А У Т О Р И Л Е Т О П И С А

ЗОРАН АВРАМОВИЋ, рођен 1949. у Сталаћу. Пише студије, мо
ног рафије, есеје, чланке и уџбенике, бави се теоријским ист раживањем
односа културе, књижевности, образовања и политике. Објављене књиге:
Социјализам и могућности реформе, 1989; Повратак грађанског дру
штва, 1989; Политички списи Милоша Црњанског, 1990; Испунио сам
своју судбину (приређени разговори Милоша Црњанског), 1992; Заду
жбине, фондови, фондације, легати у култури Србије, 1992; Политика
и књижевност у делу Милоша Црњанског, 1994; Друго лице демократије
– Србија, Југославија, свет 1980–1994, 1998; Уџбеник–култура– друштво,
1999; Демократија у школским уџбеницима, 2000; Невоље демократије
у Србији (1990–2000), 2002; Чији је књижевник и његово дело – расправа
о културном идентитету српске књижевности, 2003; Држава и обра
зовање – критичка евалуација концепција образовања у Србији, 2003;
Одбрана Црњанског, 2004; Апорије образовања за демократију, 2006;
Култура, 2006; Срби у гету демократије, 2007; Социологија и књижев
ност – огледи о социологији културе и књижевности, 2008; Родомрсци
– о једном делу српских политичара и интелектуалаца од 1990. до 2009,
2009; Политичка мисао Милоша Црњанског, 2010; Социолошка осма
трачница културе и образовања, 2011; Демократија и бомбардовање
– каква је будућност демократије?, 2012; Образовање у токовима дру
штва знања, 2013; Родољупци и родомрсци – савремени српски патрио
тизам и национално дезинтегративна мисао и пракса, 2013; Образовање
између дневне и научне бриге, 2014; Огледи из српске културе и књижев
ности, 2015; Књижевници и политика у српској култури (1804–2014), 2016;
Друштвено ангажован у Србији, 2016; Књижевна раскршћа – иденти
тет, Андрић, Црњански, 2016; Социолошко читање књижевности, 2017.
ГОЈКО БОЖОВИЋ, рођен 1972. у Бобову код Пљеваља, Црна Гора.
Пише поезију, есеје и књижевн у критику, бави се издаваштвом. Књиге
песама: Подземни биоскоп, 1991; Душа звери, 1993; Песме о стварима,
1996; Архипелаг, 2002; Елементи, 2006; Оближња божанства, 2012;
Мапа, 2017. Књиге есеја и критика: Поезија у времену. О српској поези
ји друге половине 20. века, 2000; Места која волимо. Есеји о српској
поезији, 2009; Књижевност и дани, 2018. Оснивач je и главни уредник
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издавачке куће Архипелаг и Београдског фестивала европске књижевно
сти и потпредседник Српског ПЕН цент ра. Приредио више антологија.
ЗДЕНК А ВАЛЕНТ БЕЛИЋ, рођена 1975. у Бачкој Паланци. Завр
шила Словачки језик и књижевност на Филозофском факултету у Новом
Сад у. Трен утно је докторандк иња на Катед ри естетике Универзитета
Коменског у Братислави. Главна је и одговорна уредница часописа за
књижевност и култ уру Nový život. Од 2000. до 2013. је радила Градској
библиотеци у Новом Сад у. Пише поезију, прозу, есеје и књижевн у кри
тику и преводи са словачког и чешког језика. Објавила је преко 30 књига
књижевних превода са словачког и чешког, награђивана више пута за пре
воде. Приредила: Михал Гомбар, Оснивање библиотеке у Кисачу, 2014;
Зоран Ђерић, Nové devínske elégie, 2017; Имигранти у Вавилонској кули,
2017.
ДРАГАН ВЕЛИКИЋ, рођен 1953. у Београду. Дипломирао је општу
књижевност са теоријом књижевности на беог радском Филолошком
факултет у. Од 1994. до 1999. године био је уредник издавачке делатно
сти Радија Б 92. Писао је кол умне за НИН, Време, Данас, Репортер и
Статус. Од 2005. до 2009. године био је амбасадор Републике Србије у
Аустрији. Живи у Беог раду као слободни књижевник. Романи: Via Pula,
1988; Астраган, 1991; Hamsin 51, 1993; Северни зид, 1995; Дантеов трг,
1997; Случај Бремен, 2001; Досије Домашевски, 2003; Руски прозор, 2007;
Bonavia, 2012; Иследник, 2015; Адреса – београдски роман, 2019. Књиге
прича: Погрешан покрет, 1983; Стак лена башта, 1985; Београд и друге
приче, 2009. Књига изабраних интервјуа: 39,5º, 2010. Моног рафија: Пула
– град интервал (коау тори: фотог раф Игор Зиројевић и историчарка
уметности Паола Орлић), 2014. Књиге есеја: Yu-tlantida, 1993; Депонија,
1994; Стање ствари, 1998; Псећа пошта, 2006; О писцима и градовима,
2010; Братство по мрљи – хроника нашег одустајања, 2018.
АЛЕШ ГАБРИЧ, рођен 1963. у Љубљани, Словенија. Словеначки
историчар, докторирао 1994. године, ист раж ује се новију словеначк у
култ урну и политичку историју, а посебно однос политике према инте
лект уа лцима, развој образовања, функционирање нау чних и уметнич
ких институција, уопште, однос државе према култури и појединим кул
турним ствараоцима. Ради на Институту за новију историју у Љубљани
и од 1996/97. предаје историју словеначке културе на Факултету друштве
них наука Универзитета у Љубљани. Објављене књиге: Социјалистичка
културна револуција: словеначка културна политика 1953–1962 (Socia
listična kulturna revolucija: slovenska kulturna politika 1953–1962), 1995;
Адвокат и писац Љуба Преннер: Храбро да је другачије (Odvetnica in pi
sateljica Ljuba Prenner: pogumna, da je bila drugačna), група аутора, 2000;
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Школска реформа 1953–1963 (Šolska reforma 1953–1963), 2006; Трагови
развоја школе у Словенији (Sledi šolskega razvoja na Slovenskem), 2009;
Словенски историјски атлас (Slovenski zgodovinski atlas), група аутора,
2011. Од 2018. године је председник Матице словеначке.
МИЛОСАВ ГУДОВИЋ, рођен 1980. у Беог рад у. Филозоф, песник
и преводилац, завршио основне студије на Одсек у за филозофију на
Филозофском факултету у Беог раду, а постдипломске на Одсеку за ком
паративну књижевност на Филозофском факултет у у Љубљани. Књига
песама: Вртови и речи, 2006.
АЛЕШ ДЕБЕЉАК, рођен 1961. у Љубљани. Песник, преводилац и
есејист. Завршио је студије компаративне књижевности и филозофије у
Љубљани, магистрирао и докторирао социологију културе у САД, где је
више година боравио као предавач на Универзитету Сиракуза (Њујорк).
Предавао је и на љубљанском Фак ултет у за политичке и друштевене
науке. Књиге песама: Замене, замене, 1983; Имена смрти, 1985; Речник
тишине, 1987; Минути страха, 1990; Град и дете, 1996; Незавршене оде,
2000; Испод површине, 2004; Кријумчари, 2009; Како постати човек,
2014. Есеји: Меланхоличне фигуре, 1988; Постмодерна сфинга, 1989;
Тамно небо Америке, 1991; Сумрак идола, 1994; Форме религиозне има
гинације, 1995; Индивидуа лизам и литерарне метафоре народа, 1988;
Атлански мост – есеји о америчкој књижевности, 1988; На рушевинама
модерности, 1999; Лањски снег – есеји о култури и транзицији, 2002; Евро
па без Европљана, 2004; Балканско брвно, 2010; Књига, крст, полумесец,
2012. и др. Приредио више књига. Његова дела су преведена на више
светских језика. Добитник је бројних награда како на просторима бивше
Југославије, тако и у Словенији и иностранству. Живео и радио на ре
лацији Љубљана– САД. Трагично изг убио живот 2016. године.
ЈОВАН ДЕЛИЋ, рођен 1949. у Борковић има код Плужина, Црна
Гора. Пише књижевну критику и есеје, дописни је члан САНУ. Објавље
не књиге: Критичареви парадокси, 1980; Српски надреа лизам и роман,
1980; Пјесник „Патетике ума” (о пјесништву Павла Поповића), 1983;
Традиција и Вук Стефановић Караџић, 1990; Хазарска призма – тума
чење прозе Милорада Павића, 1991; Књижевни погледи Данила Киша,
1995; Кроз прозу Данила Киша, 1997; О поезији и поетици српске модер
не, 2008; Иво Андрић – мост и жртва, 2011; Иван В. Лалић и њемачка
лирика – једно интертекстуа лно истраживање, 2011. Приредио више
књига српских писаца.
ВЕСНА ДРАГОЈЛОВ, лингвиста, англиста и преводилац, дипло
мирала је на Кат ед ри за енглески језик и књижевност Филозофског
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факултета у Новом Саду, а затим магистрирала лингвистику енглеског
језика на Филолошком факултет у у Беог рад у. Пре одласка у Америку,
скоро дванаест година је радила у настави енглеског језика, у областима
фонетике, интонације и превођења. На Универзитет у у Денверу је ма
гистрирала на Катедри за нове медије и предавала скоро 20 година на
факултетима у Колорад у и Аризони. Америку нап ушта 2016. године и
каријеру наставља, у својству универзитетског професора, у Мароку, где
предаје фотог рафију, уметност и дизајн. Области ист раж ивања су јој
проблематика интернета, интернетска уметност, кибер-простор и вир
туелна стварност, проблематика женског рода и киберфеминизма у но
вим медијима и технологијама.
КРИСТИНА ЕИВИЛЕР, рођена 1991. у Новом Саду. Дипломирала
на Одсеку за српску књижевност и језик, као и на Одсеку за руски језик
и књижевност Филозофског факултета у Новом Сад у. Мастерирала на
Одсеку за српску књижевност и језик Филозофском факултету у Новом
Саду, те у Центру за социјалну антропологију Руског државног универзи
тета за хуманистичке науке у Москви. Запослена у Лабораторији за истра
живања језика и простора на Универзитет у у Цириху, где је такође на
докторским студијама. Преводи са руског, словеначког и енглеског језика.
СВЕТЛОЗАР ИГОВ, рођен 1945. у Радуилу код Софије, Бугарска.
Историчар књижевности, критичар, песник, романсијер, есејиста, антоло
гичар, преводилац и професор словенских књижевности на Универзитету
у Софији и Пловдиву. Завршио је словенске језике на Софијском универ
зитету, специјализирао је словенске књижевности у Загребу и Београду, а
докторирао је на књижевном делу Иве Андрића. Један је од најбољих
познавалаца српске књижевности у Бугарској. Почео је да објављује 1960.
године. Његови текстови превођени су на све европске и светске језике.
Објавио је преко тридесет књига различитих жанрова од којих су најпо
знатије Историја бугарске књижевности (имала више верзија и више
издања, а на српски је преведена 2004. године), Ружни пачићи, Моногра
фија о Иви Андрићу, Призори, Рани крај лета, Јелени. Саставио неколико
антологија бугарске поезије и прозе. Одлично познаје српску књижевност
и активно преводи српске писце на бугарски (Милош Црњански, Владан
Десница, Душан Матић, Васко Попа, Иван В. Лалић, Миодраг Павловић,
Јован Христић, Бранко Миљковић, Драгослав Михаиловић и др.), а по
себно треба истаћи његов велики допринос целовитом превођењу и пред
стављању Иве Андрића у Бугарској. Живи и ствара у Софији.
МАРИЈАНА ЈЕЛИСАВЧИЋ, рођена 1992. у Ужицу. Основне и ма
стер академске студије српске књижевности завршила на Филозофском
факултет у у Новом Сад у, где је 2016. године одбранила мастер рад на
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тем у „Елементи хорор фантастике у роман у српског предромантизма”,
за који је одликована Бранковом наградом Матице српске. Тренутно је на
трећој години докторских студија српске књижевности у Новом Сад у.
Активно пише за онлајн часопис КУЛТ. Радове објављује у периодици.
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ ДАНИЛОВ, рођен 1960. у Пожеги. Пише
поезију, прозу, есеје, књижевну и ликовну критику. Књиге песама: Еуха
ристија, 1990; Енигме ноћи, 1991; Пентаграм срца, 1992; Кућа Бахове
музике, 1993; Живи пергамент, 1994; Европа под снегом, 1995; Дубока
тишина, 1996; Пантокр(е)атор, 1997; Глава харфе (коаутор Д. Вуксано
вић), 1998; Алкохоли с југа, 1999; У ружином огледалу, 2001; Концерт за
никог, 2001; Најлепше песме Драгана Јовановића Данилова, 2002; Хомер
предграђа, 2003; Гнездо над понором, 2005; Мемоари песка, 2008; Ватра
испод снега, 2010; Моја тачна привиђења, 2010; Кад невине душе одлазе,
2011; Вино с вулкана, 2012; Симетрија вртлога, 2014; Говорити с водопа
дима, 2016; Ум подивљале реке, 2018. Романи: Алманах пешчаних дина,
1996; Иконостас на крају света, 1998; Отац ледених брда, 2009; Таласи
београдског мора, 2013. Књига есеја: Срце океана, 1999.
МИЛОШ ЈОЦИЋ, рођен 1988. у Новом Саду. Пише поезију, кратку
прозу, есеје, књижевн у и филмску критику, преводи с енглеског. Један
је од уредника и оснивача Међутима (medjutim.org – онлајн часопис за
књижевност, уметност и културу) и један од уредника и покретача сајта
Зинг! (e-zing.tk – сајт посвећен Курсу креативног писања на Филозофском
факултет у у Новом Сад у).
КАТЈА ЈУРШИЋ ХУЗЈАН, рођена 1951. у Новом Сад у. Филолог,
слависта-русиста и преводилац, била лектор и наставник страног језика
за ужу нау чн у област русисика на Одсеку за славистику Филозофског
факултета Униварзитета у Новом Сад у. Учествовала у изради шестоје
зичног Нафташког речника аутора Фрање Цевца, 1995. и превод у на
руски моног рафије Храм Светог Саве на Врачару, 2009. Превод и са
руског, пољског и словеначког, нау чне радове објављује у периодици.
МАТЕЈА КОМЕЛ СНОЈ, рођена 1966. године, по занимању је дипло
мирани књижевни компаратиста. Радила је као новинарка, уредница и
књижевна крит ичарка, а скоро двадесет година била је директорица
Словенске библиотеке и Националне и универзитетске библиотеке у
Љубљани. Последњих година посвећује се превођењу и писању. Аутор
је моног рафије о писцу Лојзет у Ковачич у Фрагменти о доласку, 2008.
и антологијe кратке прозе У земљи свет лости, 2016. Преводи са српског,
хрватског и енглеског језика.
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МИЛЧЕК КОМЕЉ, рођен 1948. у Новом Месту, Словенија. Завршио
историју уметности и словеначки језик, доктор историје уметности, ван
редни професор на Филозофском факултет у Универзитета у Љубљани
у пензији. Године 2008. изабран је за редовног члана Европске академије
наука и уметности у Салцбургу у класи уметности, 2011. постаје придру
жени члан САЗУ, такође у класи уметности. Аутор је више сликарских
моног рафија. Био је председник Матице словеначке од 2008. до 2018.
године.
ГОРАЗД КОЦИЈАНЧИЧ, рођен 1964. у Љубљани, Словенија. Фило
зоф, преводилац, песник, публициста и уредник. Завршио је студије фи
лозофије и старог рчког језика у Љубљани. Најзначајнији је словеначки
хришћански филозоф, али и један од најугледнијих хришћанских фило
зофа данашњице. Након окончања студија почео је да ради у рукописном
одељењу Националне и универзитетске библиотеке у Љубљани. Један
је од оснивача КУД Логоса, мале али значајне издавачке куће која се пре
тежно бави публиковањем дела хришћанских, античких и средњовеков
них аутора. За изузетне доп риносе у области култ уре, у Словенији је
добио неколико престижних наг рада. Већина његових књига је, захва
љујући Павлу Раку, а одскора и Милосаву Гудовићу, доступна и српским
читаоцима, а то су: Посредовања: Увод у хришћанску философију, 2001;
Између Истока и Запада: Четири прилога екстатици, 2006; Разбиће:
Седам радикалних есеја, 2013; Еротика, политика итд. Три опита о души,
2016. кao и збирка песама Certamen Spirituale, 2010.
САЊА МИЛ ИЋ, рођена 1967. у Беог рад у. Новинар и књижевни
критичар, дипломирала je на Филолошком факултету у Беог раду. Аутор
је и уредник радио-емисије „У првих пет – култ урни догађај недеље”
која се емитује од 2002. године. Радила је емисију „Поетски театар” Бео
града 202, уређивала и водила књижевни прог рам „Галерије 73”, била
аутор и уредник прог рама „Дијалози” којим се Србија представила на
међународним сајмовима књига 2017. године. Ради као помоћник глав
ног и одговорног уредника Радио Беог рада 2. Интервјуе са уметницима
и приказе књига објављује у периодици и на прог рамима Радио-теле
визије Србије.
КАТАРИНА ПАНТОВИЋ, рођена 1994. у Београду. Основне и ма
стер студије завршила на Одсеку за компаративн у књижевност Фило
зофског факултета у Новом Саду на коме похађа прву годину докторских
студија. Пише и објављује нау чне радове, књижевну критику и поезију
у стручним и књижевним часописима и зборницима. Преводи с енгле
ског и немачког језика, а бави се и сликарством и уметничком фотог ра
фијом.
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ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ, рођен 1977. у Осијеку, Хрватска. Дипломирао
филозофију на Филозофском факултет у у Беог раду. Двогодишње пост
дип ломске студије из политичк их нау ка завршио на Универзитет у у
Болоњи. На трећем прог рам у радио Беог рада му је емитовано око две
стотине осамдесет емисија, углавном из области филма. Аутор више
стотина есеја, ауторских и стручних текстова, приказа књига, интервјуа,
превода и филмских критика. Објављене књиге: Аспекти глобализације,
2009; Далеко је Хадерсфилд, 2011.
ЈОВАН ПОПОВ, рођен 1962. у Новом Саду. Историчар и теоретичар
књижевности, редовни професор Филолошког фак ултета у Беог рад у.
Пише нау чне студије, огледе и књижевн у критику, преводи са франц у
ског језика. Објављене књиге: Ослобођени читалац. Огледи о теорији
и пракси читања, 1993; Класицистичка поетика романа, 2001; Читања
неи звесности. Огледи из компаратистике, 2006; Двобој као књижевни
мотив. Тематолошка студија, 2012. Један је од аутора Прегледног реч
ника компаратистичке терминологије у књижевности и култури, 2011.
МАРТИН ПРЕБУЂИЛ А, рођен 1960. у Обреновц у. Новинар, пре
водилац, студије словачког језика и књижевности завршио на Филозоф
ском факултет у у Новом Сад у (1987). Радио је као новинар и уредник у
разним мед ијима на словачком језик у. Од 1989. год ине био уредн ик
култ урне рубрике Телевизије Нови Сад, а од 2005. све до данас у Радио
Новом Сад у (од лета 2017. као одговорни уредник Словачке редакције).
Пише прозу и поезију. Живи и ствара у Старој Пазови. Књиге припове
дака за децу: Pozemštan Milan a Vincent bez ucha (за децу), 1996; V Anninom
sne črieda koní bdie (за децу), 2007; Príbehy z čiernej skrinky, 2013. Романи:
Rezervista bez rezervnej kože (превод на српски: Резервиста без резервне
коже, 2004), 2000; Ма, дај, насмеши се (превод на словачки: No tak, usmej
sa, 2012), 2007. Књиге песама: Dážd do tváre, 1983; Живот на плејбек,
1987; Horeznačky, 1992; Namiesto kodicilu, 2001; Takmer o ničom, 2010;
Nezamkýnaj prázdny dom, избор, 2010; Tri bodky v dvoch vytiach..., 2014.
Приредио више књига.
БРАНКО С. РИСТИЋ, рођен 1961. у Великом Шиљеговцу код Кру
шевца. Студије књижевности и маг истериј завршио на Филолошком
факултету у Скопљу, постдипломске студије у Софији, а докторирао на
Филозофском факултету у Новом Саду. Ради на Учитељском факултету
Универзитета у Приштини (Косовска Мит ровица). Пише поезију и про
зу, као и студије. Бави се нау чним радом, преводи с бугарског, руског и
македонског језика. Књиге песама: Анатомија једног зашто?, 1987; До
лази чекање, 1993; Ни име на себи, 1997; Распет у сну, 2000; Молитва
за Косово, 2011; Разсечен пламък (Расечен пламен, на бугарском језику),
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2014; Чудак, поема, 2018. Студије: Ванчо Николески – отац македонске
књижевнос ти за децу, 1994; Бајке (интерп ретација српске народне
бајке у млађим разредима основне школе), 2006; Рецепција књижевности
за децу, 2006; Категорија времена и употреба симбола у поезији Пеје
К. Јаворова (време, симбол и боја), 2007; Дидактичко и литерарно у по
езији и прози за децу Ванче Николеског, 2011; Тумачење књижевности
за децу, 2012; Прилози настави методике српског језика и књижевности,
2012; Из јужнословенских књижевности за децу, 2015; Седам песника,
дванаст текстова – огледи о бугарској поезији, 2016. Приредио и превео
више књига.
ОБРЕН РИСТИЋ, рођен 1960. у Тијовцу код Сврљига. Дипломирани
економиста, пише поезију. Књиге песама: Сређивање утисака, 1996; На
истоку, у Сербији, 2002; Узнемирени су свети ратници, 2006; Источно
тројство (коауторска), 2007, Господ је велики поета / The Lord is a Great
Bard, српско-енглеско издање, 2009; Венац Творцу, 2009; Ливење песме /
Odlewanie wiersza (коауторска), српско-пољско издање, 2010; Na wschodzie,
w Serbii, 2012; Сутрашњи варвари, 2015; Венац Творцу и друге песме,
2016; У горама чудо / Θαυμα στα βουνα / Cud w gorach / In the Mountains
a Miracle, избор песама на српском, грчком, пољском и енглеском, 2017.
Живи у Књажевц у.
ДИМИТРИС СОТАКИС, рођен 1973. у Атини, Грчка. Грчки прозни
писац и преводилац. Објавио је романе: Зелена врата, 2002; Парафонија,
2005; Човек од кукуруза, 2007; Без даха, 2009; Човекова смрт, 2012; Ускр
снуће Мајкла Џексона, 2014; Прича о супермаркету, 2015. и Канибал који
је појео Румуна, 2017. За роман Без даха Сотакис је добио Награду града
Атине за књижевност, био је номинован за Европску награду за књижев
ност и за франц уску Наг рад у „Жан Моне”. Романи су му превођени на
франц уски, турски, српски, холандски, италијански, дански и кинески
језик. (С. М.)
БОЈАНА СТОЈАНОВИЋ ПАНТОВИЋ, рођена 1960. у Београду. Пре
даје на Одсеку за компаративн у књижевност Филозофског факултета у
Новом Сад у. Пише књижевнотеоријске, теоријске и компаративне сту
дије, критику, поезију и лирску прозу, преводи са словеначког и енгле
ског. Објављене стручне и нау чне књиге: Поетика Мирана Јарца, 1987;
Линија додира, 1995; Наслеђе суматраизма – поетичке фигуре у српском
песништву деведесетих, 1998; Српски експресионизам, 1999; Критичка
писма, 2002; Морфологија експресионистичке прозе, 2003; Раскршћа
метафоре, 2004; Побуна против средишта – нови прилози о модерној
српској књижевности, 2006; Оштар угао, 2008; Распони модернизма
– упоредна читања српске књижевности, 2011; Прегледни речник ком
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паратистичке терминологије у књижевности и култури (коау тори и
приређивачи М. Радовић и В. Гвозден), 2011; Песма у прози или прозаида,
2012. Антологије: Српске прозаиде – антологија песама у прози, 2001;
Неболомство – панорама српског песништва краја XX века, 2006. Пое
зија и лирска проза: Бескрајна, 2005; Заручници ватре, 2008; Исијавање,
2009; Лекције о смрти, 2013; У обручу, 2017. Приредила је више књига
српских писаца.
ЏОН ТЕЈЛОР (JOHN TAYLOR), рођен 1952. у Де Мојн у у Ајови,
САД. Овај амерички књижевник, полиглота критичар и преводилац од
1975. године живи у Европи, тачније од 1987. прво у Паризу, а потом у
Анжеу у Франц уској. Аутор је десет збирки прича, кратке прозе и пое
зије. Његове књиге превођене су на француски и италијански, а делови на
словеначки, пољски, украјински, немачки, холандски, грчки и кинески
језик. Преводи модерну грчку, италијанску и француску књижевност за
америчке издаваче. За своје преводе је добио престижне наг раде и сти
пендије. Као песник се истакао збирком песама The ApocalypseTapestries,
2004. инспирисаном средњовековном таписеријом Апкалипсе с краја
14. века која се налази у граду Анжеу. Објављене књиге: проза – The Pre
sence of Things Past, 1992; The World As It Is, 1998; Mysteries of the Body
and the Mind, 1998; Some Sort of Joy, 2000; Now the Summer Came to Pass,
2012; критика – Path to Contemporary French Literature, 2004, 2007, 2011;
Into the Heart of European Poetry, 2008; A Little Tour through European
Poetry, 2015; поезија – поема Portholes, 2016; The Dark Brightness, 2017;
Grassy Stairways, 2017; Remembrance of Water & Twenty-Five Trees, 2018.
ИГН АЦИЈА ФРИДЛ ЈАРЦ, рођена 1968. у месту Словењ Градец,
Словенија. Дип ломирала је компаративн у књижевност и филозофију,
докторирала 2006. из области античке филозофије („Платонова теорија
истине с аспекта лепоте и уметности”). Пише филозофске и књижевне
расправе, стручне чланке, есеје, књижевн у, позоришну и филмску кри
тику и објављује у водећим словеначким часописима. Године 2000. до
била је Стритарјеву наг рад у за најбољу млад у књижевн у критичарку.
Ауторка је нау чне моног рафије Језик у филозофији старих Грка (Jezik
v filozof iji starih Grkov), 2001. Преводи са старогрчког. Од 2018. је на месту
сек ретара-уредника у Матици словеначкој.
КАРОЛ ХМЕЛ, рођен 1953. у Зволену, Словачка. Апсолвирао је на
Филозофском факкултету Универзитета Коменског у Братислави. Мењао
је више пута занимања и радна места: радио је као физикалац на камиону,
службеник, артетерапеут у Психијат ријској клиници, радник, васпитач,
уредник... Од 1989. био је уредник у издаваш твима „Смена” (касније
„Калиграм”) и у часописима Фрагмент и Ос – Форум грађанског друштва.
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До сада је објавио четири збирке песама: Имаш што немаш, 1985; Воћ
није дрво, 1989; Спреј, плави менталитет, 1998; О алатима, оруђима и
другим стварима испуштеним из руке, 2004. Превео је више од 40 дела
пољске, српске, хрватске и словеначке књижевности.
Приредио
Бранислав КАРАНОВИЋ
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