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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ДА НИ ЈЕЛ АЛАР КОН (DA NIEL ALARCÓN), пе ру ан скоаме рич ки 
пи сац ро ђен 1977. у Ли ми, али од тре ће го ди не жи ви у САД. Об ја вљи вао 
је крат ке при че и кри ти ку у ча со пи си ма The New Yor ker, Har per’s, Gran ta, 
Vir gi nia Qu ar terly Re vi ew и дру гим. Об ја вио је књи ге на ен гле ском је зи ку: 
Рат под све ћа ма: при че (War by Can dle light: Sto ri es), 2005; Ра дио из гу бље
ни град (Lost City Ra dio), 2007, пре ве де но на срп ски 2011; Но ћу хо да мо 
у круг (At Night We Walk in Cir cles), 2013, као и де ло на шпан ском је зи ку 
Краљ је увек из над на ро да (El Rey si em pre está por en ci ma del pu e blo), 2009. 
(Т. Сла до је)

СО ЊА АТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, ро ђе на 1962. у Ле ба ну. Пи ше про зу. Књи
га при ча: Кри ла та ту га, 2005. Ро ма ни: Они су оста ли, 1995; Цр ве ни 
круг, 1997; Бек ство из аква ри ју ма, 2003; На ран џе за Бо жа ну, 2004; Ко је 
убио Ал фи ја, 2009; Ва зду шни љу ди, 2013; Ве ли ка лаж, 2016.

ЂОР ЂЕ БУ БА ЛО, ро ђен 1969. у Бе о гра ду.  Ди пло ми рао, ма ги стри
рао и док то ри рао Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Исто ри чар, ба ви 
се срп ском сред њо ве ков ном исто ри јом, а по себ но ис тра жу је до ку мен
тар ну пи сме ност, но та ри јат у сред њо ве ков ној Ср би ји, сред њо ве ков но 
срп ско пра во, из да ва ње ста рих срп ских по ве ља, суд би ну сред њо ве ков
них по ја ва и уста но ва у но вом ве ку, исто ри ју Зе те, Бо ке Ко тор ске и др. 
Об ја вље не књи ге: Срп ски но ми ци, 2004; Пи са на реч у срп ском сред њем 
ве ку. Зна чај и упо тре ба пи са них до ку мен та у сред њо ве ков ном срп ском 
дру штву, 2009; Исто ри ја за 6. раз ред основ не шко ле (ко а у тор ка Б. Бе ча
но вић), 2010; Ју рис дик ци ја Ка то лич ке цр кве у Сре му (ко а у тор ке К. Ми тро
вић, Р. Ра дић), 2010; Вла да ри Ср би је (ко а у тор П. Кре стић), 2013; Prag ma tic 
Li te racy in Me di e val Ser bia, 2014; Срп ска зе мља и по мор ска у до ба вла да
ви не Не ма њи ћа, књ. 1, 2016. При ре дио: Ду ша нов за ко ник, 2010. 

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.
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АНИ ЦА ГА РИЋ, ро ђе на 1974. у Срп ској Цр њи. По за ни ма њу је ди
пло ми ра ни ко му ни ко лог, ра ди као управ ник На род не би бли о те ке „Ђу ра 
Јак шић” у Срп ској Цр њи. Пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Ки ша и ко ра ци, 
1998; Као да сам умо ран као да сам стар, 2002; Ка да се око бо ји вра не, 2016.

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.

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 па у 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.

РАСТ КО ЛОН ЧАР, ро ђен 1993. у Кни ну, Хр ват ска. Тре нут но по ха ђа 
ма стер сту ди је на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, ба ви се књи жев ном исто
ри јом. Књи га пе са ма: Нер ви од вол фра ма, 2017.

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 
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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.

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.

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 га рд 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.

АЛЕК СА НИ КО ЛИЋ, ро ђен 1994. у Сме де ре ву. Сту дент је основ
них сту ди ја Ком па ра тив не књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. Пи ше крат ку про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је 
у пе ри о ди ци.

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.

ДЕ ЈАН ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1977. у Оси је ку, Хр ват ска. Ди пло ми рао 
фи ло зо фи ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Дво го ди шње пост



913

ди плом ске сту ди је из по ли тич ких на у ка за вр шио на Уни вер зи те ту у 
Бо ло њи. На тре ћем про гра му ра дио Бе о гра да му је еми то ва но око две 
сто ти не осам де сет еми си ја, углав ном из обла сти фил ма. Ау тор ви ше 
сто ти на есе ја, ау тор ских и струч них тек сто ва, при ка за књи га, ин тер вјуа, 
пре во да и филм ских кри ти ка. Об ја вље не књи ге: Аспек ти гло ба ли за ци је, 
2009; Да ле ко је Ха дер сфилд, 2011.

ТИ ЈА НА СЛА ДО ЈЕ, ро ђе на 1989. у Са ра је ву, БиХ. Ан гли ста, ди пло
ми ра ла је и ма сте ри ра ла на Од се ку за ен гле ски је зик и књи жев ност Фи
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Ба ви се пре во ђе њем, пре во де об ја
вљу је у пе ри о ди ци. Жи ви у Но вом Са ду.

ДРА ГА НА В. ТО ДО РЕ СКОВ, ро ђе на 1975. у Но вом Са ду. Пи ше кри
тич ке и књи жев но и сто риј ске тек сто ве. Ба ви се ис тра жи ва њем срп ске књи
жев но сти ХIХ и ХХ ве ка. Об ја вље не књи ге: Сте ри ји не па ро ди је – ис ку
ше ња (пост)мо дер ног чи та ња, 2009; Дан, кон текст, бр зи на ве тра, 2010; 
Пи са ти да ље – иза бра не кри ти ке, 2012; Те ло пе сме – есе ји и кри ти ке о 
срп ском пе сни штву, 2013; Тра гом ко че ња – при сва ја ње, пре о де ва ње и 
ра сло ја ва ње ствар но сти у по е ти ци Ју ди те Шал го, 2014; Збо гом, при чи
на исти но! Огле ди о стра те ги ја ма срп ских при по ве да ча, 2015; Ју на ци 
на ших ва ро ши – огле ди и кри ти ке о са вре ме ним срп ским при по ве да чи ма 
и њи хо вим ли ко ви ма, 2017. При ре ди ла: Та ња Кра гу је вић, Ру жа, оди ста, 
иза бра не пе сме, 2010; Не над Ми тров, По зно би ље, са бра не пе сме, 2013.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




