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Höfundar, þýðendur og ritstjórar 

Atli Harðarson (f. 1960) er heimspekingur. Hann lauk doktorsprófi 
frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands og er prófessor á því sviði. 
Netfang: atlivh@hi.is 

Ásdís R. Magnúsdóttir (f. 1964) lauk doktorsprófi í frönskum bók-
menntum miðalda og endurreisnar frá Háskólanum í Grenoble 3 
(Stendhal). Hún er prófessor í frönsku máli og bókmenntum við 
Háskóla Íslands. Netfang: asdisrm@hi.is

Bergþóra Kristjánsdóttir (f. 1952) lauk doktorsprófi frá Háskólanum 
í  Árósum, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse 2006 
og starfar nú sem lektor i dönsku sem öðru máli og tvítyngi sama 
stað (DPU). Bergþóra hefur skrifað bækur og greinar um menntun 
í fjölmenningarlegu samfélagi. Netfang: bekr@edu.au.dk 

Birna Arnbjörnsdóttir (f. 1952) lauk doktorsprófi í almennum mál-
vísindum frá Texasháskóla í Austin og er prófessor í annarsmáls-
fræðum við Háskóla Íslands. Netfang: birnaarn@hi.is

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir (f. 1949) lauk meistaraprófi í 
menntunarfræðum frá Háskóla Íslands. Hún var dönskukennari, 
norrænn kennsluráðgjafi, námsefnishöfundur og síðast forstöðu-
maður Tungumálavers Reykjavíkurborgar. Netfang: brynhildur-
annar@gmail.com 

Carmen Quintana Cocolina (f. 1986) lauk doktorsprófi í spænskum 
fræðum og blaðamennsku frá Háskóla Íslands og Complutense 
Háskóla í Madríd. Hún er stundakennari í spænsku við Háskóla 
Íslands. Netfang: cqc@hi.is

Danila Sokolov (f. 1976) lauk doktorsprófi frá háskólanum Waterloo 
í Ontario í Kanada árið 2012 á sviði miðalda- og endurreisnarbók-
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mennta. Hann er lektor í enskum bókmenntum við Háskóla 
Íslands. Netfang: danila@hi.is 

Eeva-Liisa Nyqvist (f. 1980) lauk doktorsprófi frá háskólanum í 
Turku, Finnlandi. Hún er nýdoktor við Deild finnsk-úgrísku og 
Norðurlandamála við Helsingfors universitet. Netfang: elnyqvist@
gmail.com 

Erla Erlendsdóttir (f. 1958) lauk doktorsprófi í spænskum fræðum 
frá Háskólanum í Barselóna og er prófessor í spænsku við Háskóla 
Íslands. Netfang: erlaerl@hi.is 

Geir Þ. Þórarinsson (f. 1978) lauk MA-prófi í klassískum fræðum 
og heimspeki fornaldar frá Princeton-háskóla í Bandaríkjunum og 
er nú aðjunkt í klassískum málum við Háskóla Íslands. Netfang: 
gtt@hi.is 

Gíorgos Seferis (1900–1971) var grískt skáld sem hlaut bók-
menntaverðlaun Nóbels árið 1963.

Ibn Miskawayh (f. um 940)  í Rayy í Persíu. Hann gegndi stöðu 
ritara og yfirmanns bókasafns í Bagdad. Skráði arabískar samtíma-
heimildir: „Örlög þjóðanna og árangur erfiðis“.

Núria Frías Jiménez (f. 1987) lauk MA-prófi í kennslu spænsku 
sem erlends máls frá Háskóla Íslands, Deusto-háskóla í Bilbao og 
Háskólanum í Barselóna. Hún er doktorsnemi og stundakennari í 
spænsku við Háskóla Íslands. Netfang: nfj@hi.is 

Oddný G. Sverrisdóttir (f. 1956) lauk doktorsprófi í þýskum fræð-
um, málvísindum og norrænu frá Westfälische Wilhelms háskól-
anum í Münster og er prófessor í þýsku við Háskóla Íslands. 
Netfang: oddny@hi.is

Rósa Elín Davíðsdóttir (f. 1981) lauk doktorsprófi í málvísindum 
frá Sorbonne og Háskóla Íslands. Hún er ritstjóri íslensk-franskrar 
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orðabókar auk þess sem hún sinnir frönskukennslu. 
Netfang: rd@hi.is 

Rúnar Helgi Vignisson (f. 1959) er prófessor á sviði ritlistar í 
íslensku- og menningardeild. Netfang: rhv@hi.is 

Vár í Ólavsstovu (1958–2021) lauk doktorsprófi frá Syddansk 
Universitet í menntunarfræðum með áherslu á færeysku. Hún 
kenndi við Fróðskaparsetrið í Færeyjum.

Virgilio Piñera Llera (1912–1979) var kúbanskur rithöfundur og 
skáld.

Washington Irving (1783–1859) var bandarískur rithöfundur og 
diplómati Frægastur er hann fyrir smásögur sínar „The Legend og 
Sleepy Hollow“ og „Rip van Winkle“.

Yuki Minamisawa (f. 1988) er doktorsnemi í máltækni við Íslensku- 
og menningardeild Háskóla Íslands. Netfang: yum2@hi.is 

Þórhildur Oddsdóttir (f. 1953) lauk MA-prófi í dönsku með áherslu 
á kennslufræði tungumála frá Háskóla Íslands og er aðjunkt í 
dönsku við sama skóla. Netfang: thorhild@hi.is 

Þórir Jónsson Hraundal (f. 1974) lauk doktorsprófi í miðaldafræð-
um frá Háskólanum í Bergen 2013 og er lektor í Mið-
Austurlandafræðum og arabísku við Háskóla Íslands. Netfang: 
thorir@hi.is 
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