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ау т о р и  л е т о п и с а

БОРИВОЈЕ АДАШЕВИЋ, рођен 1974. у Ужицу. Пише прозу. Књи-
ге прича: Еквилибрисtа, 2000; Из tрећеg краљевсtва, 2006. Романи: 
Човек из куће на бреgу, 2009; Крф, 2011.

АНЂЕЛКО АНУШИЋ, рођен 1953. у Градини код Велике Кладу-
ше, БиХ. Пише поезију, прозу, есеје и књижевну критику. Књиге пе-
сама: Човјек pјева на радном мјесtу, 1980; Предикаtно сtање, 1987; 
Међуpад, 1989; Зимзелен и олово, 1992; Некр{tени дани, 1994; Шtаp 
од pисмена, 1996; Крсt од леда, 2000; Лиtурgија за pоражене, 2003; 
Мисли{ у злаtу, чини{ у сребру, 2003; Сребро и tамјан (избор), 2004; 
Ова ча{а, 2007; Пахуља / Snowflake, 2007; Слава и pоруgа, 2008; Чуди-
лица – pесме за малу и велику децу, 2011. Књиге прича: Хрисt са Дрине, 
1996; Приче са марgине, 1997; Одблесци, 1998; Усpомене из pакла, 1999; 
Прекодринчеви заpиси о Косову, 2004; Пре блеска, а pосле олује, 2012. 
Романи: Силазак сина у сан, 2001; Адресар изgубљених ду{а, 2006; Про-
зор оtворен на висибабу и кукурек, 2010. Књига публицистичких и но-
винарских текстова: Да мрtви и живи буду на броју, 2002. Књига есеја: 
Мркаљев ламенt, 2002. Књига мемоарско-дневничких записа: Заgреба-
чке ефемериде, 2003. Приредио више песничких антологија.

МУХАРЕМ БАЗДУЉ, рођен 1977. у Травнику, БиХ. Књижевник, 
новинар, преводилац, дипломирао енглески језик и енглеску и америч-
ку књижевност (магистрирао књижевно-историјске науке) на Филозоф-
ском факултету у Сарајеву. Пише поезију, прозу, есеје и публицистику, 
преводи с енглеског (Пол Остер, Вилијам Батлер Јејтс, Марк Томпсон и 
др.). Књига песама: Heroes, 2007. Књиге приповедака: One Like a Song, 
1999; Друgа књиgа, 2000; Травничко tројсtво, 2002; Чаролија, 2008. Ро-
мани: Концерt, 2003; Ђаур и Зулејха, 2005; Транзиt, комеtа, pомра-
чење, 2007; Сјеtва соли, 2010; Аpрил на Вла{ићу, 2011. Књиге изабра-
них новинских колумни: Филиgрански pлочници (Босански tранзиtориј 
2004–2008), 2009; Карловачки мир (Босански tранзиtориј 2008–2012), 
2012. Књиге есеја: Послови и дани, 2007; И друgи су pјевали о раtу, 
2013; Бајина Ба{tа, pеpео, 2013.
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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.

НИКОЛАС БРАУН, (NICHOLAS BROWN) је амерички књижевни 
теоретичар, критичар, преводилац и издавач. Основне студије завршио 
је на Стенфорду (1993), а докоторат је одбранио на Универзитету Дјук 
(2000). Бави се савременом марксистичком и постколонијалном теоријом, 
историјом естетике, лузофоним књижевностима и студијама музике. 
Предаје на одсецима за афроамеричку и енглеску књижевност Универзи-
тета Илиноис у Чикагу. Добитник је бројних награда и стипендија за про-
учавање књижевности и културе (Фулбрајт, Свит, Хумболт итд). Аутор је 
следећих студија: Пјер Бурдије: рад у pољу кулtуре, 2000; Уtоpијске gе-
нерације: pолиtички хоризонt књижевносtи 20. века, 2005; Марксизам 
и криtика вредносtи, 2014; Савремена марксисtичка tеорија, 2014, док 
су наслови Шtа је кулtурна tеорија? и Ауtономија: умеtничко дело у 
доба њеgове реалне суpсумације pод каpиtал у припреми. (С. Б.)

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 критику, 
преводи са француског. Књига поетске прозе: Поема pреко, 2008. Роман: 
Кросфејд, 2013. Студија: Преводилачка pоеtика Ивана В. Лалића, 2012. 

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.

СЛАВКО ГОРДИЋ, рођен 1941. у Дабрици код Стоца, БиХ. Пише 
прозу, књижевну критику и есејистику. Од 1992. до 2004. је био главни 
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и одговорни уредник Леtоpиса, а 2008. до 2012. потпредседник Мати-
це српске. Књиге прозе: Врховни силник, 1975; Друgо лице, 1998; Оpиt, 
2004; Руб, 2010. Књиге есеја, критика и огледа: У видику сtиха, 1978; 
Слаgање времена, 1983; Примарно и нијанса, 1985; Поезија и окружје, 
1988; Образац и чин – оgледи о роману, 1995; „Певач” Бо{ка Пеtро-
вића, 1998; Оgледи о Вељку Пеtровићу, 2000; Главни pосао, 2002; Про-
фили и сиtуације, 2004; Размена дарова – оgледи и заpиси о савременом 
срpском pесни{tву, 2006; Савременосt и наслеђе, 2006; Криtичке раз-
gледнице, 2008; Траgања и сведочења, 2011; Оgледи о Иви Андрићу, 2013. 
Приредио више књига српских писаца.

СРЂАН ДАМЊАНОВИЋ, рођен 1968. у Новом Саду. Професор 
филозофије, пише филозофске и текстове из теорије уметности. Обја-
вљене књиге: Мали речник gре{ака (не само) за новинаре, 2005; Медиа-
лоgике – време филозофије и разоноде, 2009; Речник gре{ака, 2009.

ЗОРАН ЂЕРИЋ, рођен 1960. у Бачком Добром Пољу. Пише пое-
зију, књижевну критику и студије, преводи с пољског, руског и бугар-
ског. Књиге песама: Талоg, 1983; Зgлоб, 1985; Унуtра{ња обележја, 
1990; Под сtаром лиpом, 1993; Оду{ак, 1994; Voglio dimenticare tutto (на 
италијанском), 2001; Аз бо виде – азбучне молиtве, 2002; Наtаложено 
(изабране и нове песме), 2007; Блаtо, 2011. Студије, огледи и критике: 
Сесtра – књиgа о инцесtу, 1992; Ваtрено кр{tење, 1995; Море и мра-
морје – дневник pуtовања pо Аpулији, 2000; Анђели носtалgије – pоезија 
Данила Ки{а и Владимира Набокова, 2000; Данило Ки{: ружа–pесник–
p/оgлед, 2002; Песник и њеgова сенка. Есеји о срpском pесни{tву ХХ века, 
2005; Сtварање модерноg свијеtа (1450–1878) (коаутори Д. Гаврило-
вић, З. Јосић), 2005; Незасићење – pољска драмаtурgија ХХ века, 2006; 
Са исtока на заpад – словенска књижевна емиgрација у ХХ веку, 2007; 
Дом и бездомносt у pоезији ХХ века, 2007; Исtорија Виtолда Гомбро-
вича, 2008; Тесtосtерон. Нова pољска драмаtурgија, 2008; Поеtика 
срpскоg филма – срpски pисци о филму 1908–2008, 2009; Позори{tе и 
филм, 2010; Виtкацијева Луда локомоtива – између pозори{tа и фил-
ма, 2010; 3 – у возовима евроpске класе, у дуgим заtвореним комpози-
цијама, у диму и pеpелу, 2011; Словенска чиtанка – оgледи и pреводи из 
словенских књижевносtи ХХ века, 2013; Позори{tе луtака у Новом 
Саду – оснивање (коауторка Љ. Динић), 2014. Приредио више књига и 
антологија.

РАДЕ ЂОКАНОВИЋ, рођен 1955. у Бјеловцу код Братунца, БиХ. 
Пише поезију. Књиге песама: Сува усtа 1980; Звоно, 1994; Орахова 
љуска, 1995; Лака рука, 1997; Шкриpац, 2005; Службена бележница, 
2011.
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АЛЕКСАНДАР ЖИКИЋ, рођен 1959. у Ваљеву. Новинар, уред-
ник, критичар и музичар, објављује текстове углавном из области попу-
ларне културе (рокенрол, стрип, филм, литература). Објављене књиге: 
Фаtални ринgи{pил – хроника беоgрадскоg рокенрола 1959–1979, 1999; 
Месtо у мећави – pрича о Милану Младеновићу, 1999; Whisky – ваtра 
из воде, 2003.

СОЊА ЗИДВЕРЦ ЛЕКИЋ, рођена 1969. у Москви, тадашњи 
СССР. Синолог, преводилац, бави се писаним и усменим превођењем с 
кинеског и енглеског. Превела са српског на кинески језик збирку пое-
зије Јелице Леле Капларевић У мени живоt, 1995; с енглеског на срп-
ски (у сарадњи са Соњом Вишњић Жижовић) књигу Ернеста Фенелозе 
о јапанској уметности Од Амидиноg раја до pлуtајућеg свеtа, 2011; и 
с кинеског на српски књигу кинеског нобеловца Мо Јена Баладе о бе-
лом луку, 2014. и књигу кинеске ауторке Јуеран Џанг Десеt љубави (у 
штампи).

ТАМАРА ЈОВАНОВИЋ, рођена 1987. у Новом Саду. Пише сту-
дије, есеје и књижевне приказе, објављује у периодици.

МАРИЈА КНЕЖЕВИЋ, рођена 1963. у Београду. Пише прозу, по-
езију, есеје и књижевне приказе, преводи с енглеског. Романи: Храна 
за pсе, 1989; Екаtерини, 2005. Књига приповедака: Fabula rasa, 2012. 
Књига писама: Querida (електронска преписка са Аником Крстић из 
бомбардованог Београда), 2001. Књиге есеја: Књиgа о недосtајању, 
2003; Књиgа уtисака, 2008. Књиге песама: Сtвари за личну уpоtребу, 
1994; Елеgијски савеtи Јулији, 1994; Доба Саломе, 1996; Моје друgо tи, 
2001; Двадесеt pесама о љубави и једна љубавна, 2003; In tactum, 2005; 
Уличарке, 2007; Шен, 2011.

МИЛОШ КОВИЋ, рођен 1969. у Шапцу. Историчар, бави се 
општом и националном историјом ХIХ и почетка ХХ века, посебно 
међународним односима, историјом политичких идеја и Источним пи-
тањем. Објављене књиге: Дизраели и Исtочно pиtање, 2007; (превод 
на енглески Disraeli and the Eastern Question, 2011); Гаврило Принциp 
– докуменtи и сећања, 2014.

ТАМАРА КРСТИЋ, рођена 1974. у Београду. Новинар, бави се 
српском књижевношћу, уметношћу и медијима, пише критику, обја-
вљује у периодици.

ЉИЉАНА МАЛЕТИН ВОЈВОДИЋ, рођена 1966. у Новом Саду. 
Бави се истраживањем скандинавских књижевности и култура, пише 
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прозу, есеје и путописе. Романи: Паtуљци и Хиpербореја, 2008; У Еgзи-
лу, 2011; Они који једу сирово месо, 2013. Објавила још и културолошки 
бедекер Финска, земља Калевале, језера и сауна, 2011. и антологију нор-
вешке књижевности Норве{ка pрича, 2013.

МИХАЈЛО ПАНТИЋ, рођен 1957. у Београду. Пише приповетке, 
књижевну критику, есеје и студије. Књиге прича: Хроника собе, 1984; 
Вондер у Берлину, 1987; Песници, pисци & осtала менажерија, 1992; Не 
моgу да се сеtим једне реченице, 1993; Новобеоgрадске pриче, 1994; Сед-
ми дан ко{аве, 1999; Јуtро pосле, 2001; Ако је tо љубав, 2003; Најлеp{е 
pриче Михајла Панtића, 2004; Жена у му{ким циpелама – the best of (из-
бор), 2006; Овоgа pуtа о болу, 2007; Све pриче Михајла Панtића I–IV, 
2007; Приче на pуtу, 2010; Ходање pо облацима, 2013. Студије, критике, 
огледи, критичка проза, путописи: Иску{ења сажеtосtи, 1984; Алек-
сандријски синдром 1–4, 1987, 1994, 1999, 2003; Проtив сисtемаtич-
носtи, 1988; Шум Вавилона (коаутор В. Павковић), 1988; Десеt pесама, 
десеt разgовора (коаутор С. Зубановић), 1992; Нови pрилози за савреме-
ну срpску pоезију, 1994; Puzzle, 1995; Шtа чиtам и {tа ми се доgађа, 
1998; Ки{, 1998; Модернисtичко pриpоведање, 1999; Торtура tексtа 
(puzzle II), 2000; Оgледи о свакодневици (puzzle III), 2001; Свеt иза свеtа, 
2002; Каpеtан собне pловидбе (puzzle IV), 2003; Свакодневник чиtања, 
2004; Живоt је уpраво у tоку (puzzle V), 2005; Писци gоворе, 2007; Друgи 
свеt иза свеtа, 2009; Неизgубљено време, 2009; Сланкамен (puzzle VI), 
2009; Дневник једноg уживаоца чиtања, 2009; A short history of Serbian 
literature (група аутора), 2011; Биtи рокенрол (коаутор П. Поповић), 
2011. Приредио више књига, антологија и зборника.

ПЕТАР ПИЈАНОВИЋ, рођен 1949. у Каменмосту код Имотског, 
Хрватска. Пише огледе и студије о новијој српској прози. Објавље-
не књиге: Поеtика романа Борислава Пекића, 1991; Проза Данила 
Ки{а, 1992; Павић, 1998; Поеtика gроtеске: pриpоведачка умеtносt 
Миодраgа Булаtовића, 2001; Наивна pрича – срpска ауtорска pроза 
за мале људе и велику децу: жанрови и модели, 2005; Књижевносt и 
срpски језик (уџбеници), 2008, 2010; Срpски кулtурни круg: 1900–1918, 
2012; Модерна tрадиција – оgледи из срpске књижевносtи, 2012.

ЂОРЂЕ ПИСАРЕВ, рођен 1957. у Визићу у Срему. Пише прозу, 
есеје и књижевну критику. Романи: Мимезис, мимезис романа (коаутор 
Ф. Петриновић), 1983; Књиgе народа луtака, 1988; Гоtска pрича, 1990; 
Ковчеg, 1992; Поpисујући имена сtвари, 1995; Завера близнакиња, 2000; 
Под сенком змаја, 2001; У срцу gрада, 2004; Поноћ је у соби усpомена, 
2005; А ако умре pре неgо {tо се pробуди?, 2009; На сtази суза, 2010; 
Поноћ је у соби усpомена, 2010. Књиге прича: Књиgа gосpодара pрича, 
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1985; Мики Шеpард: Сtра{не pриче, 1990; Посланице из Новоg Јеруса-
лима, 1996; Бесмрtници (изабране и нове приче), 2002; Велика очеки-
вања, 2012. Књига есеја: Пред враtима раја (коаутор Ф. Петриновић), 
2002.

ГОРАНА РАИЧЕВИЋ, рођена 1964. у Новом Саду. Бави се тео-
ријом књижевности и српском књижевношћу ХIХ и ХХ века, пише 
студије, есеје и приказе, преводи с енглеског и француског. Објављене 
књиге: Чиtање као креација, 1998; Библиоgрафија срpских некролоgа 
(коаутори М. Бујас и М. Клеут), 1998; Лаза Лазаревић – јунак на{их 
дана, 2002; Есеји Мило{а Црњанскоg, 2005; Коменtари Дневника о 
Чарнојевићу Мило{а Црњанскоg, 2010; Кроtиtељи судбине – о Црњан-
ском и Андрићу, 2010; Друgи свеt – есеји о књижевносtи: исtорија, 
tеорија, криtика, 2010. Приредила више књига.

СНЕЖАНА САВКИЋ, рођена 1990. у Лозници. Бави се проуча-
вањем авангардних, неоавангардних и постмодернистичких тенденција 
у српској и светској књижевности, пише кратку прозу, есеје и приказе, 
објављује у периодици.

ЈОВАН СКЕРЛИЋ (Београд, 1877–1914). Српски књижевник, 
књижевни критичар, политичар и национални радник. Основну школу 
и гимназију похађао је у Београду од 1887. до 1895. године. На Велику 
школу, лингвистичко-литерарни одсек Филозофског факултета, уписао 
се 1895, а дипломирао је 1899. године (главни предмет – француски је-
зик с књижевношћу и теорија књижевности). Од 1899. до 1901. студирао 
је у Лозани и Паризу, а докторирао је 1901. у Лозани. За дописног члана 
Српске краљевске академије изабран је 1910. године. Иако је умро млад, 
књижевни рад му је веома обиман. Најпознатије његово дело је Писци 
и књиgе (у девет свезака). Синтеза целокупног његовог књижевног рада 
је Исtорија нове срpске књижевносtи, објављена прво у скраћеном 
облику, као средњошколски уџбеник, а потом у целини. Значајне су ње-
гове књижевне студије и огледи: Омладина и њена књижевносt, Срpска 
књижевносt у 18. веку, Јаков Иgњаtовић, Поgлед на дана{њу францу-
ску књижевносt, Уни{tење есtеtике и демокраtизација умеtносtи, 
књижевно-политички оглед Свеtозар Марковић и др.

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, 
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Ружа, одисtа, изабране песме, 2010; Ненад Митров, Позно биље, саб-
ране песме, 2013.

ЈУЕРАН ЏАНГ (YUERAN ZHANG), рођена 1982. у Ђинану у 
покрајини Шандунг. Једна је од најутицајнијих писаца у Кини генера-
ције писаца рођених „после осамдесетих”. Објавила је две кратке збир-
ке прича: Сунцокреt, Изgубљено у 1890, 2003. и Десеt љубави, 2004. 
као и три романа: Тре{ња у даљини, 2004; Нарцис, 2005. и Пtица која 
исpуњава обећања, 2006. који је именован за најбољи сага-роман  2006. 
године на ранг листи кинеских романа. Свака од њених књига продата 
је у више од 300.000 примерака. Била је главни уредник престижног ки-
неског књижевног часописа Newritting од 2008. године. Њене награде 
укључују и награду за најпросперитетније нове таленте (2005), „Пехар 
Мао-Таи” – народна књижевна награда (2008) и Пролећну књижевну 
награду (2006). Недавно је докторирала на Народном универзитету у 
Пекингу на катедри за древну кинеску књижевност. (С. З. Л.)

Приредио
Бранислав КАРАНОВИЋ


