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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ИВАН БА ЗР ЂАН, ро ђен 1991. у Ва ље ву. Основ не и ма стер сту ди је 
за вр шио 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 филм ску кри ти ку (за сајт Но ви По лис) и тек
сто ве, 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.

ЏИН К. ИВЕ РТ (JE AN NE CA ROL EWERT) је аме рич ка те о ре ти
чар ка, пре да је књи жев ност и ко му ни ка ци ју на Џор џиј ском тех но ло шком 
ин сти ту ту (Ge o r gia In sti tu te of Tec hno logy). Док то ри ра ла је 1995. на Уни
вер зи те ту Пен сил ва ни је (Uni ver sity of Pennsylva nia) те зом „’A Tho u sand 
Ot her Myste ri es’: De tec ti on’s Chan ging For mu la”. Об ја вљу је ра до ве ко ји 
се пре вас ход но ба ве де лом Реј мон да Чен дле ра и пост мо дер ном де тек тив
ском фик ци јом.

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).

ДЕ ЈАН МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, ро ђен 1972. у За је ча ру. Ба ви се оп штом 
књи жев но шћу и те о ри јом књи жев но сти, а обла сти ужег ин те ре со ва ња 
су му свет ска књи жев ност, те о риј ски аспек ти про у ча ва ња на ра тив не 
књи жев но сти, про блем жан ра у књи жев но сти и кул ту ри уоп ште, као и 
са вре ме на на ци о нал на књи жев ност и те о ри ја. Пи ше сту ди је, огле де и 
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књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не мо но гра фи је: Пе тар Ра јић / Чар но је вић 
– ho mo du plex или..., 1999; Po e ti ca Bor ge si a na – књи жев ност по Х. Л. 
Бор хе су, 2015.

СТЕ ФАН ПА ЈО ВИЋ, ро ђен 1989. у Чач ку. Ан гли ста, тре нут но је 
док то ранд на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду где из ра ђу је док тор
ску ди сер та ци ју ко ја за те му има пе сни штво Шеј му са Хи ни ја. Ба ви се 
на уч ним, про свет ним и умет нич ким ра дом, пи ше књи жев ну кри ти ку и 
пре во ди с ен гле ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ГО РАН РА ДО ЊИЋ, ро ђен 1971. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Ба ви се 
те о ри јом књи жев но сти, на ра то ло ги јом, срп ском и аме рич ком књи жев
но шћу ХХ ве ка и фил мом. Док тор ску ди сер та ци ју „Мо де ли при по ви је
да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну ше зде се тих и се дам де се тих го ди на 
ХХ ви је ка” од бра нио је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ра ди као 
до цент на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу. Об ја вље на књи га: Ви је нац 
при по вје да ка – гра нич ни жа нр у срп ској књи жев но сти пе де се тих до 
се дам де се тих го ди на ХХ ви је ка, 2003.

СУ ЗАН ЕЛИ ЗА БЕТ СВИ НИ (SU SAN ELI ZA BETH SWE E NEY), 
ро ђе на 1958. у Ха гер ста у ну, у др жа ви Ме ри ленд, САД. Шко ло ва ла се у 
Бал ти мо ру, ди пло ми ра ла на ко ле џу Ма унт Хо ли ок (Mo unt Holyoke Col
le ge), а ма сте ри ра ла и док то ри ра ла књи жев ност на Уни вер зи те ту Бра ун 
(Brown Uni ver sity). Жи ви и ра ди у Ву сте ру у Ма са чу сет су, где пре да је 
аме рич ку књи жев ност и кре а тив но пи са ње на ко ле џу Хо ли Крос (Col le ge 
of the Holy Cross). Пи ше по е зи ју, пре во ди и пи ше есе је и при ре ђу је књи
ге о де тек тив ској књи жев но сти, жен ском пи сму, екс пе ри мен тал ној књи
жев но сти и де ли ма Вла ди ми ра На бо ко ва, до бит ни ца је ви ше књи жев них 
на гра да.

ЛИ СИ ГЕЛ (LEE SI E GEL), ро ђен 1957. у Њу јор ку, САД. Аме рич ки 
пи сац и те о ре ти чар кул ту ре. Ди пло ми рао је на Co lum bia Uni ver sity 
School of Ge ne ral Stu di es, а ма ги стри рао на Co lum bia Uni ver sity’s Gra du a te 
School of Arts and Sci en ces. Пи ше кри ти ку и ко лум не за ча со пи се Har
per’s, The Na tion, The New Re pu blic, The New Yor ker, The New York Re vi ew 
of Bo oks, The New York Ti mes, The Wall Stre et Jo ur nal, Sla te и дру ге. До бит
ник је на гра де за кри ти ку (Na ti o nal Ma ga zi ne Awa rd) 2002. го ди не. Об ја
вље не књи ге: Fal ling Up wards: Es says in De fen se of the Ima gi na tion, 2006; 
Not Re mo tely Con trol led: No tes on Te le vi sion, 2007; Aga inst the Mac hi ne: 
Be ing Hu man in the Age of the Elec tro nic Mob, 2008; Are You Se ri o us? How 
to Be True and Get Real in the Age of Silly, 2011; Har vard Is Bur ning, 2011. 
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ТИ ЈА НА СЛА ДО ЈЕ, ро ђе на 1989. у Са ра је ву, БиХ. Ан гли ста, ди пло
ми ра ла је на Од се ку за ен гле ски је зик и књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул
те та у Но вом Са ду. Ба ви се пре во ђе њем, пре во де об ја вљу је у пе ри о ди ци.

РУ ЖИ ЦА ШЕ ГРТ, ро ђе на 1983. у Бе о гра ду. Ком па ра ти ста и ан гли
ста, пре во ди с ен гле ског, пре во де об ја вљу је у пе ри о ди ци.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




