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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ВЕ СНА АДИЋ 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.

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.

ЈО ВИ ЦА АЋИН, ро ђен 1946. у Зре ња ни ну. Пи ше пе сме, крат ке 
при че и есе је, пре во ди с не мач ког, фран цу ског и ен гле ског. Об ја вље не 
књи ге: Уна крст ди вљи на пам ће ња, 1970; Иза зов хер ме не у ти ке, 1975; 
Па у ко ва по ли ти ка, 1978; Шљу нак и ма хо ви на, 1986; По е ти ка ра строј
ства, 1987; Ду ге сен ке крат ких сен ки, 1991; По е ти ка кри во тво ре ња, 
1991; Уни шти ти по сле мо је смр ти, 1993; Га та ња по пе пе лу – о из гнан
стви ма и ло го ри ма, 1993; Апо ка лип са Сад – на цр ти о Бо жан стве ном 
мар ки зу, 1995; Леп ти ров са нов ник, 1996; Не зе маљ ске по ја ве, 1999; Љу ба 
По по вић – оди се ја јед не сен ке, 2000; Леб де ћи објек ти, 2002; Ко хо ће да 
во ли, мо ра да умре, 2002; Ма ли ерот ски реч ник срп ског је зи ка, 2003; 
Се ни шта и дру ги рас ка зи (на ма ке дон ском), 2005; Днев ник из гна не ду ше, 
2005; Го ли де мо ни / На ге же не (ко а у торилу стра тор М. Ми ле тић), 2006; 
Про чи та но у тво јим очи ма, 2006; Шет ња по кро ву – са бра ни цр те жи 
Фран ца Каф ке, 2007; Го ли при по ве дач – о ко је че му из гу бље ном и на ђе ном, 
2008, 2011; Ушће оке а на и дру ге при че, 2011; По е ти ка кри во тво ре ња – у 
тра га њу за об ма на ма, 2013; Је ван ђе ље по ма гар цу и дру ге при че о сит
ним све тим тре ну ци ма, 2013.
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МА ТИ ЈА БЕЋ КО ВИЋ, ро ђен 1939. у Сен ти. Пи ше по е зи ју, про зу 
и есе је, ака де мик. Књи ге пе са ма: Ве ра Па вла дољ ска, 1962; Ме так лу та
ли ца, 1963; Та ко је го во рио Ма ти ја, 1965; Че – тра ге ди ја ко ја тра је (ко
ау тор Д. Ра до вић), 1970; Ре че ми је дан чо ек, 1970; Ме ђа Ву ка Ма ни то га, 
1976; Ле ле и ку ку, 1978; Два све та, 1980; По е ме, 1983; Бо го ја вље ње (из бор), 
1985; Ка жа, 1988; Чи ји си ти, ма ли?, 1989; Иза бра не пе сме и по е ме, 1989, 
1990; Три де сет и јед на пе сма, 1990; Над ко кот, 1990; Са бра не пе сме I–VI, 
1990; Ово и оно (из бор), 1995; Пот пис, 1995; Ће ра ће мо се још, 1996; Хле ба 
и је зи ка, 1997; Му шка ту жба ли ца (из бор), 1999; Од до, 1999; Очин ство 
(из бор), 2000; Нај леп ше пе сме Ма ти је Бећ ко ви ћа (из бор), 2001; Ни си ти 
ви ше ма ли, 2001; Цр но гор ске по е ме, 2002; Ку ка ви ца, 2002; Тре ћа ру ка, 
2002; Са бра не пе сме I–IХ, 2003; Ка же Ву ка Ма ни то га (из бор), 2004; 
Та ко је го во рио Ма ти ја I–I II (из бор), 2004; Се ди мо нас дво је у су то ну 
пла вом (из бор), 2005; Ка жем ти ти хо: ни шта нам не тре ба, 2006; Кад 
бу дем мла ђи, 2007; Пут ко јег не ма, 2009; Бо го ја вље ње, 2009; Кад бу дем 
још мла ђи, 2012; Ко сти ћи, 2012; Ста ни ца за от куп вуч јих ко жа, 2012; 
Огле да ло, 2015; Три по е ме, 2015; Пра ху оца по е зи је, 2016. Књи ге есе ја, 
за пи са, бе се да и раз го во ра: О ме ђу вре ме ну, 1979; Слу жба све том Са ви, 
1988; Си ма Ми лу ти но вић / Пе тар II Пе тро вић Ње гош, 1988; Ко со во нај
ску пља срп ска реч, 1989; Ова ко го во ри Ма ти ја, 1990; Мој прет по ста вље
ни је Ге те, 1990; По е ти ка Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 1995; Пред ска за
ња Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 1996; Ма ти ја – ста ри и но ви раз го во ри, 
1998; О ме ђу вре ме ну и још по не че му, 1998; По слу ша ња, 2000; Не бош, 
2001; Са слу ша ња (1968–2001), 2001; Ма ти ја Бећ ко вић, пе сник (збор ник), 
2002; По е зи ја Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 2002; Чо век без гра ни ца, 
2006; Ми сли, 2006; Бе се де, 2006; Иза бра на де ла I–VII, 2006; Слу жба Пу
сти ња ку це тињ ском, 2013; Са бра на де ла I–ХII, 2013.

БРАН КО БЕ ШЛИН, ро ђен 1960. у Ки кин ди. Исто ри чар, ба ви се 
европ ском исто ри јом од XVI до XVI II ве ка, Нем ци ма у Ју го и сточ ној 
Евро пи и европ ским ути ца ји ма на срп ску дру штве ну ми сао, пр вен стве
но исто ри о гра фи ју. Од апри ла 2012. го ди не је пот пред сед ник Ма ти це 
срп ске. Об ја вље не књи ге: Ве сник тра ге ди је – не мач ка штам па у Вој во
ди ни 1933–1941. го ди не, 2001; Исто ри ја бан кар ства у Вој во ди ни (гру па 
ау то ра), 2001; Исто ри ја за 8. раз ред основ не шко ле (уџ бе ник, гру па 
ау то ра), 2001; Европ ски ути ца ји на срп ски ли бе ра ли зам у ХIХ ве ку, 2005; 
На се ља ва ње Не ма ца у Вој во ди ни, 2006; Ев ге ни је Са вој ски и ње го во до ба, 
2014. Глав ни је уред ник Срп ског би о граф ског реч ни ка.

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.
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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. 

ЂОР ЂЕ ЂУ РИЋ, ро ђен 1971. у Јар ку код Срем ске Ми тро ви це. Исто
ри чар, ба ви се оп штом и на ци о нал ном исто ри јом ХIХ ве ка, исто ри јом 
Ру си је и исто ри јом срп ске на у ке. Пи ше мо но гра фи је, сту ди је и уџ бе ни ке. 
Од апри ла 2012. је ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп ске. Об ја вље не књи
ге: Срп ски ин те лек ту а лац у по ли ти ци – по ли тич ка би о гра фи ја Јо ва на 
Жу јо ви ћа, 2004; Вла де Ср би је 1805–2005 (гру па ау то ра), 2005; Вук Ма рин
ко вић – би о гра фи ја и на уч ни рад уте ме љи ва ча фи зи ке као мо дер не на
у ке у Ср би ји, 2007; Срем ска Ми тро ви ца – град вред ни ји од цар ске кће ри 
(гру па ау то ра), 2008; Исто ри ја 8 – за осми раз ред основ не шко ле (ко а у тор 
М. Па вло вић), 2010; Исто ри ја за тре ћи раз ред гим на зи је при род нома
те ма тич ког сме ра и че твр ти раз ред гим на зи је оп штег и дру штве но
је зич ког сме ра (ко а у тор М. Па вло вић), 2011; Ср би ја у Пр вом свет ском 
ра ту – илу стро ва на хро но ло ги ја, 2014.

ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ, ро ђен 1960. у По же ги. Пи ше 
по е зи ју, про зу, есе је, књи жев ну и ли ков ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Еу ха
ри сти ја, 1990; Ениг ме но ћи, 1991; Пен та грам ср ца, 1992; Ку ћа Ба хо ве 
му зи ке, 1993; Жи ви пер га мент, 1994; Евро па под сне гом, 1995; Ду бо ка 
ти ши на, 1996; Пан то кр(е)атор, 1997; Гла ва хар фе (ко а у тор Д. Вук са но
вић), 1998; Ал ко хо ли с ју га, 1999; У ру жи ном огле да лу, 2001; Кон церт за 
ни ког, 2001; Нај леп ше пе сме Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, 2002; Хо мер 
пред гра ђа, 2003; Гне здо над по но ром, 2005; Ме мо а ри пе ска, 2008; Ва тра 
ис под сне га, 2010; Мо ја тач на при ви ђе ња, 2010; Кад не ви не ду ше од ла зе, 
2011; Ви но с вул ка на, 2012; Си ме три ја вр тло га, 2014; Го во ри ти с во до
па ди ма, 2016. Ро ма ни: Ал ма нах пе шча них ди на, 1996; Ико но стас на кра
ју све та, 1998; Отац ле де них бр да, 2009; Та ла си бе о град ског мо ра, 2013. 
Књи га есе ја: Ср це оке а на, 1999.

КСЕ НИ ЈА КА ТА НИЋ, ро ђе на 1946. у Бе о гра ду. Ба ви се књи жев
но шћу и но ви нар ством, пи ше огле де, есе је и кри ти ку. Об ја вље не књи ге: 
Рас кош не из ве сног – оглед о по е зи ји Ђо ке Сто ји чи ћа, 1997; Над књи гом 
за ви чај ном – књи жев не кри ти ке, 2004; По гле ди из ду ше – им пре си је о сли
ка ри ма, ва ја ри ма, гра фи ча ри ма и ке ра ми ча ри ма; књи ге о умет но сти, 
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2004; За пи си, 2010; При ка зи 1 – по е зи ја, 2011; При ка зи 2 – про за, 2012; 
По гле ди из ду ше II – им пре си је о сли ка ри ма, ва ја ри ма, гра фи ча ри ма, 
ке ра ми ча ри ма, књи ге о умет но сти, ин тер вју, 2014; Бе ле зи – књи жев не 
кри ти ке, 1–2, 2015; У сја ју му дре су шти не – оглед о де лу Ђо ке Сто ји чи ћа, 
2015.

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; Ко 
да нам вра ти ли ца ус пут из гу бље на (из бор и но ве пе сме), 2015; Гла со ви 
не ба под зе мљом, 2016. 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; Днев ник 
пе са ма – при ка зи и есе ји срп ске пе снич ке про дук ци је 2013–2015, 2016.

ОЛИ ВЕР МИ ЛИ ЈИЋ, ро ђен 1973. у Ни шу. Пи ше по е зи ју, крат ке 
при че и есе је. Књи ге пе са ма: За блуд(н)е, 1994; Пуп ча ник: ди ги тал ни 
спа зам, 2012; Ви рус. Је згро. Ико на, 2013.

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 кри ти ку, пре во ди с ен гле ског, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци.

МИ ЛУ НИ КА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1950. у Се чој Ре ци код Ко сје
ри ћа. Ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (гру па за 
ју го сло вен ску књи жев ност и срп ско хр ват ски је зик). Пи ше по е зи ју, про зу 
и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Би о гра фи ја ду ше, 1996; Ста ро хри
шћан ки на љу бав, 1997; До дир тај не, 1999; Не са вла да но, 2004; Пољ ско 
цве ће у бе лом бо ка лу, дра ма о жи во ту и сли кар ству Ли зе Ма рић Кри жа
нић, 2004; От пис, 2007; Ли сто пад не и дру ге, 2010; За пи си на ве тру, 
при че, 2012; Ус пут ни це, сен тен це и ха и ку, 2015; Зим ско пи смо, 2015.

БИ ЉА НА МИ ЧИЋ, ро ђе на 1978. у Па ра ћи ну. Ди пло ми ра ла је и 
ма ги стри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу. Пи ше сту ди је, есе је 
и књи жев ну кри ти ку, жи ви и ра ди у Ле сков цу. Об ја вље не књи ге: Под 
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је зи ком, над го во ром – огле ди о На ста си је ви ћу и Џу ни ћу, 2010; Пе сник 
око ва них ви зи ја – по е зи ја и по е ти ка Ми ла на Де дин ца, 2014.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме и књи жев ну кри ти ку. Од 2005. до 2012. го ди не био је глав
ни и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а од апри ла 2012. је пред сед ник 
Ма ти це срп ске. Књи ге пе са ма: Тру ла ја бу ка, 1981; Ра кљар. Же лу дац, 
1983; Зе мљо пис, 1986; Абра ка да бра, 1990; То пло, хлад но, 1990; Хоп, 1993; 
Ве зни ци, 1995; При ло зи, 2002; По тај ник, 2007; Све тил ник, 2010; Ка ме на 
чте ни ја, 2013; Чте ни ја (из бор), 2015; Ма тич ни млеч, 2016. Ро ман: Ан ђе ли 
уми ру, 1998. Дра ме: Фре ди уми ре, 1987; Куцкуц, 1989; Ис тра га је у то ку, 
зар не?, 2000; Ви диш ли сви це на не бу?, 2006. Сту ди је: Ле ги ти ма ци ја за 
бес кућ ни ке. Срп ска нео а ван гард на по е зи ја – по е тич ки иден ти тет и раз
ли ке, 1996; Лир ска ау ра Јо ва на Ду чи ћа, 2009. Пред сед ник је Уре ђи вач ког 
од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, том 1, књ. 1–2, 2010–2011, том 2, 2013.

КА ТА РИ НА ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1994. у Бе о гра ду. Сту дент ки ња 
је че твр те го ди не основ них сту ди ја 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 и об ја вљу је у пе ри о
ди ци по е зи ју и књи жев ну кри ти ку. Пре во ди с ен гле ског је зи ка, а ба ви 
се и сли кар ством и умет нич ком фо то гра фи јом.

СА ША РА ДОЈ ЧИЋ, ро ђен 1963. у Сом бо ру. Пи ше по е зи ју, књи жев
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