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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

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.

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.

СР ЂАН ВИ ДРИЋ, ро ђен 1987. у Зре ња ни ну. Основ не и ма стер 
сту ди је срп ске књи жев но сти и је зи ка за вр шио на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Но вом Са ду, пи ше есе је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе рио
ди ци.

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 туа
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.

МИ ЛЕ НА ГРУ ЈИ ЧИЋ, ро ђе на 1975. у Бач кој Па лан ци. Ан гли ста, 
пре во ди с ен гле ског (Ке рол Ен Да фи, Свет ске же не, 2011). Пре во де пое
зи је об ја вљу је у пе ри о ди ци. 
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БРА НИ СЛАВ ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђен 1984. у Но вом Са ду. Пи ше пое
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.

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 нопо 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 скоау 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.

ТАМАРАЈОВАНОВИЋ, ро ђе на 1987. у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, 
есе је и књи жев не при ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

АЛЕК САН ДАР КАН ДИЋ, ро ђен 1981. у Бе о гра ду. За вр шио фи ло
зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, где тре нут но по ха ђа док
тор ске сту ди је. Глав не обла сти ин те ре со ва ња су му Пла то но ва фи ло зо фи
ја, фи ло зо фи ја при ро де, фи ло зо фи ја ма те ма ти ке, као и ан тич ке дру штве не 
те о ри је. Пи ше струч не ра до ве и при ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ЛЕ О НАРД КО ЕН (LE O NARD CO HEN), ро ђен 1934. у Мон тре а лу. 
Ка над ски књи жев ник и му зи чар, чи ја ли те рар на де лат ност за по чи ње 
1951. го ди не. На кон сти ца ња ди пло ме на мон тре ал ском уни вер зи те ту 
McGill, об ја вљу је сво ју пр ву књи гу пе са ма Let Us Com pa re Mytho lo gi es 
у Мон тре а лу 1956. го ди не. По ред пе са ма пи ше ро ма не и при по вет ке. 
Нај зна чај ни је књи ге по е зи је: The Spi ceBox  of Earth, 1961; Flo wers for 
Hi tler, 1964; The Energy of Sla ves, 1972; De ath of a Lady’s Man, 1978; Bo ok 
of Mercy, 1984; Stran ger Mu sic, 1993; Bo ok of Lon ging, 2006; Po ems and 
Songs, 2010. Ау тор је и два ро ма на: The Fa vo ri te Ga me, 1963; Be a u ti ful 
Lo sers, 1966. Го ди не 1967. од ла зи у САД и за по чи ње му зич ку ка ри је ру 
об ја вив ши ал бум Songs of Le o nard Co hen. Нај зна чај ни ји му зич ки ал бу ми: 
Songs From a Ro om, 1969; Songs of Lo ve and Ha te, 1971; New Skin for the 
Old Ce re mony, 1974; Re cent Songs, 1979; Va ri o us Po si ti ons, 1985; I’m Your Man, 
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1988; The Fu tu re, 1992; Ten New Songs, 2001; De ar He at her, 2004; Songs 
From the Road, 2010. То ком го ди на по стао је свет ски сла ван и при знат 
му зи чар, па је ње гов књи жев ни рад до не кле оста јао у сен ци му зич ке ка
ри је ре ко јом је ушао у ле ген ду. Свет ску сла ву сте као је хи то ви ма „Su zan
ne”, „So Long”, „Ma ri an ne”, „Bird on the Wi re”, „Fa mo us Blue Ra in co at”, 
„Chel sea Ho tel”, „Dan ce me to the end of Lo ve”, „Hal le lu jah”, „I’m Your Man”, 
„Ta ke This Waltz”, „Everybody Knows”, „To wer of Song”, „А Тhousand Kis
ses De ep” итд. 

ГРЕ ГО РИ КОР СО (GRE GORY COR SO, Њу јорк, 1930 – Ми не со та, 
САД, 2001). Де тињ ство је про вео у хра ни тељ ским по ро ди ца ма, си ро ти
шти ма и за тво ри ма. Ка ко ни је ре дов но ишао у шко лу, Кор со се сам обра
зо вао док је слу жио за твор ску ка зну. На кон из ла ска из за тво ра, ишао је 
од гра да до гра да, ра де ћи нај те же фи зич ке по сло ве. Го ди не 1950. упо
зна је Але на Гин сбер га у јед ном ба ру у Гре нич Ви ли џу, слу чај ни су срет 
ко ји ће му про ме ни ти жи вот. Гин сберг се за ин те ре со вао за ње го ву пое
зи ју и пред ста вио га остат ку бит кру жо ка ко га су та да са чи ња ва ли Џек 
Ке ру ак и Ви ли јам Ба ро уз. Го ди не 1954. се ли се у Кем бриџ, Ма са чу сетс, 
где вре ме про во ди чи та ју ћи и пи шу ћи по е зи ју, а 1956. од ла зи у Сан Фран
ци ско и уче ству је у ства ра њу кон тра кул ту ре. При ка зи ван је као је дан 
од „ло ших мо ма ка” бит по кре та. Та ко ђе, био је и хе ро ин ски за ви сник 
због че га се вр ло че сто на ла зио у те шкој фи нан сиј ској си ту а ци ји. Об ја
вио је пре ко 20 збир ки по е зи је, укљу чу ју ћи The Ve stal Lady on Brat tle, 
1955, The Ame ri can Ex press, 1961. и The Mu ta tion of the Spi rit, 1964. (Ј. М.) 

ЈЕ ЛЕ НА МАН ДИЋ, ро ђе на 1986. у Сре бре ни ци, БиХ. Ди пло ми
ра ла је на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду 
(књи жев но усме ре ње). За вр ши ла је ма стер сту ди је из ен гле ског је зи ка 
и књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Тре нут но је на 
док тор ским сту ди ја ма је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју и крат ку про зу, пре во ди с ен гле ског. 

ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Но вом Са ду. Основ не и ма
стер сту ди је срп ске књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле
ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

БРАН КО МОМ ЧИ ЛО ВИЋ, ро ђен 1937. у При шти ни. Ан гли ста, пре
во ди с ен гле ског. Об ја вље не књи ге: Срп ско хр ват скоен гле ски реч ник 
(ко а у тор С. Бр кић, од 1993. го ди не Срп скоен гле ски реч ник), 1980; Из 
исто ри је ју го сло вен скобри тан ских ве за од 1650. го ди не до II свет ског 
ра та, 1990; Евро па и срп ска ре во лу ци ја 1804–1815 (гру па ау то ра, по гла вље: 
Ве ли ка Бри та ни ја и Срп ска на ци о нал на ре во лу ци ја 1804–1815), 2004. 
При ре дио и пре вео ви ше књи га.
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ЗО РАН ПА У НО ВИЋ, ро ђен 1962. у Бо ру. Ан гли ста, пи ше сту ди је, 
есе је, пре во ди с ен гле ског (В. Тре вор, П. Остер, В. На бо ков, Џ. Кон рад, 
Џ. Барнс, Џ. Џојс...). Об ја вље не књи ге: Гу та чи бле де ва тре – аме рич ки 
ро ман Вла ди ми ра На бо ко ва, 1997; Исто ри ја, фик ци ја, мит – есе ји о ан
глоаме рич кој књи жев но сти, 2006; Мо дер ни стич ка сту ди ја но стал ги је, 
2008; Уликс Re load (ко а у тор ка Ј. Ђор ђе вић), 2012. При ре дио ви ше књи га.

ЗО РАН ПЕ НЕВ СКИ, ро ђен 1967. у Пан че ву. Сту ди рао је фи зи ку 
на При род нома те ма тич ком фа кул те ту у Бе о гра ду и књи жев ност на Фи
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше про зу, есе је, огле де, сце на ри је за 
стрипал бу ме и кри ти ку (о књи жев но сти, стри пу, му зи ци, илу стра ци ји 
и др.), пре во ди с ен гле ског. Збри ка при ча: Исто ри ја сто ма ка – при че о 
Го го љу, 1999. Ро ма ни: Фла ман ски ме се чар, 1997; Ма ње ва жни зло чи ни, 
2005; Тра го ви од су ства, 2008; По ноћ на тво јим ру ка ма, 2012; Бу ди мир 
и рет ке вр сте (за де цу и омла ди ну), 2013; Лек тор, 2015. Гра фич ки ро ма
ни (ко а у тор Иви ца Сте ва но вић): Љу ба зни ле ше ви (пр ви срп ски гра фич ки 
ро ман), 2004; Лек си кон ли ков них ле ги ја, 2005. При ре дио ви ше књи га.

ИВО ТАР ТА ЉА, ро ђен 1930. у Бе о гра ду. Те о ре ти чар и исто ри чар 
књи жев но сти, пи ше сту ди је, огле де и есе је. Об ја вље не књи ге: По че ци 
ра да на исто ри ји оп ште књи жев но сти код Ср ба, 1964; Ђу ре Да ни чи ћа 
лек ци је из есте ти ке, 1968; При по ве да че ва есте ти ка – при лог по зна ва њу 
Ан дри ће ве по е ти ке, 1979; Бе о град ХХI ве ка – из ста рих уто пи ја и ан ти
у то пи ја, 1989; Пут по ред зна ко ва – тра гом Ан дри ће вог ства ра ла штва, 
1991; Те о ри ја књи жев но сти (уџ бе ник за сред ње шко ле), 1998; Ханс Кри
сти јан Ан дер сен о срп ском фол кло ру, 2004; До пра е сте ти ке, 2007; Пе
сма о пе сми – ши ром књи жев но сти, 2013. При ре дио ви ше књи га.

ДРА ГА НА В. ТО ДО РЕ СКОВ, ро ђе на 1975. у Но вом Са ду. Пи ше 
кри тич ке и књи жев но и сто риј ске тек сто ве. Ба ви се ис тра жи ва њем срп ске 
књи жев но сти ХIХ и ХХ ве ка. Об ја вље не књи ге: Сте ри ји не па ро ди је – 
ис ку ше ња (пост)мо дер ног чи та ња, 2009; Дан, кон текст, бр зи на ве тра, 
2010; Пи са ти да ље – иза бра не кри ти ке, 2012; Те ло пе сме – есе ји и кри
ти ке о срп ском пе сни штву, 2013; Тра гом ко че ња – при сва ја ње, пре о де
ва ње и ра сло ја ва ње ствар но сти у по е ти ци Ју ди те Шал го, 2014; Збо гом, 
при чи на исти но! Огле ди о стра те ги ја ма срп ских при по ве да ча, 2015. 
При ре ди ла: Та ња Кра гу је вић, Ру жа, оди ста, иза бра не пе сме, 2010; Не
над Ми тров, По зно би ље, са бра не пе сме, 2013.

ОЛЕГ ТО МИЋ, ро ђен 1968. у Но вој Гра ди шци, Хр ват ска. Сту ди рао 
је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у За гре бу, а од 1991. жи ви у Су бо ти ци. 
Пи ше по е зи ју и про зу. Књи га пе са ма: 7 иза ви ли це, 1993. Књи га крат ких 
при ча: Or so Ne gru, 1997. Ро ма ни: In cog ni to, 2001; Out of the blue, 2002; 
Фран цу ски ка лен дар, 2006; По вре ђе ност, 2011.
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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 пое
зи ју, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

МИ ЛИ ЦА ЋУ КО ВИЋ, ро ђе на 1987. у Пан че ву. Ба ви се срп ском 
књи жев ном пе ри о ди ком ХIХ ве ка и исто ри јом срп ске књи жев но сти. 
Тре нут но је на док тор ским сту ди ја ма срп ске књи жев но сти и је зи ка на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Струч не ра до ве, сту ди је, при ка зе, 
огле де и ин тер вјуе об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ЛИН ДА ХА ЧИ ОН (LIN DA HUTCHEON), ро ђе на 1947. у То рон ту, 
Ка на да. Ба ви се ин тер ди сци пли нар ним ис тра жи ва њи ма те о ри је књи жев
но сти, опе ре и ка над ских сту ди ја. Про фе сор је ен гле ског је зи ка на Уни
вер зи те ту у То рон ту, пи ше есе је и сту ди је. Об ја вље не књи ге: A The ory 
of Pa rody: The Te ac hings of Twen ti ethCen tury Art Forms, 1984; A Po e tics 
of Post mo der nism: Hi story, The ory, Fic tion (По е ти ка пост мо дер ни зма, 
пре ве ли Вла ди мир Гво зден и Љу би ца Стан ко вић, 1996), 1988.; The Po li tics 
of Post mo der nism, 1989; Split ting Ima ges: Con tem po rary Ca na dian Iro ni es, 
1991; The Ca na dian Post mo dern: A Study of Con tem po rary En glishCa na dian 
Fic tion, 1992; Irony’s Ed ge: The The ory and Po li tics of Irony, 1995; Ope ra: 
De si re, Di se a se, and De ath (with Mic hael Hutcheon), 1996; Bo dily Charm: 
Li ving Ope ra (with Mic hael Hutcheon), 2000; Ret hin king Li te rary Hi story: 
A Fo rum on The ory (with Ma rio J. Valdés), 2002; Ope ra: The Art of Dying 
(with Mic hael Hutcheon), 2004; A The ory of Adap ta tion, 2006.

ВИК ТОР ШКО РИЋ, ро ђен 1991. у Зре ња ни ну. Пи ше про зу, сту ди је, 
есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи га при по ве да ка: Дав ни на, ру жа и прах, 
2011.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




