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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.

ВО РЕН БА КЛАНД (WAR REN BUC KLAND), ро ђен 1966. го ди не. 
Ба ви се те о ри јом фил ма, ис тра жи ва њем са вре ме не хо ли вуд ске про дук
ци је, на ра то ло ги јом фил ма и про у ча ва њем ак ту ел них трен до ва у филм
ској умет но сти. При ре дио је и на пи сао ве ћи број књи га ко ји се ба ве 
из у ча ва њем фил ма и ве зом фил ма и је зи ка. Та ко ђе је уред ник ча со пи са 
New Re vi ew of Film and Te le vi sion Stu di es. Об ја вио је сле де ће књи ге: The 
Film Spec ta tor, 1995; Te ach Your self Film Stu di es, 1998; The Cog ni ti ve Se
mi o tics of Film, 2000; Studying Con tem po rary Ame ri can Film: A Gu i de to 
Mo vie Analysis, 2002; Di rec ted by Ste ven Spi el berg: Po e tics of the Con tem
po rary Hollywo od Bloc kbu ster, 2006; Puz zle Films: Com plex Storytel ling in 
Con tem po rary Ci ne ma, 2009; Film The ory & Con tem po rary Hollywo od 
Mo vi es, 2009; Film The ory: Ra ti o nal Re con struc ti ons, 2012; The Ro u tled ge 
Encyclo pe dia of Film The ory, 2014; Hollywo od Puz zle Films, 2014. Ње го ве 
књи ге и есе ји пре ве де ни су на ја пан ски, ви јет нам ски, ко реј ски, ита ли јан
ски и дру ге је зи ке. Пре да је на Уни вер зи те ту Окс форд Брукс у Ен гле ској. 
(Д. Б.) 

ЛУ КА БАЉ, ро ђен 1985. у Су бо ти ци. Ба ви се срп ском књи жев но шћу 
ХХ ве ка, пи ше по е зи ју и књи жев ну кри ти ку, 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; 
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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; Ко шар ка то је Пар ти зан 
– мит о Ко шар ка шком клу бу Пар ти зан, 2016.

БOРИСЛАВ ВУ КО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1985. у Са ра је ву, БиХ. Ви ши је 
аси стент на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Ба њој Лу ци. Ба ви се пред ме
том јав но сти, јав не сфе ре, ис тра жи ва њи ма јав ног мње ња, но вим ме ди
ји ма и кул тур ним сту ди ја ма. Пи ше кри ти ке, при ка зе и на уч не ра до ве, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ВЛА ДИ МИР ВУЧ КО ВИЋ, ро ђен 1972. у Ни шу. Исто ри чар, прав
ник, про у ча ва на ци о нал ну прав ну исто ри ју Ср би је, као и про бле ма ти ку 
из исто ри је Срп ске пра во слав не цр кве са по себ ним освр том на ли ко ве 
и до га ђа је из исто ри је Ни шке епар хи је. Пи ше сту ди је, мо но гра фи је, крат
ку про зу и поезију. Об ја вље не књи ге: Ор га ни за ци ја Срп ске пра во слав не 
цр кве у но вим кра је ви ма Кне же ви не Ср би је по сле Бер лин ског кон гре са, 
2007; Ни шка епар хи ја – крат ки исто риј ски пре глед, 2011; Ста ра Ср би ја 
и Ма ке до ни ја – осло бо ђе ње и уре ђе ње, 2014. Књи ге при по ве да ка: Тур ски 
ама нет, 2013; Срод не ду ше, 2014. Књига песама: Израз душе, 2015.

ЛУ НА ГРА ДИН ШЋАК, ро ђе на 1989. у Су бо ти ци. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик. Тре нут но je 
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 у ве зи са пе сни штвом Ива на В. Ла ли ћа. Ба ви се про
зом, есе ји ма, кри ти ком, про свет ним ра дом, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

ГОЈ КО ЂО ГО, ро ђен 1940. у Вла хо ви ћи ма код Љу би ња, БиХ. Пи ше 
по е зи ју, есе је и кри тич ке тек сто ве. Књи ге пе са ма: Ту га пин гви на, 1967; 
Мо дри ца, 1974; Ку ку та, 1977; Ву не на вре ме на, 1981; Иза бра не и но ве пе
сме, 1986; Цр но ру но, 2002; Ву не на вре ме на са Оп ту жни цом и Од бра ном 
на су ду, 2005; Ку ку тин врт – иза бра не и но ве пе сме, 2009; Гра на од обла
ка – иза бра не и но ве пе сме, 2014. Књи ге есе ја и ко мен та ра: По е зи ја као 
апо криф, 2008; Ву не на вре ме на – про цес и ко мен та ри, књ. 1–2, 2011. Го
ди не 2006. су у че ти ри књи ге об ја вље на Де ла Гој ка Ђо га – Пе сме, Есе ји, 
По пуд би на, Од бра на по е зи је.

ПЕ РО ЗУ БАЦ, ро ђен 1945. у Не ве си њу, БиХ. Пи ше по е зи ју, есе је, 
књи жев ну и ли ков ну кри ти ку, пе сме за де цу и дра ме. Об ја вље не књи ге: 
Ne ver mo re, 1967; Раз го во ри са го спо ди ном, 1971; Раз лог бла го сти, 1975; 
Мо стар ске ки ше, 1981; Иза бра не пе сме I–VI, 1988; Пој мов ник, 1990; 
По ро дич на ве че ра, 1993; Бу ди при ја тељ ве тру, 1996; Ово сам ја, 1997; 
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Лет из над де тињ ства, 1998; Но ћас сам те бе са њао, 1999; Љу бав је веч на, 
1999; Там не ри ме, 2001; Ти си ми све – из бор нај леп ших љу бав них пе са ма, 
2001; Пти це у гру ди ма (иза бра не и но ве пе сме), 2001; Мо ли тва за Сла
ђа ну Ђор ђе вић, 2002; Иза бра не пе сме I–V (Пе сме из ше зде се тих, Пе сме 
из се дам де се тих, Пе сме из осам де се тих, Пе сме из де ве де се тих и Но ве 
пе сме), 2003; Ко те са да љу би, 2003; Ба што ви те пе сме, 2004; Нај леп ше 
пе сме Пе ре Зуп ца, 2004; Ка ко се ра сте, 2004; Мо ли тве ник сна, 2004; Раз
лог бла го сти, 2005; По вра так Мо ста ру, 2005; Кра ље вић и пе сник, 2007; 
Лен ка Дун ђер ска – лир ска сту ди ја, 2009; Пе ро ди је, 2011; О вре ме ну и не
вре ме ну, есе ји, 2012; Хор беч ких де ча ка у си на го ги, 2012; При ро до пис, 2013.

СВЕ ТО ЗАР КО ЉЕ ВИЋ (Ба ња Лу ка, 1930 – Нови Сад, 2016). Ан гли
ста, академик, писао сту ди је, есе је, кри ти ку и огле де из књи жев но сти, пре
во дио с ен гле ског. 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 скосрп 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. 

МА ЈА МЕ ДАН, ро ђе на 1988. у Мо ста ру, БиХ. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, где ра ди као аси стент. Ба ви се мо дер ном срп
ском и свет ском књи жев но шћу, на ро чи то над ре а ли змом и аван гар дом 
у европ ском кон тек сту, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

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.

ЏЕЈМС МО НА КО (JA MES MO NA CO), ро ђен 1942. у Њу јор ку, САД. 
Филм ски кри ти чар, ау тор, из да вач и про фе сор. Ба ви се про бле ма ти ком 
фил ма и на ту те му је на пи сао и об ја вио ви ше књи га од ко јих су нај по
зна ти је: The New Wa ve: Truf fa ut, Go dard, Cha brol, Roh mer, Ri vet te, 1976; 
How To Read A Film, 1977; Ame ri can Film Now, 1979; The Con no is se ur’s 
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Gu i de to the Mo vi es, 1985; The Dic ti o nary of New Me dia, 2000; Salt of the 
Earth: The Story of a Film, 2003. Књи ге су му пре во ђе не ма мно ге свет ске 
је зи ке.

МАР КО НЕ ДИЋ, ро ђен 1943. у Гај та ну код Ле сков ца. Пи ше про зу, 
књи жев ну кри ти ку и есе је. Об ја вље не књи ге: Ку ћа у по љу, при по вет ке, 
1970; Ма ги ја по ет ске про зе. Сту ди ја о Раст ку Пе тро ви ћу, 1972; Но ва 
кри тич ка опре де ље ња, 1973; Пи сци по сле I свет ског ра та као кри ти ча ри, 
1975; Ста ра и но ва про за. Огле ди о срп ским про за и сти ма, 1988; Кри ти
ка но вог сти ла, 1993; Осно ва и при ча – огле ди о са вре ме ној срп ској про зи, 
2002; Про за и по е ти ка Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа, 2008; Стил ска пре
пли та ња – сту ди је и огле ди о срп ској про зи дру ге по ло ви не XIX и пр ве 
по ло ви не XX ве ка, 2011; Из ме ђу ре а ли зма и пост мо дер не – сту ди је и огле
ди о срп ским пи сци ма дру ге по ло ви не XX ве ка, 2012. При ре дио ви ше књи га.

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 
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 
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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.

ЖИВ КО ПО ПО ВИЋ, ро ђен 1960. у Бе о гра ду. Фил мо лог и те а тро лог, 
ди пло ми рао је ин тер ме ди јал ну ре жи ју (по зо ри ште, филм, те ле ви зи ја, 
ра дио) на Ака де ми ји умет но сти у Но вом Са ду, ма ги стар ски рад из обла
сти књи жев но сти од бра нио на Фи ло зоф ском Фа кул те ту у Но вом Са ду, 
а док тор ску те зу из обла сти фил мо ло ги је на Ака де ми ји умет но сти у Но
вом Са ду. Ре жи рао је ви ше по зо ри шних пред ста ва, фил мо ва, те ле ви зиј
ских и ра дио еми си ја. Пи ше сту ди је, на уч не и струч не ра до ве, пре во ди 
с ен гле ског и фран цу ског. Об ја вље не књи ге: Уни вер зал не вред но сти 
ре ди тељ ског сти ла Ро бе ра Бре со на, 2002; Сте ри ји но об ли ко ва ње ар хе
тип ског ли ка твр ди це – Сте ри јин „Твр ди ца” у по ре ђе њу с Пла у то вим, 
Др жи ће вим, Мо ли је ро вим и Пу шки но вим ко ма дом о твр ди ци, 2006; Улаз 
сло бо дан – по зо ри шна му зи ка Пре дра га Вра не ше ви ћа (ко а у тор ка Ира 
Про да нов Кра ји шник), 2014. 

СР ЂАН РА ДА КО ВИЋ, ро ђен 1977. у Но вом Са ду. Фил мо лог и теа
тро лог, за вр шио је сту ди је ин тер ме ди јал не ре жи је на драм ском од се ку 
Ака де ми је умет но сти у Но вом Са ду и ин тер ди сци пли нар не пост ди плом
ске сту ди је на гру пи за ди ги тал ну умет ност Уни вер зи те та умет но сти у 
Бе о гра ду. Док тор ску ди сер та ци ју „Ани ми ра ни фил мо ви про из ве де ни 
у ’Нео план та фил му’ (1966–1985)” од бра нио 2015. го ди не на Ака де ми ји 
умет но сти у Но вом Са ду. Ре жи рао је не ко ли ко по зо ри шних пред ста ва 
и ви ше крат ко ме тра жних и сред ње ме тра жних до ку мен тар них, игра них 
и ани ми ра них фил мо ва. Об ја вље на књи га: Ду ги ка др о ви, 2012. 

РАН КО РИ СО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1943. у Ка лен де ри ма код Бо сан ске 
Ко стај ни це, БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, књи жев ну кри ти ку, дра ме и есе је 
и пре во ди. Књи ге при ча, есе ја и мо но гра фи је: Умјет ност Ма ри је Те о
фи ло ве, 1974; Ве ли ки ма те ма ти ча ри, 1981; Сли ке за утје ху, 1981; При че 
из но ви на, 1982; При че ве ли ког ље та, 1988; Слав ни арап ски ма те ма ти
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