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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

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.

АН ДРЕА БЕ А ТА БИ ЦОК, ро ђе на 1987. у Ки кин ди. 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 Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, пи ше по е зи ју, про зу, огле де и књи жев ну кри
ти ку. Књи га пе са ма: На се ља ва ње пра зни не, 2014.

АЛЕК САН ДАР ГА ЈИЋ, ро ђен 1973. у Но вом Са ду. По ли тич ки је 
ана ли ти чар, ба ви се дру штве ном те о ри јом, ме ђу на род ним од но си ма, 
по ли тич ком фи ло зо фи јом, фи ло зо фи јом исто ри је и сту ди ја ма кул ту ре, 
пи ше огле де, сту ди је и при ка зе. Об ја вље не књи ге: Но ва ве ли ка игра, 2009; 
Кор по ра тив на но стал ги ја, 2011; Ду хов не осно ве кри зе, 2011; Огле да ло 
вла да ра – Кон стан тин Ми ха и ло вић и Ма ки ја ве ли, 2014; Хе ро ји и ан ти
хе ро ји у по пу лар ној кул ту ри, 2015; У вр тло гу тран зи ци је – Ср би ја у са
вре ме ном све ту (2005–2015), 2015.

МИР КО ДЕ МИЋ, ро ђен 1964. у Гор њем Кла сни ћу код Гли не, Хр ват
ска. Пи ше про зу, пу бли ци стич ке тек сто ве и есе је. Об ја вље не књи ге про
зе: Ја бу ке Хе спе ри да, 1990; Слам ка у но су, 1996; Ћи ли бар, мед, оско ру ша, 
2001; Апо кри фи о Фур ту ли, 2003; Слу ге хи ро ви тог лу чо но ше, 2006; Мол ски 
акор ди, 2008; Тре зве ња ци на пи ја ној ла ђи, 2010; По(в)рат нич ки ре кви јем 
– (ет но)ро ман(ија да), 2012; Ата ка на Ита ку – ко ме ди је бур леск не бе сми
сле но сти, 2015; Ћу та ња из Го ре – фан та зма го ри ја, 2016. Пу бли ци сти ка 
и есе ји: Сла ђе ње гор чи ном, 2008; Под отров ним пла штом, 2010; Чи та
ње про ро чан ства (ко а у тор Б. Јо ва но вић), 2011; На ни чи јој зе мљи – есе ји, 
мар ги на ли је и је дан пу то пис, 2016. При ре дио ви ше књи га.

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 ла штво Ко со ва на срп ско хр ват ском је зи ку, 1971; Ис ку ше ња књи жев не 
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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; По е 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 лач ки 
узо ри и иза зо ви (Ње гош, Ан дрић, Ла лић), 2015; Об на вља ње ле по те – књи
жев не сту ди је и огле ди, 2016. При ре дио ви ше књи га.

НА ДА КР СТИЋ, ро ђе на 1991. у Бе о гра ду. Дипломирала је на Гру пи 
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. Пи ше есе је, сту ди је и при ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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; Пе сме из дво ри шта, 2016.

АЛЕК САН ДАР Б. ЛА КО ВИЋ, ро ђен 1955. у Пе ћи. Пи ше по е зи ју, 
есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Но ћи, 1992; За се да, 
1994; По вра так у Хи лан дар, 1996; Др во сле пог га вра на, 1997; Док нам 
кров про ки шња ва, 1999; Ко да нам вра ти ли ца ус пут из гу бље на (из бор), 
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2004; Не ћеш у пе сму, 2011; Си ла зак ан ђе ла – по ко сов ски ци клус, 2015. 
Сту ди је: Од то те ма до срод ни ка: ми то ло шки свет Сло ве на у срп ској 
књи жев но сти, 2000; Хи лан дар ски пу то пи си, 2002; То ко ви ван то ко ва 
– ау тен тич ни пе снич ки по ступ ци у са вре ме ној срп ској по е зи ји, 2004; 
Је зи ко твор ци – гон го ри зам у срп ској по е зи ји, 2006; Днев ник ре чи – есе ји 
и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2006–2007, 2008; Днев ник гла со ва 
– есе ји и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2008–2009, 2011; Ђор ђе 
Мар ко вић Ко дер – је зик и мит, 2013; Днев ник сти хо ва – есе ји и при ка зи 
срп ске пе снич ке про дук ци је 2010–2012, 2014. 

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.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ, ро ђе на 1988. го ди не у Кла до ву. Фи ло лог 
ср би ста, про у ча ва срп ску књи жев ност XVII и XVI II ве ка, као и аван гард
ну и нео а ван гард ну књи жев ност. Док то ранд је на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је, есе је и кри ти ку. Об ја
вље на књи га: Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам – пул си ра ње сиг на ли зма, 2016.

МИ ЛИ ЦА МАР КИЋ, ро ђе на 1966. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла на 
Ка те дри за по ло ни сти ку Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. Пре во ди 
пољ ску про зу, по е зи ју и есе ји сти ку, при ре ђу је реч ни ке и при руч ни ке. 
Об ја вље ни пре во ди: Ма ну е ла Грет ков ска, Ми смо еми гран ти, 2002; Ол га 
То кар чук, У по тра зи за књи гом, 2001; Днев на ку ћа, ноћ на ку ћа, 2002; 
Свир ка на мно го буб ње ва, 2004; Бе гу ни, 2010; Пам ти век и дру га до ба, 
2013; Ву ци сво је ра ло по ко сти ма мр твих, 2014; Хен рик Сјен кје вич, У 
пу сти њи и пра шу ми, 2003; Па па Јо ван Па вле II (Ка рол Вој ти ла), Рим ски 
трип тих, 2003; Се ћа ње и иден ти тет, 2008; Љу бав и од го вор ност, 2013; 
Анд жеј Ста сјук, На пу ту за Ба ба даг, 2009; Анд жеј Бур са, Ка ко сам убио 
сво ју тет ку, 2010; Ви толд Гом бро вич, Пор но гра фи ја, 2011; Тран са тлан
тик, 2013; На ша ерот ска дра ма, 2013; Кши штоф Вар га, Гу лаш од ту рул 
пти це, 2012; Але ја не за ви сно сти, 2015; Анд жеј Сап ков ски, Ва тре но 
кр ште ње, 2012; Вре ме пре зи ра, 2012; Крв ви ле ња ка, 2012; Пјо тр Пјо тров
ски, Кри тич ки му зеј, 2013; Бру но Шулц, Са на то ри јум у сен ци пе шча
ни ка, 2015. Члан је Удру же ња књи жев них пре во ди ла ца Ср би је.

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. 
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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.

ОК ТА ВИ ЈА НЕ ДЕЛ КУ (OC TA VIA NE DEL CU), ро ђе на 1957. у Че
не ју, Ру му ни ја. Ба ви се ис тра жи ва њем срп ске књи жев но сти и срп скору
мун ским књи жев ним ве за ма, уни вер зи тет ски је про фе сор у Бу ку ре шту. 
Пи ше сту ди је на срп ском и ру мун ском је зи ку, пре во ди са срп ског и 
хр ват ског на ру мун ски (Ми лош Цр њан ски, Све та Лу кић, Све то мир Рај
ков, Па вао Па вли чић, Иван ка Бер нед, Ду брав ка Угре шић). Об ја вље не 
књи ге: Tra diţie şi ino vaţie în ope ra lui Mi loš Cr njan ski. Ana li zǎ sti li sti cǎ 
(Тра ди ци ја и ино ва ци ја у де лу Ми ло ша Цр њан ског. Сти ли стич ка ана ли за), 
2000; Is to ria li te ra tu rii sârbe vec hi (Исто ри ја ста ре срп ске књи жев но
сти), 2001; Ghid de con ver saţie românsârb (Ру мун скосрп ски је зич ки при
руч ник), 2003; Is to ria li te ra tu rii sârbe. Re a li smul / При ло зи на ста ви књи
жев но сти. Ре а ли зам, 2008; Ipo sta ze (post)mo der ni ste în li te ra tu ri le sârbǎ 
şi cro a tǎ ((Пост)мо дер ни стич ке хи по ста зе у срп ској и хр ват ској књи
жев но сти), 2009; Diçtionar de ter me ni ju ri di ci şi eco no mi ci românsârb / 
Реч ник прав них и еко ном ских тер ми на ру мун скосрп ски (ко а у тор Ли ди ја 
Чо ле вић), 2014. При ре ди ла ви ше књи га.

СР ЂАН ОР СИЋ, ро ђен 1987. у Ву ко ва ру, Хр ват ска. Ди пло ми рао 
на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
где је 2015. го ди не од бра нио док тор ску ди сер та ци ју „Лик стран ца у срп
ском ро ма ну 19. ве ка”. Пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је, есе је и струч не ра
до ве. Књи ге пе са ма: Ме се чар, 2008; Све тло мрач ја, 2011. Сту ди је: Че грст 
и ка ма шне – есе ји о де лу Сло бо да на Се ле ни ћа, 2014; Ја шин осме јак – смех 
у при по вет ка ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа, 2015.

ЂОР ЂЕ ПИ СА РЕВ, ро ђен 1957. у Ви зи ћу у Сре му. Пи ше про зу, 
есе је и књи жев ну кри ти ку. Ро ма ни: Ми ме зис, ми ме зис ро ма на (ко а у тор 
Ф. Пе три но вић), 1983; Књи ге на ро да лу та ка, 1988; Гот ска при ча, 1990; 
Ков чег, 1992; По пи су ју ћи име на ства ри, 1995; За ве ра бли зна ки ња, 2000; 
Под сен ком зма ја, 2001; У ср цу гра да, 2004; По ноћ је у со би успо ме на, 
2005; А ако умре пре не го што се про бу ди?, 2009; На ста зи су за, 2010; 
По ноћ је у со би успо ме на, 2010; И ноћ се уву кла у ње го во ср це, 2015. Књи
ге при ча: Књи га го спо да ра при ча, 1985; Ми ки Ше пард: Стра шне при че, 
1990; По сла ни це из Но вог Је ру са ли ма, 1996; Бе смрт ни ци (иза бра не и 
но ве при че), 2002; Ве ли ка оче ки ва ња, 2012. Књи га есе ја: Пред вра ти ма 
ра ја (ко а у тор Ф. Пе три но вић), 2002.

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 
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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; Вјер 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; Без ум ни 
пла мен – иза бра не и но ве љу бав не пје сме, 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. 

МАР КО ТО ШО ВИЋ, ро ђен 1989. у Са ра је ву, БиХ. Ба ви се мо дер ном, 
ме ђу рат ном и са вре ме ном срп ском књи жев но шћу, по себ но Пе ки ћем и 
Ан дри ћем, пи ше кри тич ке при ка зе, есе је и ху мо ри стич ну про зу и по е
зи ју, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ВЛА ДА УРО ШЕ ВИЋ, ро ђен 1934. у Ско пљу, Ма ке до ни ја. Пе сник, 
про зни пи сац, есе ји ста, пре во ди лац, ан то ло ги чар. Био је ре дов ни про
фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Ско пљу, где је ви ше го ди на на Ка те дри 
за ком па ра тив ну књи жев ност др жао пре да ва ња из исто ри је европ ских 
књи жев но сти ХIХ и ХХ ве ка. Ре дов ни је члан Ма ке дон ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти, ино стра ни члан СА НУ, члан Сло вен ске ака де ми је 
књи жев но сти и умет но сти (Вар на), до пи сни члан Ака де ми је Ма лар ме 
(Па риз) и пот пред сед ник Европ ске пе снич ке ака де ми је (Лук сем бург). 
Пи ше на ма ке дон ском и срп ском је зи ку, жи ви и ра ди у Ско пљу. Књи ге 
пе са ма: Еден друг град, 1959; Не ви де ли ца, 1962; Ма не кен во пеј за жот, 
1967; Ле тен дожд, 1967; Ѕве зде на те ре зи ја, 1973; Нур кач ко ѕво но, 1975; 
Со ну ва чот и пра зни на та, 1979; Ком па сот на со нот, 1984; Хип но по лис, 
1986; Па нич на пла не та, 1989; Ри зи ци те на за на е тот, 1993; Па ни ки, 
1995. Ро ма ни: Вку сот на пра ски те, 1965; Мо ја та род ни на Еми ли ја, 1994; 
Двор ски от по ет во апа рат за ле та ње, 1996; Ди ва ли га, 2000; Не ве ста
та на зме јот, 2008. Књи ге при ча: Зна ци, 1969; Ноќни от пај тон, 1972; 
Лов на ед но ро зи, 1983; Сед ма та стра на на коц ка та, 2010. Сту ди је, за
пи си, есе ји, пу то пи си, кри ти ке: Вр сни ци, 1971; Мре жа за не у ло вли во то, 
1980; Ни шка та на Ари јад на, 1985; Под зем на па ла та, 1987; Де мо ни и га
лак сии, 1988; Ал де ба ран, 1991; Мит ска та оска на све тот, 1993; Па ри ски 
при ка зни, 1997; Астро лаб, 2000; Па ри ске све ске, 2008; Не пред ви де ни 
про шет ки, 2008; Из ма шта ни све то ви – о над ре а ли зму у сли кар ству, 
2012. Са ста вио и при ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја. 
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ДА РИ ЈУШ ЧА ЈА (DA RI USZ CZA JA), ро ђен 1961. у Пољ ској. Док
тор ан тро по ло шких на у ка, на уч ни рад ник на Ин сти ту ту за ет но ло ги ју 
и кул тур ну ан тро по ло ги ју Ја гје лоњ ског уни вер зи те та, члан ре дак ци је 
тро ме сеч ни ка Кон тек сти Ин сти ту та за умет ност Пољ ске ака де ми је 
на у ка, ли ста ко ји се ба ви про бле ма ти ком из ме ђу фол кло ра и аван гард не 
умет но сти, из ме ђу есте ти ке и ан тро по ло ги је, као и те ма ма по зо ри шта, 
по пу лар не и ма сов не кул ту ре. Об ја вље не књи ге: Сиг на ту ра и фраг мент. 
Ан тро по ло шке на ра ци је, 2004; Ана то ми ја ду ше. Фи гу ре ма ште и је зич ке 
игре, 2006; Ча со ви мра ка, 2009 (на гра да за нај бо љу књи гу Фон да ци је 
ТВП Кул ту ра). Књи га Не ку да да ље, не где дру где, об ја вље на 2010. го ди не, 
ушла је 2011. у нај у жи из бор за књи жев ну на гра ду Ни ке. (М. М.)

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




