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АУ  ТО  РИ  Л Е  ТО  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. 

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.

ЛУ НА ГРА ДИН ШЋАК, ро ђе на 1989. у Су бо ти ци. Сту дент ки ња 
је ма стер сту ди ја на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, од сек Срп-
ска књи жев ност и је зик. По ља ин те ре со ва ња и про у ча ва ња су јој Ми лош 
Цр њан ски, са вре ме на срп ска про за и по е зи ја, а по ред то га и књи жев ност 
XX ве ка и грч ки хе ро ји у до ба ан ти ке. Пи ше при ка зе и крат ку про зу, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ПРЕ ДРАГ ЖИВ КО ВИЋ, ро ђен 1984. у Ник ши ћу, Цр на Го ра. Со цио-
лог, ан тро по лог, по ли ти ко лог, ди пло ми рао (2008) и ма ги стри рао (2010) на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу, где тре нут но ра ди док тор ску ди сер-
та ци ју „Те о риј ски при сту пи фе но ме ну гло ба ли за ци је у са вре ме ној со-
ци о ло шкој те о ри ји”. Обла сти на уч ног ин те ре со ва ња су му со ци о ло ги ја 
по ли ти ке, по ли тич ка ан тро по ло ги ја и фи ло зо фи ја, со ци јал на ан тро по-
ло ги ја, есте ти ка, со ци о ло ги ја кул ту ре, со ци о ло ги ја умјет но сти и ге о по-
ли ти ка. Пи ше сту ди је, на уч не ра до ве и при ка зе, пре во ди с ру ског, об ја-
вљу је у пе ри о ди ци.

ТА МА РА ЈО ВА НО ВИЋ, 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.
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СВЕ ТО ЗАР КО ЉЕ ВИЋ, ро ђен 1930. у Ба ња лу ци, БиХ. Ан гли ста, 
пи ше сту ди је, есе је, кри ти ку и огле де из књи жев но сти, пре во ди с ен гле-
ског, ака де мик. Об ја вље не књи ге: Три јумф ин те ли ген ци је, 1963; Ху мор 
и мит, 1968; Наш ју нач ки еп, 1974; Пу те ви ре чи, 1978; The Epic in the 
Ma king, 1980; При по вет ке Иве Ан дри ћа, 1983; Ен гле ска књи жев ност 3 
(гру па ау то ра), 1984; Ви ђе ња и сно ви ђе ња, 1986; Хи ро ви ро ма на, 1988; 
При по вет ка 1945–1980, 1991; По бе лом све ту – за пи си и се ћа ња, 1997; 
По ста ње епа, 1998; Ен гле ско-срп ски реч ник (ко а у тор И. Ђу рић Па у но-
вић), 1999; Ен гле ски пе сни ци два де се тог ве ка (1914–1980) – од Вил фре да 
Ове на до Фи ли па Лар ки на, 2002; Ен гле ски ро ман си је ри два де се тог ве ка 
(1914–1960) – од Џеј мса Џој са до Ви ли ја ма Гол дин га, 2003; Вјеч на зу бља 
– од је ци усме не у пи са ној књи жев но сти, 2005; Ва ви лон ски иза зо ви – о 
су сре ти ма раз ли чи тих кул ту ра у књи жев но сти, 2007; Од је ци ре чи, 
2009; Из ме ђу за ви ча ја и ту ђи не – су сре ти раз ли чи тих кул ту ра у срп ској 
књи жев но сти, 2015. 

КО ЛИН КРА УЧ (CO LIN CRO UCH), ро ђен 1944. у Лон до ну, Ве ли-
ка Бри та ни ја. По ли ти ко лог и со ци о лог, био је про фе сор на Lon don School 
of Eco no mics и на уни вер зи те ти ма у Окс фор ду и Вор ви ку (Ен гле ска). 
Гл. де ла: The Stu dent Re volt, 1970; Class Con flict and the In du strial Re la-
ti ons Cri sis, 1977; The Po li tics of In du strial Re la ti ons, 1979; Tra de Uni ons: 
The Lo gic of Col lec ti ve Ac tion, 1982; In du strial Re la ti ons and Eu ro pean Sta te 
Tra di ti ons, 1993; Post-De moc racy, 2005; The Stran ge Non-de ath of Neo-li be-
ra lism, 2011; Ma king Ca pi ta lism Fit for So ci ety, 2013; The Know led ge Cor-
rup ters. Hid den Con se qu en ces of the Fi nan cial Ta ke o ver of Pu blic Li fe, 2015. 

ГИН ТЕР КУ НЕРТ (GÜNTER KU NERT), ро ђен 1929. у Бер ли ну, 
Не мач ка, у ме шо ви том бра ку Нем ца и Је вреј ке. Спа да у нај плод ни је и 
нај у глед ни је са вре ме не не мач ке књи жев ни ке. Об ја вио је пре ко сто на-
сло ва у раз ли чи тим жан ро ви ма. Пи ше по е зи ју, крат ке при че, есе је, афо-
ри зме, гло се, са ти ре, бај ке, ра дио-дра ме, филм ске сце на ри је. На пи сао је 
и је дан ро ман и јед ну дра му. Де би то вао je 1950. го ди не пе снич ком збир-
ком Wegschil der und Ma u e rinschrif ten у Ис точ ном Бер ли ну. Нај но ви је 
књи ге пе са ма: Als das Le ben um sonst war, 2009; Fort ge set ztes Vermächtnis, 
2014. Ку нерт је живeо у Де мо крат ској Не мач кој Ре пу бли ци до 1979, ка да 
се – де сет го ди на пре па да Бер лин ског зи да – на ста нио у јед ном се лу на 
се ве ру он да шње За пад не, да нас ује ди ње не Не мач ке. (С. Т.) 

АЛ ПАР ЛО ШОНЦ (LO SONCZ ALPÁR), ро ђен 1958. у Те ме ри ну 
код Но вог Са да. За вр шио Прав ни фа кул тет, пи ше на уч но и стра жи вач ке 
ра до ве, фи ло зоф ску кри ти ку, есе је о књи жев но сти и уџ бе ни ке, пре да је 
на Ка те дри за дру штве не на у ке Фа кул те та тех нич ких на у ка и на Еко-
ном ском фа кул те ту у Су бо ти ци. Об ја вље не књи ге: Об ли ци не до стат ка, 



569

1988; Хер ме не у ти ка се ћа ња, 1998; Мо дер на на Ко ло ну, 1998; Европ ске 
ди мен зи је, 2002; Suf fi ti en tia eco lo gi ca, 2005; Су ве ре ни тет, моћ и кри за, 
2006; Нео ли бе ра ли зам – суд би на или из бор (ко а у тор), 2007; Прин ци пи 
еко но ми је (ко а у тор), 2007; Прак ти кум из прин ци па еко но ми је (гру па 
ау то ра), 2008; Есе ји о др жа ви бла го ста ња (гру па ау то ра), 2009; Гло ба-
ли за ци ја – ре ше ња и ди ле ме (гру па ау то ра), 2009; Моћ као дру штве ни 
до га ђај – о ин тен зи ви ра њу и сла бље њу мо ћи, 2009; От пор и моћ, 2012; 
Струк ту рал на кри за – фор ме и узро ци (ко а у тор), 2012; Про це си де ин-
ду стри ја ли за ци је (ко а у тор), 2013; Мо де ли ре ди стри бу ци је и не јед на кост 
(ко а у тор), 2015. 

ЖЕЉ КО МИ ЛА НО ВИЋ, ро ђен 1975. у Кра гу јев цу. Ба ви се исто-
ри јом ју жно сло вен ских књи жев но сти ХIХ и ХХ ве ка и са вре ме ном срп-
ском књи жев но шћу, пи ше по е зи ју, сту ди је, огле де и књи жев ну кри ти ку. 
Књи га пе са ма: Тра га ње у не из ре ци во, 2000. Мо но гра фи је: Advo ca tus di a-
bo li, 2005; Од сли ка о дру го ме ка по е ти ци – ства ра ла штво Дра гу ти на 
Ј. Или ћа, 2009; Два пи сца и дру ги, 2012. При ре дио: Вла дан Де сни ца, 2013.

ЂОР ЂЕ НЕ ШИЋ, ро ђен 1957. у Би је лом Бр ду код Оси је ка, Хр ват-
ска. Пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Црв сум ње у ја бу ци раз до ра, 1985; Су-
ро га ти, 1990; Че ка ју ћи Ство ри те ља, 1995; Ха ро нов ча мац, 1998; Про зор 
кроз ко ји Ду нав те че (из бор), 2000; Гра ни ца, 2006; Бо ље је би ти у ма њи ни 
(из бор и но ве), 2015; По лог, 2016. Об ја вио и књи гу Лук и во да – за ви чај ни 
рјеч ник, 2004. При ре дио ви ше књи га.

НЕ НАД НИ КО ЛИЋ, ро ђен 1975. у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску књи-
жев ност и те о ри ју књи жев но сти, пи ше кри ти ке и сту ди је. Об ја вље не 
књи ге: Ка стри ра не ју но ше – же ља и при по ве да ње у ро ма ни ма Ми ло ва на 
Ви да ко ви ћа, 2004; Ме ан дри про све ће но сти – не ко ли ко ли ца срп ске књи-
жев но сти ХVIII и ХIХ ве ка, 2010; Ге о ме три ја про шло сти – књи жев на 
исто ри ја Јо ва на Де ре ти ћа, 2013; Про бле ми са вре ме не књи жев не исто-
ри је – кри тич ка про ле го ме на за об но ву на ци о нал них књи жев но сти и 
њи хо вих исто ри ја, 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.

МИ ХАЈ ЛО ПАН ТИЋ, ро ђен 1957. у Бе о гра ду. Пи ше при по вет ке, 
књи жев ну кри ти ку, есе је и сту ди је. Књи ге при ча: Хро ни ка со бе, 1984; 
Вон дер у Бер ли ну, 1987; Пе сни ци, пи сци & оста ла ме на же ри ја, 1992; Не 
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мо гу да се се тим јед не ре че ни це, 1993; Но во бе о град ске при че, 1994; Сед ми 
дан ко ша ве, 1999; Ју тро по сле, 2001; Ако је то љу бав, 2003; Нај леп ше 
при че Ми хај ла Пан ти ћа, 2004; Же на у му шким ци пе ла ма – the best of (из-
бор), 2006; Пр вих де сет го ди на, 2006; Ово га пу та о бо лу, 2007; Све при че 
Ми хај ла Пан ти ћа I–IV, 2007; При че на пу ту, 2010; Хо да ње по обла ци ма, 
2013. Сту ди је, кри ти ке, огле ди, кри тич ка про за, пу то пи си: Ис ку ше ња 
са же то сти, 1984; Алек сан дриј ски син дром 1–4, 1987, 1994, 1999, 2003; 
Про тив си сте ма тич но сти, 1988; Шум Ва ви ло на (ко а у тор В. Пав ко вић), 
1988; Де сет пе са ма, де сет раз го во ра (ко а у тор С. Зу ба но вић), 1992; Но ви 
при ло зи за са вре ме ну срп ску по е зи ју, 1994; Puz zle, 1995; Шта чи там и 
шта ми се до га ђа, 1998; Киш, 1998; Мо дер ни стич ко при по ве да ње, 1999; 
Тор ту ра тек ста (puz zle II), 2000; Огле ди о сва ко дне ви ци (puz zle III), 
2001; Свет иза све та, 2002; Ка пе тан соб не пло вид бе (puz zle IV), 2003; 
Сва ко днев ник чи та ња, 2004; Жи вот је упра во у то ку (puz zle V), 2005; 
Пи сци го во ре, 2007; Дру ги свет иза све та, 2009; Не из гу бље но вре ме, 
2009; Слан ка мен (puz zle VI), 2009; Днев ник јед ног ужи ва о ца чи та ња, 
2009; A sho rt hi story of Ser bian li te ra tu re (гру па ау то ра), 2011; Би ти ро кен-
рол (ко а у тор П. По по вић), 2011; Стан без адре се (puz zle VII), 2014; Од 
сти ха до сти ха – свет иза све та 3, 2014; При че од во де – све ри бе Ср би је 
(ко а у тор М. Ту цо вић), 2014; Осно ви срп ског при по ве да ња, 2015. При ре-
дио ви ше књи га, ан то ло ги ја и збо р ни ка.

ЗО РАН ПЕ ШИЋ СИГ МА, ро ђен 1960. у Бе лој Цр кви. Пи ше про зу и 
по е зи ју. Књи ге про зе: Хро ни ке о Hloygeu (ко а у тор), 1991; Ter ra Mar gi na lis 
(ко а у тор), 1997. Књи ге пе са ма: Про ма ја, 1983; Ор ги ја ње пра зни не, 1992; 
Как ту со ва сен ка – еп о стра ху, 1993; Удоб ност бе сми сла, 2004; Воз за 
јед ног пут ни ка, 2008; Вар ка – књи га из гу бље них ви зи ја, 2012; Срод не 
ду ше, 2015. 

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.

ЈА НИС СТА ВРА КА КИС (YAN NIS STA VRA KA KIS), ро ђен 1970. 
у Ше фил ду, Ве ли ка Бри та ни ја. Грч ки по ли тич ки ана ли ти чар, сту ди рао је 
у Ен гле ској и Грч кој. Члан је Шко ле ана ли зе дис кур са Есек са. По знат је 
по ис тра жи ва њи ма ва жно сти пси хо а на ли тич ких те о ри ја (Фројд и Ла кан) 
за ана ли зу са вре ме них кул тур них и по ли тич ких фе но ме на. (Б. Т.)

НЕ НАД СТА НО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1982. у Срем ској Ми тро ви ци. Ба ви 
се срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка, пи ше огле де и књи жев ну кри ти ку, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци.
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МИ РО СЛАВ ТО ДО РО ВИЋ, ро ђен 1946. у Тре шњев ци код Ари ља. 
Пи ше по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Спис ве дри не, 
1978; Ис пис та ме, 1990; Ле те ће ба ра ке, те рен ци и њи ’о ве ду ше, 1990; 
Суд њи час, 1990; Те рен ска све ска, 1993; Ис пис та ме 2, 1994; Сва ну ћа, 
1994; Цр но у бо ји, 1994; По то ња вер зи ја, 1997; Све ти му че ни ци, 1998; 
Там но и ду бо ко, 2002; Зе маљ ско и не бе ско, 2004; По сле све га, 2005; Спрам 
ра су тих зве зда, 2006; Пе сме пу то ва ња, 2009; Ве тар по над го ра, 2011; 
Ста ни ште по е зи је / The Ha bi tat of Po e try, 2011; Све ти ња, 2013; Шум и ла-
хор, 2013; (елек трон ска из да ња пе са ма – Ле пет кри ла, 2014, Хлад но сја је 
зве зде и суд би не, 2014. и Ли сто ви на ве тру, 2014); Грч ка све ска, 2015. Књи-
ге кри ти ка: У сен ци Да мо кло вог ма ча, 1, 2009; Ши ре ње све тло сти, 2013.

БО ЈАН ТО МИЋ, ро ђен 1972. у Но вој Гра ди шки, Хр ват ска. Есе ји ста 
и пу бли ци ста из Су бо ти це, ра до ве об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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 (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.
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