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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.

МАР КО БО ГУ НО ВИЋ, ро ђен 1989. у Но вом Са ду. Ди пло ми рао је 
на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. Тре нут но по ха ђа ма стер сту ди је на истом од се ку. Пи ше 
есе је, књи жев не при ка зе и крат ку про зу, пре во ди с ен гле ског. 

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.

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ, ро ђен 1949. у Бор ко ви ћи ма код Плу жи на, Цр на 
Го ра. Пи ше књи жев ну кри ти ку и есе је. Об ја вље не књи ге: Кри ти ча ре ви 
па ра док си, 1980; Срп ски над ре а ли зам и ро ман, 1980; Пје сник „Па те ти ке 
ума” (о пје сни штву Па вла По по ви ћа), 1983; Тра ди ци ја и Вук Сте фа но вић 
Ка ра џић, 1990; Ха зар ска при зма – ту ма че ње про зе Ми ло ра да Па ви ћа, 
1991; Књи жев ни по гле ди Да ни ла Ки ша, 1995; Кроз про зу Да ни ла Ки ша, 
1997; О по е зи ји и по е ти ци срп ске мо дер не, 2008; Иво Ан дрић – мост и 
жр тва, 2011; Иван В. Ла лић и ње мач ка ли ри ка – јед но ин тер тек сту ал но 
ис тра жи ва ње, 2011. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца. 

ЂОР ЂЕ ДЕ СПИЋ, ро ђен 1968. у Ужи цу. Пи ше сту ди је, огле де и књи-
жев ну кри ти ку. Објављенe књигe: Ак си о ло шки иза зо ви, 2000; Спи рал ни 
тра го ви – кри ти ке и есе ји о срп ском пе сни штву, 2005; По ре кло пе сме 
– по тен ци јал ин тер тек сту ал но сти у по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа, 
2008; Пре жи ве ти у тек сту, 2011. При ре дио: Вељ ко Пе тро вић, 2014.

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ, ро ђен 1936. у Смо ни ци код Ђа ко ви це. 
Пи ше сту ди је и огле де из књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: Ми лу тин 
Уско ко вић, 1968; Огле ди, 1969; Мо гућ ност ре чи, 1970; Књи жев но ства ра-
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ла штво Ко со ва на срп ско хр ват ском је зи ку, 1971; Ис ку ше ња књи жев не 
ана ли зе, 1972; Ро ма ни Ми ха и ла Ла ли ћа, 1974; Кри тич ки ме то ди, 1975; 
Ту ма че ња са вре ме ног ро ма на, 1976; Пор тре ти ма ке дон ских пи са ца, 
1976; Ље по та пи са ња, 1978; Ма ке дон ски пи сци и де ла, 1979; Те шко ће 
ту ма че ња књи жев ног де ла, 1979; По е ти ка Ко сте Ра ци на, 1979; Огле ди 
о ма ке дон ској књи жев но сти, 1980; По е ти ка Бла жа Ко не ског, 1982; 
Пи сци и про бле ми, 1984; Књи жев не па ра ле ле, 1985; Го вор де ла, 1986; Ди ја-
лог с дје лом, 1986; Ре чи на рас кр шћу, 1987; По е ти ка и кри ти ка, 1988; Пое-
ти ка Слав ка Ја нев ског, 1988; Од ри је чи до ри је чи, 1989; Гри гор Пр ли чев 
у све тло сти ро ман ти зма, 1990; По е ти ка Ри ста Рат ко ви ћа, 1990; Ње-
го шев по ет ски го вор, 1991; Од Ње го ша до Ла ли ћа, 1992; Ре то ри ка чо вјеч-
но сти, 1993; За то че ник ри је чи (По е ти ка Ду ша на Ко сти ћа), 1994; Пи са ње 
као суд би на (По е ти ка Ми ха и ла Ла ли ћа), 1994; Об но ва по ет ског го во ра 
(Од До си те ја до Ки ша), 1995; Фак та и фи гу ре, 1996; Ње го ше ва пси хо ло-
ги ја и фи ло зо фи ја ства ра ња, 1997; Ви ђе ња и сно ви ђе ња, 1999; Са мо спи-
си и ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше (При лог по е ти ци), 2000; По 
сун ча ном са ту (По е ти ка Вла да на Де сни це), 2001; Ма ке дон ске по ет ске 
вер ти ка ле, 2003; Књи жев но об ли ко ва ње ствар но сти, 2003; Ма шта и 
му дрост, 2004; Вре ме ка зи и књи го ка зи, 2005; Ан дри ће ва му дро но сна 
про за – зна ци жи во та и зна ци умет но сти, 2006; Ства ра ње и са зна ње, 
2006; Књи жев на кри ти ка као де се та му за, 2007; Ми те ме и по е те ме 
То ма са Ма на, 2007; Да ро ви и ду го ви, 2009; Ана гра ми и крип то гра ми у 
ро ма ни ма Ум бер та Ека, 2009; Уме ће при по ве да ња (Књи жев но де ло 
Ду ша на Ђу ро ви ћа), 2010; Пи сци и по сред ни ци, 2011; Ла ви рин ти ча роб ног 
ре а ли зма Га бри је ла Гар си је Мар ке са, 2011; Сно ви и суд би не у на ра тив-
ној про зи Ми ха и ла А. Шо ло хо ва, 2012; Сун ча ном стра ном књи жев но сти, 
2013; За ча ра ни круг – исто ри ја, ствар ност, умет ност, 2014; Ства ра лачки 
узо ри и иза зо ви (Ње гош, Ан дрић, Ла лић), 2015. При ре дио ви ше књи га.

ИГОР ЈА ВОР, ро ђен 1988. у Оси је ку, Хр ват ска. Ба ви се књи жев ном 
те о ри јом, кри ти ком и ком па ра ти ви сти ком. Пи ше по е зи ју, крат ку про зу, 
сту ди је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле ског (Мо рис Фрид ман, Про-
бле ма тич ни по бу ње ник – Мел вил, До сто јев ски, Каф ка, Ка ми, 2012; Ро берт 
Џ. С. Јанг, Пост ко ло ни ја ли зам – са свим кра так увод (за јед но са Ива ном 
Буљ), 2013; Оскар Вајлд, О исто ри ји и умет но сти, 2015), об ја вљу је у пе-
ри о ди ци. 

ЈО ВАН КА КА ЛА БА, ро ђе на 1981. у Зре ња ни ну. Основ не сту ди је 
ен гле ског је зи ка и књи жев но сти за вр ши ла је 2005. на Фи ло ло шком фа-
кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Од 2009. до 2011. го ди не по ха ђа ла је 
ма стер сту ди је Ера змус Мун дус „Eu ro pean Li te rary Cul tu res / Cul tu res 
Littéra i res Eu ropéen nes” на Уни вер зи те ту у Стра збу ру и Уни вер зи те ту 
у Бо ло њи као до бит ни ца пу не сти пен ди је Европ ске ко ми си је. Упи са ла 
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је 2011. го ди не док то рске студије на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Ра до ве и пре во де об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ДРА ГАН ЛА КИ ЋЕ ВИЋ, ро ђен 1954. у Ко ла ши ну, Цр на Го ра. Пи ше 
по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку. Књи ге пе са ма: Из ме ђу нас зи ма, 1976; 
Дру го ли це, 1976; Исто ри ја бо ле сти, 1980; Бо ги ња из ма ши не, 1982; Про-
коп, 1987; Бог на Ко со ву, 1990; Веч ни но мад, 1993; По ро дич ни ал бум, 1997; 
Зла го ди на, 1999; Про ху ја јед на пе сма, 2000; По ро дич ни азбуч ник, 2002; 
Све ће на сне гу, 2003; Снег па да ду шо, 2004; Сне жни врт, 2010; По ро-
дич не по е ме, 2012; Сне жна ико на (иза бра не и но ве пе сме), 2014; Пе сник 
сне га (из бор), 2016. Ро ма ни: Сту ден град, 1979; Зе маљ ски кључ, 1985; 
Чет ни ђа во, 1987; Ма стер мајнд, 1994; Ан ђео смр ти, 1999; Љу бав на књи-
жи ца, 2004. Књи ге при по ве да ка: Гу слар на хар мо ни ци, 2000; Оног ле та, 
2001; Штап Све тог Са ве – ле ген де, 2006; Ко сов ске ле ген де, 2007; Лу дач-
ки ру ко пис – бе о град ске при че, 2008; Штап па три јар ха Па вла – ле ген де, 
2010; Ле ген де о Бе о гра ду, 2012; Слат ка је му зи ка, 2015. Књи ге за де цу: 
Мач кне за Сте фа на, 1993; Бај ка о ја бу ци, 1994; Прин це за и лав, 1997; Ви-
тез Ви ли не го ре, 1999; Бе о град ска прин це за, 2003; Ла ки, 2004; Го ца је 
не што ле по, 2005; Ро бин Худ из Топ чи дер ске шу ме, 2008; По вра так 
Пе тра Па на, 2012. Есе ји, сту ди је и кри тич ко-ис тра жи вач ке књи ге из 
срп ске на род не и са вре ме не књи жев но сти: Вук и ај дук, 1978; Пе пе љу ги на 
па пу ча, 1989; Ре че ми је дан пе сник, 1996; Дра ги уред ни че, 1996; Јед на 
пе сма, 1996; Са бор по ги ну лих – днев ник-ро ман Све то за ра Јо ва но ви ћа, 
2013; Исто риј ски атлас Бе о гра да, 2013; Срп ски Хо мер – Ву ко ви еп ски 
пе ва чи и ју на ци, 2015; Ста ри ца Ми ља по след њи усме ни ка зи вач, 2015. 
При ре дио је ви ше књи га и ан то ло ги ја.

ЈЕ ЛЕ НА ЛЕН ГОЛД, ро ђе на 1959. у Кру шев цу. Пи ше по е зи ју, про-
зу, књи жев ну кри ти ку и пре во ди с ен гле ског. Књи ге пе са ма: Рас пад 
бо та ни ке, 1982; Вре те но, 1984; Под не бље ма ка, 1986; Про ла зак ан ђе ла, 
1989; Сли чи це из жи во та ка пел мај сто ра, 1991; Бу нар те шких ре чи, 2011. 
Ро ман: Бал ти мор, 2003. Књи ге при по ве да ка: По ки сли ла во ви, 1994; Лифт, 
1999; Ва шар ски ма ђи о ни чар, 2008; Пре те сте ри ши ме, 2009; У три код 
Кан дин ског, 2013.

АЛЕК САН ДРА МАН ЧИЋ, ро ђе на 1961. у Бе о гра ду. Хи спа но лог, 
ба ви се те ма ма из хи спан ских књи жев но сти и кул ту ра, про бле ми ма пре-
во ђе ња и ме ђу кул тур не раз ме не. Док тор ску те зу „Тра дук то ло шки при ступ 
про бле му кул ту ре стран ца” од бра ни ла је на Ау то ном ном уни вер зи те ту 
у Ма дри ду. Пре во ди са шпан ског, фран цу ског, ита ли јан ског и ен гле ског 
(пре ве ла ви ше од пе де сет књи га). Об ја вље не књи ге: Пре вер зи је – огле ди 
о шпан ским пре во ди ма из срп ске књи жев но сти, 1999; Ве тре ња че на је зик 
– днев ник пре во ђе ња Дон Ки хо та, 2005; Мо је те ло ни је об ма на ма ште 
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– Сер ван те со ве ве шти це, 2009; Пре вод и кри ти ка, 2010; Пр стом ан ђе ла 
по сне гу – оглед из ми сти ке, 2010; Ства ри ко је нас пре ва зи ла зе – увод 
у пре во ђе ње иде ја, 2013; Ђор да но Бру но и ко му ни ка ци ја, 2015.

НИ КО ЛА МА РИН КО ВИЋ, ро ђен 1988. у Чач ку. Док то ранд на мо-
ду лу Срп ска књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду и сти пен-
ди ста фон да „До си те ја”. Ба ви се срп ским при по ве да чи ма и пе сни ци ма 
ХХ ве ка. Пи ше ра до ве и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 
При ре дио збор ни ке: До сто јев ски: апо стол пра во слав ног ре а ли зма (ко-
у ред ник), 2012; Дај нам Бо же му ни ци је: срп ска аван гар да на бра ни ку 
отаџ би не, 2013.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ, ро ђе на 1988. го ди не у Кла до ву. Фи ло лог 
ср би ста, ба ви се срп ском књи жев но шћу, пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри-
ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

СЛА ВО ЉУБ МАР КО ВИЋ, ро ђен 1952. у Ја ко вљу код Алек син ца. 
Пи ше по е зи ју и про зу. Књи ге пе са ма: Ки ша из је зи ка, 1994; Про бу ди ме 
да се играм, 2009. Књи ге при по ве да ка: Плов но ста ње исто ри је, 1982; 
Цр ни мак у сне гу, 2004; Би знис, рат, пор но гра фи ја, 2007; Филм и оста-
ли ри меј ко ви, 2008; Ис ти сну то из жи во та, 2012. Ро ма ни: Гра ди во, 1993; 
Про је кат (ко а у то ри Р. Ру пља нац, Д. Ми лој ко вић), 1994; До са да усво је них 
реч ни ка, 1995; Др во у дво ри шту, 1997; Зна че ња и про те зе, 1998; Па ра лел-
на би бли о те ка, 2000; Зи ди не Ра пи ја не, 2009: По бу нио сам се жи во том 
– над ро ман, 2015. 

СА ЊА МИ ЛИЋ, ро ђе на 1967. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла на Гру пи 
за ју го сло вен ске и оп шту књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра-
ду. Но ви нар, пра ти књи жев ност и умет ност. Ра ди ла је „По ет ски те а тар” 
Бе о гра да 202, ау тор је еми си је „У пр вих пет” Ра дио Бе о гра да 2, об ја вљу-
је ин тер вјуе и при ка зе књи га и по зо ри шних пред ста ва у пе ри о ди ци. 

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме и књи жев ну кри ти ку. Од 2005. до 2012. го ди не био је глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а од апри ла 2012. је пред сед ник Ма ти це 
срп ске. Књи ге пе са ма: Тру ла ја бу ка, 1981; Ра кљар. Же лу дац, 1983; Зе мљо-
пис, 1986; Абра ка да бра, 1990; То пло, хлад но, 1990; Хоп, 1993; Ве зни ци, 
1995; При ло зи, 2002; По тај ник, 2007; Све тил ник, 2010; Ка ме на чте ни ја, 
2013; Чте ни ја (из бор), 2015. Ро ман: Ан ђе ли уми ру, 1998. Дра ме: Фре ди 
уми ре, 1987; Куц-куц, 1989; Ис тра га је у то ку, зар не?, 2000; Ви диш ли 
сви це на не бу?, 2006. Сту ди је: Ле ги ти ма ци ја за бес кућ ни ке. Срп ска нео-
а ван гард на по е зи ја – по е тич ки иден ти тет и раз ли ке, 1996; Лир ска 
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ау ра Јо ва на Ду чи ћа, 2009. Пред сед ник је Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске 
ен ци кло пе ди је, том 1, књ. 1–2, 2010–2011, том 2, 2013.

МИ ЛУ ТИН Ж. ПА ВЛОВ, ро ђен 1943. у Ки кин ди. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, књи жев ну кри ти ку и ра дио-дра ме. Књи ге пе са ма: Ва тра 
зре лог ба гре ма, 1973; Же ни сам ре као љу бав, 1977; Над гли ном жи то, 
1986; Бе ла је сен у но вем бру, 1991; Све пти це из де ди ног ше ши ра, 1998; Пас 
из гу бље ног чо ве ка, 2014. Пу бли ци сти ка: Се вер ни ре вир бе лог ру да ра, 
1974. Књи га есе ја: Есеј о глум цу, 2000. Књи ге при по ве да ка: Ра за зна јем 
тор ње ве, 1971; Клов но ви до ла зе у под не, 1982; Ду хо ви кар тон ског ко фе-
ра, 2005; Ци пе ле вра ног ко ња, 2007; Жу ти фи ја кер, 2008; До бо ша ри је, 
2008. Ро ма ни: Су ви жиг књи ге дру го ва, 1979; Шар мер ма ле ва ро ши, 1990; 
Рас пут, 1995; Ве ли зар и Ђур ђи ца, 2000; Га лоп го спо ди на Аре са, 2003; 
Не бо је ве ли ко дуг ме, 2006; До бо шар ски по не де љак, 2009; Ко стим на 
сце ни ди вљих ру жа, 2011. 

РАН КО ПА ВЛО ВИЋ, ро ђен 1943. у Шње го ти ни Гор њој код Те сли-
ћа, БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, пе сме и при че за де цу и драм ске тек сто ве, 
ба ви књи жев ном кри ти ком и есе ји сти ком. Књи ге пе са ма: Не мир сна, 
1963; Сно ви Јо си па Бро за, 1983; Да ма ри ја се но вач ки, 1987; Гро здо ви сре-
бра (ха и ку), 1991; Ко сти и сје не, 1994; Не бе ски лан (ха и ку), 2001; Срж, 
2005; Да ма из Го спод ске, 2006; Лов, 2007; Пје сни ков прах, 2008; Пје сни-
ков прах, 2008; Мо на шки со не ти, 2011; Из ме ђу дви је пра зни не, 2011; Ду бље 
од слут ње, 2012; По вра так у тач ку, 2013; Зр но, 2014; Но ва пла не та, 
2014. Књи ге при по ве да ка: При че из Ва ку фа, 1978; Бље сак у ко шма ру, 
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