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А У Т О Р И  Л Е Т О П И С А

ЈА СМИ НА АХ МЕ ТА ГИЋ, ро ђе на 1970. у Бе о гра ду. Ба ви се про
у ча ва њем но ви је срп ске про зе, пи ше сту ди је, есе је, књи жев ну кри ти ку 
и по е зи ју. Књи га пе са ма: Зло ста вља ње и дру ге љу бав не пе сме, 2009. 
Сту ди је, есе ји и кри ти ке: Ан тич ки мит у про зи Бо ри сла ва Пе ки ћа, 2001; 
По тра га ко ја је сам – о про зи Вла да на До бри во је ви ћа, 2002; Уну тра шња 
стра на пост мо дер ни зма – Па вић, 2005; Ан тро по пе ја – би блиј ски под-
текст у Пе ки ће вој про зи, 2006; Дажд од жи во га угље вља – чи та ње с 
Би бли јом у ру ци: про за Да ни ла Ки ша и Мир ка Ко ва ча, 2007; При че о 
Нар ци су зло ста вља чу – зло ста вља ње и књи жев ност, 2011; Не ви дљи во 
зби ва ње – пра во слав на ду хов ност у про зи Гри го ри ја Бо жо ви ћа, 2012; 
Књи га о До сто јев ском – бо лест пре ко мер ног са зна ња, 2013; При по ве дач 
и при ча, 2014.

ПА ВЛЕ БО ТИЋ, ро ђен 1971. у Но вом Са ду. Kомпаратиста, ба ви 
се са вре ме ном срп ском књи жев но шћу. Об ја вље не сту ди је: Тран стек-
сту ал ност у „Би ље шка ма јед ног пи сца” Си ма Ма та ву ља, 2002; Но ви 
Цр њан ски, 2011.

ДРА ГА НА БО ШКО ВИЋ, ро ђе на 1980. у Но вом Са ду. Ди пло ми ра
ла на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду. Пи ше есе је, сту ди је, крат ке при че и кри ти ку. Књи га при
по ве да ка: Фа у но ме но ло ги ја, 2008.

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на 1989. у Бе о гра ду. Сту дент ки ња је док тор
ских сту ди ја срп ске књи жев но сти и је зи ка на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску по е зи ју и про зу ХХ ве ка, срп ску дра му 
ХIХ и ХХ ве ка и са вре ме ну књи жев ност. Пи ше есе је, кри ти ку, сту ди је 
и при ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ГОЈ КО ЂО ГО, ро ђен 1940. у Вла хо ви ћи ма код Љу би ња, БиХ. Пи ше 
по е зи ју, есе је и кри тич ке тек сто ве. Књи ге пе са ма: Ту га пин гви на, 1967; 
Мо дри ца, 1974; Ку ку та, 1977; Ву не на вре ме на, 1981; Иза бра не и но ве пе-
сме, 1986; Цр но ру но, 2002; Ву не на вре ме на са Оп ту жни цом и Од бра ном 
на су ду, 2005; Ку ку тин врт – иза бра не и но ве пе сме, 2009; Гра на од 
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обла ка – иза бра не и но ве пе сме, 2014. Књи ге есе ја и ко мен та ра: По е зи ја 
као апо криф, 2008; Ву не на вре ме на – про цес и ко мен та ри, књ. 1–2, 2011. 
Го ди не 2006. су у че ти ри књи ге об ја вље на Де ла Гој ка Ђо га – Пе сме, 
Есе ји, По пуд би на, Од бра на по е зи је.

ДУ ШАН ИВА НИЋ, ро ђен 1946. у Гру ба че вом По љу код Гра ча ца, 
Хр ват ска. Књи жев ни исто ри чар, есе јист, ба ви се епо хом срп ског ре а ли зма 
и ро ман ти зма. Об ја вље не књи ге: Срп ска при по вјет ка из ме ђу ро ман ти ке 
и ре а ли зма, 1976; За бав но-по уч на пе ри о ди ка „Ја вор” и „Стра жи ло во”, 
1987; Мо де ли књи жев ног го во ра, 1990; Срп ски ре а ли зам, 1996; Књи жев-
ност Срп ске Кра ји не, 1998; Осно ви тек сто ло ги је, 2001; Сви јет и при ча, 
2002; „Стар ма ли” Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја (сту ди ја и из бор тек сто ва), 
2005; Ка по е ти ци срп ског ре а ли зма, 2007; Огле ди о Сте ри ји, 2007; Књи-
жев на пе ри о ди ка срп ског ре а ли зма, 2008; Вре ла у вр ле ти – о књи жев ној 
ба шти ни Ср ба у Хр ват ској, 2009; Ка ге не зи срп ске по е зи је – пре гле ди 
и сту ди је, 2011; У ма ти ци при че – о дје лу Јо ва на Ра ду ло ви ћа, 2013. При
ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца (Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Ђу ра 
Јак шић, Ђор ђе Мар ко вић Ко дер, Ми лош Цр њан ски, Бран ко Ра ди че вић, 
Ла за Ко стић, Си мо Ма та вуљ, Ми ло ван Ви да ко вић, До си теј Об ра до вић, 
Вук Сте фа но вић Ка ра џић...) и ан то ло ги ја.

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ, ро ђен 1936. у Смо ни ци код Ђа ко ви це. 
Пи ше сту ди је и огле де из књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: Ми лу тин 
Уско ко вић, 1968; Огле ди, 1969; Мо гућ ност ре чи, 1970; Књи жев но ства-
ра ла штво Ко со ва на срп ско хр ват ском је зи ку, 1971; Ис ку ше ња књи жев-
не ана ли зе, 1972; Ро ма ни Ми ха и ла Ла ли ћа, 1974; Кри тич ки ме то ди, 1975; 
Ту ма че ња са вре ме ног ро ма на, 1976; Пор тре ти ма ке дон ских пи са ца, 
1976; Ље по та пи са ња, 1978; Ма ке дон ски пи сци и де ла, 1979; Те шко ће ту-
ма че ња књи жев ног де ла, 1979; По е ти ка Ко сте Ра ци на, 1979; Огле ди о 
ма ке дон ској књи жев но сти, 1980; По е ти ка Бла жа Ко не ског, 1982; Пи сци 
и про бле ми, 1984; Књи жев не па ра ле ле, 1985; Го вор де ла, 1986; Ди ја лог 
с дје лом, 1986; Ре чи на рас кр шћу, 1987; По е ти ка и кри ти ка, 1988; По е-
ти ка Слав ка Ја нев ског, 1988; Од ри је чи до ри је чи, 1989; Гри гор Пр ли чев 
у све тло сти ро ман ти зма, 1990; По е ти ка Ри ста Рат ко ви ћа, 1990; Ње го-
шев по ет ски го вор, 1991; Од Ње го ша до Ла ли ћа, 1992; Ре то ри ка чо вјеч но-
сти, 1993; За то че ник ри је чи (По е ти ка Ду ша на Ко сти ћа), 1994; Пи са ње 
као суд би на (По е ти ка Ми ха и ла Ла ли ћа), 1994; Об но ва по ет ског го во ра 
(Од До си те ја до Ки ша), 1995; Фак та и фи гу ре, 1996; Ње го ше ва пси хо-
ло ги ја и фи ло зо фи ја ства ра ња, 1997; Ви ђе ња и сно ви ђе ња, 1999; Са мо-
спи си и ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше (При лог по е ти ци), 2000; 
По сун ча ном са ту (По е ти ка Вла да на Де сни це), 2001; Ма ке дон ске по ет-
ске вер ти ка ле, 2003; Књи жев но об ли ко ва ње ствар но сти, 2003; Ма шта 
и му дрост, 2004; Вре ме ка зи и књи го ка зи, 2005; Ан дри ће ва му дро но сна 
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про за – зна ци жи во та и зна ци умет но сти, 2006; Ства ра ње и са зна ње, 
2006; Књи жев на кри ти ка као де се та му за, 2007; Ми те ме и по е те ме 
То ма са Ма на, 2007; Да ро ви и ду го ви, 2009; Ана гра ми и крип то гра ми у 
ро ма ни ма Ум бер та Ека, 2009; Уме ће при по ве да ња (Књи жев но де ло 
Ду ша на Ђу ро ви ћа), 2010; Пи сци и по сред ни ци, 2011; Ла ви рин ти ча роб ног 
ре а ли зма Га бри је ла Гар си је Мар ке са, 2011; Сно ви и суд би не у на ра тив-
ној про зи Ми ха и ла А. Шо ло хо ва, 2012; Сун ча ном стра ном књи жев но сти, 
2013; За ча ра ни круг – исто ри ја, ствар ност, умет ност, 2014.

ХИ РО ШИ ЈА МА СА КИ ВУ КЕ ЛИЋ, ро ђен 1941. у То ки ју, Ја пан. 
Од 1963. жи ви у Ју го сла ви ји. Пре во ди са вре ме ну ја пан ску про зу и по е
зи ју на срп ски је зик (М. Ба шо, Ј. Бу сон, Ј. Са са ки и др.), срп ске писце на 
ја пан ски (И. Ан дрић, В. Ка ра џић, П. П. Ње гош, Д. Ми ха и ло вић и др.), 
пре во ди са ста ро ки не ског на срп ски, а пре во де и есе ји стич ке и кри тич
ке тек сто ве об ја вљу је у пе ри о ди ци. При ре дио је ан то ло ги је Че ти ри 
го ди шња до ба – са вре ме на ја пан ска ха и ку по е зи ја (ко а у то ри С. Ми тро
вић и К. Ја ма са ки), 1994, 2003; Врап че ва при ча – иза бра не ха и ку пе сме 
из Едо пе ри о да, 2011. и об ја вио Ја пан ско-срп ски и срп ско-ја пан ски реч-
ник са крат ком гра ма ти ком ја пан ског је зи ка, 2003.

МИ ЛИ ЦА ЈЕФ ТИ МИ ЈЕ ВИЋ ЛИ ЛИЋ, ро ђе на 1953. у Лов цу код 
Ко сов ске Ми тро ви це. Пи ше по е зи ју, про зу, при че за де цу, есе је и књи
жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Мрак, из ба вље ње, 1995; Хи бер на ци ја, 1998; 
Пу то пис ко же, 2003; Ча ра ње, 2007; Од ви ја ње свит ка – са бра не и но ве 
пе сме, 2009; Ми сте ри ја љу ба ви, 2011; Жу бор ума / Il gor go glio del la men te 
(дво је зич но, на срп ском и ита ли јан ском), 2012; Те то ва жа ума, 2012; 
Мозаикот на создателот (на македонском), 2012; Das mysterium der liebe 
(избор на немачком), 2012; По мери мита, 2014. Књи га при по ве да ка: Си же 
слу ча ја, 2002. Књи ге кри ти ка, есе ја, огле да и при ка за: По е ти ка слут ње, 
2004; Епи сте мо ло шка осве тља ва ња, 2007; Ег закт ност тај не – по ни-
ра ња у по е зи ју, 2011. При ре ди ла ви ше књи га.

ЈА СМИ НА ЈО КИЋ, ро ђе на 1972. у Срем ској Ми тро ви ци. Ба ви се 
ис тра жи ва њи ма срп ске на род не књи жев но сти и фол кло ри сти ке, пи ше 
сту ди је, струч не и на уч не ра до ве и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: 
Сме хов но и ерот ско у срп ској на род ној кул ту ри и по е зи ји. У тра га њу 
за за бо ра вље ним зна че њи ма сме ха у усме ној тра ди ци ји – од кул та плод-
но сти до кар не ва ла (ко а у тор ка З. Ка ра но вић), 2009; Кра љич ке пе сме – 
ри ту ал и по е зи ја, 2012.

ВЕ СНА Д. ЈУ СУ ФО ВИЋ, ро ђе на 1981. у Но вом Са ду. Ба ви се срп ском 
књи жев но шћу XVI II и XIX ве ка, а 2014. го ди не је од бра ни ла док тор ску 
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ди сер та ци ју „Еро то гра фи ја у срп ској књи жев но сти XVI II и XIX ве ка” 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду.

АЛЕК САН ДАР Б. ЛА КО ВИЋ, ро ђен 1955. у Пе ћи. Пи ше по е зи ју, 
есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Но ћи, 1992; За се да, 
1994; По вра так у Хи лан дар, 1996; Др во сле пог га вра на, 1997; Док нам 
кров про ки шња ва, 1999; Ко да нам вра ти ли ца ус пут из гу бље на (из бор), 
2004; Не ћеш у пе сму, 2011. Сту ди је: Од то те ма до срод ни ка: ми то ло шки 
свет Сло ве на у срп ској књи жев но сти, 2000; Хи лан дар ски пу то пи си, 
2002; То ко ви ван то ко ва – ау тен тич ни пе снич ки по ступ ци у са вре ме ној 
срп ској по е зи ји, 2004; Је зи ко твор ци – гон го ри зам у срп ској по е зи ји, 2006; 
Днев ник ре чи – есе ји и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2006–2007, 
2008; Днев ник гла со ва – есе ји и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 
2008–2009, 2011; Ђор ђе Мар ко вић Ко дер – је зик и мит, 2013; Днев ник 
сти хо ва – есе ји и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2010–2012, 2014.

ГО РАН МАК СИ МО ВИЋ, ро ђен 1963. у Фо чи, БиХ. Ба ви се срп ском 
књи жев ном исто ри јом и те о ри јом од ХVIII до ХХ ве ка, са вре ме ном срп
ском књи жев но шћу и књи жев ном кри ти ком. Об ја вље не књи ге: Умјет ност 
при по ви је да ња Бра ни сла ва Ну ши ћа, 1995; Ма ги ја Срем че вог сми је ха, 
1998; До ма но ви ћев сми јех, 2000; Срп ске књи жев не те ме, 2002; Три јумф 
сми је ха – ко мич но у срп ској умјет нич кој про зи од До си те ја Об ра до ви ћа 
до Пе тра Ко чи ћа, 2003; Кри тич ко на че ло – књи жев но кри тич ки огле ди, 
2005; Сви јет и при ча Пе тра Ко чи ћа, 2005; Ис ку ство и до жи вљај – срп ске 
књи жев не сту ди је 19. ви је ка, 2007; Ко ме ди о граф ски Ор феј и дру ги огле ди, 
2010; Иден ти тет и пам ће ње, 2011; Кри тич ка го зба – књи жев но кри тич-
ки огле ди, 2012; За бо ра вље ни књи жев ни ци – књи жев но и сто риј ски огле ди 
о скрај ну тим пи сци ма срп ског 19. ви је ка, 2013; Ка зи ва ње гра да и дру ги 
огле ди – од Ње го ша до Бо ри са ва Стан ко ви ћа, 2014. При ре дио ви ше 
из да ња срп ских пи са ца и са ста вио не ко ли ко ан то ло ги ја.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ, ро ђе на 1988. го ди не у Кла до ву. Фи ло лог 
ср би ста, ба ви се срп ском књи жев но шћу, пи ше по е зи ју, про зу, есе је и 
кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ГО РАН МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђен 1973. у Бо ру. Ба ви се срп ском књи
жев но шћу ХХ ве ка, пи ше есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље на 
књи га: Огле ди о са мо све сти књи жев но сти, 2010. При ре дио: Из на дре-
а ли зма Ва не Бор, збор ник (ко а у тор ка В. Стој ме но вић), 2009; Би ло/Би ти, 
збор ник фо то гра фи ја и при ча, 2012.

СА ЊА МИ ЛИЋ, ро ђе на 1967. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла на Гру пи за 
ју го сло вен ске и оп шту књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 
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Но ви нар, пра ти књи жев ност и умет ност. Ра ди ла је „По ет ски те а тар” Бео
гра да 202, ау тор је еми си је „У пр вих пет” Ра дио Бе о гра да 2, об ја вљу је 
ин тер вјуе и при ка зе књи га и по зо ри шних пред ста ва у пе ри о ди ци.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме и књи жев ну кри ти ку. Од 2005. до 2012. го ди не био је глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а од апри ла 2012. је пред сед ник Ма ти
це срп ске. Књи ге пе са ма: Тру ла ја бу ка, 1981; Ра кљар. Же лу дац, 1983; 
Зе мљо пис, 1986; Абра ка да бра, 1990; То пло, хлад но, 1990; Хоп, 1993; Ве зни-
ци, 1995; При ло зи, 2002; По тај ник, 2007; Све тил ник, 2010; Ка ме на чте-
ни ја, 2013. Ро ман: Ан ђе ли уми ру, 1998. Дра ме: Фре ди уми ре, 1987; Куц-куц, 
1989; Ис тра га је у то ку, зар не?, 2000; Ви диш ли сви це на не бу?, 2006. 
Сту ди је: Ле ги ти ма ци ја за бес кућ ни ке. Срп ска нео а ван гард на по е зи ја 
– по е тич ки иден ти тет и раз ли ке, 1996; Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа, 
2009. Пред сед ник је Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, том 1, 
књ. 1–2, 2010–2011, том 2, 2013.

СНЕ ЖА НА НИ КО ЛИЋ, ро ђе на 1990. у Шап цу. Сту дент ки ња је 
док тор ских сту ди ја срп ске књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. Ба ви се књи жев но шћу XX ве ка, пи ше по е зи ју, есе је и књи
жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: За ди вље ни спа вач, 2013.

ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ, ро ђен 1954. у Кли њи код Уло га у Хер це го ви ни, 
БиХ. Пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Днев ник не са ни це, 1976; Ве ли ки пост, 
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