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ау т о р и  л е т о п и с а

СОФИЈА БОЖИЋ, рођена 1964. у Београду. Историчарка, бави се 
историјом Југославије, историјом Срба у Хрватској и српско-хрватским 
односима у ХIХ и ХХ веку. Објављене књиге: Полиtичка мисао Срба 
у Далмацији – Срpски лисt/gлас 1880–1904, 2001; Срби у Хрваtској 
1918–1929, 2008.

САМУЕЛ БОЛДОЦКИ, рођен 1943. у Бачком Петровцу. Књижев-
ни критичар, есејиста, лингвиста, антологичар, састављач уџбеника 
и преводилац. Књиге есеја и књижевне критике на словачком језику: 
Prehodnocovanie hodnôt (Превредновање вредносtи), 1986; Podnetnosť 
literatúry (Инсpираtивносt књижевносtи), 1996; Podnety a úskalia 
slovenskej literatúry v Juhoslávii (Подсtицаји и pреpреке словачке књи-
жевносtи у Јуgославији), 2003; Literárne reflexie (Књижевне рефле-
ксије), 2004; Kroky a stopy v kultúre a literatúre vojvodinských Slovákov 
(Кораци и tраgови у књижевносtи војвођанских Словака), 2010; 
Svedectvo doby (Сведочансtво времена), 2013. Аутор је антологије по-
езије словачких аутора Rodiskom oprstenkovaní (Завичајем pрсtенова-
ни), 2010. и антологије прозе словачких војвођанских писаца Putá zeme 
(Окови земље), 2011. Са словачког на српски је превео роман Мартина 
Пребуђила Rezervista bez rezervnej kože (Резервисtа без резервне коже), 
2004. а са српског на словачки језик књигу песама Љиље Илић Сан 
(Sen), 2000. Лингвистичке радове објављује у стручним часописима и 
зборницима.

СТЕВАН БРАДИЋ, рођен 1982. у Новом Саду. Бави се компара-
тивном књижевношћу и филозофијом, пише поезију, студије, приказе 
и критику, преводи с енглеског. Књиге песама: Из сенке сtиха (група 
аутора), 2012; У коtларници, 2013. Студија: Симулација и gасtрономија 
– режими чулносtи и асpекtи иденtиtеtа у pесни{tву Војислава 
Десpоtова, 2012.

НЕВЕНА ВАРНИЦА, рођена 1975. у Новом Саду. Бави се старом 
српском књижевношћу. Пише књижевну критику и приказе, објављује 
у периодици.
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БРАНИСЛАВА ВАСИЋ РАКОЧЕВИЋ, рођена 1977. у Новом Саду. 
Пише студије, есеје и критике. Објављене књиге: Сtорија о лудилу у 
доба аванgарде – pсихоpаtоло{ке сtрукtуре у pриpовеци срpскоg мо-
дернизма и аванgарде (1913–1932), 2011; Исtраживање иденtиtеtа 
– исpиtивање онtоло{ке pозиције нараtивноg субјекtа у романима 
Радомира Консtанtиновића, 2013.

СОЊА ВЕСЕЛИНОВИЋ, рођена 1981. у Новом Саду. Теоретичар-
ка књижевности, пише поезију, прозу, студије, есеје и књижевну крити-
ку. Књига песама: Поема pреко, 2008. Роман: Кросфејд, 2013. Студија: 
Преводилачка pоеtика Ивана В. Лалића, 2012. 

СРЂАН ВИДРИЋ, рођен 1987. у Зрењанину. Пише есеје и књи-
жевну критику, објављује у периодици.

СЛОБОДАН ВЛАДУШИЋ, рођен 1973. у Суботици. Пише прозу, 
студије, есеје и књижевну критику. Од 2013. године је главни и одго-
ворни уредник Леtоpиса. Објављене књиге: Деgусtација сtрасtи, 
1998; На pромаји, 2007; Порtреt херменеуtичара у tранзицији, 2007; 
Ко је убио мрtву драgу? – исtорија моtива мрtве драgе у срpском 
pесни{tву, 2009; Forward – кримикомедија, роман, 2009; Црњански, 
Меgалоpолис, 2011; Ми, избрисани – видео-иgра, роман, 2013.

ВЛАДИСЛАВА ВОЈНОВИЋ, рођена 1965. у Белој Цркви. Завр-
шила је драматургију на ФДУ у Београду, пише поезију и прозу. Књиге 
песама: Женске јуначке pесме, 2002; Ловац на gриње, 2007; ПееМеСме, 
2010. Романи: Принц од pаpира (за децу), 2008; Лењинова десница, 2010; 
Козје у{и, 2012. Пише и за филм, телевизију, позориште и радио, повре-
мено се бави продукцијом и предавачким радом.

СНЕЖАНА ВУКАДИНОВИЋ, рођена 1964. у Оџацима. Класични 
филолог, пише поезију, прозу и есеје, преводи са старогрчког и латин-
ског. Бави се књижевноисторијским истраживањима из области античке 
и српске књижевности, радове објављује у периодици. Књига песама: 
На марgинама дневника pрофесорке мрtвих језика, 2012.

НИКОЛА ГРДИНИЋ, рођен 1951. у Новом Саду. Бави се књижев-
ном историјом и критиком. Објављене књиге: Нереgуларни меtрички 
облици – оgлед из исtорије срpскоg сtиха, 1995; Формални маниризми, 
2000; Сtални облици pесме и сtрофе, 2007; О Досиtеју Обрадовићу, 
2013. Приредио више књига и зборника.
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СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ, рођен 1942. у Билећком логору, БиХ. 
Германиста, пише студије, монографије и уџбенике, преводи с немачког, 
редовни је члан Европске академије наука и уметности и дописни члан 
САНУ. Важнија дела: Deutsches Lesebuch, 1970; Немачки језик, 1973; 
Heines Erzählprosa. Versuch einer Analyse, 1975; „Процес” Франца Каф-
ке, 1983; Исtорија немачке кулtуре, 2001; Александријски свеtионик 
– tумачења књижевносtи од Александријске {коле до pосtмодерне, 
2006. Приредио више књига.

РАТОМИР ДАМЈАНОВИЋ, рођен 1945. у Доњем Товарнику код 
Пећинаца у Срему. Пише романе, приповетке, есеје и књижевну кри-
тику. Романи: Зgад, 1995; Санчова верзија, 1999; Небо над циркусом – 
роман за децу и родиtеље, 2004. Књиге приповедака: Комеморација, 
1993; Новоgоди{ња ноћ, 1997; Џонијев соло, 2005. Књиге есеја: Говори 
срpски да tе цео свеt разуме, 1991; Говор pесме, 1997; О рециtовању, 
2001; Хомер, Киклоp и Срби, 2002; Учење у савременој {коли (коаутор Р. 
Гачевић), 2004; Изве{tај о водосtању – заpиси о радију, 2005; Романи 
Николе Мило{евића – tрилоgија о меланхолији, 2011. Приредио више 
књига.

СВЕТОЗАР КОЉЕВИЋ, рођен 1930. у Бањалуци, БиХ. Англи-
ста, пише студије, есеје, критику и огледе из књижевности, преводи с 
енглеског, академик. Објављене књиге: Тријумф инtелиgенције, 1963; 
Хумор и миt, 1968; На{ јуначки еp, 1974; Пуtеви речи, 1978; The Epic 
in the Making, 1980; Приpовеtке Иве Андрића, 1983; Енgлеска књижев-
носt 3 (група аутора), 1984; Виђења и сновиђења, 1986; Хирови романа, 
1988; Приpовеtка 1945–1980, 1991; По белом свеtу – заpиси и сећања, 
1997; Посtање еpа, 1998; Енgлеско-срpски речник (коаутор И. Ђурић 
Пауновић), 2000; Енgлески pесници двадесеtоg века (1914–1980) – од 
Вилфреда Овена до Филиpа Ларкина, 2002; Енgлески романсијери дваде-
сеtоg века (1914–1960) – од Џејмса Џојса до Вилијама Голдинgа, 2003; 
Вјечна зубља – одјеци усмене у pисаној књижевносtи, 2005; Вавилонски 
изазови – о сусреtима различиtих кулtура у књижевносtи, 2007; Одје-
ци речи, 2009.

СОЊА МИЛОВАНОВИЋ, рођена 1979. у Београду. Новинарка, 
бави се савременом српском књижевношћу и лингвистиком. Тренутно је 
докторанд на Филолошком факултету у Београду. Пише научне радове и 
критику, објављује у периодици.

ГОРАН ПЕТРОВИЋ, рођен 1961. у Краљеву. Пише прозу, допи-
сни је члан САНУ. Књиге приповедака: Савеtи за лак{и живоt, 1989; 
Осtрво и околне pриче, 1996; Ближњи, 2002; Све {tо знам о времену 
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(избор), 2003; Разлике, 2006; Исpод tаванице која се љусpа – кино-нове-
ла, 2010; Породичне сtорије, 2011. Романи: Аtлас оpисан небом, 1993; 
Оpсада цркве Св. Сpаса, 1997; Сиtничарница „Код срећне руке”, 2000. 
Драме: Скела, 2004; Маtица, 2011. Књига записа: Преtраживач, 2007.

МИРА ПОПОВИЋ, рођена 1952. у Београду. Пише прозу, бави се 
новинарством (дугогодишња је дописница београдских медија из Фран-
цуске, од 1996. године живи у Паризу) и преводи са француског. Књи-
ге приповедака: Беоgрад Париз, 2007; Хармонија, 2012; D’une terrasse 
à l’autre (С tерасе на tерасу, збирка прича преведена на француски), 
2012.

АНА РИСТОВИЋ, рођена 1972. у Београду. Пише поезију, прево-
ди са словеначког савремену поезију, прозу и есејистику. Књиге песама: 
Сновидна вода, 1994; Уже од pеска, 1997; Забава за доконе кћери, 1999; 
Живоt на разgледници, 2003; Око нуле, 2006; П. С. (избор), 2009; Меtе-
орски оtpад, 2013; Не{tо свеtли (избор и нове), 2014.

ДРАГАНА В. ТОДОРЕСКОВ, рођена 1975. у Новом Саду. Пише 
критичке и књижевноисторијске текстове. Бави се истраживањем срп-
ске књижевности ХIХ и ХХ века. Објављене књиге: Сtеријине pаро-
дије – иску{ења (pосt)модерноg чиtања, 2009; Дан, конtексt, брзина 
веtра, 2010; Писаtи даље – изабране криtике, 2012; Тело pесме – есеји 
и криtике о срpском pесни{tву, 2013. Приредила: Тања Крагујевић, 
Ружа, одисtа, изабране песме, 2010; Ненад Митров, Позно биље, са-
бране песме, 2013.

МИЛАН ТОДОРОВ, рођен 1951. у Банатском Аранђелову. Пише 
сатиричне приче, поезију, афоризме и књижевну критику. Објављене 
књиге: Ухом за крухом, 1976; Боца pод pриtиском, 1981; Црвени и pла-
ви, 1987; Куpинско леtо, 1987; Сироtињска забава, 1990; Осtрво без 
блаgа, 2003; Преtакани Срби, 2009; Покори се и pочни, 2013.

МАРКО ТОШОВИЋ, рођен 1989. у Сарајеву, БиХ. Бави се модер-
ном, међуратном и савременом српском књижевношћу, посебно Пе-
кићем и Андрићем, пише критичке приказе, есеје и хумористичну прозу 
и поезију, објављује у периодици.

ЕТЕЛА ФАРКАШОВА, рођена 1943. у граду Левочи у Словачкој. 
Предаје на филозофској катедри Унивезитета Коменски у Братислави. 
Гл. прозна дела: Реpродукција времена, Недељне фоtоgрафије, Дан за 
даном, Доgодило се, Сpас свеtа pо Г., Кафа са Бахом, Чај са Шоpе-
ном и др. Поезија: На рубу времена, 2006; Наслоњена на tи{ину, 2008; 
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Координација родсtва (на руском и словачком), 2010; Прсtомеt, 2011; 
Из заtи{ја сна (заједно са Вјером Бенковом), превод на српски, 2012. 
Заједно са аустријском књижевницом Кларом Бенини у Бечу издала 
двојезичну књигу прозе Zeit der untergehenden Sonne / Време заласка 
сунца, а са познатом словачком књижевницом Даниелом Приходовом 
фактографску књигу Клуб словачких pрозних ауtорки „Фемина” у 
лиtераtури и криtици. Написала је и низ есејистичких дела и фило-
зофских монографија и књига: Еtиде о болесtи и друgи есеји, 1998; 
Заpазиtи музику и друgи есеји, 2003; Време за tи{ину, 2009. Добитница 
је скоро свих значајних словачких књижевних награда и високе државне 
награде Аустријског председника за развијање суседских књижевних и 
културних односа.

Приредио
Бранислав КАРАНОВИЋ


