ВАСА ПАВКОВИЋ

Мр Васа Павковић је рођен у Панчеву 1953. године. У родном граду је
завршио основну школу и гимназију. На Филолошком факултету у
Београду дипломирао је 1976. године на групи за српско-хрватски језик и
јужнословенске књижевности. Магистрирао је на истом факултету са
темом Речник поезије Милана Ракића 1979. године. У Институту за
српски језик ради од јануара 1977. године. Прошао је све фазе у раду на
Речнику САНУ, а сада је један од уредника Речника. Своје радове из
лингвистике објављивао је у Нашем језику, Јужнословенском филологу,
Књижевној речи и др. Био је секретар редакције Јужнословенског
филолога од броја XL до броја XLVI. Објавио је књигу Речник поезије
Милана Ракића (Матица српска, 1984). Активно се бави књижевношћу и
књижевном критиком од 1981. године. Био је уредник Књижевне речи,
Свезака из Панчева, Књижевности, Књижевног гласника, Квартала и
уредник у ИРО Матице српске и Народној књизи. Објавио је књиге
песама: Калеидоскоп (1981), Опсесија
(1985), Телесна
страст (1989), Несигурност
у
тексту (1994,
1996), Конверзија(1994), Књига
о ластавицама (2000), Помало
далеко (2005). Књиге прича: Монструм и друге фикције (1989), Мачје
очи(1994), Хипнотисан (1996), Последњи
штићеник
ноћи (2001,
2004), Мој живот на Марсу (2005) и књигу лирске прозеБожанске
клопке (2001).
Аутор је романа: Љубавнички декамерон (1998), Месец јануар (2002)
и Доктор Батут против надрилекара (2006). Ауторске књиге критика и
есеја: Шум
Вавилона (са
М.
Пантићем)
(1988), Све стране
света
(1991), Критички
текстови (1997), Дух
модернизма (2001), Поглед
на
свет (2002), Поглед
кроз
прозу (2006), Девет заборављених приповедача (2006). Аутор је више
антологија: Коровњак (1992), Тајно друштво (антологија младих српских
приповедача, 1996), Београд, антологија прича (1997). Приредио је
десетак књига из наше националне баштине. Између других дела: М.
Ћурчина, Х. С. Давича, П. Софрића Нишевљанина, Б. Цветковића, М.
Борисављевића, М. Јакшића, М. Ускоковића, Г. Бабовића, В. Царића, В.
С. Петковића као и дела преминулих савременика: Јудите Шалго,
Богдана Мрвоша, Душана Вукајловића, Николе Р. Гузијана. Приредио је
књиге изабраних приповедака Воје Чолановића и Младена Маркова.
Добитник је Бранкове награде, Награде «Милан Ракић», Борбине
награде за књигу године, Наград: «Милан Богдановић», «Карољ
Сирмаи», «Рамонда сербика» за животно дело, Октобарске награде
града Панчева, Жишка културе КПЗ Војводине за укупан ауторски
ангажман ...
	
  

