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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ЕСПЕН Ј. АР СЕТ (ESPEN J. AAR SETH), ро ђен 1965. у Бер ге ну, 
Нор ве шка. Док то ри рао је на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Уни
вер зи те та у Бер ге ну где је, као је дан од осни ва ча Од се ка за ху ма ни стич ку 
ин фор ма ти ку, ра дио до 2003. го ди не. Тре нут но је за по слен као ис тра
жи вач у Цен тру за ис тра жи ва ње ра чу нар ских ига ра на Уни вер зи те ту за 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је у Ко пен ха ге ну. Ба ви се ис тра жи ва њем фи ло
зо фи је ви део ига ра и ди ги тал не књи жев но сти, а ње го ви есе ји ана ли зи
ра ју ки бер текст, хи пер текст, он то ло ги ју раз у ме ва ња ви деоига ра, од нос 
ви деоига ра са на ра ти вом, за ви сно шћу и ге о граф ским про сто ром, те 
ки бер панк, на уч ну фан та сти ку и срод не те ме. Стал ни је са рад ник и члан 
уред ни штва ви ше ча со пи са. (Д. Б.)

ДРА ГАН БА БИЋ, ро ђен 1987. у Кар лов цу, Хр ват ска. Основ не и ма
стер сту ди је за вр шио на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду, где је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма. Пи ше књи жев ну 
кри ти ку, есе је, крат ке при че и Тви тер про зу, пре во ди с ен гле ског. Об ја
вио је зби р ку Тви тер при че, 2014.

АЛЕК САН ДАР БЈЕ ЛО ГР ЛИЋ, ро ђен 1967. у Зре ња ни ну. Пи ше 
про зу и есе је, пре во ди с ен гле ског. Књи ге при по ве да ка: Дра же ње хи по-
та ла му са и дру ге при че, 1994; Кра кен: но ве ле љу ба ви и та јин ства, 1996; 
Ано ни мус, 2005; Те мељ на оп ци ја, 2007; Ци та де ла, 2012. Књи ге есе ја: 
Не ви дљи ви ар хи пе лаг, 1994; Три есе ја: о зду ха ћу при по ве да ња, 2000. Ро
ман: Бра зил ски аква рел, 2010.

ПРЕ ДРАГ БО ЈИЋ, ро ђен 1990. у Ба ња лу ци, БиХ. За вр шио сту ди је 
срп ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Ба ња лу ци. 
Пи ше по е зи ју, про зу и есе је и ба ви се пре во ђе њем. Књи га пе са ма: Све-
зи во, 2012.

БРА НИ СЛА ВА ВА СИЋ РА КО ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1977. у Но вом Са ду. 
Пи ше сту ди је, есе је и кри ти ке. Об ја вље не књи ге: Сто ри ја о лу ди лу у 
до ба аван гар де – пси хо па то ло шке струк ту ре у при по ве ци срп ског мо-
дер ни зма и аван гар де (1913–1932), 2011; Ис тра жи ва ње иден ти те та – 
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ис пи ти ва ње он то ло шке по зи ци је на ра тив ног су бјек та у ро ма ни ма Ра-
до ми ра Кон стан ти но ви ћа, 2013.

ВЛА ДИ СЛА ВА ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ, ро ђе на 1967. у Срем ској 
Ми тро ви ци. Пи ше сту ди је, есе је, књи жев ну кри ти ку и пре во ди с ен гле
ског (С. Џо унс, Е. Би ти, Е. Бар џис, Е. Хе мин гвеј, В. Шек спир, В. Ален и 
др.). Об ја вље не књи ге: Син так са ти ши не: по е ти ка Реј мон да Кар ве ра, 
1995; Хе мин гвеј – по е ти ка крат ке при че, 2000; Ко ре спон ден ци ја – то-
ко ви и ли ко ви пост мо дер не про зе, 2000; Вир ту ел на књи жев ност, 2004; 
Књи жев ност и сва ко дне ви ца, 2007; Вир ту ел на књи жев ност II, 2007; 
На жен ском кон ти нен ту, 2007; Фор ма ти ра ње, 2009; Ми сти ка и ме ха-
ни ка, 2010; Увод у род не те о ри је (уџ бе ник, гру па ау то ра), 2011.

СР ЂАН ДАМ ЊА НО ВИЋ, ро ђен 1968. у Но вом Са ду. Фи ло зоф, 
пи ше фи ло зоф ске тек сто ве, тек сто ве из те о ри је умет но сти и књи жев ну 
кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ма ли реч ник гре ша ка (не са мо) за но ви на ре, 
2005; Ме ди а ло ги ке – вре ме фи ло зо фи је и ра зо но де, 2009; Реч ник гре ша ка, 
2009.

МИР КО ДЕ МИЋ, ро ђен 1964. у Гор њем Кла сни ћу код Гли не, Хр ват
ска. Пи ше про зу, пу бли ци стич ке тек сто ве и есе је. Об ја вље не књи ге про
зе: Ја бу ке Хе спе ри да, 1990; Слам ка у но су, 1996; Ћи ли бар, мед, оско ру ша, 
2001; Апо кри фи о Фур ту ли, 2003; Слу ге хи ро ви тог лу чо но ше, 2006; Мол ски 
ако р ди, 2008; Тре зве ња ци на пи ја ној ла ђи, 2010; По(в)рат нич ки ре кви јем 
– (ет но)ро ман(ија да), 2012. Пу бли ци сти ка и есе ји: Сла ђе ње гор чи ном, 
2008; Под отров ним пла штом, 2010. При ре дио ви ше књи га.

ЂОР ЂЕ ЂУ РИЋ, ро ђен 1971. у Јар ку код Срем ске Ми тр о ви це. Исто
ри чар, ба ви се оп штом и на ци о нал ном исто ри јом ХIХ ве ка, исто ри јом 
Ру си је и исто ри јом срп ске на у ке. Пи ше мо но гра фи је, сту ди је и уџ бе ни
ке. Од апри ла 2012. је ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. Об ја вље не 
књи ге: Срп ски ин те лек ту а лац у по ли ти ци – по ли тич ка би о гра фи ја 
Јо ва на Жу јо ви ћа, 2004; Вла де Ср би је 1805–2005 (гру па ау то ра), 2005; 
Вук Ма рин ко вић – би о гра фи ја и на уч ни рад уте ме љи ва ча фи зи ке као 
мо дер не на у ке у Ср би ји, 2007; Срем ска Ми тр о ви ца – град вред ни ји од 
цар ске кће ри (гру па ау то ра), 2008; Ср би ја у Пр вом свет ском ра ту – илу-
стро ва на хро но ло ги ја, 2014.

ПЕ ТЕР ЗА ЈАЦ (PE TER ZA JAC), ро ђен 1946. у Бра ти сла ви, Сло вач
ка. Сту ди рао је сло ва ки сти ку и гер ма ни сти ку у Бра ти сла ви и Ти бин ге ну. 
Ра дио као аси стент на Пе да го шком фа кул те ту у Њи три и као про фе сор 
бо хе ми сти ке и сло ва ки сти ке на Ин сти ту ту за сла ви сти ку Хум бол то вог 
уни вер зи те та у Бер ли ну (са да је у зва њу про фе со ра еме ри ту са). Ру ко во
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ди лац је ви ше про је ка та на Ин сти ту ту за сло вач ку књи жев ност Сло вач ке 
ака де ми је на у ка, пи ше књи жев но те о риј ске сту ди је и есе је, пре во ди с 
не мач ког. У два ман да та био по сла ник у На род ној скуп шти ни Сло вач ке. 
Гл. де ла: Tvo ri vosť li te ratúry, 1990; Pul zo va nie li te ratúry, 1993; Auf den 
Ta u benfüßchen der Li te ra tur, 1996; Sen o kra ji ne, 1996; Másnapos ország, 
2002; Kra ji na bez sna, 2004. 

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).

ЈЕ ЛЕ НА КЛЕ УТ, ро ђе на 1980. у Но вом Са ду. Док то ри ра ла из обла
сти ко му ни ко ло ги је на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. Аси
стент ки ња је на Од се ку за ме диј ске сту ди је Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду. Пи ше тек сто ве из обла сти ком пју тер ски по сре до ва не ко му
ни ка ци је, но ви нар ства и кри тич ких сту ди ја дис кур са. Об ја вље не књи ге: 
Ре ги о нал но уса гла ша ва ње ку ри ку лу ма – ка Европ ском про сто ру ви со ког 
обра зо ва ња, 2006; Пред ста вља ње си ро ма штва у тра ди ци о нал ним и но-
вим ме ди ји ма (ко а у тор ка Д. Ва лић Не дељ ко вић), 2012.

ДЕ ЈАН МИ ХА И ЛО ВИЋ, ро ђен 1951. у Бе о гра ду. За вр шио Оп шту 
књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше про зу, пре во ди 
с ен гле ског и ру ског (Блејк, Бе кет, Бу њин, Ша ла мов, Тру бец ки, Хармс, 
Ал да нов, Аку њин и др.). Об ја вио књи ге при ча До ђох, ви дех, по бе гох 
(об ја вље на 1970. као се па рат у Ви ди ци ма) и Ку ке и ве ри ге, 2013, као и 
лек си кон Ви зан тиј ски круг – ма ли реч ник ра но хри шћан ске књи жев но-
сти на грч ком, ви зан тиј ске и ста ре срп ске књи жев но сти, 2009.

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.

ВА СА ПАВ КО ВИЋ, ро ђен 1953. у Пан че ву. Пи ше по е зи ју, про зу, 
есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Ка ле и до скоп, 1981; Оп се си ја, 
1985; Те ле сна страст, 1989; Кон вер зи ја, 1994; Не си гур ност у тек сту, 
1994; Књи га о ла ста ви ца ма, 2000; По ма ло да ле ко, 2005; Ва тре на ли ни ја 
(иза бра не и но ве пе сме), 2007; Еле ги је и ба ла де из про шлог сто ле ћа, 2007; 
У вар љи вом жи во ту, 2012; Мај сто ри пе ва чи – књи га ода но сти, 2013. 
Књи ге при ча: Мон струм и дру ге фик ци је, 1989; Ма чи је очи, 1994; Хип но-
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ти сан, 1996; Бо жан ске клоп ке, 2001; По след њи шти ће ник но ћи, 2001; 
Глиб Ги брал та ра – фан та зма, 2004; Мој жи вот на Мар су, 2005; Цр нац 
у бе лој ко шу љи, 2008. Ро ма ни: Љу бав нич ки де ка ме рон, 1998; Ме сец ја-
ну ар, 2002; Док тор Ба тут про тив на дри ле ка ра, 2006. Књи ге есе ја, сту
ди ја и кри ти ка: Све стра не све та, 1991; Кри тич ки тек сто ви, 1997; Дух 
мо дер ни зма, 2001; Слат ки стрип, 2001; По глед на свет, 2002; Наш слат ки 
стрип, 2003; По глед кроз про зу, 2006; Стих и сми сао – есе ји о срп ским 
пе сни ци ма, 2010; Чо век и леп ти ри / Опис днев них леп ти ра Ср би је (ко
ау тор М. Ђу рић), 2010; Пу сто ло ви не с по е зи јом – пе сни ци, књи ге, пе сме, 
2015. При ре дио ви ше књи га.

МА ША СЕ НИ ЧИЋ, ро ђе на 1990. у Бе о гра ду. Сце на ри ста и дра ма
тург, ди пло ми ра ла је на Ка те дри за филм ску, по зо ри шну и ТВ дра ма тур
ги ју на Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду, где тре нут но по ха
ђа ма стер сту ди је. Је дан је од осни ва ча и ко ор ди на тор „Фил мкул ту ре”, 
удру же ња за еду ка ци ју у обла сти ау ди о ви зу ел не кул ту ре. Пи ше пе сме, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ИГОР СИ МА НО ВИЋ, ро ђен 1975. у Кне же ву код Ба ња лу ке, БиХ. 
Ма ги стар је књи жев них на у ка, ра ди на док тор ској ди сер та ци ји (о срп
ској ком па ра ти сти ци до 1925. го ди не). Аси стент је на Фи ло ло шком фа
кул те ту Уни вер зи те та у Ба ња лу ци, ба ви се оп штом и ком па ра тив ном 
књи жев но шћу, пи ше сту ди је и кри тич ке рас пра ве. Об ја вље на сту ди ја: 
Ћо пи ће ва фол клор на ма ги ја – тран сфор ма ци ја фол клор но-ко мич них 
еле ме на та у при по вјед ном ци клу су „На сра дин-хо џа у Бо сни”, 2010. 

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; Der tägliche Wel tun ter gang, 2015. 
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 (Пое-
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.
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ТИ ЈА НА ТРО ПИН, ро ђе на 1977. у Бе о гра ду. Ба ви се књи жев но шћу 
за де цу, те о ри јом и по е ти ком пре во ђе ња, фан та стич ном књи жев но шћу, 
пи ше на уч не ра до ве, есе је и сту ди је, пре во ди с не мач ког и ен гле ског. 
Док то ри ра ла („Те о риј ски аспек ти пре во ђе ња књи жев но сти за де цу са 
ста но ви шта сту ди ја кул ту ре”) 2015. го ди не на Фи ло ло шком Фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Об ја вље на мо но гра фи ја: Мо тив Ар ка ди је у деч јој књи жев-
но сти, 2006.

МИ ХАЛ ХАР ПАЊ (MIC HAL HARPÁŇ), ро ђен 1944. у Ки са чу. 
Ба ви се про у ча ва њем сло вач ке књи жев но сти, сло вач косрп ских књи жев
них ве за, као и те о ри јом књи жев но сти, пре во ди са сло вач ког и на сло
вач ки. Об ја вље не књи ге: Из ме ђу две ва тре, 1972; Pri e story ima gi na cie, 
1974; Kri tické komentáre, 1978; Poézia a po e ti ka Mic ha la Ba bin ku, 1980; 
Пе сме Ми ха ла Ба бин ке, 1985; Teória li te ratúry, 1986, 1994, 2004; Pre meny 
rozprávania – kri tiky, 1990; O Paĺovi Bo hu šo vi, 1999; Zápas o iden ti tu – o 
slo ven skej dol no zem skej li te ratúre , 2000; Texty a kon texty – slovenská li te-
ratúra  a li te ratúra  dol no zemských Slovákov, 2004; Literárne pa ra digmy, 
2004; S literárnou ve dou a kri ti kou, 2005; Pred slovy a do slovy, 2009; Scrip ta 
ma nent, 2014. Ars po e ti ca pan no ni ca, 2014.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




