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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

МАР КО АВРА МО ВИЋ, ро ђен 1984. у Бе о гра ду. Тре нут но је на док
тор ским сту ди ја ма из срп ске књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду, ба ви се срп ском књи жев но шћу XX ве ка, пи ше есе је и при
ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

БЕ РИ СЛАВ БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1979. у Сла вон ском Бро ду, Хр ват
ска. Ма ги стар је ге о граф ских на у ка, пи ше по е зи ју и про зу, као и на уч но
по пу лар не тек сто ве из обла сти ге о гра фи је. Ба ви се кул тур ним пи та њи
ма у нај ши рем сми слу, укљу чу ју ћи и ком плек сну кул тур ноге о граф ску 
про бле ма ти ку. Књи га пе са ма: Тре бао сам би ти ри јеч, 2005. Књи ге при
по ве да ка: Ла мен та ци ја по Со фро ни ју, 2005; Ја, ре во лу ци о нар, 2010; Ре-
во лу ци о нар, 2012; Ре во лу ци о нар, звуч на књи га за сле па и сла бо ви да ли ца, 
2013. Ро ман: Ти ши од во де, 2013.

РАЈ КО БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1990. у Зе ни ци, БиХ. Ба ви се срп ском 
књи жев но шћу XX ве ка, пи ше есе је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у 
пе ри о ди ци. 

СЛО БО ДАН ГИ ША БО ГУ НО ВИЋ, ро ђен 1961. у Бе о гра ду. Ди пло
ми рао је на Ка те дри за есте ти ку Од се ка за фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Ба ви се есте ти ком, исто ри јом и те о ри јом ар хи
тек ту ре, пи ше про зу, есе је, дра ме, сце на ри је и сту ди је. Уред ник је сај та 
Ака де ми је ар хи тек ту ре Ср би је (ААС). Об ја вље не књи ге: Ар хи тек тон-
ска ен ци кло пе ди ја Бе о гра да 19. и 20. ве ка, I–I II (I том – Ар хи тек ту ра; 
II том – Ар хи тек ти; III том – Пој мо ви), 2005; Ста тус аст ма ти кус / 
Sta tus asthma ti cus (дво је зич ни ро ман, на срп ском и на ен гле ском), 2009. 
При ре дио: Ака де ми ја ар хи тек ту ре Ср би је – рад, де ла, ко мен та ри, 2011; 
Ми лан Па ли ша шки – ар хи тек та, 2013.

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на 1989. у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску пое
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.



189

СО ЊА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, ро ђе на 1981. у Но вом Са ду. Те о ре ти чар ка 
књи жев но сти, пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, 
пре во ди с фран цу ског. Књи га по ет ске про зе: По е ма пре ко, 2008. Ро ман: 
Крос фејд, 2013. Сту ди ја: Пре во ди лач ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, 2012. 
При ре ди ла: Иван В. Ла лић, 2015.

НЕ БОЈ ША ВУ КО ВИЋ, ро ђен 1973. у Ср бо бра ну. Фи ло зоф, по ли
ти ко лог, пу бли ци ста, ди пло ми рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду (фи ло зо фи ја), ма ги стри рао у Бе о гра ду на ФПН (ме ђу на род ни од
но си) и док то ри рао у Бе о гра ду на Ге о граф ском фа кул те ту (по ли тич ка 
ге о гра фи ја – ге о по ли ти ка). Пи ше на уч не ра до ве из обла сти ме ђу на род не 
по ли ти ке и ме ђу на род них од но са, ге о по ли ти ке и ге о стра те ги је. Об ја вље
на књи га: Ло ги ка им пе ри је – Ни ко лас Спајк ман и са вре ме на аме рич ка 
ге о по ли ти ка, 2007.

ВЛА ДИ МИР ВУ КО МА НО ВИЋ РАС ТЕ ГО РАЦ, ро ђен 1986. у Кра
ље ву. Пи ше по е зи ју, есе је, на уч не ра до ве и књи жев ну кри ти ку. Књи ге 
пе са ма: Упор ност се ћа ња, 2005; Ка на, 2013. При ре дио: Пу ца ња – из бор 
из мла де срп ске про зе, 2012.

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; До га ђај и при ча – срп ска ме мо ар ско-ау то би о граф ска про за, 2015. 
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.

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.
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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.

ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђен 1988. у При шти ни. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: Ке но таф, 2011.

МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН, ро ђен 1956. у Ло ку, Шај ка шка. Књи жев ни 
кри ти чар и исто ри чар. Об ја вље не књи ге: С-аве ти кри ти ке, с-око ви 
по е зи је, 1990; Све ти слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма, 1993; С 
ме ром и без ње, 1993; Су о ча ва ња, 1999; Ства ри ко је су про шле, 2003; 
Ста ри ли сац, 2003; Слу чај на књи га – ко лаж о То до ру Ма ној ло ви ћу, 2006; 
Срп ска пе снич ка мо дер на, 2006; Сит не књи ге – о пре пи сци срп ских пи-
са ца, 2007; Слат ка књи га, 2008; Се дам бе ле жа ка – ма ла књи га о Цр њан-
ском, 2009; Са ви чен та – срп ски књи жев ни ци ис ко са, 2010; Све ти ми рис 
пам ти ве ка – фраг мен ти о Ла зи Ко сти ћу, 2011; Са вић Ми лан, 2011; Се-
дам бре жу ља ка – књи га о Цр њан ском, 2013; Слав ни Шај каш о Ла зи 
Ко сти ћу, 2014. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

АЛЕК САН ДРА НО ВА КОВ, ро ђе на 1973. у При зре ну. Исто ри чар, 
док то ри ра ла („Сред ње срп ске шко ле у Осман ском цар ству 1878–1912”) 
2014. го ди не. Ба ви се исто ри јом Ср би је ХIХ и ХХ ве ка, пи ше сту ди је, 
на уч не ра до ве и при ка зе. Об ја вље на књи га: Пра во слав на срп ска бо го-
сло ви ја у При зре ну 1871–1890, 2011.

ДУ ЊА РАН ЧИЋ, ро ђе на 1985. у Пи ро ту. За вр ши ла је срп ску и 
оп шту књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, где је тре
нут но на пост ди плом ским сту ди ја ма. Ба ви се срп ском књи жев но шћу 
ХХ ве ка, пи ше ра до ве, есе је и при ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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, 
1984; Сва ко днев ни уто р ник, 1989; Тре пет ник, 1992; Плач Све тог Са ве, 
1995; Да ни ли је вља ни (из бор), 1996; Пе то зар ни му че ни ци, 1998; Да ле ко 



191

је Хи лан дар, 2000; Огле дал це срп ско, 2003; Ду ша са се дам ко ра (из бор), 
2003; Не мој да ме за зма ја ваш – пе сме за са да шњу и бив шу де цу, 2004; 
Ма ла вас кр се ња, 2006; По глед у авли ју (из бор и но ве пе сме), 2006; Ма на-
стир ски ба што ван, 2008; Гор ска слу жба – иза бра не пе сме о за ви ча ју, 
2010; Зе мља и ре чи (из бор), 2011; Злат не олу пи не, 2012.

ТА ЊА СТУ ПАР ТРИ ФУ НО ВИЋ, ро ђе на 1977. у За дру, Хр ват ска. 
Ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту, Од сјек за срп ски је зик и 
књи жев ност, у Ба ња лу ци. Пи ше по е зи ју и про зу. Књи ге пе са ма: Ку ћа 
од сло ва, 1999; Ус по ста вља ње рав но те же, 2002; О че му ми сле вар ва ри 
док до руч ку ју, 2008; Глав ни ју нак је чо вјек ко ји се за љу бљу је у не сре ћу, 
2010. Из бор из ко лум ни: Адор но ва свра ка, 2007. Ро ман: Са то ви у мај чи ној 
со би, 2014.

СТЕ ВАН ТОН ТИЋ, ро ђен 1946. у Гр да нов ци ма код Сан ског Мо ста, 
БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу и есе је, пре во ди с не мач ког. Књи ге пе са ма: 
На у ка о ду ши и дру ге ве се ле при че, 1970; Тај на пре пи ска, 1976; На ше го ре 
вук, 1976; Ху лим и по све ћу јем, 1977; Цр на је ма ти не дје ља, 1983; Тај на 
пре пи ска и дру ге пје сме, 1985; Праг, 1986; Ринг, 1987; Иза бра не пје сме, 
1988; Са ра јев ски ру ко пис, 1993; Ли ри ка (из бор), 1995; Мој пса лам / Mein 
Psalm, 1997; Олуј но ја то (из бор), 2000; Son ntag in Ber lin, 2000; Бла го слов 
из гнан ства, 2001; Са ра јев ски ру ко пис – 33 иза бра не пје сме/Handschrift 
aus Sa ra je vo – 33 aus gewählte Ge dic hte, 2005; Све то и про кле то, 2009; 
Ан ђео ми ба ну кроз ре шет ке, 2010; Вје р на зви је зда / Вер на та sвезда, 
2012; Сва ко днев ни смак сви је та, 2013. Ро ман: Тво је ср це, зе ко, 1998. 
Књи га есе ја: Im Au ftrag des Wor tes – Tex te aus dem Exil, 2004. Го ди не 
2009. су му иза шла Иза бра на дје ла, 1–4 (По е зи ја; Тво је ср це, зе ко; Је зик 
и не из ре ци во – пје снич ки пор тре ти; По на ло зи ма по е зи је). Са ста вио 
ви ше пе снич ких ан то ло ги ја. 

МАР КО ТО ШО ВИЋ, ро ђен 1989. у Са ра је ву, БиХ. Ба ви се мо дер ном, 
ме ђу рат ном и са вре ме ном срп ском књи жев но шћу, по себ но Пе ки ћем и 
Ан дри ћем, пи ше кри тич ке при ка зе, есе је и ху мо ри стич ну про зу и по е
зи ју, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ПЕ ТЕР ХУ ХЕЛ (PE TER HUC HEL), ро ђен је 1903. у Ве ли ком Лих
тер фел деу код Бер ли на, умро 1981. у Шта у фе ну код Фрај бур га. Сту ди
рао је у не ко ли ко гра до ва, про пу то вао ви ше европ ских зе ма ља. То ком 
Дру гог свет ског ра та вој ник (у је ди ни ци про тив а ви он ске од бра не), по том 
је не ко вре ме про вео у со вјет ском за ро бље нич ком ло го ру, да би (1946–
1949) ра дио као умет нич ки ди рек тор Бер лин ског ра ди ја са со вјет ском 
ли цен цом. Из ме ђу 1949. и 1962. уре ђи вао је чу ве ни ис точ но бер лин ски ча
со пис Sinn und Form. На кон сме не са уред нич ке по зи ци је и ви ше го ди шње 
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изо ла ци је исе лио се 1971. из Не мач ке Де мо крат ске Ре пу бли ке у Са ве зну 
Ре пу бли ку Не мач ку. Об ја вио је сле де ће зби р ке пе са ма: Ge dic hte, 1948; 
Cha us seen Cha us seen, 1963; Die Ste r nen re u se, 1967; Gezählte Ta ge, 1972; 
Die ne un te Stun de, 1979. Пост хум но су му, 1984. го ди не, из да та са бра на 
де ла (Ge sam mel te Wer ke). Био је члан ви ше ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
до био мно ге углед не не мач ке и стра не на гра де. Јо сиф Брод ски га је сма
трао јед ним од че тво ри це нај ве ћих не мач ких пе сни ка XX ве ка. (С. Т.)

СВЕ ТЛА НА ШЕ А ТО ВИЋ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ, ро ђе на 1975. у Но вој 
Гра ди шки, Хр ват ска. Пи ше сту ди је, мо но гра фи је и есе је. Пред мет ње них 
ис тра жи ва ња су по е тич ки про бле ми у срп ском пе сни штву ХХ ве ка, а 
по себ ну па жњу је по све ти ла про у ча ва њи ма од но са књи жев не тра ди ци је 
и мо дер них књи жев них по сту па ка. Об ја вље не књи ге: Тра ди ци ја и ино-
ва ци ја. Ин тер тек сту ал ност у пе сни штву Ива на В. Ла ли ћа, 2004; Део 
као це ли на & це ли на као део. Струк ту ра и се ман ти ка ци клу са у по е зи ји 
Вас ка По пе и Ива на В. Ла ли ћа, 2012. При ре ди ла ви ше књи га. 

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




