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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. 
Књи ге пе са ма: Пот пу ни го вор, 1995; До ка зи ва ње сен ке, 1996; Сваг да шњи 
час, 2000; Соб на ми то ло ги ја, 2003; По сле, 2005; До вољ но, 2008; Је ди но 
ве тар, 2011; Би ти, 2013. Књи ге пе са ма и при ча за де цу: Дуг ме без ка пу та, 
2002; Пу сто ло ви не јед ног зр на ка фе (по е ма), 2004; Кад се раз бо лео пе так, 
2006; На при мер, 2006; Не жна пе сма о не жном ве тру Ду во љу бу (по е ма), 
2006; Бо жић на при ча, 2007; Му зи ка тра жи уши, 2008; Игро ка зи, 2010, 
Пе тар и пер тле, 2010; При ча о до број ме тли, 2010; Сти жу бле се, чу вај-
те се, 2010; Лу ка из олу ка, 2011; Иси до ра и зуб, 2011; Баш је до бро ро ди ти 
се, 2012; За го нет ка рет ка зва на ар хи тек та, 2013; Бо јан Мр ви ца и за ко-
па но бла го, 2013; Ко га се ти че ка ко жи ве при че, 2013; Ци пе ла на кра ју 
све та, 2014; Чу де сни под ви зи Азбуч ка Пр вог у три де сет сло ва, 2015. 

МА ТИ ЈА БЕЋ КО ВИЋ, ро ђен 1939. у Сен ти. Пи ше по е зи ју, про зу 
и есе је, ака де мик. Књи ге пе са ма: Ве ра Па вла дољ ска, 1962; Ме так лу та-
ли ца, 1963; Та ко је го во рио Ма ти ја, 1965; Че – тра ге ди ја ко ја тра је (ко
ау тор Д. Ра до вић), 1970; Ре че ми је дан чо ек, 1970; Ме ђа Ву ка Ма ни то га, 
1976; Ле ле и ку ку, 1978; Два све та, 1980; По е ме, 1983; Бо го ја вље ње (из бор), 
1985; Ка жа, 1988; Чи ји си ти, ма ли?, 1989; Иза бра не пе сме и по е ме, 1989, 
1990; Три де сет и јед на пе сма, 1990; Над ко кот, 1990; Са бра не пе сме I–VI, 
1990; Ово и оно (из бор), 1995; Пот пис, 1995; Ће ра ће мо се још, 1996; Хле ба 
и је зи ка, 1997; Му шка ту жба ли ца (из бор), 1999; Од до, 1999; Очин ство 
(из бор), 2000; Нај леп ше пе сме Ма ти је Бећ ко ви ћа (из бор), 2001; Ни си ти 
ви ше ма ли, 2001; Цр но гор ске по е ме, 2002; Ку ка ви ца, 2002; Тре ћа ру ка, 
2002; Са бра не пе сме I–IХ, 2003; Ка же Ву ка Ма ни то га (из бор), 2004; Та ко 
је го во рио Ма ти ја I–I II (из бор), 2004; Се ди мо нас дво је у су то ну пла вом 
(из бор), 2005; Ка жем ти ти хо: ни шта нам не тре ба, 2006; Кад бу дем 
мла ђи, 2007; Пут ко јег не ма, 2009; Бо го ја вље ње, 2009; Кад бу дем још 
мла ђи, 2012; Ко сти ћи, 2012; Ста ни ца за от куп вуч јих ко жа, 2012; Огле-
да ло, 2015. Књи ге есе ја, за пи са, бе се да и раз го во ра: О ме ђу вре ме ну, 1979; 
Слу жба све том Са ви, 1988; Си ма Ми лу ти но вић / Пе тар II Пе тро вић 
Ње гош, 1988; Ко со во нај ску пља срп ска реч, 1989; Ова ко го во ри Ма ти ја, 
1990; Мој прет по ста вље ни је Ге те, 1990; По е ти ка Ма ти је Бећ ко ви ћа 
(збор ник), 1995; Пред ска за ња Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 1996; Ма ти ја 
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– ста ри и но ви раз го во ри, 1998; О ме ђу вре ме ну и још по не че му, 1998; 
По слу ша ња, 2000; Не бош, 2001; Са слу ша ња (1968–2001), 2001; Ма ти ја 
Бећ ко вић, пе сник (збор ник), 2002; По е зи ја Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 
2002; Чо век без гра ни ца, 2006; Ми сли, 2006; Бе се де, 2006; Иза бра на де ла 
I–VII, 2006; Слу жба Пу сти ња ку це тињ ском, 2013; Са бра на де ла I–ХII, 2013.

ПРЕ ДРАГ БО ЈИЋ, ро ђен 1990. у Ба ња лу ци, БиХ. За вр шио сту ди је 
срп ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Ба ња лу ци. 
Пи ше по е зи ју, про зу и есе је и ба ви се пре во ђе њем. Књи га пе са ма: Све-
зи во, 2012.

ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ, ро ђен 1970. у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, есе је, 
књи жев но на уч не и књи жев но кри тич ке ра до ве. Ван ред ни је про фе сор на 
Ка те дри за срп ску књи жев ност на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту 
у Кра гу јев цу. Књи ге пе са ма: Вр то гла ви ца, лаж и Ва ви лон од кар то на, 
1998; У јед ном те лу, 2003; Иса и ја, 2006; Отац, 2013; The Clash, 2016. 
Књи га при по ве да ка: Оди сеј – ка та ло шка при ча (ко а у тор С. Илић), 1998. 
Књи га есе ја и сту ди ја: Ислед ник, све док, при ча – ис тра жни по ступ ци 
у „Пе шча ни ку” и „Гроб ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча” Да ни ла Ки ша, 2004; 
Тек сту ал но (не)све сно „Гроб ни це за Бо ри са Да ви до ви ча”, 2008; За блу де 
мо дер ни зма, 2010; За блу де чи та ња, 2015.

БРАН КО БР ЂА НИН БА ЈО ВИЋ, ро ђен 1956. у Са ра је ву, БиХ. Пи ше 
по е зи ју, про зу, дра ме, сту ди је, пу бли ци сти ку, есе је и кри ти ку. Књи ге пе
са ма: Ли ри ка Ати ке, 1993; Из не бе ске зе му ни це, 1994; Там ни ца, 1997; На 
са ра јев ској це сти, 1997; Тр нов ви је нац, 2000; Про рок на го ри Ље ље ној, 
2001; Пре о бра же ње по то ње, 2002; По то њи про рок (из бор), 2013; Све 
– са бра не пје сме, 2015. Књи ге про зе: Сед ми пе чат, 1989; Ра бош, 2003; 
Па мјат, 2004. Ро ма ни: Ми ха ил – пут на Све ту Го ру, 2003; Си ла – пут у 
За ви чај, 2010; Бес тје ле сна – пут у круг, 2013; Са ра је во, Sa ra je vo – пут у 
при сва ја ње, 2014; Ар хи стра тиг – чи но на чал ник, 2015. Дра ме: Цр ни ан ђео, 
1991; Брак са уну тра шњим са го ри је ва њем, 1996; Го ди не и го ми ле, 2002; 
Око у око, 2002; Не мо гу ћа ми си ја (Па да ки ша, Ја го до и Ти са – Бан пр ви), 
2004; Брон за ни чо вјек од сно ва, 2004. Сту ди је, мо но гра фи је, пу бли ци сти
ка, есе ји: Ду хов ни ге но цид над срп ским на ро дом, 1994; 70 се зо на На род-
ног по зо ри шта РС у Ба њој Лу ци, 1999; Мар ко Кра ље вић и срп ска дра ма, 
2003; Ко со во и но ва срп ска исто риј ска дра ма, 2007; Свјет ска дра ма и 
до ма ћа по зор ни ца, 2010.

НИ КО ЛА ВУЈ ЧИЋ, ро ђен 1956. у Ве ли кој Гра ду си код Си ска, Хр ват
ска. Пи ше по е зи ју и пре во ди с ру ског. Књи ге пе са ма: Та јан стве ни стре-
лац, 1980; Но ви при ло зи за ау то би о гра фи ју, 1983; Ди са ње, 1988; Чи сти-
ли ште, 1994; Кад сам био ма ли, 1995; Пре по зна ва ње, 2002; Звук ти ши не 
(из бор), 2008; Ра су ти звук, 2009; До кле по глед до пи ре, 2010; До кле по глед 
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до пи ре и но ве пе сме, 2012; Све до че ње, 2014. При ре дио ви ше књи га и ан
то ло ги ја.

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.

ЗО РАН ЂЕ РИЋ, ро ђен 1960. у Бач ком До бром По љу. Пи ше по е зи ју, 
есе је, књи жев ну кри ти ку и сту ди је, пре во ди с пољ ског, ру ског и бу гар
ског. Књи ге пе са ма: Та лог, 1983; Зглоб, 1985; Уну тра шња обе леж ја, 1990; 
Под ста ром ли пом, 1993; Оду шак, 1994; Vo glio di men ti ca re tut to (на ита
ли јан ском), 2001; Аз бо ви де – азбуч не мо ли тве, 2002; На та ло же но (иза
бра не и но ве пе сме), 2007; Бла то, 2011; Чар нок, 2015. Сту ди је, есе ји, огле
ди и кри ти ке: Се стра – књи га о ин це сту, 1992; Ва тре но кр ште ње, 1995; 
Мо ре и мра мор је – днев ник пу то ва ња по Апу ли ји, 2000; Ан ђе ли но стал-
ги је – по е зи ја Да ни ла Ки ша и Вла ди ми ра На бо ко ва, 2000; Да ни ло Киш: 
ру жа –пе сник–п/оглед, 2002; Пе сник и ње го ва сен ка. Есе ји о срп ском пе-
сни штву ХХ ве ка, 2005; Ства ра ње мо дер ног сви је та (1450–1878) (ко а у то ри 
Д. Га ври ло вић, З. Јо сић), 2005; Не за си ће ње – пољ ска дра ма тур ги ја ХХ 
ве ка, 2006; Са ис то ка на за пад – сло вен ска књи жев на еми гра ци ја у ХХ 
ве ку, 2007; Дом и без дом ност у по е зи ји ХХ ве ка, 2007; Исто ри ја Ви тол да 
Гом бро ви ча, 2008; Те сто сте рон. Но ва пољ ска дра ма тур ги ја, 2008; Пое-
ти ка срп ског фил ма – срп ски пи сци о фил му 1908–2008, 2009; По зо ри ште 
и филм, 2010; Вит ка ци је ва Лу да ло ко мо ти ва – из ме ђу по зо ри шта и фил ма, 
2010; 3 – у во зо ви ма европ ске кла се, у ду гим за тво ре ним ком по зи ци ја ма, 
у ди му и пе пе лу, 2011; Сло вен ска чи тан ка – огле ди и пре во ди из сло вен-
ских књи жев но сти ХХ ве ка, 2013; По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду – 
осни ва ње (ко а у тор ка Љ. Ди нић), 2014; Дра ма тур шки постскрип тум, 
2014; Упо тре ба гра да – са вре ме ни но во сад ски ро ман, 2014. При ре дио 
ви ше књи га и ан то ло ги ја. 

НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђен 1979. у Кра гу јев цу. Пи ше по е зи ју, 
есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле ског. Књи ге пе са ма: Але ја 
ча сов ни ка (ко а у тор А. Ша ра нац), 1998; Нар ци со ве љу бав не пе сме, 1999; 
Аста по во, 2009; Car mi na Gal li, 2014. При ре дио Ан то ло ги ју љу бав не пое-
зи је, 2003.

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 ста р ске ки ше, 1981; Иза бра не пе сме I–VI, 1988; Пој мов ник, 1990; По-
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ро дич на ве че ра, 1993; Бу ди при ја тељ ве тру, 1996; Ово сам ја, 1997; 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.

ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ, ро ђен 1960. у По же ги. Пи ше 
по е зи ју, про зу, есе је, књи жев ну и ли ков ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Еу ха-
ри сти ја, 1990; Ениг ме но ћи, 1991; Пен та грам ср ца, 1992; Ку ћа Ба хо ве 
му зи ке, 1993; Жи ви пер га мент, 1994; Евро па под сне гом, 1995; Ду бо ка 
ти ши на, 1996; Пан то кр(е)атор, 1997; Гла ва хар фе (ко а у тор Д. Вук са но
вић), 1998; Ал ко хо ли с ју га, 1999; У ру жи ном огле да лу, 2001; Кон церт за 
ни ког, 2001; Нај леп ше пе сме Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, 2002; Хо мер 
пред гра ђа, 2003; Гне здо над по но ром, 2005; Ме мо а ри пе ска, 2008; Ва тра 
ис под сне га, 2010; Мо ја тач на при ви ђе ња, 2010; Кад не ви не ду ше од ла зе, 
2011; Ви но с вул ка на, 2012; Си ме три ја вр тло га, 2014. Ро ма ни: Ал ма нах 
пе шча них ди на, 1996; Ико но стас на кра ју све та, 1998; Отац ле де них бр да, 
2009; Та ла си бе о град ског мо ра, 2013. Књи га есе ја: Ср це оке а на, 1999.

ВО ЈИ СЛАВ КА РА НО ВИЋ, ро ђен 1961. у Су бо ти ци. Пи ше по е зи ју, 
есе је, пре во ди с ен гле ског. Књи ге пе са ма: Та ста ту ра, 1986; За пи сник са 
бу ђе ња, 1989; Жи ва ре шет ка, 1991; Стр ми при зо ри, 1994; Син зе мље, 2000; 
Све тлост у на ле ту, 2003; Дах ства ри (из бор), 2005; На ше не бо, 2007; 
Уну тра шњи чо век, 2011; По е зи ја на ста је / Po e try Ori gi na ting (дво је зич ни 
из бор), 2014. Књи га есе ја: Осло ба ђа ње ан ђе ла, 2013.

ЗВОН КО КА РА НО ВИЋ, ро ђен 1959. у Ни шу. Пи ше по е зи ју и про зу. 
Књи ге пе са ма: Сре бр ни сур фер, 1991; Ма ма ме лан хо ли ја, 1996; Ex tra va-
gan za, 1997; Там на ма ги стра ла, 2001; Нео н ски пси (из бор), 2001; Свла-
че ње, 2004; Box set – са бра не пе сме, 2009; Ме се ча ри на из ле ту – пе сме 
у про зи, 2012; Ка ве зи, 2013; Нај бо ље го ди не на ших жи во та – иза бра не 
пе сме 1991–2004, 2014; Злат но до ба, 2015. Ро ма ни: Ви ше од ну ле, 2004; 
Че ти ри зи да и град, 2006; Три сли ке по бе де, 2009.

ГО РАН КО РУ НО ВИЋ, ро ђен 1978. у Ја го ди ни. Пи ше по е зи ју, есе је, 
огле де, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Го сто прим ства, 
2011; Ре ка ка и ше ва, 2012; Цр ве на пла не та, 2014. Мо но гра фи ја: Ли те ра-
ту ра и опа сност – ком па ра тив ни огле ди, 2013.
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ЗЛА ТА КО ЦИЋ, ро ђе на 1950. у Же ље ву код Свр љи га. Пи ше по е зи
ју, есе је и огле де, пре во ди с ру ског. Књи га огле да: Ртањ ска све ти ла – о 
по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа, 1996. Књи ге пе са ма: Клоп ка за сен ку, 1982; 
Оро око гро тла, 1990; Ре бро, 1993; Гне здо и ку по ла, 1995; По лог, 1999; Ва-
зду шне фре ске, 1999; Ла за ре ве ле стве, 2003; Ме лод на во ди, 2008; Бе ло 
пу ле, 2014; Би бер че, 2014; Le piéton au lar ge / Пе шак на пу чи ни (фран цу
скосрп ско из да ње), 2014; Си ри но ва ска ла / Ска ла Си ри на (срп скору ско 
из да ње), 2014. При ре ди ла ви ше књи га. 

ТА ЊА КРА ГУ ЈЕ ВИЋ, ро ђе на 1946. у Сен ти. Пи ше по е зи ју, пре пе ве, 
књи жев ну кри ти ку, сту ди је и есе је. Књи ге пе са ма: Вра тио се Во ло ђа, 
1966; Не сан, 1973; Студ, 1978; Са ми ца, 1986; Осме јак ом чи це, 1993; Ди вљи 
бу ле вар, 1993; Му шка ср ма, 1993; Ду ша тр на, 1995; Осме јак под стра жом, 
1995; Ау то пор трет са кри лом, 1996; Сло во чу вар и сло во чу вар ка, 1998; 
Пеј за жи не ви дљи вог, 2001, Го ди не, пе сме, 2002; Пи смо на ко жи, 2002; 
Њут нов дре меж, 2004; Же на од пе сме, 2006; Пла ви снег, 2008; Ста кле на 
тра ва (из бор), 2009; Ру жа, оди ста (из бор), 2010; Мо тел за збо гом, 2010; 
Хлеб од ру жа, 2012; Ста кле на тра ва – се дам пе са ма на се дам је зи ка, 
2012; Од све тло сти, од пра ши не, 2014; Трн о сви ли (из бор), 2016. Књи
жев на сту ди ја: Мит ско у На ста си је ви ће вом де лу, 1976. Књи ге кри тич
коесе ји стич ких тек сто ва: До дир па у но вог пе ра: књи га чи та ња 1, 1994; 
Тре пет и чвор: књи га чи та ња 2, 1997; Бо жан ство пе сме, 1999; Ор феј из 
те ре та не: књи га чи та ња 3, 2001; Ку ти ја за ме се чи ну, 2003; Сви рач на 
вла ти тра ве, 2006; Из го во ри ти зве зду, 2010; Та лог не до вр ше ног, 2010; 
Те ле гра ми и мо ли тве, 2015.

ЂОР ЂЕ КУ БУ РИЋ, ро ђен 1958. у Бач ком Пе тро вом Се лу. Пи ше 
по е зи ју. Об ја вље не књи ге: Вр хов на/тач ка, 1988; По е ма о пра зном про-
сто ру, 1990; Пр ља ве ко шти це, 1992; Гра дов ник, 1997; Раз глед ни це ноћ не 
пти це, 2002; За што во лим ви ски и дру ге иза бра не пе сме, 2006; Blue moon, 
2010.

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-
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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 коис 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.

ТО МИ СЛАВ МА РИН КО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ли по ли сту код Шап ца. 
Пи ше по е зи ју и кра ће про зне тек сто ве. Књи ге пе са ма: Двој ник, 1983; Из-
ве сно вре ме, 1986; Сти хо ви, 1991; Сум ња у огле да ло, 1996; Шко ла тра-
ја ња, 2003; Свет на ко жи, 2007; Оби чан жи вот, 2011; Пу то ва ња кроз 
бли зи не (иза бор), 2013; Не ви дљи ва ме ста, 2015; Из дво је не ти ши не, 2016. 

ПЕ ТАР МА ТО ВИЋ, ро ђен 1978. у Ужи цу. За вр шио је сту ди је срп ске 
књи жев но сти у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју и есе је. Књи ге пе са ма: Ка мер ни 
ко ма ди – опе ло са мо ћи, 1996; Ко фе ри Џи ма Џар му ша, 2009; Ода кле до-
ла зе да бро ви, 2013. 

ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђен 1988. у При шти ни. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: Ке но таф, 2011.

МИ ЛИ ЦА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, ро ђе на 1991. у Чач ку. Пи ше пе сме, 
ап сол вент је на Ка те дри за срп ску књи жев ност и је зик са ком па ра ти сти
ком на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Осво ји ла је на гра ду Би блио
те ке „Ми лу тин Бо јић” за 2014. го ди ну и тим по во дом об ја ви ла пр ву збир
ку по е зи је Там не ин тим но сти, 2015. По бе ди ла је и на фе сти ва лу мла дих 
пе сни ка „Да ни по е зи је” 2014. у За је ча ру, у чи јој еди ци ји је об ја ви ла 
дру гу збир ку У зо ни уме ре но-кон ти нен тал них стра хо ва, 2015.
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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 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.

ЖИ ВО РАД НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, ро ђен 1959. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју. 
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са ма, 1998; Је зик уве ли ко, 2000; Тач ни сти хо ви, 2001; Су шти по сло ви (иза
бра не и но ве пе сме), 2002; Не где бли зу, 2003; Дру ги не ко, 2005; Овај свет, 
2009; Не у ме ре ни рад го ди на (из бор), 2011; Та лас, 2012; Над моћ ме та фо ре 
/ Su préma tie de la métap ho re (дво је зич но), 2012; Ула зак, 2014; Зве зда но 
по ље / Sвездено по ле (иза бра не и но ве пе сме, дво је зич но), 2014.

РАЈ КО ПЕ ТРОВ НО ГО, ро ђен 1945. у Бо ри ју код Ка ли но ви ка, БиХ. 
Пи ше по е зи ју, кри ти ку и есе је. Књи ге пе са ма: Зи мо мо ра, 1967; Зве ри њак, 
1972; Ро ди ла ме тет ка ко за (за де цу), 1977; Бе за ко ње, 1977; Пла ни на и 
по че ло, 1978; Ко ли ба и тет ка ко за (за де цу), 1980; На кра ју ми ле ни ја, 
1987; Ла за ре ва су бо та, 1989; Ла за ре ва су бо та и дру ги да ни, 1993; На 
ка пи ја ма ра ја, 1994; Ли ри ка, 1995; Ма ло до ку мен тар них де та ља, 1998; 
Нек па да сни јег Го спо де, 1999; Нај леп ше пе сме Рај ка Пе тро ва Но га (при
ре дио Ђ. Сла до је), 2001; Не дре ма но око, 2002; Ни је све про па ло, 2004; У 
Ви ло во ме до лу (иза бра не и но ве пе сме), 2005; Је чам и ка ло пер – гло са, 
2006; Не ти кај у ме, 2008; Чо век се вра ћа ку ћи (из бор), 2010; У до лу шу-
шти је чам – де вет стро фа јед не по ве сти (из бор), 2013; Пре ко пе пе ла, 
2015. Књи ге кри ти ка, есе ја и сту ди ја: Је си ли жив, 1973; Оби ље и ра сап 
ма те ри је, 1978; На Ву ко вој ста зи, 1987; Су зе и со ко ла ри, 2003; Со не ти 
и по е ме Скен де ра Ку ле но ви ћа, 2010; За пи ши то, Рај ко, 2011; За пи ши и 
на пи ши, 2011; С ме не на уштап – ре мо ар, 2014. Об ја вио и Де ла Рај ка Пе-
тро ва Но га 1–5, 2003. и Иза бра на де ла 1–7, 2015. При ре дио ви ше књи га, 
збор ни ка и ан то ло ги ја. 

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 
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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 short 
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 збор ни ка.

СА ША РА ДОЈ ЧИЋ, ро ђен 1963. у Сом бо ру. Пи ше по е зи ју, књи жев
ну кри ти ку, есе је и пре во ди с не мач ког. Књи ге пе са ма: Уза луд сно ви, 1985; 
Ка мер на му зи ка, 1991; Аме ри ка и дру ге пе сме, 1994; Еле ги је, нок тур на, 
ети де, 2001; Че ти ри го ди шња до ба, 2004; Па нон ске ети де, иза бра не и 
но ве пе сме, 2012; Cyber zen, 2013; Ду ге и крат ке пе сме, 2015. Књи ге кри
ти ка, есе ја и сту ди ја: Про вид ни ан ђе ли, 2003; По е зи ја, вре ме бу ду ће, 2003; 
Ни шта и прах – ан тро по ло шки пе си ми зам Сте ри ји ног Да вор ја, 2006; 
Ста па ње хо ри зо на та – пе сни штво и ин тер пре та ци ја пе сни штва у фи-
ло зоф ској хер ме не у ти ци, 2010; Раз у ме ва ње и зби ва ње – основ ни чи ни о ци 
хе р ме не у тич ког ис ку ства, 2011; Увод у фи ло зо фи ју умет но сти, 2014; Реч 
по сле, 2015; Јед на пе сма – хер ме не у тич ки из гре ди, 2016. 
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по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку. Од 2014. је управ ник Би бли о те ке Мати
це срп ске. Књи ге кри ти ка и есе ја: По вој и члан ци, 1987; Све тло из оче ве 
ко ли бе – o ду хов но сти и кул ту ри, 2015. Књи ге пе са ма: По след њи да ни, 
1986; Сан о пра зни ни, 1993; У сјен ку ула зим, оче, 1995; По ли цу но ћи (из
бор), 1996; Са ви са сун ча ног, стра шног (иза бра не и но ве пе сме), 1999; 
Књи га оче ва (из бор), 2004; О тај ни ри зни ча ра свих су за, 2005; Где Бо гу 
се на дах (из бор), 2006; Као мир ни и све тли ве сник (иза бра не и но ве пе
сме), 2008; Из ве штај из зе мље жи вих (из бор), 2009; Сно ви све тог пут-
ни ка, 2009; Пе сма с остр ва си ро ча ди (иза бра не и но ве пе сме), 2010;Све-
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тло из оче ве ко ли бе (из бор), 2011; Под ки шом су за с Пат мо са, 2012; О 
па сти ру и ка ме ну са се дам очи ју, 2015; Сен ка осмог ео на, 2016. Го ди не 
2013. су му об ја вље на Иза бра на де ла, I–V. При ре дио ви ше књи га и ан то
ло ги ја. 

МА ША СЕ НИ ЧИЋ, ро ђе на 1990. у Бе о гра ду. Сце на ри ста и дра ма
тург, ди пло ми ра ла је на Ка те дри за филм ску, по зо ри шну и ТВ дра ма тур
ги ју на Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду, где тре нут но по ха
ђа ма стер сту ди је. Је дан је од осни ва ча и ко ор ди на тор „Фил мкул ту ре”, 
удру же ња за еду ка ци ју у обла сти ау ди о ви зу ел не кул ту ре. Пи ше по е зи ју. 
Књи га пе са ма: Оке ан, 2015.

ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ, ро ђен 1954. у Кли њи код Уло га у Хер це го ви ни, 
БиХ. Пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Днев ник не са ни це, 1976; Ве ли ки пост, 
1984; Сва ко днев ни утор ник, 1989; Тре пет ник, 1992; Плач Све тог Са ве, 
1995; Да ни ли је вља ни (из бор), 1996; Пе то зар ни му че ни ци, 1998; Да ле ко 
је Хи лан дар, 2000; Огле дал це срп ско, 2003; Ду ша са се дам ко ра (из бор), 
2003; Не мој да ме за зма ја ваш – пе сме за са да шњу и бив шу де цу, 2004; 
Ма ла вас кр се ња, 2006; По глед у авли ју (из бор и но ве пе сме), 2006; Ма на-
стир ски ба што ван, 2008; Гор ска слу жба – иза бра не пе сме о за ви ча ју, 
2010; Зе мља и ре чи (из бор), 2011; Злат не олу пи не, 2012; Си ла зак у са мо ћу, 
2015.

БО ЈА НА СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1960. у Бе о гра ду. 
Пи ше књи жев но те о риј ске и ком па ра тив не сту ди је, кри ти ку, про зу и 
по е зи ју, пре во ди са сло ве нач ког и ен гле ског. Об ја вље не књи ге: По е ти ка 
Ми ра на Јар ца, 1987; Ли ни ја до ди ра, 1995; На сле ђе су ма тра и зма – по е-
тич ке фи гу ре у срп ском пе сни штву де ве де се тих, 1998; Срп ски екс пре-
си о ни зам, 1999; Срп ске про за и де – ан то ло ги ја пе са ма у про зи, 2001; Кри-
тич ка пи сма, 2002; Мор фо ло ги ја екс пре си о ни стич ке про зе, 2003; Рас кр шћа 
ме та фо ре, 2004; Бес крај на, по е зи ја, 2005; Не бо лом ство – па но ра ма срп-
ског пе сни штва кра ја XX ве ка, 2006; По бу на про тив сре ди шта – но ви 
при ло зи о мо дер ној срп ској књи жев но сти, 2006; Оштар угао, 2008; За-
руч ни ци ва тре, лир ска про за, 2008; Иси ја ва ње, по е зи ја, 2009; Ра спо ни 
мо дер ни зма – упо ред на чи та ња срп ске књи жев но сти, 2011; Пре глед ни 
реч ник ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти и кул ту ри 
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