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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ИВАН АЛ БРЕХТ, ро ђен 1970. у Бе о гра ду. Ма ги стри рао на Фа кул
те ту при ме ње них умет но сти у Бе о гра ду из обла сти ке ра мич ка скулп ту
ра, а та ко ђе за вр шио ма стер сту ди је у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. 
Ба ви се ви зу ел ном умет но шћу, жи ви, ра ди и ак тив но из ла же на ре ла ци ји 
Бе о град –Ма ја ми, ау тор ске ра до ве, члан ке и при ка зе об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ОЉА ВА СИ ЛЕ ВА, ро ђе на 1989. у Бе о гра ду. Основ не и ма стер сту
ди је за вр ши ла на сме ру Срп ска књи жев ност и је зик са оп штом књи жев
но шћу на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Тре нут но на истом фа кул
те ту по ха ђа док тор ске ака дем ске сту ди је на мо ду лу Срп ска књи жев ност. 
Обла сти ин те ре со ва ња су јој са вре ме на по е зи ја и про за. Пи ше на уч не 
сту ди је, есе је и кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ВЕ СНА ГА ЈИЋ, ро ђе на 1982. у Бе о гра ду, од ра сла у Сме де ре ву, 
жи ви у Но вом Са ду. Исто ри чар ка је умет но сти, шко ло ва ла се у Бе о гра ду 
и Сток хол му. Пи ше на уч не ра до ве, есе је и кри ти ке из обла сти исто ри је 
умет но сти, му зе о ло ги је и сту ди ја кул ту ре, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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. 

СО ФИ ЈА ЖИВ КО ВИЋ, ро ђе на 1985. у Кра гу јев цу. Ди пло ми ра ла 
на гру пи за срп ски је зик и књи жев ност са оп штом лин гви сти ком на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, про зу и есе је. Књи
ге пе са ма: Со бе (је зич ке ве жбе), под псе у до ни мом Да ни ца До бров ски, 
2005; Ка фа у пет (апо криф на ге о гра фи ја), 2016.
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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.

АЛЕК САН ДАР ЈО ВА НО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ра та ри ма код Сме де
рев ске Па лан ке. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не 
књи ге: Ка ко пре да ва ти књи жев ност – те о риј ске осно ве на ста ве, 1984; 
Обла ци у ду ши – пе сни штво Ду ша на Ва си ље ва, 1986; Пе сни ци и пре ци, 
1993; По е зи ја срп ског нео сим бо ли зма, 1994; По ре кло пе сме – де вет раз
го во ра о по е зи ји, 1995; Ства ра о ци и ство ри тељ (три мо ли тве на пе ва ња), 
2003; Чи тан ка (за дру ги раз ред гим на зи је и сред њих шко ла), 2005. При
ре дио ви ше књи га и збор ни ка.

ПА ТРИК КО ВАЛ СКИ (пра во име Бо јан Је лић), ро ђен 1979. у До
бо ју, БиХ. Пи ше про зу и по е зи ју, жи ви на ре ла ци ји Но ви Сад – Ве ли ко 
Гра ди ште, пре да је срп ски је зик и књи жев ност у сред њој шко ли у Ве ли
ком Гра ди шту. Књи га крат ких при ча: Su gar free, 2005. Књи ге пе са ма: 
Жуч ми кро ко зма, 2010; Злат на гро зни ца, 2016.

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; Ефе кат леп ти ра, 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 пау
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; Све
тлост за дру ге очи, 2016.

ДА МИР МА ЛЕ ШЕВ, ро ђен 1968. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, есе
је и пре во ди с ен гле ског. Књи га пе са ма: Раст, 1998.
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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.

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.

МАР КО ПА О ВИ ЦА, ро ђен 1950. на Ци бри ја ну код Тре би ња, БиХ. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку и огле де о са вре ме ној срп ској књи жев но сти. 
Об ја вље не књи ге: Ра спо ни про зне ре чи – о про зним књи га ма са вре ме них 
срп ских пи са ца, 2005; Аре те јев лук, 2009; Ор феј на сто лу – огле ди о 
са вре ме ним срп ским пе сни ци ма, 2011.

ПА ВЕЛ РУ ДЈА КОВ (Па вло Ми ко лайович Рудяков), ро ђен 1956. у 
Оде си, бив ши СССР, да нас Укра ји на. Сла ви ста, пи ше сту ди је. Ба ви се 
исто ри јом срп ске књи жев но сти, срп скору скоукра јин ским кул тур ним 
ве за ма и исто ри јом. Об ја вио је ви ше књи га од ко јих су две на срп ском 
је зи ку: Се о ба Ср ба у Ру си ју у 18. ве ку, 1995. и Исто ри ја као ро ман. Ан дрић, 
Се ли мо вић, Цр њан ски, Па вић, 2001.

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 уто р 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.

НЕ НАД СТА НО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1982. у Срем ској Ми тро ви ци. Ба ви 
се срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка, пи ше огле де и књи жев ну кри ти ку, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци.

МИ ЛО САВ ТЕ ШИЋ, ро ђен 1947. у Ље штан ском код Ба ји не Ба ште. 
Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и струч не ра до ве о је зи ку, ака де мик. Књи ге 
пе са ма: Ку пи но во, 1986; Кључ од ку ће, 1991; Бла го бо жи је (иза бра не и 
но ве пе сме), 1993; Пре лест се ве ра, 1995; Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, 
Ду на вом, 1996; Круг ра чан ски, Ду на вом (по себ но из да ње), 1998; Иза бра не 
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пе сме, 1998; Сед ми ца, 1999; Буб ња ли ца у пче ли ња ку, 2001; У кр сту зе мље 
(из бор), 2001; Нај леп ше пе сме Ми ло са ва Те ши ћа (из бор), 2002; У те сном 
скло пу (иза бра не и но ве пе сме), 2005; Дар и коб, 2006; Млин ско ко ло, 
2010; Ве тр о во по ље, 2013. Књи га лир скопри по вед не про зе: Са ста ни
шта бре зо вих де до ва, 2002. Есе ји: Есе ји и слич не рад ње, 2004; Пе ва ње 
и ме ра, 2016. Сту ди је: Го вор Ље штан ског, 1977; Реч ник Ње го ше ва је зи ка, 
1983. Збо р ни ци ра до ва: Ми ло сав Те шић, пе сник, 1998; По е зи ја Ми ло са ва 
Те ши ћа, 2005; Звук, ме тар и сми сао у по е зи ји Ми ло са ва Те ши ћа, 2016. 
При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

МИ РО СЛАВ ТО ДО РО ВИЋ, ро ђен 1946. у Тре шњев ци код Ари ља. 
Пи ше по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Спис ве дри не, 
1978; Ис пис та ме, 1990; Ле те ће ба ра ке, те рен ци и њи ’о ве ду ше, 1990; 
Суд њи час, 1990; Те рен ска све ска, 1993; Ис пис та ме 2, 1994; Сва ну ћа, 
1994; Цр но у бо ји, 1994; По то ња вер зи ја, 1997; Све ти му че ни ци, 1998; 
Там но и ду бо ко, 2002; Зе маљ ско и не бе ско, 2004; По сле све га, 2005; Спрам 
ра су тих зве зда, 2006; Пе сме пу то ва ња, 2009; Ве тар по над го ра, 2011; 
Ста ни ште по е зи је / The Ha bi tat of Po e try, 2011; Све ти ња, 2013; Шум и 
ла хор, 2013; (елек трон ска из да ња пе са ма – Бож ја ви зу ра, 2012; Ле пет 
кри ла, 2014, Хлад но сја је зве зде и суд би не, 2014. и Ли сто ви на ве тру, 2014); 
Грч ка све ска, 2015. Књи га при ча: Ма ли на и дру ги ја ди – шти во по све
ће но књи зи, ре чи ма и ма ли на ма, 2016. Књи ге кри ти ка: У сен ци Да мо кло
вог ма ча, 1, 2009; Ши ре ње све тло сти, 2013.

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 
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; Вје р 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. 

ДРА ГАН ХА МО ВИЋ, ро ђен 1970. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју, есе је 
и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Мра ко ви, ру ге, 1992; На ме ште ник, 
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1994; Ма тич на књи га, 2007; Ал бум ра них сти хо ва, 2007; Же же но и не
жно, 2012; Змај у ја је ту – на ив не пе сме, 2013; Ти ска – пе сме и по не ки 
за пис, 2015; Ме ко је згро – пе сме с пра те ћом при чом, 2016. Књи ге есе ја 
и кри ти ка: Сан Дра га на Или ћа, 1990; Ства ри ов да шње, 1998; Пе снич ке 
ства ри, 1999; По след ње и пр во, 2003; С обе стра не, 2006; Ле то и ци та ти 
– по е зи ја и по е ти ка Јо ва на Хри сти ћа, 2008; Пе сма од по чет ка, 2009; 
Ра ич ко вић – пе снич ки раз вој и по е тич ко окру же ње, 2011; Ма тич ни про
стор, 2012; Пут ка ус прав ној зе мљи – мо дер на срп ска по е зи ја и ње на 
кул тур на са мо свест, 2016; Мо мо тра жи Ка по ра – про блем иден ти те та 
у Ка по ро вој про зи, 2016. При ре дио ви ше књи га.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




