објављује у периодици.

ДРАГАН ХАМОВИЋ, рођен 1970. у Краљеву. Пише поезију, есеје 
и књижевну критику. Књиге песама: Мракови, руgе, 1992; Наме{tеник, 
1994; Маtична књиgа, 2007; Албум раних сtихова, 2007; Жежено и 
нежно, 2012; Змај у јајеtу – наивне pесме, 2013. Књиге есеја и крити-
ка: Сан Драgана Илића, 1990; Сtвари овда{ње, 1998; Песничке сtвари, 
1999; Последње и pрво, 2003; С обе сtране, 2006; Леtо и циtаtи – pо-
езија и pоеtика Јована Хрисtића, 2008; Песма од pочеtка, 2009; Раич-
ковић – pеснички развој и pоеtичко окружење, 2011; Маtични pросtор, 
2012. Приредио више књига.
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