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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла на Фи
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на Гру пи за срп ску књи жев ност и је зик 
са оп штом књи жев но шћу, где је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма из 
књи жев но сти. Пи ше по е зи ју, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи
ге пе са ма: 24/7 љу ба ви (ко а у тор ка), 2007; То пао ка мен, 2014. Сту ди је: 
Гла со ви, по зи ци је и по зив – кри тич ки осврт на по е му „Де ви чан ством 
за кле те”, 2009; Оп сед ну та при ча – по е ти ка ро ма на Го ра на Пе тро ви ћа, 
2013; Жуд ња за ле по том и са вр шен ством – те ур гиј ска ди мен зи ја књи-
жев но у мет нич ког ства ра ла штва, 2014.

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 ри
о гра фи је и ме то до ло ги јом, пре во ди с не мач ког (Ге орг Г. Игерс, 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 ри о ди ци.

МОМ ЧИ ЛО БА КРАЧ, ро ђен 1962. у Вр ба су. Пи ше по е зи ју, про зу, 
књи жев ну и ли ков ну кри ти ку, пре во ди по е зи ју са ен гле ског је зи ка. Ба
ви се скулп ту ром и при ме ње ном умет но шћу. Књи ге пе са ма: Са мо о гле-
да ло, 2006; Жа мор у ка та ком би, 2006; Над ни ца за бе ке то ва ње, 2007; 
Бив ша це ли на, 2008; Са спи сци ума, 2011; Гре шне илу ми на ци је, 2014.

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.

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.
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ДРА ГА НА БО ШКО ВИЋ, ро ђе на 1980. у Но вом Са ду. Ди пло ми ра
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 есе је, сту ди је, крат ке при че и кри ти ку. Књи га при
по ве да ка: Фа у но ме но ло ги ја, 2008.

ДА НИ ЦА ВУЈ КОВ, ро ђе на 1948. у Де спо то ву код Бач ке Па лан ке. 
Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку. Књи га по е зи је: Сло во А, 1995. 
Књи ге крат ке про зе: Ноћ као знак, 1978; Зе маљ ски ра жањ, 1993; Ко фе ри 
су пра зни (из бор), 2002; Зр но жи та, 2003; Не бе ска шу ма (прир. Н. Страј
нић), 2011; По ноћ не сли ке, 2013. Књи ге есе ја и кри ти ка: Осми дан, 2001; 
Дан је на из ма ку, 2004; Оства ре ност – над ра ста ње све та, 2014. При
ре ди ла ви ше књи га.

ЖУ ЖА НА ГА ЗЕ (ZSUZ SAN NA GAH SE), швај цар ска књи жев ни ца 
не мач ког је зи ка, по ре клом из Ма ђар ске. Ро ђе на је 1946. у Бу дим пе шти, 
1956. с ро ди те љи ма пре бе гла у Ау стри ју. Шко ло ва ла се у Бе чу и Ка се лу, 
ду го жи ве ла у Штут га р ту, од 1998. жи ви у Швај ца р ској. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је и пре во ди с ма ђар ског. Књи ге (из бор): Ze ro, 1983; Be r gan za, 
1984; Stadt, Land, Fluss, 1988; Es sig und Öl, 1992; San dor Petöfi, 1993; Pas-
se par to ut, 1994; Kel lne r ro man, 1996; In sta bi le Tex te, 2005; Oh, Ro man, 2007; 
Erzählinseln, Dresd ner Po e ti kvor le sun gen, 2009; Do na uwürfel, 2010; Südsu-
del buch, 2012; Die Erbschaft, 2013. (С. Т.)

СЛАВ КО ГОР ДИЋ, ро ђен 1941. у Да бри ци код Сто ца, БиХ. Пи ше 
про зу, књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Од 1992. до 2004. је био глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а 2008. до 2012. пот пред сед ник Ма ти
це срп ске. Књи ге про зе: Вр хов ни сил ник, 1975; Дру го ли це, 1998; Опит, 
2004; Руб, 2010. Књи ге есе ја, кри ти ка и огле да: У ви ди ку сти ха, 1978; 
Сла га ње вре ме на, 1983; При мар но и ни јан са, 1985; По е зи ја и окруж је, 
1988; Обра зац и чин – огле ди о ро ма ну, 1995; „Пе вач” Бо шка Пе тро ви ћа, 
1998; Огле ди о Вељ ку Пе тро ви ћу, 2000; Глав ни по сао, 2002; Про фи ли и 
си ту а ци је, 2004; Раз ме на да ро ва – огле ди и за пи си о са вре ме ном срп ском 
пе сни штву, 2006; Са вре ме ност и на сле ђе, 2006; Кри тич ке раз глед ни це, 
2008; Тра га ња и све до че ња, 2011; Огле ди о Иви Ан дри ћу, 2013; Срод ства 
и раз да љи не – огле ди и днев нич ки за пи си, 2014; Осма трач ни ца – књи-
жев не и оп ште те ме, 2016. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

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.
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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. 

СЕ БА СТИ ЈАН КОН РАД (SE BA STIAN CON RAD), ро ђен 1966. у 
Хај дел бер гу у Не мач кој. Про фе сор је на Ка те дри за Мо дер ну исто ри ју 
на Сло бод ном уни вер зи те ту у Бер ли ну, на ко ме пре да је од 2010. го ди не. 
Ау тор је књи га Гло ба ли за ци ја и на ци ја у цар ској Не мач кој (Glo ba li sa tion 
and the Na tion in Im pe rial Ger many, 2010; По тра га за из гу бље ном на ци-
јом. Пи са ње исто ри је у Не мач кој и у Ја па ну у аме рич ком сто ле ћу (The 
Qu est for the Lost Na tion: Wri ting Hi story in Ger many and Ja pan in the 
Ame ri can Cen tury, 2010; Крат ка исто ри ја не мач ког ко ло ни ја ли зма (Ger-
man Co lo ni a lism: A Short Hi story, 2012; Шта је гло бал на исто ри ја? (What 
is Glo bal Hi story?, 2016. (М. А.)

ЈО ВА НА КО СТИЋ, ро ђе на 1989. у При шти ни. 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 на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Тре нут но је сту дент пр ве го ди не док тор
ских сту ди ја на истом фа кул те ту. Ба ви се мо дер ном срп ском и свет ском 
књи жев но шћу, пре све га по е зи јом, као и пре во ђе њем са грч ког је зи ка.

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), 
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. 

СВЕ ТЛА НА МИ ЛА ШИ НО ВИЋ, ро ђе на 1980. у Су бо ти ци. Ба ви 
се срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка, пи ше сту ди је, есе је, огле де и књи
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жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Чи та ње са вре ме не про зе (ко а у тор ка 
Г. Са по жни чен ко), 2008; Есе ји Мом чи ла На ста си је ви ћа, 2011.

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: С-аве ти кри ти ке, с-око 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; Сло во твр до – о пре пи сци Ила ри о на Ру вар ца, 2016; Сви 
мо ји ба нат ски пи сци – при ка зе и при ка зи, 2016. При ре дио ви ше књи га 
и ан то ло ги ја.

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 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 
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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.

ЗО РАН ПЕ ШИЋ СИГ МА, ро ђен 1960. у Бе лој Цр кви. Пи ше про зу 
и по е зи ју. Књи ге про зе: Хро ни ке о Hloygeu (ко а у тор), 1991; Ter ra Mar gi-
na lis (ко а у тор), 1997. Књи ге пе са ма: Про ма ја, 1983; Ор ги ја ње пра зни не, 
1992; Как ту со ва сен ка – еп о стра ху, 1993; Удоб ност бе сми сла, 2004; 
Воз за јед ног пут ни ка, 2008; Вар ка – књи га из гу бље них ви зи ја, 2012; 
Срод не ду ше, 2015.

ЈО ВО РА ДОШ, ро ђен 1949. у Гај до бри. Пи ше про зу, по е зи ју, есе је 
и књи жев ну и фи ло зоф ску кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ми тин зи у Вој во-
ди ни 1988 (ко а у то ри С. Кер чов, А. Ра јић), 1989; Црв у ра ни, 1995; На пу-
те ви ма ума – фи ло соф ске и фи ло соф ско-прав не ре флек си је, 1998; Ка ра те 
– еле мен ти спорт ске бор бе, 1999; По че ци фи ло со фи је пра ва код Ср ба, 
2000; Чи та ње и кон тем пла ци ја, 2002; Фи ло зо фи ја са ети ком, 2002; Пла-
ка лац, пе сме, 2003; Фи ло зо фи ја ре ли ги је, 2004; Фи ло зо фи ја спор та, 2005; 
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Exil, 2004. Го ди не 2009. су му иза шла Иза бра на дје ла, 1–4 (По е зи ја; Тво је 
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зи је). Са ста вио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја. 

ВЕ СНА ТРИ ЈИЋ, ро ђе на 1975. у Кра ље ву. Пи ше сту ди је, есе је и књи
жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




