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Mr Jelena Budimirović rođena je 1982. godine u Beogradu (Srbija). 
Diplomirala je na grupi Sprski jezik i književnost na Filološkom 
fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na Univerzitetu u 
Novoj Gorici u okviru modula Kulturna istorija. U svom magistarskom 
radu bavila se uticajem birokratskog stila na novinarski stil tokom 
socijalizma u Srbiji i Sloveniji. Radi kao terminolog u Ministarstvu za 
evropske integracije, u sektoru za prevođenje pravnih tekovina EU, 
te uređuje onlajn terminološku bazu Evronim. Godine 2016. bila je u 
rezidenciji Javnog fonda za kulturne delatnosti Republike Slovenije, 
kao stipendistkinja Foruma slovenskih kultura. Tri puta je pohađala 
seminar za književne prevodioce koji organizuje Javna agencija za 
knjigu Republike Slovenije. Organizuje i vodi prevodilačke radionice 
za studente slovenačkog jezika i članove Društva Slovenaca „Sava“ u 
Beogradu. Bavi se i usmenim prevođenjem. Sa slovenačkog na srpski 
prevela je dela Florjana Lipuša Boštjanov let, Gabriele Babnik Intimno, 
Dese Muk Panika, Jane Bauer Groznić vila u Strašnoj šumi, Ota Lutara 
Povest istorijske misli, esej Alojza Ihana Hiljadu zdravica i jutro posle, kao 
i brojne naučne članke (Jernej Mlekuž, Marjetka Golež Kaučič i dr.).

Prof. dr. Maja Đukanović, rojena 27. maja 1962 v Ljubljani, je v Beogradu 
končala osnovno in srednjo šolo ter diplomirala, magistrirala in 
doktorirala na Filološki fakulteti v Beogradu, kjer od l. 1989 poučuje 
slovenski jezik, sedaj z nazivom redne profesorice. Na Filološki fakulteti 
v Beogradu je uvedla slovenščino kot vzporedno študijsko smer na 
Oddelku za splošno jezikoslovje. V Nacionalnem svetu slovenske 
narodne manjšine deluje kot Podpredsednica Sveta, predsednica 
Odbora za izobraževanje, avtorica in soavtorica kulturnih projektov, v 
katerih aktivno sodelujejo predvsem mladi. Poleg številnih znanstvenih 
člankov je avtorica ali soavtorica Slovenske slovnice, Srbsko-slovenskega 
in slovensko-srbskega slovarja, učbenika za najvišjo raven učenja 
slovenskega jezika in strokovnih študij.

Beleške o autorima
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Darko Ilin je rođen 1996. godine u Smederevu. Završio je Prvu 
kragujevačku gimnaziju, a potom je upisao smer srpska književnost 
i jezik sa komparatistikom i uporedne studije slovenačkog jezika na 
Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je sada apsolvent. 
Polja njegovog interesovanja su slovenačka i postjugoslovenske 
književnosti, kao i studije kulture Jugoslavije. Bavi se stručnim i 
književnim prevođenjem sa slovenačkog jezika, kao i predavanjem 
slovenačkog jezika.

Dr Goran Korunović je rođen 1978. godine u Jagodini. Radi kao docent 
na predmetu Južnoslovenska komparatistika, na Katedri za srpsku 
književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u 
Beogradu. Objavljene knjige: Gostoprimstva (poezija, 2011), Reka kaiševa 
(poezija, 2012), Literatura i opasnost (komparativni ogledi, 2013), Crvena 
planeta (poezija, 2014).

Dr. Franc Križnar, rojen leta 1947 v Ljubljani, je študiral muzikologijo na 
ljubljanski FF UL in diplomiral (1978), magistriral (1989) in doktoriral 
na AG (1999). V aktivnih letih je deloval v gospodarstvu, pri Glasbeni 
mladini Slovenije, v GŠ Kranj in nazadnje (do upokojitve; 1992–2007) 
na RTV Slovenija-RA SLO. V letih 1978–92 je bil samostojni znanstveni 
raziskovalec na Znanstvenem inštitutu FF UL in tudi habilitirani 
asistent za področje muzikologije na ljubljanski FF. V letih 2005–2017 
je bil soustanovitelj in predstojnik Inštituta glasbenoinformacijskih 
znanosti pri Centru za interdisciplinarne in multidisciplinarne 
raziskave in študije UM v Mariboru. V več kot 50-letnem delovanju 
je kot avtor, član strokovno-ekspertnih skupin, strokovnih društev in 
urednik, glasbeni esejist in kritik, predavatelj, publicist, raziskovalec-
znanstvenik in glasbeni novinar-urednik ustvaril številne bibliografske 
enote s področja glasbene umetnosti, pedagogike in znanosti (prek 
1.100 enot v COBISS IZUM-u). Strokovno in znanstveno sodeluje na 
naših in tujih simpozijih, nekatere med njimi tudi sam (so-)organizira 
in (so-)vodi. Objavlja doma in v tujini. Za svoje delo je prejel več nagrad 
in priznanj, doma in na tujem.    

Vera Majstorović je diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta 
u Beogradu, stekavši zvanje – profesor srpskog jezika i književnosti. 
Predaje srpski kao maternji i nematernji jezik. U svojim naučnim 
radovima bavila se postkolonijalizmom i balkanizmom u književnosti, 
kao i komparativnom i kontrastivnom lingvistikom. Predstavljala je 
svoje radove na konferencijma u Sarajevu, Zagrebu i Budimpešti. Živi i 
radi na relaciji Beograd – Ljubljana. 
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Prof. dr. Vanesa Matajc, rojena 1972 v Sloveniji, je profesorica na 
Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava zgodovino romana, zgodovino 
svetovne književnosti in uvod v literarno teorijo ter vodi seminar, ki 
obravnava sodobni svetovni roman. Konstanta v raziskovanju je roman, 
ki se nanaša na zgodovino 20. stoletja: njegova žanrska diverziteta ter 
njegova razmerja s historiografskimi diskurzi. Te teme obravnavajo npr. 
naslednje razprave: The historical novel, ideology and re-organization of 
the semiosphere: the case of the Slovene historical novel, Medbesedilna 
razmerja med ustno zgodovino in literaturo v pričevanju, Border fascism in 
the Venezia Giulia: the issue of proximate colony in Slovenian literature.

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž, rojena 1972 v Mariboru, je zaposlena na 
Univerzi v Novi Gorici, kjer predava slovensko književnost in študije 
spolov na Fakulteti za humanistiko ter deluje kot raziskovalka na 
Raziskovalnem centru za humanistiko. Je avtorica petih znanstvenih 
monografij (Drzno drugačna: Zofka Kveder in podobe ženskosti; Labirinti 
ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne; Evine 
hčere: konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902; 
Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s 
paradigmo nacionalne literature; Literarna ustvarjalka v očeh drugega: 
študije o recepciji, literarnih stikih in biografskem diskurzu) in urednica 
Zbranega dela Zofke Kveder (doslej je izšlo pet zvezkov). Dejavna je 
v mednarodnih znanstvenih projektih. Njena raziskovalna področja 
so: feministična literarna veda, študije spolov, digitalna humanistika, 
slovenska dramatika, slovensko-nemški literarni stiki in zgodovina 
slovenskega ženskega gibanja.

Prof. dr. Mitja Reichenberg, rojen 1961 v Mariboru, je diplomiral na 
Akademiji za glasbo v Ljubljani (na oddelku za kompozicijo pri prof. 
Danetu Škerlu) ter doktoriral na Filozofski fakulteti v Ljubljani (na 
oddelku za sociologijo pri prof. dr. Rastku Močniku). Piše strokovne 
knjige s področja filma in glasbe, eseje, kolumne, znanstvene in 
strokovne članke, predavanja ter recenzije in druge ocene za mnoge 
različne publikacije. Kot pogodbeni predavatelj dela na štirih različnih 
fakultetah, sicer pa je podpisan pod več kot 420 bibliografskih enot, 
je avtor 36 knjig s področja humanistike, teorije filma in glasbe, dveh 
visokošolskih učbenikov, petih priročnikov za visoke šole ter šestih 
samostojnih glasbenih albumov, avtor glasbe pri več kot 30 filmih, 
je glasbeni producent, nastopa pa tudi na samostojnih avtorskih 
projektih, koncertih in recitalih z avtorskimi skladbami ter kot pianist 
nemih filmov na mnogih festivalih ter projekcijah doma in v tujini.

Beleške o autorima
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Dr. Sarival Sosič, rojen 1962, je kustos (muzejski svetnik) za sodobno 
vizualno umetnost v Mestni galeriji Ljubljana (Muzej in galerije 
mesta Ljubljana) od leta 1993. Po izobrazbi je učitelj glasbene vzgoje, 
profesor umetnostne zgodovine in diplomirani literarni komparativist. 
Magistriral je s temo Fotograf Avgust Berthold (objavljeno v knjižni 
izdaji 1997), doktoriral pa s temo Nagovor likovnih razstav, zasnovanih 
kot celovit vizualni organizem v slovenskih galerijah od leta 1945 do 
2000 (objavljeno v knjižni izdaji, leta 2006 z naslovom Vizualni nagovori). 
V Mestni galeriji Ljubljana mu delovno mesto kustosa omogoča stik 
s sodobno vizualno umetnostjo in razstavno dejavnostjo v Sloveniji. 
Pripravil in organiziral je vrsto razstav, predvsem sodobnih slovenskih 
umetnikov, bil pa je tudi urednik številnih katalogov, ki spremljajo 
razstave. Ukvarja se z raziskovanjem fotografije, slikarstva in kiparstva 
ter z vlogo sodobnih medijev in prostorskimi postavitvami v novejši 
likovni umetnosti. Intenzivno preučuje vizualno umetnost tudi skozi 
pisanje spremnih tekstov v monografije, kataloge in strokovne revije. 
Kot kustos pripravlja in postavlja razstave številnih sodobnih likovnih 
ustvarjalcev ter se tudi strokovno ukvarja z analizami problemov 
strategij postavitev, ki so izšle v knjižni izdaji. Sarival Sosič je bil od 
leta 1993 do 2005 tudi tajnik Slovenskega društva likovnih kritikov. 
Na Visoki šoli za storitve (VIST) v Ljubljani na Oddelku za fotografijo 
predava Zgodovino fotografije in Zgodovino modne fotografije ter 
fotografski Potrfolio, na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici pa 
Primerjalno zgodovino umetnosti. Sarival Sosič je tudi pisatelj.

Marko Stanojević, rojen 18. julija 1996, je študent magistrskega študija 
filozofije in južnoslovanskih študijev na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Diplomiral je leta 2019, s skupno diplomo, ki nosi naslov V Kiševem 
svetu: književnost kot sredstvo za osmišljanje smrti. Tekom dodiplomskega 
študija je s prispevki sodeloval na nekaj slavističnih seminarjih in 
konferencah: 47. Zbor slavistov, Beograd, 2017; 10. znanstveni zbor 
Mladi makedonisti, Skopje, 2018; Third International Philological Forum 
for Young Scholars, Sofija, 2018; Mednarodna študentska konferenca 
Cankar in mi, Beograd, 2018. Je eden izmed ustanovnih članov Društva 
študentov Južnoslovanskih študijev na matični fakulteti, njegova 
osrednja področja zanimanja pa so južnoslovanska književnost po 2. 
svetovni vojni, metafizika, filozofska antropologija, etika in estetika.

Prof. dr. Marija Stanonik, rojena leta 1947, je znanstvena svêtnica in 
redna profesorica za slovensko slovstveno folkloristiko, mag. etnologije 
(Ljubljana, 1987), dr. družbenih, humanističnih in teoloških znanosti 
s področja filologije (Zagreb, 1993), dr. literarnih znanosti (Ljubljana, 
1994), dr. teologije (2011); red. prof. slovenske književnosti (2008) in od 
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18. junija 2015 izredna članica SAZU. Med letoma 1974 in 2012 je bila 
zaposlena na ISN ZRC SAZU v Ljubljani, kjer je bila v zadnjem desetletju 
tudi nosilka več projektov in inštitutskega programa. Zagovarja 
tezo o upravičeni samostojnosti slovstvene folkloristike nasproti 
etnologiji in literarni vedi. Šele tako osvobojena veda lahko priznava 
izrazito interdisciplinarnost in življenjsko povezanost tako z obema 
omenjenima kot tudi z drugimi vedami. V želji po slovenski spravi je 
velika prizadevanja vložila v zbiranje slovenskega pesništva iz druge 
svetovne vojne. Objavila je veliko število znanstvenih in strokovnih del 
ter znanstvenih monografij. Po COBISS-u osebna bibliografija Marije 
Stanonik za obdobje 1970–2018 šteje preko 1500 bibliografskih enot.

Dr Lada Stevanović (1974) rođena je u Zagrebu, školovala se u 
Beogradu i doktorirala u Ljubljani, 2008. godine. Zaposlena je u 
Etnografskom institutu SANU u Beogradu. U istraživanjima kombinuje 
savremene antropološke teme i teme iz oblasti istorijske antropologije 
i antropologije antike, sa posebnim osvrtom na recepciju antike kao 
i na rodnu perspektivu i preispitivanje konstrukcije rodnih identiteta 
kroz sinhroniju i dijahroniju. Pored toga, proučava i nacionalni identitet, 
a pre svega načine na koji se konstruisalo jugoslovenstvo. Jedna je 
od osnivačica Centra za Jugoslovenske studije (CEJUS). Za monografiju 
Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in the Greek Funerary 
Rite, dobila je nagradu Etnografskog instituta SANU.

Dr. Tanja Tomazin, rojena 1987 v Kranju, je na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani diplomirala (2010) iz primerjalne književnosti in kasneje na 
isti institucija pridobila naziv doktorica znanosti s področja literarnih 
ved. Osrednje področje njenega raziskovalnega dela predstavljata 
novejša srbska in slovenska književnost v kontekstu zgodovinske, 
politične in družbene stvarnosti. Med letoma 2002 in 2005 je delala 
kot voditeljica na RTV Slovenija, že več let je zaposlena kot generalna 
sekretarka Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine, od leta 
2018 pa tudi kot lektorica slovenskega jezika na Filološki fakulteti 
v Beogradu. Deluje tudi kot prevajalka, samostojna raziskovalka, 
pisateljica umetnostnih in avtorica znanstvenih besedil. Leta 2019 je 
izšla njena prva znanstvena monografija Postmodernizem v slovenskem 
in srbskem romanu.
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