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ДРАГАН БАБИЋ, рођен 1987. у Карловц у, Хрватска. Основне, ма
стер и докторске студије завршио на Филозофском факултет у у Новом
Сад у. Бави се есејистиком и књижевном критиком, главни је уредник
часописа Домети и прог рамски уредник Сомборског књижевног фести
вала. Објавио је књиге прозе Твитер приче, 2014. и Twitter приче 2.0, 2017.
и приредио књигу Давида Албахарија Проза о прози: фрагменти о крат
кој причи, 2017. Живи у Новом Сад у.
МАЈА БЕЛЕГИШАНИН, рођена 1980. у Беог рад у. Завршила срп
ску књижевност и језик са општом књижевношћу на Филолошком факул
тет у у Беог раду. Пише поезију, есеје и књижевн у критику. Књигe песа
ма: Испод неба, 2007; Свет лосна пруга, 2011; Зимско сунце, 2014; Песме
разних боја (за децу), 2017; Нежна граница, 2018; Биљке и девојчице, 2019.
Књига есеја и приказа: Свет ло препознавање , 2020.
АЛЕН БЕШИЋ, рођен 1975. у Бихаћу, БиХ. Пише поезију, књижевну
критику и есеје, преводи с енглеског (Џин Рис, Џамејка Кинкејд, Ени Пру,
Џојс Кер ол Оутс, Бож идар Језерн ик, Џон Фаулс, Кет рин Бејкер, Џон
Ралстон Сол, Брус Четвин, Тони Холанд, Дерек Волкот, Теџ у Кол итд.).
Књиге песама: У филиграну рез, 1998; Начин дима, 2004; Голо срце, 2012;
Хроника ситница (избор), 2014. Књиге есеја и критика: Лавиринти чи
тања, 2006; Непоновљиви образац, 2012.
ДРАГАН БОШКОВИЋ, рођен 1970. у Београду. Пише поезију, есеје,
књижевнонау чне и књижевнокритичке радове. Професор је на Катедри
за српску књижевност на Филолошко-уметничком факултет у у Краг у
јевц у. Књиге песама: Вртоглавица, лаж и Вавилон од картона, 1998; У
једном телу, 2003; Исаија, 2006; Отац, 2013; The Clash, 2016; Ave Maria!,
2018; Breaking Тhe Waves, 2019; Живот и ја смо квит! – виберпунк поезија,
2020; Úristen, 2020. Књига приповедака: Одисеј – каталошка прича (ко
аутор Саша Илић), 1998. Моног рафије, студије и есеји: Иследник, сведок,
прича – ист ражни пос тупци у „Пешчаник у” и „Гробници за Бориса
Давидовича” Данила Киша, 2004; Текстуа лно (не)свесно, 2008; Заблуде
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модернизма, 2010; Заблуде читања, 2015; Нулти степен реализма, 2017.
Приредио више књига српских писаца.
НИКОЛА ЖИВАНОВИЋ, рођен 1979. у Крагујевцу. Завршио општу
књижевност и теорију књижевности на Филолошком факултет у у Бео
град у. Пише поезију, есеје и књижевн у критику, преводи с енглеског.
Књиге песама: Алеја часовника (коау тор А. Шаранац), 1998; Нарцисове
љубавне песме, 1999; Астапово, 2009; Carmina Galli, 2014; 22, 2019. При
редио Антологију љубавне поезије, 2003.
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
тем у „Елементи хорор фантастике у роман у српског предромантизма”,
за који је одликована Бранковом наг радом Матице српске. Трен утно је
на докторским студијама српске књижевности у Новом Сад у. Активно
пише за онлајн часопис КУЛТ. Радове објављује у периодици.
ВЛАДИМИР КОНЕЧНИ, рођен 1944. у Беог рад у. Завршио је Фи
лозофски факултет у Београду, а докторирао експерименталну психоло
гију на Универзитет у у Торонт у (1973). Био је редовни професор експе
рименталне психологије (1973–2008) на Калифорнијском универзитет у
у Сан Дијег у, а од 2008. је тамо професор емерит ус. Добитник је Гуген
хајмове наг раде за ист раж ивачк и рад у областима психофизиологијe
емоција, психологијe права и емпиријске естетике. Пише поезију, при
поветке и драме на српском и енглеском. Објављене књиге на српском:
О небу и блату – две драме, 2010; Аутобиографија – књижевни и ликовни
експерименти 1986–2011, 2011; Видим – педесет одабраних песама, 2013;
Атиф – одабране и нове приповетке, 2014; Не знам – песме 2013–2015,
2016; Селфи на мосту – проза 2015–2017, 2018.
МИЛЕНА КУЛИЋ, рођена 1994. у Бачком Добром Пољу код Врба
са. Дип ломирала и мастерирала на Одсек у за српску књижевност на
Филозофском факултет у у Новом Сад у, где је трен утно на докторским
студијама. Пише поезију, есеје, књижевн у и позоришну критику. Бави
се теоријом драмских уметности, историјском теат рологијом и савре
меном драмом. Објављена књига: Лет Минервине сове – огледи о позо
ришној уметности, 2017.
БОРИС ЛАЗИЋ, рођен 1967. у Паризу, Француска. Доктор слависти
ке, пише поезију, прозу, есеје и критику, преводи са француског и енгле
ског, као и на француски. Књиге песама: Посрнуће, 1994; Океанија, 1997;
Запис о бескрају (са Гораном Стојановићем), 1999; Псалми иноверног,
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2002; Песме лутања и сете, 2008; Орфеј на лимесу, 2012; Капи сласти,
2013; Канонске песме, 2016; Унутарњи пејзаж, 2019. Књиге путописне
прозе и есеја: Белешке о Аркадији, 2000; Турски диван, 2005; Врт зато
ченика – упоредне студије из девете уметности, 2010. Романи: Губили
ште, 2007; Панк умире – геопоетичка хроника, 2013. Приредио више
антологија и књига српских писаца.
СВЕТЛАН А МИЛ АШ ИНОВИЋ, рођена 1980. у Субот иц и. Бави
се српском књижевношћу ХХ века, пише студије, есеје, огледе и књи
жевн у критику. Објављене књиге: Читање савремене прозе (коау торка
Г. Сапож ниченко), 2008; Есеји Момчила Нас тасијев ића, 2011; Криза
идентитета романескног јунака српске модерне, 2018.
СОЊА МИЛОВАНОВИЋ, рођена 1979. у Београду. Основне, мастер
и докторске студије завршила је на Филолошком факултету у Беог раду.
На Другом прог рам у Радио Беог рада је уредница за савремен у српску
књижевност. Пише научне радове из области стилистике српског језика
и књижевности, есеје и књижевну критику. Објављене књиге: Стил као
свет дела, 2020; Текстеме као стилске доминанте у песништву Новице
Тадића, 2020.
ВЛАД ИМИР ВЛАД ИМИРОВИЧ НАБОКОВ (Санкт Петербург,
Русија, 1899 – Монт ре, Швајцарска, 1977), амерички писац руског поре
кла. Након Октобарске револуције напушта Русију и две године студира
у Лондон у, а од 1922. живи у Берлин у. Године 1937. бежи од нациста у
Париз. У том периоду је, још увек на руском, написао неколико романа и
кратких прича. По доласку у Њујорк 1940. године, почео је да пише на
енглеском. Гл. дела: романи Лолита, Прозирност ствари, Пнин, Дар, Очај;
есеји Бледа ватра; збирка приповедака Руска лепотица и друге приче.
ИВАН НЕГРИШОРАЦ, рођен 1956. у Трстеник у. Пише поезију,
прозу, драме, студије и књижевну критику. Од 2005. до 2012. године био је
главни и одговорни уредник Летописа, а од априла 2012. је председник
Матице српске. Редовни је професор на Филозофском факултету у Новом
Саду. Књиге песама: Трула јабука, 1981; Рак љар. Желудац, 1983; Земљо
пис, 1986; Абракадабра, 1990; Топ ло, хладно, 1990; Хоп, 1993; Везници,
1995; Прилози, 2002; Потајник, 2007; Светилник, 2010; Камена чтенија,
2013; Чтенија (избор), 2015; Матични млеч, 2016; Изложба облака (избор
и нове), 2017; Огледала Ока Недремана, 2019. Роман: Анђели умиру, 1998.
Драме: Фреди умире, 1987; Куц-куц, 1989; Истрага је у ток у, зар не?,
2000; Видиш ли свице на небу?, 2006. Студије и есеји: Легитимација за
беск ућнике. Српска неоавангардна пое зија – пое т ички идент итет и
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разлике, 1996; Лирска аура Јована Дучића, 2009; Истрага предака – иску
шења колективног и индивид уалног опстанка, 2018; Његошевски покрет
отпора, 2020. Председник је Уређивачког одбора Српске енцик лопедије,
том I, књ. 1–2, 2010–2011, том II, 2013; том III, књ. 1, 2018.
ВАСА ПАВКОВИЋ, рођен 1953. у Панчеву. Пише поезију, прозу,
есеје и књижевну критику. Књиге песама: Калеидоскоп, 1981; Опсесија,
1985; Телесна страст, 1989; Конверзија, 1994; Несигурност у тексту,
1994; Књига о ластавицама, 2000; Помало далеко, 2005; Ватрена линија
(изабране и нове песме), 2007; Елегије и баладе из прошлог столећа, 2007;
У варљивом животу, 2012; Мајстори певачи – књига оданости, 2013; На
одморишту, 2019. Романи: Љубавнички декамерон, 1998; Месец јануар,
2002; Доктор Бат ут против надрилекара, 2006. Књиге прича: Мон
струм и друге фикције, 1989; Мачије очи, 1994; Хипнотисан, 1996; Бо
жанске клопке, 2001; Последњи штићеник ноћи, 2001; Глиб Гибралтара
– фантазма, 2004; Мој живот на Марсу, 2005; Црнац у белој кошуљи,
2008; Десет замки – приче старог адвоката, 2016; Океан Дунав – приче
из природе, 2016; Ехо Београда – кратке београдске приче, 2020. Књиге
есеја, студија и критика: Шум Вавилона (коау тор М. Пантић), 1988; Све
стране света, 1991; Критички текстови, 1997; Дух модернизма, 2001;
Поглед на свет, 2002; Наш слатки стрип, 2003; Поглед кроз прозу, 2006;
Девет заборављених приповедача, 2006; Стих и смисао – есеји о српским
песницима, 2010; Човек и лептири / Опис дневних лептира Србије (коаутор
М. Ђурић), 2010; Пустоловине с поезијом – песници, књиге, песме, 2015;
Неочекивани песници, 2015; Старо злато – осамнаест заборављених
приповедача, 2018. Написао је и две књиге о стрип у: Слатки стрип,
2001; Наш слатки стрип, 2006. Приредио више књига и антологија.
КАТАРИНА ПАНТОВИЋ, рођена 1994. у Београду. Основне и ма
стер студије завршила на Одсеку за компаративну књижевност Филозоф
ског факултета у Новом Сад у на коме похађа докторскe студијe. Пише
и објављује нау чне радове, књижевн у критику и поезију у стручним и
књижевним часописима и зборницима. Преводи с енглеског и немачког
језика, а бави се и сликарством и уметничком фотог рафијом. Објавила
књиг у песама: Унутрашње невреме, 2019.
МИЛИВОЈ СРЕБРО, рођен 1957. у Шумњацима код Гламоча, БиХ.
Пише есеје и књижевн у критику, бави се српско-франц уским књижев
ним везама. Од 1990. живи и ради у Франц ускоји ради као професор на
Катед ри за словенске студије Универзитета Бордо Монтењ (Université
Bordeaux Montaigne). Оснивач је и главни уредник портала и електронске
ревије на франц уском језик у Serbica.fr. Књиге на српском: Роман као
поступак, 1985; Мали вавилонски листар, 1991. Књиге на франц уском,

982

аутор: Библиографија српске књижевности у Француској / Bibliographie
de la littérature serbe en France (двојезично издање), 2004; Ecrits et cris
d’un apatride, 2005, верзија на српском: Крајина је пала, маске такође.
Записи једног апатрида, 2007; приређивач: Anthologie de la nouvelle serbe
/ Антологија српске новеле, 2003; La Littérature serbe dans le contexte
européen: texte, contexte et intertextualité / Српска књижевност у европ
ском контексту: текст, контекст и интертекстуалност, 2013; Précis
de littérature serbe / Преглед српске књижевности, 2019.
Приредио
Бранислав КАРАНОВИЋ

983

