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А У Т О Р И  Л Е Т О П И С А

БО РИ ВО ЈЕ АДА ШЕ ВИЋ, ро ђен 1974. у Ужи цу. Пи ше про зу. Књи
ге при ча: Екви ли бри ста, 2000; Из тре ћег кра љев ства, 2006. Ро ма ни: 
Чо век из ку ће на бре гу, 2009; Крф, 2011.

МИ ХА ЕЛ АН ТО ЛО ВИЋ, ро ђен 1975. у Ауг сбур гу код Мин хе на, 
СР Не мач ка. Шко ло вао се у Сом бо ру и Но вом Са ду. Исто ри чар („Исто
ри о граф ско де ло Фри дри ха Мај не кеа” – док то рат од бра нио 2012. го ди не), 
ба ви се срп ском и ју го сло вен ском исто ри јом ХIХ и ХХ ве ка, исто ри јом 
Не ма ца у Ју го и сточ ној Евро пи, исто ри јом Не мач ке, исто ри јом исто рио
гра фи је и ме то до ло ги јом, пре во ди с не мач ког (Ге о рг Г. Иге рс, Исто риј
ска на у ка у 20. ве ку – кри тич ки по глед у ме ђу на род ном кон тек сту, 2014). 
На уч не и струч не ра до ве, као и пре во де, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

АН ДРЕА БЕ А ТА БИ ЦОК, ро ђе на 1987. у Ки кин ди. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши 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 по е зи ју, про зу, огле де и књи жев ну кри
ти ку. Књи га пе са ма: На се ља ва ње пра зни не, 2014.

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.

СР ЂАН ВИ ДРИЋ, ро ђен 1987. у Зре ња ни ну. Пи ше есе је и књи жев ну 
кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

СЛО БО ДАН ВЛА ДУ ШИЋ, ро ђен 1973. у Су бо ти ци. Пи ше про зу, 
сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Од 2013. го ди не је глав ни и од го вор
ни уред ник Ле то пи са. Об ја вље не књи ге: Де гу ста ци ја стра сти, 1998; 
На про ма ји, 2007; Пор трет хер ме не у ти ча ра у тран зи ци ји, 2007; Ко је 
убио мр тву дра гу? – исто ри ја мо ти ва мр тве дра ге у срп ском пе сни штву, 
2009; For ward – кри ми ко ме ди ја, ро ман, 2009; Цр њан ски, Ме га ло по лис, 
2011; Ми, из бри са ни – ви деоигра, ро ман, 2013.
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АЛЕК САН ДАР ГА ТА ЛИ ЦА, ро ђен 1964. у Бе о гра ду. Пи ше про зу, 
дра ме, про у ча ва исто ри ју му зи ке и пре во ди са ста ро грч ког (Ес хил, Со
фо кле, Еу ри пид, Ал кеј, Ана кре онт, Сап фо, Со лон, Мим нер мо). Ро ма ни: 
Ли ни је жи во та, 1993; На лич ја, 1995; Крај, 2001; Еу ри пи до ва смрт, 2002; 
Не ви дљи ви – пи кар ски ро ман у пи сми ма, 2008; Ве ли ки рат, 2012. Књи
ге при по ве да ка: Ми ми кри је, 1996; Век, 1999; Нај леп ше при че Алек сан дра 
Га та ли це (из бор П. Пи ја но вић), 2003; Бе о град за стран це, 2004; Ди ја лог 
са оп се на ма, 2006; Днев ник по ра же них не и ма ра, 2006; 20 го ди на, 20 нај
бо љих при ча, 2013; Кад сам био мали, 2014. Дра ме: Чи о да са две гла ве, 
2000; Све ча ност, 2003; Франц Каф ка: Про цес – дра ма у два чи на, 2011. 
Есе ји: Го во ри те ли кла сич ни?, 1994; Цр но и бе ло – крат ка исто ри ја де
сет слав них пи ја ни ста ХХ ве ка, 1998; Ар тур Ру бин штајн про тив Вла ди
ми ра Хо ро ви ца и обр ну то, 1999; Злат но до ба пи ја ни зма, 2001; Ква дра
ту ра но та – огле ди о му зи ци, 2004; Сто ле ће уз му зи ку (мо но гра фи ја о 
Ан дре ји Пре ге ру), 2008; Анег до те о ве ли ким му зи ча ри ма, 2010; Писац 
не станује овде, 2013.

ВЛА ДИ МИР ГВО ЗДЕН, ро ђен 1972. у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, 
огле де, есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле ског. Об ја вље не књи ге: 
Јо ван Ду чић, пу то пи сац – огле ди из има го ло ги је, 2003; Чи но ви при сва
ја ња – од те о ри је ка праг ма ти ци тек ста, 2005; Књи жев ност, кул ту ра, 
уто пи ја, 2011; Срп ска пу то пи сна кул ту ра 1914–1940 – сту ди ја о хро но
то пич но сти су сре та, 2011. При ре дио ви ше књи га.

СЛАВ КО ГОР ДИЋ, ро ђен 1941. у Да бри ци код Сто ца, БиХ. Пи ше 
про зу, књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Од 1992. до 2004. је био глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а 2008. до 2012. пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске. Књи ге про зе: Вр хов ни сил ник, 1975; Дру го ли це, 1998; Опит, 2004; 
Руб, 2010. Књи ге есе ја, кри ти ка и огле да: У ви ди ку сти ха, 1978; Сла га ње 
вре ме на, 1983; При мар но и ни јан са, 1985; По е зи ја и окруж је, 1988; Обра
зац и чин – огле ди о ро ма ну, 1995; „Пе вач” Бо шка Пе тро ви ћа, 1998; Огле
ди о Вељ ку Пе тро ви ћу, 2000; Глав ни по сао, 2002; Про фи ли и си ту а ци је, 
2004; Раз ме на да ро ва – огле ди и за пи си о са вре ме ном срп ском пе сни штву, 
2006; Са вре ме ност и на сле ђе, 2006; Кри тич ке раз глед ни це, 2008; Тра га
ња и све до че ња, 2011; Огле ди о Иви Ан дри ћу, 2013; Срод ства и раз да љи не 
– огле ди и днев нич ки за пи си, 2014. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

СТА НА ДИ НИЋ СКО ЧА ЈИЋ, ро ђе на 1951. у Ни шу. Пи ше про зу 
и по е зи ју. Књи ге при ча: Глад на та ма, 1996; Мр тви смо озбиљ ни, 2001. 
Ро ма ни: Стра шне стра сне ве зе – ро ман о љу ба ви и смр ти, 2002; Ту си, 
пти чи це! – ро ма ни на дла ну, 2004. Књи ге пе са ма: Уши ва ње сен ке, 1998; 
Мре жа, 1998; Ноћ у го лом вр ту, 2006; Вла жни цвил, 2008; И по ве ди ме 
та мо, 2010.
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НЕ МА ЊА ЂУ КИЋ, ро ђен 1981. у Са ра је ву, БиХ. Со ци о лог и по ли
ти ко лог, пи ше сту ди је, уџ бе ни ке и на уч не ра до ве из обла сти те о риј ске 
со ци о ло ги је. Док то ри рао је 2013. го ди не на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка 
у Ба ња лу ци („Ин стру мен ти со ци јал не кон тро ле по је ди на ца, дру штве них 
гру па и јав ног мње ња у са вре ме ном дру штву”), где је до цент. Об ја вље не 
књи ге: Те о ри је кул ту ре (ко а у тор М. Ро мић), 2010; Увод у кла сич не со цио
ло шке те о ри је (ко а у тор И. Ши ја ко вић), 2010; Про блем објек тив но сти у 
со ци о ло ги ји са зна ња, 2012; Ме ди ји и кул тур ни иден ти тет. Ути цај ме
ди ја на кул тур не аспи ра ци је мла дих у РС (гру па ау то ра), 2012; Лич ност 
и за јед ни ца. На црт за јед ну со ци о ло ги ју сви је та жи во та, 2013; Со ци
јал но ста би ли зи ра ју ћа уло га ме ди ја (гру па ау то ра), 2013; Со ци јал на кон
тро ла, 2014; Ес ха то ло ги ја и по ли ти ка. Огле ди о срп ској иде ји, 2014.

БРА НИ СЛАВ ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђен 1984. у Но вом Са ду. Пи ше 
по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: По гле да ло, 2010; Цр но 
све тло, 2012.

ДА НИ ЛО ЈО КА НО ВИЋ, ро ђен 1956. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Пи ше 
по е зи ју и про зу, пре во ди. Књи ге пе са ма: Дру га чи ји мо ти ви, 1981; Мо гућ
ност из бо ра, 1984; Ерос на ко ле ни ма, 1992; Но јев га вран, 1994; Трам вај 
за Кол хи ду, 1997; Не у мит не пе сме, 2002; Ме ром ру жа и ве тро ва, 2004; 
Иза бра не пе сме, 2011; Сло ва на ших име на, 2014. Књи га при по ве да ка: 
Не на пи са не при че, 2009. Мо но гра фи ја: О име ну и по ре клу Јо ка но ви ћа, 
2010. Пре вео је књи ге: Бо го мил Ђу зел, Мрак и мле ко, 1987; Еф тим Клет
ни ков, Пе сме за Ог ње на, 1990; Ми ха ил Бул га ков, Под пе том, 1996. При
ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

МИ ЛОШ ЈО ЦИЋ, ро ђен 1988. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, крат ку 
про зу, есе је, књи жев ну и филм ску кри ти ку, пре во ди с ен гле ског. Је дан 
је од уред ни ка и осни ва ча Ме ђу ти ма (me dju tim.or g – он лајн ча со пис за 
књи жев ност, умет ност и кул ту ру) и је дан од уред ни ка и по кре та ча сај та 
Зинг! (ezing.tk – сајт по све ћен Кур су кре а тив ног пи са ња на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду).

ВЛА ДИ МИР КЕЦ МА НО ВИЋ, ро ђен 1972. у Са ра је ву, БиХ. Пи ше 
ро ма не, при по вет ке, сце на ри је и ко лум не. Об ја вље не књи ге: По след ња 
шан са, 1999; Са др жај шу пљи не, 2001; Фе ликс, 2007; Топ је био врео, 
2008; Си бир, 2011; Зи до ви ко ји се ру ше, при по вет ке, 2012; Ти то, по го вор 
(ко а у тор П. Мар ко вић), 2012; Das ist Прин цип, 2014; Ка и нов ожи љак 
(ко а у тор Д. Сто јиљ ко вић), 2014.

ЛОЈД КРЕЈ МЕР (LLOYD S. KRA MER), ро ђен 1949. у Ме ри ви лу у 
Те не си ју, САД. Про фе сор је мо дер не исто ри је на Уни вер зи те ту Се вер на 
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Ка ро ли на, у Че пел Хи лу. Об ја вио је ви ше књи га ме ђу ко ји ма се ис ти чу: 
По че так Но вог све та: ин те лек ту ал ци и ис ку ство ег зи ла у Па ри зу 1830–
1848, 1988; Ла фа јет у два све та: јав на кул ту ра и лич ни иден ти те ти у 
до бу ре во лу ци ја, 1996; На ци о на ли зам: по ли тич ке кул ту ре у Евро пи и 
Аме ри ци 1775–1865, 1998; На ци о на ли зам у Евро пи и Аме ри ци. По ли ти ке, 
кул ту ре и иден ти те ти од 1775. го ди не, 2011. Са Са ром Ма зом уре дио 
је При руч ник за за пад ну исто риј ску ми сао, 2002. (М. А.)

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.

ИГОР МА РО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1968. у Вр ба су. Пи ше ро ма не, при че, 
есе је и дра ме, пре во ди са шпан ског. Књи ге при по ве да ка: Тра га чи, 2001; 
Ме ди те ра ни, 2006. Ро ма ни: Об ма на Бо га, 1997; Два де сет че ти ри зи да, 
1998; Же га, 2004; Шнит, 2007; Пар тер, 2009; Мај чи на ру ка, 2011; Бе о гра
ђан ке, 2014. Књи га есе ја: Кроз гла ву, 2012.

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; Куцкуц, 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.

ПЕ ТАР ПИ ЈА НО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ка мен мо сту код Имот ског, 
Хр ват ска. Пи ше огле де и сту ди је о но ви јој срп ској про зи. Об ја вље не 
књи ге: По е ти ка ро ма на Бо ри сла ва Пе ки ћа, 1991; Про за Да ни ла Ки ша, 
1992; Па вић, 1998; По е ти ка гро те ске: при по ве дач ка умет ност Ми о дра га 
Бу ла то ви ћа, 2001; На ив на при ча – срп ска ау тор ска про за за ма ле љу де 
и ве ли ку де цу: жа нр о ви и мо де ли, 2005; Књи жев ност и срп ски је зик 
(уџ бе ни ци), 2008, 2010; Срп ски кул тур ни круг: 1900–1918, 2012; Мо дер
на тра ди ци ја – огле ди из срп ске књи жев но сти, 2012; Иза зо ви гра нич не 
књи жев но сти, 2014; Срп ска кул ту ра 1900–1950, 2014.

СА ША РА ДО ЊИЋ, ро ђен 1964. у Трав ни ку, БиХ. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Ли ца на лич ја, 1987; 
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Ро го ња или тра гич ни пје сник ми но та ур, 1988; Ка та лог чи та ча вре ме на, 
1989; Те то ви ра ње ан ђе ла, 1992; Пе сме чуд них ли ца, 2011. Књигe при ча: 
Се вер но од ро ма на, 2002; Швед ски сто – но те и фу сно те, 2014. Ро ма ни: 
При руч ник за па у на, 1993; Трак тат о ше ши ри ма, 1995; Три укра де на 
ро ма на, 1999; Клуб љу би те ља Сме не 8, 2009. При ре дио: Цр теж ко ји 
ка пље (ал ма нах но ве вој во ђан ске по е зи је), 1988; Реч ник срп ске пу то пи
сне про зе, 1995.

ГО РА НА РА И ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1964. у Но вом Са ду. Ба ви се те о ри
јом књи жев но сти и срп ском књи жев но шћу ХIХ и ХХ ве ка, пи ше сту ди је, 
есе је и при ка зе, пре во ди с ен гле ског и фран цу ског. Об ја вље не књи ге: 
Чи та ње као кре а ци ја, 1998; Би бли о гра фи ја срп ских не кро ло га (ко а у то
ри М. Бу јас и М. Кле ут), 1998; Ла за Ла за ре вић – ју нак на ших да на, 2002; 
Есе ји Ми ло ша Цр њан ског, 2005; Ко мен та ри Днев ни ка о Чар но је ви ћу 
Ми ло ша Цр њан ског, 2010; Кро ти те љи суд би не – о Цр њан ском и Ан дри ћу, 
2010; Дру ги свет – есе ји о књи жев но сти: исто ри ја, те о ри ја, кри ти ка, 
2010. При ре ди ла ви ше књи га.

ДЕ ЈАН СТО ЈИЉ КО ВИЋ, ро ђен 1976. у Ни шу. Пи ше при по вет ке, 
ро ма не, есеје и сце на ри ја. Књи ге при ча: Ле ва стра на дру ма, 2007; Low li fe, 
2008. Ро ма ни: Кон стан ти но во рас кр шће, 2009; Ду ге но ћи и цр не за ста ве, 
2012; Зна ме ње ан ђе ла, 2013; Ка и нов ожи љак (ко а у тор В. Кец ма но вић), 2014. 
Књиге есеја: Кисело & слатко – записи о стрипу 2001–2011, 2011; Велике 
српске битке, 2014.

СР ЂАН В. ТЕ ШИН, ро ђен 1971. у Мо кри ну код Ки кин де. Књи жев
ник и но ви нар, пи ше пе сме, при по вет ке, ро ма не, есе је, дра ме и књи жев ну 
кри ти ку. Дра ма: Co a ted brain / По хо ва ни мо зак, 1996. Књи га пе са ма: Све то 
Трој ство Ге ор ги ја Зе цов ског, 1997. Иза бра не ко лум не: Ал тер на тив ни 
во дич кроз Ва ви лон (при ре дио Н. Ушу мо вић), 2008. Ро ма ни: Ан то ло ги ја 
нај бо љих на сло ва, 2000; Ка зи мир и дру ги на сло ви, 2003; Кроз пу сти њу 
и пра ши ну, 2005; Ку ва ро ве кле тве и дру ге га до сти, 2006. Књи ге при по
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