
 

Ружица Бајић – магистар филолошких 
наука. Ради као истраживач-сарадник у 
Институту за српски језик С А Н У. Заврши-
ла општу лингвистику на Филолошком 
факултету у Београду. Недавно одбрани-
ла магистарску тезу под називом Социо-
линвисички асеки референције ср-
ско санарно/црквенословенско језика 
у својсву оослужено језика Срске 
равославне цркве. Области интересова-
ња: социолингвистика, функционална 
стилистика (нарочито сакрални стил), оп-
шта лингвистика, примењена лингвисти-
ка. У коауторству са др Ксенијом Конча-
ревић објавила рад: О комуникаивним 
функцијама лиуријско искурса у ср-
ском језику у зборнику Коммуникативное 
поведение славянских народов (Воронеж 
).

Дорота Бжозовска (Dorota Brzozowska) 
– доктор лингвистике. Професор и пре-
давач на Катедри за пољску филологију 
Универзитета у Ополу у Пољској, секре-
тар међународног часописа Stylistyka, коју 
годишње издаје Пољска академија наука 
и Универзитет у Ополу. Она је аутор књи-
ге O dowcipach polskich i angielskich. Ana-
liza jezykowo-kulturowa [Пољске и енгле-
ске шале. Културолошки и лингвистички 
аспекти], Ополе, , и један од приређи-
вача тома Swiat humoru (Свет хумора, ко-
ји се појавио после конференције у Ополу, 
.) Провела је годину дана радећи у 

Школи за словенске и источно-европске 
студије на Лондонском универзитету.

Срдан Богосављевић – доктор филоло-
шких наука, професор на Катедри за гер-
манистику Филолошког факултета у Бе-
ограду. Студирао немачку књижевност 
и психологију на Универзитету државе 
Илиноис. Докторирао . године са те-
зом: German „Literary Travelogues around 
the Turn of the Century –“. У перио-
ду –. радио је као доцент за немач-
ку књижевност на Скопском универзите-
ту. Објавио је низ радова о Хофманасталу, 
Музилу и експресионистичкој лирици, 
као и радове о батосу и зеугми.

Ђована Брођи-Беркоф (Giovanna Bro-
gi-Bercoff) – доктор филолошких наука, 
професор на Катедри за славистику на 
Универзитету у Милану. Студирала слави-
стику на Универзитету у Флоранси. Док-
торирала са тезом из словенске филоло-
гије: Леена о св. Алексеју у Русији. Бави 
се компаративним изучавањима истори-
ографије ренесансе и барока у културама 
Далмације, Пољске, Украјине, Русије; ба-
роком у свим словенским и неким запад-
ноевропским земљама; функционисањем 
и типологијом вишејезичке литературе у 
културама Пољске, Украјине, Русије итд. 
Објавила велики број радова међу који-
ма су значајнији: Valori peculiari e generali 
del Barocco letterario nei paesi slavi. Status 

Белешке о сарадницима
Notes on contributors
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quaestionis e problemi aperti (Roma, ); 
„Istorija vo kratce“ ieroschimonacha Spirido-
na: opyt issledovanija v kontekste evropejskoj 
istoriografii X V I I  v. (Moskva, ); L'opera 
storica di Jan Kwiatkiewicz fra tradizione 
europea e sarmatismo (Warszawa, ); Stefa-
na Jaworskiego kultura poslkoj‚zyczna (Napo-
li, ); O jazykovoj situacii v Velikom Knja-
ěestve Litovskom i v Rossii (konec X V I–načalo 
X V I I I  veka) (Budapest, ); Miti italiani ed 
europei nella storiografia ucraina tra Seicento 
e Settecento (Padova, ). Проф. Ђована 
Брођи-Беркоф објавила је и неколико зна-
чајних монографија, од којих је посебно 
важна: Królewstwo Słowian. Historiografia 
Renesansu i Baroku w krajach słowianskich 
(Warszawa ). Члан је многих међуна-
родних научних организација, у којима 
најчешће врши функцију председника. Од 
. члан је редакције познатог часописа 
Russica Romana.

Игор Бурханов (Игорь Бурханов) – док-
тор лингвистичких наука, редовни профе-
сор на Институту за енглеске студије Уни-
верзитета у Жешову (Пољска). Од . 
године на Универзитету у Жешову држи 
предавања из семантике и лексикологије, 
дескриптивне граматике енгелског језика, 
контрастивне енгелске и пољске грамтике, 
контрастивне анализе и језичке типоло-
гије, теорије превода, примењене лингви-
стике. Држао и сада држи предавања на 
више пољских универзитета, међу који-
ма треба споменути: Универзитет у Олец-
ком (Olecko), Универзитет у Келцу (Kiel-
ce); дражао предавања на Универзитету у 
Бакуу (Република Азербејџан) итд. Оба-
јавио преко  научних радова на руском, 
пољском и енглeском језику. Значајније 
књиге: e Systematic Dictionary of English 
Adjectives, Baku: Elm,  (in co-author-
ship with Z. Verdiyeva and I. Kerimzade); 
Учебный словарь системы понятий лин-

гвистической семантики [‘Learner-orien-
ted Dictionary of Concepts of Linguistic Se-
mantics’]. Rzeszów: University Press, ; 
Lexicography: A Dictionary of Basic Termi-
nology. Rzeszów: University Press, ; Lin-
guistic Foundations of Ideography: Semantic 
Analysis and Ideographic Dictionaries. Rz-
eszów: University Press, ; Translation: 

eoretical Prerequisites. Rzeszów: Univer-
sity Press, . Области интересовања: 
теоријска и примењена лингвистика, лин-
гвистичка семантика, лексикологија, кон-
трастивна анализа, језичка типологија, 
теорија превода.

Андреј Вахтел (Andrew Wachtel) – доктор 
филозофских наука, професор књижевно-
сти, научни сарадник Herman i Beula Pirs 
Miler Instituta, шеф Катедре за словенске 
језике и књижевности и директор Програ-
ма за упоредне књижевне студије на Nort-
vestern Univerzitetu. Аутор је разноврсних 
чланака и књига о руској и јужнословен-
ским књижевностима, култури, друштву. 
Значајније студије: Opsesija istorijom: Ruski 
pisci se suočavaju sa prošlošću (); Stvara-
nje nacije, slamanje nacije: Književnost i kul-
turna politika u Jugoslaviji (); Petruška: 
Izvori i konteksti (); Bitka za detinjstvo: 
Stvaranje ruskog mita (). Поред научног 
рада, професор Вахтел је активан и као 
уредник и преводилац савремене руске 
и словеначке поезије и прозе. Уредник је 
познате серије Nortvestern Juniverziti Presa 

„Teкстoви из oслобођенe Eврoпe“, где се 
објављује најзанимљивија савремена по-
езија и проза из средње и источне Европе. 
Недавно је основао и Конзорцијум за ју-
жноевропске студије на Nortvesternu, чији 
је и директор.

Мирчета Вемић – доктор географских 
наука, научни сарадник у Географском 
институту „Јован Цвијић“ С А Н У  у Београ-
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ду. Аутор је монографије Теорија значења 
у карорафији (Београд, ) и преко 
тридесет стручних и научних радова и 
карата на српском, руском и енглеском 
језику из области картографије и геогра-
фије. Ужа сфера научног интересовања: 
семиотика картографије.

Александер Вилкоњ (Aleksander Wilkoń) – 
доктор филолошких наука, редовни про-
фесор Шлеског универзитета у Катовица-
ма (Uniwersytet Śląski). Држао предавања 
на Јагелонском универзитету у Кракову 
(Uniwersytet Jagielloński), на Универзите-
тима у Нансију (–) и на Сорбони 
(Sorbonne–Paris I V, –). Сада држи 
предавања као professore ordinario di filolo-
gia slava (Universitа di Napoli „L’Orientale“). 
Објавио преко  научних и стручних 
радова. Значајније књиге: Nazewnictwo w 
utworach Stefana Żeromskiego (); O języ-
ku i stylu „Ogniem i mieczem“ Henryka Sien-
kiewicza – Studia nad tekstem. Kraków ; 
Typologia odmian językowych współczesnej 
polszczyzny. Katowice ; Język artystycz-
ny. Studia i szkice. Katowice ; Spójność 
i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tek-
stu. Kraków ; Z dziejów języka litera-
tury w Polsce. Katowice ; Dzieje języka 
artystycznego w Polsce. Język i style baroku. 
Krakуw . Један је од покретача најзна-
чајнијих стилистичких идеја у Пољској. 
Уредник је и оснивач серије „Język arty-
styczny“, t. –. Katowice –.

Радка Влахова – доктор лингвистичких 
наука, професор на Катедри за бугарски је-
зик софијског универзитета „Св. Климент 
Охридски“. Заменик је декана на факулте-
ту за словенску филологију од . године. 
Објавила велики број радова из синтаксе, 
семантике, прагматике, текстлингвисти-
ке, савременог бугарског језике, вербалне 
комуникације и стилистике.

Марија Војтак (Maria Wojtak) – професор 
Универзитета „Марија Кири-Склодовска“ 
у Лублину. Области научноистраживач-
ких интересовања: историјска стилистика, 
стилистика драме, примењена стилистика, 
генеологија. Аутор књига: O języku i stylu 

„Wesela“ Stanisława Wyspiańskiego, Lublin 
; Dialog w komedii polskiej na przykład-
zie wybranych utworów z X V I I  i X V I I I  wieku, 
Lublin ; Style literatury (po roku ), 
Katowice  [у коауторству са: B. Witosz, 
E. Sławkowa, A. Skudrzykowa].

Станислав Гајда (Stanisław Gajda) – про-
фесор Универзитета у Ополу. Поред оста-
лог, аутор је ових књига: Развој ољске 
руарске ерминолоије (Rozwój polskiej 
terminologii górniczej, ), Основи сили-
сичких исраживања језика науке (Pod-
stawy badań stylistycznych nad językiem na-
ukowym, ), Уво у еорију ермина 
(Wprowadzenie do teorii terminu, ), 
Савремени научни ољски – језик или 
жарон? (Współczesna polszczyzna nauko-
wa – język czy żargon? ). Приредио је 
поред осталог следеће наслове: Онома-
сика. Исорија језика. Дијалеколоија
(Onomastyka. Historia języka. Dialektologia, 
), Синеза у словенској силисици 
(Synteza w stylistyce słowiańskiej, ), Ва-
ријација у језику (Wariancja w języku, ), 
Сисемаизација у силисици (Syste-
matyzacja pojęć w stylistyce, ).

Михаил Л. Гаспаров (Михаил Л. Гаспа-
ров) – доктор филолошких наука, редовни 
члан Руске академиjе наука, редовни члан 
Академиjе хуманистичких истраживања, 
стручњак за област класичне филологиjе. 
Правци научног истраживања: версифи-
кациjа, општа поетика, теориjа и пракса 
превођења, латинска поезиjа, руска по-
езиjа (нарочито Х Х  век). Аутор jе око 
 радова. Обjавио књиге: Современный
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русский стих: Метрика и ритмика (Мо-
сква, ); Очерк истории русского сти-
ха: Метрика, ритмика, рифма, строфика 
(Москва, ); Очерк истории европей-
ского стиха (Москва, ); Storia del ver-
so europeo (Padova, ); Русские стихи 
– годов в комментариях: Учеб. по-
собие для вузов (Москва, ); Избранные 
труды: [В  т.] Москва, . Т. : О поэтах. 
Т. : О стихах. Т. : О стихе: Ритмика. 
Рифма. Строфика. Вероятностная мо-
дель стиха. Блок. Пастернак. Маяковский. 
Стиховеды-стихотворцы; Метр и смысл. 
Об одном механизме культурной памяти. 
Москва, ; Записки и выписки. Москва, 
.

Ана Гинтер (Anna Ginter) – доктор фило-
лошких наука, адјункт на Катедри за лин-
гвистику у оквиру Института русистике 
Универзитета у Лођу и адјункт на Катедри 
за језичку комуникацију пољске филоло-
гије у оквиру Високе хуманистичко-еко-
номске школе у Лођу. Области научног 
интересовања: лингвистика и стилистика, 
а бави се и транслатолошким истражи-
вањима. Аутор је књиге Świat za słowami 
Vladimira Nabokova. Zabawy słowne i ich 
przekład (Свет иза речи Владимира Набо-
кова. Игре речи и њихов превод) ( – 
Łódź: Wyd. UŁ).

Тереза Добжињска (Tereza Dobrzyńska) 
– доктор књижевних наука, професор у 
Институту за књижевност П А Н . Аутор 
је више запажених студија, међу којима 
су најзначајније: Delimitacija tekstu literac-
kiego (Warszawa, ); Mеtafora (Warsza-
wa, ). Редактор је неколико познатих 
зборника: Teorija tekstu (); Studia o tro-
pach I  (); Tekst w kontekcie (); Stu-
dia o tropach I I  ().

Јованка Друговац – доктор књижевних 
наука, директор Института за македон-
ску књижевност у Скопљу. Аутор је пре-
ко  огледа, есеја, приказа из македон-
ске и српске књижевности. Учествовала 
је на преко  научних скупова у земљи 
и иностранству. Учесник је у многоброј-
ним научним пројектима; руководилац је 
пројекта Одељења за . век Института 
за македонску литературу и руководилац 
Одељења за библиографију и документа-
цију. Од . године члан је Ректорске 
управе Универзитета „Св. Кирил и Мето-
диј“ у Скопљу, члан је Савета Међународ-
ног семинара за македонски језик, литера-
туру и културу. Аутор је многих поговора 
и приређивач великог броја значајних из-
дања. Сфера научног интересовања: књи-
жевна историја, књижевна критика, есе-
јистика. Објавила је студије: Книжевноо 
ело на Анон Панов (), Книжевноо 
и научноо ело на р Томо Смиљанић – 
Браина (), Блесок и раење (книжев-
ноо и научноо ело на роф. р Воисла-
ва И. Илић) (), Бајка на живоо (ма-
кеонскаа лиераура за еца) (), 
Царсвоо на зоро (живоо и ело-
о на Јован Д. Косовски) (), Моја 
земла (), Домо на соно (живоо 
и елоо на Асен Каваев) ().

Мирослав Дудок (Miroslav Dudok) – док-
тор филолошких наука, професор словач-
ког језика и модерне словенске филоло-
гије. Предавао на Универзитету у Новом 
саду, Београду, Сегедину и Братислави. 
Сарадник је Лингвистичког института 
С А В  у Братислави и Славистичког ин-
ститута П А Н  у Варшави. Аутор је пу-
бликација: Glutinácia textu v slovenčine a 
srbochorvátčine, Novi Sad, ; Vývoj slo-
vakistiky, Novi Sad, ; Úvod do textiky, 
Bač. Petrovac, ; Náveje, Nadlak ; 
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Slovenčina na konci . storočia, Bratislava, 
 (koautor); Mesto a jeho jazyk, Bratislava, 
 (koautor) itd.

Јелена Г. Задворна (Eлена Г. Задворная) – 
доктор филолошких наука, професор на 
Катедри за општу лингвистику Минског 
државног лингвистичког универзитета. 
Обjавила преко  научних радова, а ме-
ђу њима и монографиjу Субъект выска-
зывания и дискурса: человек говорящий и 
человек мыслящий (Минск, ). Сфера 
научног интересовања: лингвостилисти-
ка и лингвопоетика, лингвопрагматика, 
анализа дискурса.

Барбара Зандих (Barbara Sandig) – док-
тор лингвистичких наука. Од . године 
професор је немачког језика на Универ-
зитету Saarland у Saarbrückenu, Немачка. 
Објавила је више значајних студија из 
стилистике, текстуалне лингвистике и 
лингвистике текстуалних типова, лин-
гвистичке процене, перспективности и 
фразеологије.

Рајнхард Иблер (Reinhard Ibler) – доктор 
филолошких наука, професор словенских 
књижевности на Универзитету Oto fon 
Girike у Мајдебургу. Од . године ре-
довни професор за словенску филологи-
ју (науку о књижевности) на Филипсо-
вом универзитету у Марбургу. Објавио 
неколико значајних студија посвећених 
русистици, западнословенској и јужно-
словенској филологији. Сфера научног 
интересовања: руска и чешка књижевност, 
упоредна историја словенских књижев-
ности, теорија књижевности, типологија 
и историја књижевних жанрова, поетика 
циклуса песама.

Светлана Иваненко (Switlana Iwanenko) 
– магистар филолошких наука, доцент на 

Катедри за немачку филологиjу Киjевског 
националног лингвистичког универзите-
та (Украjина). Године . завршила Jен-
ски универзитет „Ф. Шилер“ (Немачка), а 
. године одбранила магистарски рад 
Межстилевой жанр ‘коммюнике’ и его лин-
гво-текстовые характеристики (на ма-
териале текстов на немецком языке). 
Коаутор jе уџбеника Linguostilistische Text-
interpretation () и аутор монографиjе 
Поліфонія тексту (). Обjавила до са-
да  публикациjе. Предаjе стилистику 
немачког jезика и лингвостилистичку ин-
терпретациjу текста. Области научног ин-
тересовања: лингвистика и стилистика 
текста, функционална стилистика, социо-
лингвистички аспекти прагматике текста, 
проблеми превођења.

Алена Јаклова (Alena Jaklová) – доцент 
Педагошког факултета Јужночешког уни-
верзитета у Чешким Буђејовицама. Бави 
се стилистиком, интерпретацијом текста 
(коаутор је Комлексне анализе комуника-
ивно роцеса и екса – Komplexní ana-
lýza komunikačního procesu a textu, České 
Budějovice ), сленгом, језичком ситу-
ацијом јужночешког региона (уредник 
зборника Језик и овор јужночешко ре-
иона – Jazyk a řeč jihočeského regionu, 
I–I V, –) и изражавањем савреме-
не омладине (аутор монографије Инер-
исцилинарна исраживања оворне ак-
ивноси омлаине – Interdisciplinárni 
výzkum řečové činnosti mládeže, České Bu-
dějovice ).

Милан Јелинек (Milan Jelínek) – професор 
Масариковог универзитета у Брну, његов 
бивши ректор, предаје и на Шлеском уни-
верзитету у Опави. Аутор монографије 
О језику и силу новина (O jazyku a stylu 
novin, Praha ), коаутор у публикацији 
О сваконевном чешком језику (O češtině 
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každodenní, Brno ), Приручна рамаи-
ка чешко језика (Přiruční mluvnice češtiny, 
Praha ) и др. Бави се стилистиком 
(углавном публицистичким и стручним 
стилом), систематски ради на ширењу је-
зичке културе и популарисању језика.

Сергеј С. Јермоленко (Сергiй С. Ермолен-
ко) – кандидат филолошких наука, виши 
научни сарадник на Одсеку за општу лин-
гвистику Института за лингвистику „А. А. 
Потебња“ Националне академије наука 
Украјине. Круг његових научних интере-
совања чине функционална граматика, 
лингвосемиотика, упоредноисторијска 
лингвистика и историјска типологија. Об-
јавио је монографије Образные средства 
морфологии, Методологические основы 
новых направлений в мировом языкозна-
ии (коаутор), Общая лексика германских 
и балто-славянских языков (коаутор), 
Питання теорії мови в зарубіжному мо-
вознавстві. Преводилац је савремене пољ-
ске поезије (Я. Твардовський, Треба йти 
далі, або прогулянка сонечка – коаутор).

Бохумила Јункова (Bohumi la Junková) – 
доктор лингвистичких наука, ради на Пе-
дагошком факултету Јихоцеског универ-
зитета у Чешким Буђејовицама. Претежно 
се бави дисциплинама савременог чешког 
језика. Објављује радове из области сти-
листике. Осим књижевноуметничким и 
научним стилом, бави се углавном и ра-
зним аспектима публицистичког стила.

Татјана П. Карпилович (Таьяна П. 
Карилович) – кандидат филолошких на-
ука, доцент на Катедри за лингвистику 
говора и теорију комуникација Државног 
лингвистичког универзитета у Минску. 
Област научног интересовања – стили-
стика, текст-лингвистика, моделовање го-
ворно-мисаоних процеса. Аутор је више 

од  научних радова из поменутих обла-
сти, а међу њима и монографије Модели-
рование процесса смысловой компрессии 
текста: когнитивно-дискурсивный под-
ход (Минск, ).

Радивоје Керовић – доктор филозофије, 
доцент за Филозофску антропологију и 
Савремену филозофију на Одсјеку фило-
зофије и социологије на Филозофском 
факултету у Бањој Луци. Активно је уче-
ствовао на више научних скупова. Суо-
снивач је и уредник филозофског часопи-
са Филозофски оишњак. Аутор је књиге 
Човјек у среишу – Бања Лука/Нови Сад 
– , и низа научних текстова, од којих 
су најважнији: Филозофско искусво и 
иак човјека – Бања Лука – , Функ-
ција филозофско мишљења у ехноло-
шкој цивилизацији – Бања Лука – , 
Самореисиивање човјека и криза оо-
ворноси – Бања Лука – , Мишљење и 
езисенција – Бања Лука – , Инера-
цијски окови и очување власиоси 

– Београд – . Бави се савременом фи-
лозофијом, њемачком класичном филозо-
фијом и, посебно, филозофском антропо-
логијом.

Маргарита Н. Кожина (Маргарита Н. Ко-
жина) – доктор филолошких наука, профе-
сор, оснивач пермске школе функционал-
не стилистике. Обjавила око  научних 
радова, а међу њима и уџбеник Стили-
стика русского языка (. изд. ), преве-
ден на кинески jезик. Монографиjе: Сти-
листика и некоторые ее категории (К 
постановке вопроса), Пермь, ; О поня-
тии стиля и месте языка художествен-
ной литературы среди функциональных 
стилей, Пермь, ; О специфике худо-
жественной и научной речи в аспекте
функциональной стилистики, Пермь, 
; К основаниям функциональной сти-
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листики, Пермь, ; О речевой систем-
ности научного стиля сравнительно с 
некоторыми другими, Пермь, ; Сти-
листика русского язык, Москва,  (. 
изд. , . изд. ); О диалогичности 
письменной научной речи, Пермь, ; 
Очерки истории научного стиля русско-
го литературного языка Х V I I I–Х Х  в, Пер-
мь,  (Введение, I  разд.: гл. –; I I  разд.: 
гл.–; I I I  разд.: гл. ,,);  (Введение, 
гл. –);  (гл. , , , , , ).

Мурат К. Корнајев (Мурат К. Корнаев) – 
апсолвент Псковског педагошког факул-
тета, студент друге године на Одсеку за 
руску филологију Педагошке академије 
у Кракову.

Ђуро Коруга – доктор наука из области 
биомедицинског инжењерства, редовни 
професор Машинског факултета у Бео-
граду, где предаје биоаутоматику на ре-
довним студијама и основе биомедицин-
ског инжењерства, као и информационе 
технологије на последипломским студи-
јама. Првенствено се бави истраживањем 
биолошких система за потребе технике и 
развоја нових материјала, апарата и уре-
ђаја за потребе медицине. Аутор је две 
књиге и коаутор шест књига. Са четвори-
цом америчких научника објавио је прву 
књигу из области фулерена (новог типа 
органских угљоводоничних једињења) и 
нанотехнологија у издању познате изда-
вачке куће Elsevier. Објавио је око осамде-
сет научних радова, од чега је преко ше-
здесет у међународним часописима. Био 
је гостујући професор у Јапану (Cho Uni-
verzity, Tokyo Institute of Technology, Tsckuba 
Science Sity и I K E N  Institut) и С А Д  (Wayne 
State University и University of Arizona). Др-
жао је пленарна предавања на неколико 
међународних конференција и био пред-
седавајући Међународне конференције 

из области нанотехнологија у Грчкој . 
године. Експерт је за област биомедицин-
ског инжењерства, информационих тех-
нологија и нанотехнологија.

Љиљана Костић – асистент приправник 
на Учитељском факултету у Ужицу на 
предметима српски језик, књижевност и 
књижевност за децу. Постдиполмац на 
групи за Српску књижевност на Фило-
зофском факултету у Новом Саду. Тема 
магистарског рада: Љуомир Сојановић 
и онова срисике.

Марија П. Котјурова (Мария П. Котюро-
ва) – доктор филолошких наука, профе-
сор, шеф Катедре за руски језик и стили-
стику Државног универзитета у Перму. 
Сфера научног интересовања: научни 
функционални стил. Монографија: Об 
экстралингвистических основаниях смы-
словой структуры научного текста 
(функциональностилистический аспект), 
Красноярск, .

Михаил Кристек (Michal Kristek) – маги-
стар филологије, предавач на Одсеку за 
чешки језик Факултета уметности на Ма-
сариковом универзитету у Брну. Област 
научног интересовања: стилистика и ре-
торика, посебно са синхронијског аспек-
та, такође истражује стил Karela Poláceka, 
једног од истакнутих чешких писаца из-
међу два рата. Поред студија и чланака 
објављених у научним часописима, био 
је присутан и као члан тима Argumentace 
a umeni komunikovat (Аруменација и 
уменос комуникације, ) и Encyklo-
pedický slovnik ceštiny (Енциклоеија че-
шко језика, ).

Ирина П. Кудреватих (Ирина П. Кудрева-
тых) – доктор филолошких наука, доцент 
на Катедри за теориjу и историjу jезика 
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Факултета за руску филологиjу Белору-
ског државног педагошког универзитета 

„М. Танка“. Сфера научног интересовања: 
књижевна стилистика, текстлингвистика, 
реторика, култура говора. Монографиjе: 
Стилистическая роль синтаксических 
единиц (блоков информации) в структуре 
художественного текста (Минск, ); 
Лингвистический анализ художественно-
го текста (Минск, ); Риторика. Учеб-
ное пособие (Минск, ).

Александра Лончар – постдипломац, ма-
гистрант групе за науку о језику Фило-
лошког факултета у Београду. Тема ма-
гистарског рада: Фонеско-фонолошке 
вреноси рефлекса уо јаа у ијекави-
ци. Ради на Филозофском факултету у 
Нишу као асистент приправник за фоно-
логију и акцентологију.

Горан Максимовић – доктор књижевних 
наука, ванредни професор за Српску књи-
жевност . и . века (Српски предроман-
тизам, Српски романтизам, Српски реа-
лизам). На Филозофском факултету на 
Палама Универзитета Републике Српске 
у Српском Сарајеву од школске /. 
године ради као професор по позиву за 
Српску књижевност . и . вијека (Срп-
ски рационализам и романтизам, Српски 
реализам). На последипломском студију 
(смер Наука о књижевности) Филозоф-
ског факултета у Новом Саду у школској 
/. години држао је курс Комеија 
и комично у срској књижевноси . века. 
Од јануара . године је продекан Фи-
лозофског факултета у Нишу, те главни и 
одговорни уредник и руководилац изда-
вачке делатности на истом факултету. Био 
је главни и одговорни уредник у И П  „Зо-
граф“ из Ниша (–), био члан уред-
ништва часописа Граина (–), а 
од . године је покретач и заменик глав-

ног уредника књижевног часописа Слава 
у Нишу. Поред тога, налази се у редакци-
јама часописа: Књижевни лис (од . 
године), Бење (од . године), Нова Зо-
ра (од . године). У научној и стручној 
периодици, зборницима радова са науч-
них скупова, те у књижевним часописима 
публиковао је више од  студија, огледа, 
расправа и критика. Објавио је пет аутор-
ских књига: Умјенос риовијеања 
Бранислава Нушића (), Маија Срем-
чево смијеха (), Домановићев смијех 
(), Срске књижевне еме (), Три-
јумф смијеха – Комично у срској умје-
ничкој рози о Досиеја Ораовића о 
Пера Кочића (). Саставио две анто-
логије и приредио преко десет књига за 
штампу.

Зенон Ожуг (Zenon Ożóg) – адјункт у 
Институту за пољску филологију Уни-
верзитета у Жешову. Изводи наставу из 
следећих предмета: Поетика, Анализа и 
интерпретација књижевног дела, Пољска 
књижевност Х Х  века, Методологија истра-
живања у области науке о књижевности 
и др. Докторску дисертацију одбранио 
. године. Бави се пре свега савреме-
ном пољском књижевношћу са аспекта 
књижевне стилистике, теорије и историје 
књижевности. Аутор је  чланака из нау-
ке о књижевности,  рецензија и уредник 
 зборника научних радова и алманаха 
поетских дела. Објавио монографију Ro-
mantycy czasu wojny. Tradycja romantyczna 
w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz 
poetów „Sztuki i Narodu“ (). При крају 
је са израдом монографије на тему поет-
ске молитве. Дугогодишњи је уредник у 
књижевном часопису Fraza.

Ивона Папај (Iwona Papaj) – постдипло-
мац, сарадник Педагошке академије у Кра-
кову. Објавила неколико чланака, од којих 
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су два посебно интересантна: Elementy 
języka kobiecego w polskich przekładach ut-
worów Iwana Turgieniewa, Obraz demona 
i demonizmu w oryginale i przekładzie poe-
matu Michała Lermontowa.

Владимир Патраш (Vladimir Patráš) – док-
тор филолошких наука, лингвиста – слова-
кофил, професор на Универзитету Матеја 
Бела у Банској Бистрици. У свом истра-
живању, педагошким задацима и објавље-
ним радовима пажњу обраћа на језичку 
комуникацију са социолингвистичког ста-
новишта. Коаутор је у две студије,  уџ-
беника за основну школу, око  радова 
објављених у Словачкој и иностранству. 
Учествовао на  конференција у земљи и 
иностранству. Његов рад је усредсређен 
на функцију језичке комуникације у дру-
штву, језик и комуникациону културу у 
области јавних масовних медија и у поли-
тичкој комуникацији, на истраживању у 
области говорног облика језика у градови-
ма и у (интересним и професионалним) 
микродруштвима. Бави се и питањима 
стила, реторике, менаџерске комуникације 
и комуникационе технологије у настави.

Иво Поспишил (Ivo Pospíšil) – доктор на-
ука, професор, шеф Катедре за слависти-
ку Филозофског факултета Масариковог 
универзитета у Брну. Сфера научног ин-
тересовања: теориjа књижевности, генea-
логиjа и компаративистика, теориjа сло-
венских књижевности, теориjа романа. 
Објавио монографије: Ruská románová kro-
nika (Příspěvek k historii a teorii žánru), Brno, 
; Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vyme-
zeni žánru, Brno, ; Основные понятия 
теории литературы, Praha,  и р.

Дина М. Поцепња (Дина М. Поцепня) 
– доктор филолошких наука, професор 
на Катедри за руски језик Санкт-Петер-

буршког државног универзитета. Главна 
сфера научног интересовања – књижевна 
стилистика.

Тeтјана В. Радзијевска (Тeтяна В. Радзи-
евска) – доктор филолошких наука, виши 
научни сарадник у Институту за лингви-
стику „А. А. Потебња“ Националне ака-
демије наука Украјине. Ради као водећи 
научни сарадник одсека за општу лин-
гвистику. Објавила око  радова, међу 
којима монографију Текст як засіб кому-
нікації (Київ, ) и поглавље Текстовая 
коммуникация. Текстообразование у ко-
лективној монографији Коммуникация, 
модальность, дейксис (Москва, ). Сфе-
ра научног интересовања: текстлингви-
стика, функционална стилистика, анализа 
дискурса, семантика, синтакса, прагмати-
ка, теорија говорних жанрова, сoциoлин-
гвистички аспекти прагматике текста.

Лариса Раздобудко-Човић – доктор фи-
лолошких наука, ванредни професор на 
Катедри за руски језик и књижевност Фи-
лозофског факултета у Приштини (Ко-
совска Митровица). Држи курсеве Увод 
у славистику и Руски језик I I I . Објавила 
преко  научних и стручних радова и 
расправа. Учествовала на преко  међу-
народних научних скупова. Превела не-
колико књига са српског на руски језик. 
Преводи савремену српску лирику и дра-
ме. Објавила је књигe: Руско-срска ком-
араивна исраживања (Београд: Vedes, 
,  стр.), Семаника и рамаика 
сомаизма у срском и руском језику (Бе-
оград: Vedes, , ), Љуишина „Бисер-
ница“ (Будва: Медитеран, ,  стр.). У 
припреми је књига Кулуролошко-си-
лисичка комараивна исраживања.

Милоје М. Ракочевић – доктор хемијских 
наука, редовни професор на Одсеку за
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хемију Природно-математичког факулте-
та у Нишу, где предаје методологију, фи-
лозофију и историју природних наука. По 
позиву предаје и на постдипломским сту-
дијама у Центру за молекуларне машине 
Машинског факултета у Београду (теори-
ју генетског кода и информациону био-
логију). Првенствено се бави истражива-
њима могуће егзистенције универзалног 
кода природе на примерима генетског ко-
да и хемијског кода (периодног система 
хемијских елемената), а затим и на приме-
рима дела класика књижевности (Хoмер, 
Данте, Шекспир, Гете, Пушкин, Његош, 
Толстој…) (радови објављени у часопису 
Књижевнос, Срски књижевни ласник и 
др.). Објавио је и неколико монографија: 
Генеичке информације (Стручна књига, 
Београд, ), Гени, молекули, језик (На-
учна књига, Београд, ), Logic of the ge-
netic code (Научна књига, Београд, ), 
Genetic code as a unique system (С К Ц , Ниш, 
), Њеошев исконски лоос I  и I I  (Ин-
терпрес, Београд, I –  i I I  – ). Обја-
вио је и већи број научних радова у дома-
ћим и међународним часописима (Journal 
of theoretical biology; Biosystems; Bulletin of 
mathematical biology). Експерт је за област 
генетске биохемије и опште хемије на на-
ционалном нивоу, као и за област „ини-
цијалне генетичке информације“ при ин-
тернационалној Фондацији Origin-of-life 
(Meryland, U S A).

Елжбјета Сјерославска (Elżbieta Sierosław-
ska) – стекла високо немачко образовање 
. године. Докторирала у јулу . го-
дине. Предмет њене докторске тезе је нео-
бичност превођења текстова за позорницу. 
Објављене књиге: Уџеник немачко јези-
ка за суене (). Објављени радови: 
Wesen und Funktion der Modalitaetsverben, 
у: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedago-

gicznej w Rzeszowie, Rzeszуw ; Прево 
у оери, уз: Десеи сасанак ољских ре-
воилаца у Кракову (). Написала је не-
колико чланака који су у штампи.

Даниела Сланчова (Daniela Slančová) – 
доктор филолошких наука, професор сло-
вачког језика на Катедри словачког језика 
и књижевности Универзитета у Прешову. 
Одбранила је кандидатску тезу на словач-
ком језику и књижевности и енглеском 
језику и књижевности на Универзитету 
у Прешову. Докторирала је на Унивезите-
ту „Јан Амос Коменски“ у Братислави са 
темом „Језичке и стилистичке карактери-
стике есеја и есејистичког стила“ (). 
Поље научног интерсовања: стилистика, 
социолингвистика, лингвистичка библи-
ографија, дечији говор. Објавила је три 
књиге: Пракична силисика (Praktická 
štylistika, , ), Основи ракичне 
реорике (Základy praktickej rétoriky, ), 
Говор ауора и љубави (Reč autority a lásky, 
). Аутор је више од  научних студи-
ја, као и мноштва рецензија и популарних 
чланака. Радила је као лектор на Универ-
зитету John Carroll у Кливенду, Ohio, С А Д . 
итд.

Ирина Н. Софронова (Ирина Н. Софро-
нова) – кандидат филолошких наука, до-
цент на Катедри за општу лингвистику 
Државног лингвистичког универзитета 
у Минску. Област научног интересова-
ња: стилистика текста, социолингвистика, 
гендер лингвистика. Аутор је више од  
радова из поменутих области.

Андреј Стојановић – доктор филоло-
шких наука, професор Универзитета у 
Београду. Обjавио је преко  радова из 
области примењене лингвистике и мето-
дике наставе страних jезика, синтаксе и 
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функционалне стилистике. Ужа сфера на-
учног интересовања: научни функционал-
ни стил српског и руског jезика.

Замир К. Тарланов (Замир К. Тарланов) 
– доктор филолошких наука, професор, 
шеф Катедре за руски jезик Петрозавод-
ског државног универзитета. Носилац 
титуле „Заслужан научник“ Руске Феде-
рациjе, члан Савета за руски jезик при 
Влади Руске Федерациjе. Обjавио jе преко 
 радова из руског jезика и његове исто-
риjе, jезика лепе књижевности, фолкло-
ра, опште лингвистике и кавказологиjе. 
Монографиjе: Сравнительный синтак-
сис жанров русского фольклора (Петроза-
водск, ); Очерки по синтаксису рус-
ских пословиц (Ленинград, ); Поэтика 
слова (Петрозаводск, ); Язык и куль-
тура (Петрозаводск, ); От слова – 
к образу (Петрозаводск, ); Язык. Эт-
нос. Время (Петрозаводск, ); Агулы: Их 
язык и история (Петрозаводск, ); Ме-
тоды и принципы лингвистического ана-
лиза (Петрозаводск, ); Основные тен-
денции в динамике синтаксиса простого 
предложения в русском языке X I–X V I I  ве-
ков (Санкт-Петербург, ); Русские по-
словицы: Синтаксис и поэтика (Петро-
заводск, ); Становление типологии 
русского предложения в ее отношении к 
этнофилософии (Петрозаводск, ); Ге-
рои и география русских былин и „Кале-
валы“ (Петрозаводск, ). Уредник  
научних зборника из области jезика фол-
клора и историjске стилистике.

Мирослав Топић – виши лектор Фило-
лошког факултета у пензији, историчар 
књижевности, версолог, компаративиста, 
преводилац с пољског и руског. Бави се 
историјом пољско-српских књижевних 
веза, компаративним студијама словен-
ског стиха и словенског фолклора. Аутор 

је више десетина радова из ових области, 
као и књиге Пољски моиви и римови 
у ранскрицији Десанке Максимовић 
(, у коауторству са П. Буњаком).

Гај Расел Тор (Guy Russell Torr) – ради на 
Универзитету Јагиелониан у Кракову у 
Пољској, где је виши лектор енглеског је-
зика на универзитетском Studium doskona-
lenia językowego. Проучава стваралаштво 
Чехова, бави се превођењем хумора. Не-
колико година је сарађивао са Универзи-
тетом у Łódźу у Пољској на петотомном 
лексикону руске мисли Иеје у Русији.

Бранко Тошовић – доктор филозофских 
наука, професор за словенску лингвисти-
ку у Институту за славистику Универзи-
тета у Грацу. У два наврата био лектор 
српскохрватског језика на М Г У  (–, 
–). Школске /. године ра-
дио као водећи научни сарадник Инсти-
тута за лингвистику Руске академије нау-
ка и научни сарадник Института за руски 
језик „А. С. Пушкин“. Од . био госту-
јући професор у Институту за слависти-
ку Универзитета у Манхајму (. и на 
Универзитету у Лајпцигу). Као гостујући 
професор држао предавања у Москви, 
Познању, Варшави, Братислави, Ловену, 
Тартуу, Загребу, Задру и Великом Трнову. 
Објавио више од  научних и стручних 
радова, од тога  монографија и посеб-
них издања. Превео је неколико књига и 
низ чланака. Учествовао је на великом 
броју научних скупова. Уређивао је часо-
писе „Славист“ и „Призма“ (које је сам 
покренуо). Био у два мандата председник 
Одсјека за славистику у Сарајеву и у јед-
ном мандату директор Института за сла-
вистику у Грацу (–). Био је члан 
Предсједништва М А П РЈА Л-а, предсједник 
Славистичког друштва Би Х  и председник 
Друштва за примијењену лингвистику 
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Би Х . Члан је издавачког савета часописа 
„Стилистика“ Пољске академије наука. 
Објавио више монографија, посебних из-
дања: Морфология современного русско-
го языка (Сарајево, ); Правоис ру-
ско језика у оређењу са равоисом 
срскохрваско jезика (Сарајево, ); 
Стилистика современного русского язы-
ка (Сарајево, ); Функционални си-
лови (Сарајево: ); Руска рамаика 
у оређењу са срскохрваском (Сараје-
во, ); Срскохрваски језик (Гдањск: 
); Силисика лаола (Вупертал, 
); Глагольный категориал (Грац – Опо-
ле); Корелациона рамаика. Проjекцио-
нал (Graz).

Наталија А. Фатејева (Наталия А. Фате-
ева) – доктор филолошких наука, водећи 
научни сарадник у Институту за руски 
jезик „В. В. Виноградов“ РА Н , сектор за 
стилистику и jезик лепе књижевности. 
Радила и као професор на Државноj ака-
демиjи словенске културе, где је држала 
предавања из семиотике књижевности, 
текстлингвистике, лингвистичке анализе 
белетристичког текста. Има преко  обjа-
вљених радова из области лингвистичке 
поетике, семиотике, текстлингвистике, 
историjе руске авангарде и постмодерни-
стичке естетике. Монографиjа: Контра-
пункт интертекстуальности или Ин-
тертекст в мире текста ().

Јан Финдра (Ján Findra) – доктор наука, 
редовни професор словачког језика на 
Факултету хуманистичких наука Maтeja 
Бела у Банској Бистрици, где је био и пр-
ви ректор овог универзитета. Од . до 
. био је канцелар председника Словач-
ке Републике. Сфера научног интересова-
ња: стилистика, комуникологија, ретори-
ка, поетика, теорија текста, проучавање 
уметничког говора, језичка култура, ди-

дактика словачког језика. Објавио је два-
наест монографија и преко  научних 
и стручних радова. Најзначајнија дела: 
Rozbor štýlu prózy (Анализа стила прозе) 
(), Odsek ako prvok epickej štruktúry 
(Параграф као елемент епске структуре) 
(), Umenie prednesu (Уметност рецито-
вања) (, ), Slovník litetárnovedných 
termínov (Речник књижевних термина) 
(, ), Stavba a prednes rečníckeho pre-
javu (Структура и интерпретација говор-
ничког текста) (), Jazyk, reč, človek (Је-
зик, говор, човек) ().

Јана Хофманова (Jana Hoffmannová) – на-
учни сарадник Института за чешки језик 
Академије наука Ч Р. Бави се стилистиком, 
лингвистиком текста, прагмалингвисти-
ком, теоријом и анализом дијалога. Аутор 
је монографија Семанички и рамаич-
ки асеки кохеренције екса (Séman-
tické a pragmatické aspekty koherence textu, 
Praha ), Силисика и… (Stylistika a…, 
Praha ). Коаутор је у монографијама: 
Говорни чешки језик у ауеничним ек-
совима (Mluvená čeština v autentických 
textech, Praha ), Полавља о ијалоу 
(Kapitoly o dialogu, Praha ), Дијало у 
насави чешко (Dialog v hodinách češtiny – 
–, Praha ; ), Дијало у чешком је-
зику (Dialog v češtině, München ), Кон-
верзација у чешком језику (Konverzace v 
češtině, Praha ).

Милосав Ж. Чаркић – доктор филозоф-
ских наука, научни саветник у Институту 
за српски језик С А Н У  у Београду, профе-
сор Филозофског факултета у Нишу за 
предмет Оша линвисика на Одсеку 
за српски језик и књижевност. Учество-
вао је на преко  међународних скупова 
и конгреса на простору свих словенских и 
неколико западноевропских земаља. Обја-
вио је преко стотину стручних и научних 
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радова. Један број штампан је у страним 
часописима и зборницима на српском, ру-
ском, украјинском, пољском и енглеском 
језику. Монографије: Фоника сиха (Бео-
град, ); Фоносилисика сиха (Бео-
град, ); Појмовник риме – са примери-
ма из српске поезије (Београд – Бањалука, 
); Уво у силисику (Београд, ). 
Члан је редакције два међународна часо-
писа: Stylistyka, који излази у Пољској, и 
Studia methodologica у Украјини. Члан је 
Свеске оранизације ијалеколоа и е-
олинвиса са седиштем у С Р  Немачкој; 
члан Међунароно комиеа слависа 
са седиштем у Чешкој Републици. Ужа 
сфера научног интересовања: књижевно-
уметнички стил српског језика.

Бранимир Човић – доктор филолошких 
наука, редовни професор на Филозоф-
ском факултету у Новом Саду. Члан је 
Удружења књижевника Србије, Удружења 
књижевних преводилаца Србије, стални 
члан-сарадник Матице српске у Новом 
Саду и Института за светску књижевност 
у Москви. Уредник библиотеке „Компа-
ратистика“ у Издавачкој кући „Ведес“ из 
Београда. Дугогодишњи је руководилац 
факултетских научних пројеката (више-
годишњих и једногодишњих – од знача-

ја за развој научних дисциплина) Мини-
старства за науку, технологије и развој 
Републике Србије. Учествовао на -так 
међународних научних скупова. Објавио 
до сада преко стотину студија и расправа. 
Објављене монографије: Уменос ре-
вођења или зана (), Поеска слика 
(), Сил исоријске розе А. Н. Тол-
соја (), Поеика књижевно рево-
ђења (), Сеое Милоша Црњанско у 
конексу моерно руско исоријско 
романа (). У припреми: Основе нара-
олоије, Њеош и Руси, Рана ars poetica 
Максима Горко.

Тадеуш Шчербовски (Tadeusz Szczerbow-
ski) – доктор филолошких наука, професор 
Краковске педагошке академиjе. Важниjи 
радови: O grach językowych w tekstach polski-
ego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych 
(Kraków, ); Gry językowe w przekladach 

„Ulissesa“ Jamesa Joyce’a (Kraków, ); Anna 
Livia Plurabelle po polsku. Finnegans Wake 
Jamesa Joyce’a ks. I , rozdz.  (Kraków, ); 
Słownictwo kiriwiny z dzieła Bronisława Ma-
linowskiego ułożone jako leksykon kiriwiń-
sko-polski i polsko-kiriwiński według pomysłu 
Krystyny Pisarkowej. – In: Językoznawstwo 
Bronisława Malinowskiego. – Kraków: Uni-
versitas. – S. –.
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