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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

МИ ХА ЕЛ АН ТО ЛО ВИЋ, ро ђен 1975. у Ауг збур гу код Мин хе на, 
СР Не мач ка. Шко ло вао се у Сом бо ру и Но вом Са ду. Исто ри чар („Исто
ри о граф ско де ло Фри дри ха Мај не кеа” – док то рат од бра нио 2012. го ди не), 
ба ви се срп ском и ју го сло вен ском исто ри јом ХIХ и ХХ ве ка, исто ри јом 
Не ма ца у Ју го и сточ ној Евро пи, исто ри јом Не мач ке, исто ри јом исто рио
гра фи је и ме то до ло ги јом, пре во ди с не мач ког (Ге о рг Г. Иге рс, Исто риј
ска на у ка у 20. ве ку – кри тич ки по глед у ме ђу на род ном кон тек сту, 2014) и 
ен гле ског. На уч не и струч не ра до ве, као и пре во де, об ја вљу је у пе рио ди ци.

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.

АЛЕК САН ДАР БЈЕ ЛО ГР ЛИЋ, ро ђен 1967. у Зре ња ни ну. Пи ше 
про зу и есе је, пре во ди с ен гле ског. Књи ге при по ве да ка: Дра же ње хи по
та ла му са и дру ге при че, 1994; Кра кен: но ве ле љу ба ви и та јин ства, 1996; 
Ано ни мус, 2005; Те мељ на оп ци ја, 2007; Ци та де ла, 2012. Књи ге есе ја: 
Не ви дљи ви ар хи пе лаг, 1994; Три есе ја: о зду ха ћу при по ве да ња, 2000. 
Ро ман: Бра зил ски аква рел, 2010.

БЕ РИ СЛАВ БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1979. у Сла вон ском Бро ду, Хр
ват ска. Ма ги стар је ге о граф ских на у ка, пи ше про зу и по е зи ју, као и 
на уч нопо пу лар не тек сто ве из обла сти ге о гра фи је. Ба ви се кул тур ним 
пи та њи ма у нај ши рем сми слу, укљу чу ју ћи и ком плек сну кул тур ногео
граф ску про бле ма ти ку. Књи ге при по ве да ка: Ла мен та ци ја по Со фро ни ју, 
2005; Ја, ре во лу ци о нар, 2010; Ре во лу ци о нар, 2012; Ре во лу ци о нар, звуч на 
књи га за сле па и сла бо ви да ли ца, 2013. Ро ман: Ти ши од во де, 2013. Књи ге 
пе са ма: Тре бао сам би ти ри јеч, 2005; Ми у ма гли, 2016.

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. 
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СО ФИ ЈА ВИ ЂИ КАНТ, ро ђе на 1990. у Но вом Са ду. Пи ше крат ку 
про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

СТО ЈАН ЂОР ЂИЋ, ро ђен 1950. у Мо дри чи, БиХ. Пи ше књи жев ну 
кри ти ку, есе је, сту ди је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: На дах ну ћа и зна
че ња, 1979; О пе снич ким књи га ма, 2001; Пре во ђе ње и чи та ње Ан дри ћа, 
2003; Три кри ти ке, 2004; Пе снич ко при по ве да ње – књи жев но кри тич ки 
пор трет Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, 1–2, 2006, 2012; Кре а тив но пи са ње, 
чи та ње и ин тер пре та ци ја – оп шта те о ри ја кре а тив ног пи са ња са при
ме ри ма, 2009; Слич но сти и раз ли ке – огле ди из упо ред не кри ти ке, 2011; 
Умет нич ка ег зи стен ци ја – пи сац Па вле Угри нов, 2015; Ире а ли стич ко 
до ба – срп ска књи жев ност од 1990. до 2010: кри тич ка про ле го ме на, 
2015. При ре дио ви ше књи га.

ВУ ЛЕ ЖУ РИЋ, ро ђен 1969. у Са ра је ву, БиХ. Пи ше про зу. Књи ге 
при по ве да ка: Умри му шки, 1991; Дви је го ди не хлад но ће, 1995; У кре ве ту 
са Ма до ном, 1998; Вал це ри и сно ша ји, 2001; Ка те на чо, 2011; Тај на цр ве ног 
зам ка, 2015. Ро ма ни: Бла ги да ни за тим про ђу, 2001; Рин фуз, 2003; Ти гре
ро, 2005; Цр не ћур ке и дру га књи га Цр них ћур ки, 2006; Мр тве бра ве, 2008; 
На род ња ко ва смрт, 2009; Не де ља па цо ва, 2010; Срп ска три ло ги ја – ба
би ло ни ја да, 2012; Ре пу бли ка Ћо пић – на род но о сло бо ди лач ки ро ман у 
де вет офан зи ва, 2015.

ЧЕ ДО МИР ЈА НИ ЧИЋ, ро ђен 1967. у За дру, Хр ват ска. Исто ри чар 
умет но сти, основ ну и сред њу шко лу за вр шио у Сом бо ру, а ди пло ми рао 
исто ри ју умет но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше крат ке 
при че, об ја вљу је у пе ри о ди ци. Об ја вио је екњи гу при ча Et in Ar ca dia 
Ego, 2015.

БО ЈАН ЈО ВА НО ВИЋ, ро ђен 1950. у Ни шу. Ет но лог, пи ше по е зи ју, 
есе је, кри ти ку и ан тро по ло шке сту ди је, ба ви се и ал тер на тив ним фил мом. 
Књи ге пе са ма: Ба ца ње ка мен чи ћа, 1973; Кост из ме ђу оба ла, 1981; Ду шо
ло вац, 1989; Про по вед мра ва, 1993; Пе шча на мај ка, 1996; Од лом ци бо жан
ства, 1997; Ку ћа иза обла ка, 1999; На зи ви до ла зе ћег, 2005; Сен ке у та ми, 
2006; Го вор про зор љи вог, 2009; Са стој ци вре ме на, 2012; По нов на ро ђе
ња – иза бра не и но ве пе сме, 2015. Сту ди је: Срп ска књи га мр твих, 1992; 
Ма ги ја срп ских об ре да, 1993; Тај на ла по та, 1999; Дух па ган ског на сле ђа 
у срп ској тра ди ци о нал ној кул ту ри, 2000; Клоп ка за ду шу, 2002; Ка рак
тер као суд би на, 2002; Го вор пе ћин ских сен ки, 2004; Бли скост да ле ког, 
2005; Суд би на и ма ги ја – ан тро по ло шки огле ди, 2007; Пр кос и инат – 
ет ноп си хо ло шке сту ди је, 2008; Реч ник ја ва шлу ка, 2009; Игра ње с ни шта
ви лом, 2011; Из ре че но и про ре че но или О пред ска за њи ма кре ман ских ви
дов ња ка, 2011; Љу бав и опра шта ње, 2011; Уби ја ње ста рих – као тра ди
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ци о нал ни и на уч ни мит, 2013; Ме ху ри за пе ну ша них го ди на – иза бра ни 
ин тер вјуи, 2013; Окол ни пут, 2013; Пам ће ње и са мо за бо рав, 2014; Све
то ви ан тро по ло шке има ги на ци је, 2014; Ан тро по ло ги ја зла, 2015; Срп ска 
књи га мр твих – та на то ло ги ке, 1, 2015. При ре дио ви ше књи га.

ЈЕ ЛЕ НА КО ВА ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1983. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла 
2009. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Док
то ранд је на мо ду лу срп ска књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о
гра ду. Ба ви се из у ча ва њем по е ти ке дра ме, исто ри је срп ске књи жев но сти, 
срп ске књи жев но сти XIX и XX ве ка, на ро чи то кроз ком па ра тив ни при
ступ, ра до ве об ја вљу је у књи жев ној пе ри о ди ци.

НА ТА ЛИ ЈА ЛУ ДО ШКИ, ро ђе на 1966. у Пер ле зу код Зре ња ни на. 
Пи ше сту ди је, огле де и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Сло бо дан 
Јо ва но вић као књи жев ни кри ти чар, 2008; О Мла де ну Ле сков цу – огле ди, 
члан ци, пре пи ска, 2011; Књи жев на огле да ња Мла де на Ле сков ца – над 
пи сци ма са вре ме ни ци ма, 2015.

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.

МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН, ро ђен 1956. у Ло ку, Шај ка шка. Књи жев ни 
кри ти чар и исто ри чар. Об ја вље не књи ге: Саве ти кри ти ке, соко ви по е
зи је, 1990; Све ти слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма, 1993; С ме ром 
и без ње, 1993; Су о ча ва ња, 1999; Ства ри ко је су про шле, 2003; Ста ри ли сац, 
2003; Слу чај на књи га – ко лаж о То до ру Ма ној ло ви ћу, 2006; Срп ска пе
снич ка мо дер на, 2006; Сит не књи ге – о пре пи сци срп ских пи са ца, 2007; 
Слат ка књи га, 2008; Се дам бе ле жа ка – ма ла књи га о Цр њан ском, 2009; 
Са ви чен та – срп ски књи жев ни ци ис ко са, 2010; Све ти ми рис пам ти ве ка 
– фраг мен ти о Ла зи Ко сти ћу, 2011; Са вић Ми лан, 2011; Се дам бре жу
ља ка – књи га о Цр њан ском, 2013; Слав ни Шај каш о Ла зи Ко сти ћу, 2014. 
При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

СНЕ ЖА НА НИ КО ЛИЋ, ро ђе на 1990. у Шап цу. Сту дент ки ња је 
док тор ских сту ди ја срп ске књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. Ба ви се књи жев но шћу XX ве ка, пи ше по е зи ју, есе је и књи
жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: За ди вље ни спа вач, 2013.

БРАН КО РАН КО ВИЋ, ро ђен 1992. у ме сту Гор ња Врањ ска код 
Шап ца. Сту дент је срп ске књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду, пи ше књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.
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СР ЂАН СР ДИЋ, ро ђен 1977. у Ки кин ди. Ди пло ми рао је на Ка те дри 
за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Бе о гра ду. Пи ше про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље ни 
ро ма ни: Мр тво по ље, 2010; Са то ри, 2013. Књи ге при ча: Еспи ран до, 2011; 
Са го ре ва ња, 2014. Књи га есе ја: За пи си из чи та ња, 2014.

БО ШКО ТО МА ШЕ ВИЋ, ро ђен 1947. у Бе че ју. Књи жев ни те о ре ти
чар, про за и ста, пе сник и кри ти чар, члан је Европ ске Ака де ми је на у ка, 
умет но сти и књи жев но сти (Па риз), члан фран цу ског и ау стриј ског ПЕН
а, као и Фран цу ског дру штва пи са ца (Па риз), те Ау стриј ског са ве за пи
са ца (Беч). Ва жни ји те о риј ски ра до ви: Бит но пе сни штво, 1988; Кар те
зи јан ски ро ман, 1989; Из ис ку ства бит ка и пе ва ња. На црт за јед ну он то
ло ги ју пе сни штва, 1990; Са мо ра зор не те о ри је, 1994; Бес ко нач на за ме на. 
Фун да мен тал на он то ло ги ја као те о ри ја по е зи је, 1997; Ко нач на те о ри
ја књи жев но сти, 2000; По е зи ја и ми шље ње би ћа. Књи жев но кри тич ки 
при ступ по е зи ји са ста но ви шта фун да мен тал не он то ло ги је, 2001; Пе
сни штво, књи жев на те о ри ја, ег зи стен ци ја, 2003; Бит но пе сни штво, 
2004; Га ли ле јев ска по е ти ка – огле ди о пи са њу и ње го вим ме та фо ра ма, 
2004; Хер ме не у ти ка не пр о зи р ног – пе сни штво, он то ло ги ја, хер ме не у ти
ка, 2006; Че кић без го спо да ра, 2009; Огле ди о књи жев ној те о ри ји – књи
жев на те о ри ја и де ри ди јан ска ре во лу ци ја, 2011; Про тив књи жев не тео
ри је, 2011; Ми шље ње пи са ња, 2012; Књи га о Ре неу Ша ру – пе сме и огле ди, 
2015. Ро ма ни: За ка сне ли из ве штај јед ној ака де ми ји, 2000; Ни ко, ниг де 
– при по вест ар хе о ло ги ја, 2012. Књи ге пе са ма: Кар те зи јан ски про лаз, 
1989; Чу вар вре ме на, 1990; Це лансту ди је и дру ге пе сме, 1991; Ви де ло 
жи шка, 1992; Све тлост за ис коп, 1992; По на вља ње и раз ли ка, 1992; Cool 
me mo ri es, 1994; Уга р ци, 1994; Пре део с Вит ген штај ном и дру ге ру ше ви не, 
1995; Пре и спи ти ва ње из во ра, 1995; План по врат ка, 1996; Дру га исто
ри ја књи жев но сти, 1997; Раз го вор у Хај дел бер гу, 1998; Се зо на без Го
спо да, 1998; Сту ди ја те ста мен та, 1999; Чи сти на и при сут ност, 2000; 
Пу сти ње је зи ка, 2001; Ниг де, 2002; Ле то мо га је зи ка, 2002; „Paul Ce lan”, 
2002; Ку ре лук мо га не за до вољ ства, 2004; Но ва уза луд ност, 2005; Ар хео
ло ги ја пра га. Фу ко о ва за о став шти на – по е ма ар хе о ло ги ја, 2008; Пло
до ви по хо да, 2008; Ар хив (из бор), 2009; Пе сме од ли по вог и ба гре мо вог 
др ве та, 2009; Но ва уза луд ност / Er ne u te Ver ge blic hke it, 2009; Űbun gen 
im Zwe i fel, 2010; Ни куд, 2011; Früchte der He im suc hung, 2011; Al ler ne u e ste 
Ver ge blic hke it, 2011; Иза бра на по е зи ја (1977–2001), том 1, 2012; Иза бра на 
по е зи ја (1976–2011), том 2, 2013; Ris se, 2015; За бо рав ко ји по ста је мо – пе
сме из оште ће ног жи во та, 2015; Ве дро зна ње о по ра зи ма, 2015. 

ЛИН ХАНТ (LYNN HUNT), ро ђе на 1945. у Па на ми, од ра сла у САД. 
Про фе сор ка је мо дер не европ ске исто ри је на пре сти жном Ка ли фор ниј
ском уни вер зи те ту у Лос Ан ђе ле су (UC LA). Те жи ште ње ног на уч ног ра да 
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пред ста вља исто ри ја Фран цу ске ре во лу ци је, исто ри ја и те о ри ја исто рио
гра фи је те исто ри ја ро да и род них од но са. Лин Хант је јед на од нај у глед
ни јих пред став ни ка ути цај ног прав ца у са вре ме ној исто ри о гра фи ји под 
на зи вом „Но ва кул тур на исто ри ја”. Ме ђу број ним ра до ви ма ис ти чу се 
мо но гра фи је: По ли ти ка, кул ту ра и кла са у Фран цу ској ре во лу ци ји, 1984; 
Но ва кул тур на исто ри ја, 1989; По ро дич на ро ман са Фран цу ске ре во лу ци је, 
1992; На кон кул тур ног пре о кре та, 1999; Пи са ње исто ри је у гло бал ној 
ери, 2014. (М. А.)

БО ГО ЉУБ ШИ ЈА КО ВИЋ, ро ђен 1955. у Ник ши ћу, Цр на Го ра. Фи
ло зоф, пра во слав ни те о лог, по ли ти чар, про фе сор уни вер зи те та, ба ви се 
ан тич ком фи ло зо фи јом, пра во слав ном те о ло ги јом, пре во ђе њем, при ре
ђи ва њем. Об ја вље не књи ге: Mythos, physis, psyche – огле да ње у пред со
кра тов ској „он то ло ги ји” и „пси хо ло ги ји”, 1991; Зо он по ли ти кон – при мје
ри из лич не ле ги ти ма ци је, 1994; Хер ме со ва кри ла, 1994; Ami cus Her mes 
– Aufsätze zur Her me ne u tik der gri ec hischen Phi lo sop hie, 1996; Исто ри ја, 
од го вор ност, све тост, 1997; Кри ти ка бал ка ни стич ког дис кур са, 2000; 
Bet we en God and man – es says in Gre ek and Chri stian tho ught, 2002; Пред 
ли цем дру гог – фу га у огле ди ма, 2002; A Cri ti que of Bal ka ni stic Di sco ur se 
– Con tri bu tion to the Phe no me no logy of Bal kan „Ot her ness”, 2004; Огле
да ње у кон тек сту – о зна њу и вје ри, пре да њу и иден ти те ту, цр кви и 
др жа ви, 2009; La cri ti que du di sco urs bal ka ni sti que – Con tri bu tion à la 
phénoméno lo gie de l’„altérité” des Bal kans, 2010; Уни вер зи тет и срп ска 
те о ло ги ја – исто риј ски и про свет ни кон текст осни ва ња Пра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду: (ис тра жи ва ња, до ку мен та ци ја, 
би бли о гра фи ја), ко а у тор А. Ра ко вић, 2010; Бри га за жр тву – пам ће ње 
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Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




