Александра Михајловић
Наставница српске књижевности и језика
Рођена на Божић, 7. јануара 1969, само годину после великих студентских немира.
Можда одатле енергија, инсистирање на немогућем, масовно ројење мисли и клањање роккултури.
Завршила је Филолошки факултет у Београду на катедри Опште и српске
књижевности са српским језиком. Докторанд је на истом факултету. И списатељица. Члан
је Удружења књижевника Србије.
Написала је романе: „Запричавање. Заваравање. Завиривање.”, „Кроз прстохват
цимета” и „Минијатуре”, дечју књигу „Софијине мудролије с Марком Краљевићем” и збирку
поезије „Јуче сам имала сусрет са собом”.
Боравила је у резиденцији за писце 2018. године (Artist-in-Residence in November and
December 2018, MuseumsQuartier Wien):
https://www.mqw.at/en/institutions/q21/artists-in-residence/2018/aleksandra-mihajlovic/.
Поделила је своје време на боравак у Панчеву, а понеки део године проводи у свим
осталим деловима света.
У непрекидној форми одржавају је три мускетара: муж Срђан и синови Константин и
Лукијан. Због њих, покаткад и против своје воље, упорно прати музичко-сценске покрете
младих и заглушујуће крикове модерног доба.
Кад није у дипломатским преговорима са својом породицом, кад није за компјутером
и шпоретом, предаје књижевност у Гимназији „Урош Предић”, у Панчеву. И ствара с ђацима
чаролију у свету речи, писаној и говорној.
Има звање педагошког саветника.
У онлајн школи „Сава” започиње са радом најпре због изузетног тима, који упознаје у
„Звездобројцима”, због Сунчице, Милутина и Пеђе, а потом се заљубљује у предивне
наставнике и сјајне ђаке – највеће ентузијасте. Од тада прати њихову жељу да упознају
српски језик, културу и традицију, и види да они, попут Пупина, шире све најбоље што носе
из своје матице, попут Тесле проналазе искре, попут Светог Саве уче и просвећују, попут
Доситеја имају жељу да светску просвећеност донесу у свој род, и попут Вука читају како је
написано, сакупљајући и чувајући народне умотворине.
Говори енглески и немачки језик. Проучава шпански језик и књижевност. Љубитељ је
природе, рафтинга, животиња (има пса Ареса, који је својом љубављу и верношћу више
пети члан породице, и једну несташну, препредену, опасну и умиљату мачку Мазу).
Читање, посете позоришту, праћење филмова и музичких манифестација сматра
улепшавањем живота, не хобијем.
На путовањима се служи шармом, осмехом, енглеским, немачким, помало шпанским.
У слободно време покушава да прекине са пушењем, да мисли позитивно о својој домовини

и народу, да ухвати наду и врати је у Пандорину кутију. Да сустигне време које се мигољи
и уради још понешто... Хм... Да ужива.

