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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

МАР КО АВРА МО ВИЋ, ро ђен 1984. у Бе о гра ду. Тре нут но је на док
тор ским сту ди ја ма из срп ске књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту 
у Бе о гра ду. Ба ви се срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка, пи ше есе је и при
ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ЖЕЉ КА АВРИЋ, ро ђе на 1964. у Ба ња лу ци, БиХ. Ди пло ми ра ла на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, смер срп ска књи жев ност и је зик. 
Пи ше по е зи ју и књи жев ну кри ти ку, жи ви и ра ди у Срем ској Ми тро ви
ци. Књи ге пе са ма: Пор трет, 2001; Зве здар ни ца, 2004; Мар ги на ли је, 2013; 
Вре ме ник, 2014; Је сам, 2016.

РА ДО ВАН БЕ ЛИ МАР КО ВИЋ, ро ђен 1947. у Ће ли ја ма код Ла за рев
ца. Пи ше при че и ро ма не. Об ја вље не књи ге: Па ли ку ћа и Те ре за ми ло сти 
пу на, 1976; Цр ни ко лач, 1983; Швап ска ко са, 1989; Го ди не рас пле та, 1992; 
Жив ча на ја пи ја, 1994; Ста ре при че, 1996; Се тем бри ни у Ко лу ба ри, 1996; 
Лај ко вач ка пру га, 1997; Ма ле при че, 1999; Ли му на ци ја у Ће ли ја ма, 2000; 
По след ња ру жа Ко лу ба ре, 2001; Кнез Ми шкин у Бе лом Ва ље ву, 2002; Де вет 
бе лих обла ка, 2003; Ор ке стар на пе да ле, 2004; Ка ва ле ри ста рог пре ме ра, 
2006, 2011; Аша – под жи во том, 2007; Ћо ра ва стра на, 2007; Ко лу бар ска 
три ло ги ја, 2008; Го спо ђа Ол га – ду ше и при кљу че ни ја, 2010; При че, 2010; 
О све му ће при ча ти Га ври ло, 2011; Би бли о те ка у бе лом Ва ље ву, 2012; 
Con so ling the Boy – se lec ted sto ri es, 2015; Пут ни ко ва ци гла на – за луд но 
пле ти во, 2015. Го ди не 2013. су му об ја вље на Са бра на де ла у 13 књи га.

АЛЕН БЕ ШИЋ, ро ђен 1975. у Би ха ћу, БиХ. Пи ше по е зи ју, књи жев ну 
кри ти ку и есе је, пре во ди с ен гле ског (Џин Рис, Џа меј ка Кин кејд, Ени Пру, 
Џојс Ке рол Оутс, Бо жи дар Је зер ник, Џон Фа улс, Ке трин Беј кер, Џон 
Рал стон Сол, Брус Че твин, То ни Хо ланд, Де рек Вол кот, Те џу Кол итд.). 
Књи ге пе са ма: У фи ли гра ну рез, 1998; На чин ди ма, 2004; Го ло ср це, 2012; 
Хро ни ка сит ни ца (из бор), 2014. Књи ге есе ја и кри ти ка: Ла ви рин ти чи
та ња, 2006; Не по но вљи ви обра зац, 2012.

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 
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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. 

ЂОР ЂЕ ДЕ СПИЋ, ро ђен 1968. у Ужи цу. Пи ше сту ди је, огле де, есе
је и књи жев ну кри ти ку. Од 2017. го ди не је глав ни и од го вор ни уред ник 
Ле то пи са. 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.

АЛЕК САН ДРА ЂУ РИ ЧИЋ, ро ђе на 1963. у Бе о гра ду. За вр ши ла је 
1984. пр ви сте пен Ака де ми је за му зи ку и при ме ње ну умет ност „Мо цар
те ум” у Салц бур гу, а 1988. је ди пло ми ра ла на Фа кул те ту драм ских умет
но сти у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, сту ди је и по зо ри шну и му
зич ку кри ти ку. Об ја вље не сту ди је: Исто ри ја игре, 1998; Ин декс опер ских 
и ба лет ских ли бре та, 1999, 2006; Срп ско по зо ри ште у ак ту ел ним усло
ви ма дру штве не тран зи ци је, 2010; Гра ци је пе ра и дру ги есе ји, 2013.

ИВАН ИСА И ЛО ВИЋ, ро ђен 1989. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао 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 
ком па ра ти сти ком. За вр ша ва ма стер сту ди је „Кул ту ра гло бал них ме ди ја: 
Сту ди је Бал ка на” на Фа кул те ту за ме ди је и ко му ни ка ци је Уни вер зи те
та Син ги ду нум. Пи ше књи жев ну кри ти ку, пре во ди са шпан ског је зи ка, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ЈО ВАН (ПУ РИЋ), ро ђен 1965. у Ми ја чи ма код Ва ље ва. На кр ште њу 
до био име Мла ден. Сту ди рао је те о ло ги ју у Бе о гра ду и Пе тро гра ду, где 
је 1996. од бра нио на уч ни рад из обла сти ви зан то ло ги је. У чин је ро мо
на ха ру ко по ло жен је 1995, а у чин про то син ђе ла 1999. го ди не. У трон 
Остро шких игу ма на уве ден је 2001. го ди не, и по ста вљен за на сто ја те ља 
ма на сти ра Острог. За ви кар ног епи ско па ди о клиј ског иза бран је 2004. го
ди не, а 2009. је од бра нио док тор ску ди сер та ци ју „Фи ло со фи ја вас пи та ња 
у де лу Све тог Јо ва на Зла то у стог” на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ис точ ном 
Са ра је ву. Од 2010. је ван ред ни про фе сор на Ви со кој шко ли – Ака де ми ји 
Срп ске Пра во слав не Цр кве за умет но сти и кон сер ва ци ју. Об ја вио ви ше 
сту ди ја, уџ бе ни ка, чла на ка и при ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја. Об ја
вље не књи ге: Ле стви ца тај но вод стве ног пу то ва ња, 2004; Остро шки 
ис точ ник, 2004; Глас па сти ра из Остро га, 2006; Глас у пу сти њи, 2006; 
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Све та слу жба – иза бра не бе се де, 1–3 (Глас у пу сти њи, Из вор у пу сти
њи, Пу сти њак), 2007; Ру ко ве ти из бо го сло вља, 2007; Сло ве сна слу жба 
остро шка, 2009; Бо го слов ске осно ве пе да го ги је св. Јо ва на Зла то у стог, 
2009; Фи ло со фи ја вас пи та ња у де лу Св. Јо ва на Зла то у стог, 2009; Бо
го слу же ње и вас пи та ње по св. Јо ва ну Зла то у стом, 2009; Фи ло со фи ја 
вас пи та ња Св. Јо ва на Зла то у стог – увод у бо го сло вље Св. Јо ва на Зла
то у стог, 2010; Људ ско ли це Бо га, 2010; Ико на и ду хов ност, 2011; Ико на 
и хим на Бо го ро ди ци, 2012; Еко ло шке те ме, 2013; Пра знич не ико не, 2013; 
Бог се ја ви у те лу, 2014; Сим вол – кључ тај не, 2015. 

ЕН КАР СОН (AN NE CAR SON), ро ђе на 1950. у То рон ту, ка над ска 
пе сни ки ња, есе ји ста и пре во ди лац. Ду го је жи ве ла у Мон тре а лу, где је 
пре да ва ла на Уни вер зи те ту Мек гил, а ка сни је је пре да ва ла кла сич ну и 
ком па ра тив ну књи жев ност на Уни вер зи те ту у Ми чи ге ну и Уни вер зи
те ту у Њу јор ку. Об ја ви ла је де вет на ест књи га у ко ји ма се ме ша ју еле мен
ти по е зи је, есе ји сти ке, про зе, кри ти ке, пре во да, драм ских ди ја ло га, фик
ци је и пу бли ци сти ке, а из ме ђу оста лих: Eros the Bit ters we et, 1986; Glass, 
Irony, and God, 1992; Short Talks, 1992; Pla in wa ter, 1995; Au to bi o graphy of 
Red: A No vel in Ver se, 1998; Eco nomy of the Un lost: Re a ding Si mo ni des of Ce os 
with Paul Ce lan, 1999; Men in the Off Ho urs, 2001; The Be a uty of the Hus band, 
2002 (пре вод на срп ски Ле по та му жа, 2015); If Not, Win ter: Frag ments 
of Sap pho, 2002; Won der wa ter, 2004; Dec re a tion: Po e try, Es says, Ope ra, 
2005; NOX, 2010; An ti go nick, 2012; Red Doc>, 2013; The Al ber ti ne Wor ko ut, 
2014. и Flo at, 2016. До бит ни ца је ви ше пре сти жних на гра да, а пр ва је же на 
ко јој је до де ље но јед но од нај зна чај ни јих пе снич ких при зна ња за по е зи ју 
пи са ну на ен гле ском је зи ку, На гра да „Т. С. Ели от” (2001), за књи гу Ле по
та му жа. (А. Бе шић)

АН ДРЕЈ АЛЕК САН ДРО ВИЧ КУ ЗЊЕ ЦОВ, ро ђен 1969. у Гор ком, 
да нас Ни жњи Нов го род, Ру си ја. Го ди не 1993. је за вр шио Исто риј ски 
фа кул тет Ни жње нов го род ског др жав ног уни вер зи те та Н. И. Ло ба чев ски, 
а 2009. је од бра нио док тор ску ди сер та ци ју из обла сти Исто ри је Ру си је. 
Од 1997. до 2010. го ди не ра дио је на Ка те дри за исто ри о гра фи ју и по зна
ва ње из во ра Ни жње нов го род ског др жав ног уни вер зи те та, нај пре као 
аси стент, за тим као ви ши на став ник, а он да и као до цент. Тре нут но је шеф 
Ка те дре за исто ри о гра фи ју и по зна ва ње из во ра, а од 2012. го ди не је и 
де кан Исто риј ског фа кул те та Ни жње нов го род ског др жав ног уни вер зи
те та Н. И. Ло ба чев ски. (А. Про хо ро ва)

МА РИ ЈА ЛИП КОВ СКИ, ро ђе на 1989. у Бе о гра ду. По зо ри шни ре
ди тељ, ди пло ми ра ла је 2012. го ди не, а ма стер сту ди је за вр ши ла 2015. на 
Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду. Тре нут но је сту дент умет
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нич ких док тор ских сту ди ја Сцен ског ди зај на на Фа кул те ту тех нич ких 
на у ка у Но вом Са ду.

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.

ДА ЈА НА МИ ЛО ВА НОВ, ро ђе на 1993. у Бе че ју. Тре нут но по ха ђа 
ма стер сту ди је 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. Пи ше књи жев ну књи ти ку, пре во ди с ен гле ског, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци.

БИ ЉА НА МИ ЛО ВА НО ВИЋ ЖИВАК, ро ђе на 1972. у По жа рев цу. 
Срп ску књи жев ност и је зик са оп штом књи жев но шћу за вр ши ла на Фи
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Сту ди ра ла је ар хи тек ту ру и нео хе ле ни
сти ку, ба ви ла се адап та ци јом и ре жи јом са вре ме них по зо ри шних ко ма да. 
Пи ше при по вет ке, пе сме, есе је, пу то пи се и књи жев не при ка зе, пре во ди 
са грч ког и ен гле ског је зи ка. Дра ма: Не по треб ни трач, 2012. Књи ге при
по ве да ка: Два да на без Мар те, 2007; Pri po ve du je se mi – srb ske krat ke 
zgod be (гру па ау то ра, на сло ве нач ком), 2014; Ло сос пло ви уз вод но, 2013.

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.

АН ЖЕ ЛА ПРО ХО РО ВА, ро ђе на 1970. у Дње про пе тров ску, бив ши 
СССР. Го ди не 2015. сте кла зва ње док то ра фи ло ло шких на у ка на Од се ку 
за сла ви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Тре нут но је за по
сле на као до цент за ру ски је зик на Од се ку за сла ви сти ку на истом фа кул
те ту. Ба ви се ис тра жи ва њи ма у обла сти лин гво кул ту ро ло ги је, на уч ним 
и књи жев ним пре во ђе њем.

ГО РАН РА ДО ЈИ ЧИЋ, ро ђен 1988. у Ник ши ћу, Цр на Го ра. Про у ча ва 
пе ри од ре не сан сне и ба рок не цр но гор ске књи жев но сти, али и са вре ме ну 
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ре ги о нал ну књи жев ну сце ну. Ма ги стар је на у ке о књи жев но сти, пи ше 
по е зи ју, про зу, на уч не ра до ве, есе је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе
ри о ди ци. 

ПЕ ТЕР РО КАИ (RO KAY PÉTER), ро ђен 1945. у Су бо ти ци. Исто ри
чар, ме ди е ви ста, обла сти ис тра жи ва ња су му ма ђар скоју жно сло вен ски 
од но си у сред њем ве ку, ве зе сред ње и ју го и сточ не Евро пе у окви ру зби
ва ња у Евро пи, упо ред на еко ном ска и дру штве на исто ри ја Евро пе, исто
ри ја Ви зан ти је итд. Об ја вио је ве ли ки број ра до ва о ма ђар ској исто ри ји, 
као и о срп скоугар ским од но си ма у сред њем ве ку. Об ја вље не књи ге: 
Sa la mon és Póla, 1990; Ду бров ник и Ан ко ни тан ска мар ка у сред њем ве ку, 
1995; Ka niz sa monográfiája (1526ig), 1995; Krónikatanulmányok, 1999; Исто
ри ја Ма ђа ра (ко а у то ри Зол тан Ђе ре, Ти бор Пал и Алек сан дар Ка саш), 2000.

ЗО РИ ЦА СТА НО ЈЕ ВИЋ, ро ђе на 1994. у По жа рев цу. До бит ни ца 
На гра де „Бо ри во је Ма рин ко вић” за рад „Пи сци као ту ма чи по е ти ке 
срп ског пред ро ман ти зма”, ко ју до де љу је Од сек за срп ску књи жев ност и 
је зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Га ји ин те ре со ва ње за ста
ри је пе ри о де у про у ча ва њу књи жев но сти, као и пре ма обла сти ма по пут 
те о ри је књи жев но сти, ме то до ло ги је про у ча ва ња књи жев но сти, исто ри је 
књи жев но сти и књи жев не кри ти ке. Та ко ђе, ба ви се кре а тив ним пи са њем 
про зе. 

ДУ ШАН СТОЈ КО ВИЋ, ро ђен 1948. у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, про зу, 
есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди са сло ве нач ког и фран цу ског је зи ка. 
Об ја вље не књи ге: по е зи ја – Ма ло сун це, 2004; Смрт Ко ва ње / Смрт Ко
ве ње, из бор на срп ском и ма ке дон ском, 2008. Про за: Сне во мрак, каф ки
ја де, 2006; Снов ни сло вар, 2007. Лек си ко ло ги ја: Реч ник ду бро вач ког је зи
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