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DUŞAN BAISKI
- biobibliografie -

Duşan Baiski s-a născut la 11 martie 1955, în Sânnicolau Mare, judeţul Timiş. A debutat în revista „Forum studenţesc“ din Timişoara, cu povestirea science fiction „Meşterul Manole“. Prima carte, „Averse izolate“ – proză scurtă, i-a apărut în 1984, la Editura „Facla“ din Timişoara. A colaborat la o serie de publicaţii din ţară şi străinătate: „Forum studenţesc“, „Orizont“, „Paradox“, „Helion“, „Književni Život“, „Radio Timişoara“, „Radio Bucureşti“, „Ştiinţă şi tehnică“, „Renaşterea bănăţeană“, „Realitatea bănăţeană“, „Banatske novine“, „Orientări“ (Galaţi), „Naša reč“, „Banatul“, „Ca şi cum“, „Tribuna tineretului“ (Iugoslavia), „Književna reč“ (Iugoslavia), „Stremljenja“ (Iugoslavia), „Observator“ (Germania). Unele lucrări i-au fost traduse în limbile engleză, franceză, germană, sârbă şi bulgara. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1990.
Cărţi publicate: 
Averse izolate, Editura „Facla“ din Timişoara - 1984 (proză scurtă); 
	Radiografia unui caz banal, Editura al Uniunii Scriitorilor din România „Facla“ din Timişoara - 1988 (proză scurtă); 
	Ljubav među senkama („Dragoste între umbre“), Editura „Kriterion” din Bucureşti - 1990 (poezie în limba sârbă); 
	Migraţiile, roman de Miloš Crnjanski, Editura de Vest din Timişoara - 1991 (traducere din limba sârbă, în colaborare); 
	Luna şi tramvaiul 5, Editura „Marineasa“ din Timişoara - 1994 (proză scurtă); 
	Piaţa cu paiaţe, Editura „Marineasa“ din Timişoara - 1994 (teatru); 
	Mătase şi vin fiert de Chang Shiang-Hua, Editura „Paradox“ din Timişoara - 1994 (poezie, traducere din limba sârbă); 
	Cuţitul de Vuk Drašković, Editura „Helicon“ din Timişoara- 1995 (roman, traducere din limba sârbă);
	Cartea iubirii de Dragan Dragojlović, Editura „Hestia“ din Timişoara,1996 (poezie, traducere din limba sârbă); 
	Antologie de poezie chineză contemporană de Zhang Xianghua  şi Radosav Pušić, „Editura de Vest“ din Timişoara, 1996 (poezie, traducere din limba sârbă); 
	Lacrima. Orient şi Occident de Zhang Xianghua  (eseuri, traducere din limba sârbă, Editura „Anthropos“ din Timişoara, 2001); 
	Turism în Muntenegru - Editura „Anthropos“ din Timişoara, 2004 (traducere din limba sârbă);  
	Război pe Internet – studiu, Editura „Waldpress“ din Timişoara, 2004.
	Consulul rus de Vuk Drašković, Editura „Uniunii Sârbilor din România“ din Timişoara- 2005 (roman, traducere din limba sârbă).

Cărţi publicate pe Internet: 
Basme de Grozdana Olujić (basme, traducere din limba sârbă); 
	Ornamente regale medievale sârbe de Tatjana Vuleta (expoziţie electronică), traducere din limba sârbă;
	Consulul rus de Vuk Drašković (roman, traducere din limba sârbă); 
	Cealaltă faţă a visului  de Liljana P. Nikolić (poezie, traducere din limba sârbă). 
Prezenţe în antologiile: 
Anatomia unei secunde - Antologie de proză SF (Editura „Facla“ din Timişoara, 1990); 
	Naša poezija u dijaspori - Savremena poezija Srba i Hrvata u Mađarskoj, Rumuniji i Austriji (antologatori: Petar Miločević, Andi Novosel,  Slavomir Gvozdenovici - Međunarodna knizevna manifestacija „Sarajevski dani poezije“, Sarajevo,1991); 
	ZONA - prozatori şi poeţi timişoreni din anii '80 si '90 (Editura „Marineasa“ din Timişoara - 1997); 
	Porumbelul de argilă - Poeţi sîrbi din România (antologatori: Slavomir Gvozdenovici şi Lucian Alexiu - Editura „Persona“ din Bucureşti - 1998); 
	U plavom krugu zvezda (antologator: Slavomir Gvozdenovici - OP, Beograd, 1998); 
	Generaţia '80 în proza scurtă (antologatori: Gheorghe Crăciun şi Viorel Marineasa - Editura „Paralela 45“, 1998); 
	Kosovo, srpska sveta zemlja – Kosovo, pământ sfânt al sârbilor (Timişoara, Editura Uniunii Sârbilor din România, 1999).
Prezenţe în dicţionare: 
Scriitori şi lingvişti timişoreni  - Dicţionar bibliografic (1945-1999) –Dicţionar bibliografic de Aquilina Birăescu şi Diana Zărie, Editura „Marineasa“ din Timişoara, 1999; 
	Dicţionar SF, Editura „Nemira“ din Bucureşti, 1999;  
	Who is who 1996/1999 - Serbs in the world, Belgrad - Los Angeles, 1999;  
	Mass-media din Timişoara postdecembristă - de Mariana Cernicova, Marin Bucă,  Editura „Augusta“ din Timişoara, 2000;  
	Who is who în România 2002 - „Pegasus Press“ din Bucureşti – 2002;  
	Leksikon - de Jivko Milin, Editura U.S.R., 2004 (în limba sârbă);  
	Dicţionarul general al literaturii române (A-B) - Academia Română - Editura „Univers Enciclopedic“ din Bucureşti, 2005.

