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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

СЛО БО ДАН ВЛА ДУ ШИЋ, ро ђен 1973. у Су бо ти ци. Пи ше про зу, 
сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Од 2013. до 2016. го ди не је био глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са. Об ја вље не књи ге: Де гу ста ци ја стра сти, 
1998; На про ма ји, 2007; Пор трет хер ме не у ти ча ра у тран зи ци ји, 2007; 
Ко је убио мр тву дра гу? – исто ри ја мо ти ва мр тве дра ге у срп ском пе сни
штву, 2009; For ward – кри ми ко ме ди ја, ро ман, 2009; Цр њан ски, Ме га ло
по лис, 2011; Ми, из бри са ни – ви деоигра, ро ман, 2013; Ко шар ка то је Пар
ти зан – мит о Ко шар ка шком клу бу Пар ти зан, 2016.

АЛЕК САН ДАР ВРА ЊЕШ, ро ђен 1981. у Ба ња лу ци, БиХ. При мар на 
по ља ин те ре со ва ња су му ко му ни ко ло ги ја, по ли ти ко ло ги ја и по ли тич ко 
ко му ни ци ра ње, ба ви се ис тра жи ва њем ути ца ја но вих ин фор ма ци о но 
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја на дру штве но ко му ни ци ра ње, про па ганд ним 
ак тив но сти ма на ин тер не ту и дру штве ним мре жа ма, као и по сле ди ца ма 
истих на дру штве нопо ли тич ке од но се у зе мља ма ре ги о на, али и све та. 
Об ја вље не књи ге: Пар ти зан ски филм и про па ган да, 2008; Ме ђу на род но 
ко му ни ци ра ње у ин фор ма ци о ном дру штву (ко а у тор), 2015.

АЛЕК САН ДАР ГА ЈИЋ, ро ђен 1973. у Но вом Са ду. По ли тич ки је 
ана ли ти чар, ба ви се дру штве ном те о ри јом, ме ђу на род ним од но си ма, 
по ли тич ком фи ло зо фи јом, фи ло зо фи јом исто ри је и сту ди ја ма кул ту ре, 
пи ше огле де, сту ди је и при ка зе. Об ја вље не књи ге: Но ва ве ли ка игра, 
2009; Кор по ра тив на но стал ги ја, 2011;Ду хов не осно ве кри зе, 2011; Огле
да ло вла да ра – Кон стан тин Ми ха и ло вић и Ма ки ја ве ли, 2014; Хе ро ји и 
ан ти хе ро ји у по пу ла р ној кул ту ри, 2015; У вр тло гу тран зи ци је – Ср би ја 
у са вре ме ном све ту (2005–2015), 2015; Но ви фе у да ли зам – гло бал не транс
фор ма ци је у XXI ве ку, 2016.

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 
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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.

ЉУ БИ ША ДЕ СПО ТО ВИЋ, ро ђен 1962. у Те ме ри ну. Ди пло ми рао 
со ци о ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту, а ма ги стри рао и док то ри рао 
на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. Уже струч не обла сти су му 
по ли тич ка со ци о ло ги ја, со ци јал на еко ло ги ја, исто риј ска со ци о ло ги ја, 
ге о по ли ти ка и по ли тич ки си сте ми. Об ја вље не књи ге: Еко ло ги ја као кри
ти ка мо дер но сти, 1993; Со ци о ло ги ја де мо кра ти је – Сло бо дан Јо ва но вић 
као афир ма тор по ли тич ке со ци о ло ги је, 1996; Од ра ста ње у ко шма ри ма 
тран зи ци је – при ло зи ис тра жи ва њу кул тур ног иден ти те та мла дих у 
Вој во ди ни (ко а у тор), 1998; Еко ло шка па ра диг ма – при ло зи за сни ва њу 
по ли тич ке еко ло ги је, 1999; Европ ска уни ја – на ста нак, ин сти ту ци је, 
пра во, НА ТО (ко а у тор), 2002; Срп ска по ли тич ка мо дер на – Ср би ја у про
це си ма по ли тич ке мо дер ни за ци је 19. ве ка, 2003; Увод у ју ри спру ден ци ју 
– основ ни пој мо ви си сте ма ти ке те о ри је и со ци о ло ги је пра ва, 2004; По
ли ти ка и пра во – од тра ди ци је до тран зи ци је (ко а у тор), 2006; Ге о по ли
ти ка и те ро ри зам – у вре ме ну гло ба ли за ци је (ко а у тор), 2008; Ми то ви 
на ци о на ли зма и де мо кра ти ја (ко а у тор), 2009; The myth works – the ser bian 
na ti o nal myths (ко а у тор), 2009; Ге о по ли ти ка и ме ди ји (ко а у тор), 2010; Ми
то ви епо хе со ци ја ли зма (ко а у тор), 2010; Sur ro ga tes for lost be li fe of so ci a list 
Yugo sla via (ко а у тор), 2010; Ми то ви  ли бе ра ли зма (ко а у тор), 2010; По ли тич
ки ми то ви и иде о ло ги је, 2010; Bet we en Li be ra lism and De moc racy (ко а у тор), 
2011; Ге о по ли ти ка иден ти те та, 2011; По ли ти ка, ме ди ји, без бед ност 
(ко а у тор), 2012; Срп ска ге о по ли тич ка па ра диг ма, 2012; Об но ва еко ло шке 
ду хов но сти, 2012; Кон струк ци ја и де кон струк ци ја иден ти те та, 2014; 
Po li ti cal Myths and Po li ti cal Cul tu re, 2014; Ге о по ли ти ка де струк ци је – 
ра за ра ње др жа ва и на ци о нал них иден ти те та у ак ту ел ним про це си ма 
гло ба ли за ци је, 2015. При ре дио ви ше збор ни ка и хре сто ма ти ја. 

ПРЕ ДРАГ ЖИВ КО ВИЋ, ро ђен 1984. у Ник ши ћу, Цр на Го ра. Со цио
лог, ан тро по лог, по ли ти ко лог, ди пло ми рао (2008) и ма ги стри рао (2010) 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу, где тре нут но ра ди док тор ску 
ди сер та ци ју „Те о риј ски при сту пи фе но ме ну гло ба ли за ци је у са вре ме ној 
со ци о ло шкој те о ри ји”. Обла сти на уч ног ин те ре со ва ња су му со ци о ло ги ја 
по ли ти ке, по ли тич ка ан тро по ло ги ја и фи ло зо фи ја, со ци јал на ан тро по
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ло ги ја, есте ти ка, со ци о ло ги ја кул ту ре, со ци о ло ги ја умјет но сти и ге о по
ли ти ка. Пи ше сту ди је, на уч не ра до ве и при ка зе, пре во ди с ру ског, об ја
вљу је у пе ри о ди ци.

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.

ЉУ БИН КО МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ, ро ђен 1945. у се лу До ње Свар че код 
Бла ца. Фи ло зоф, ба ви се исто ри јом иде ја у дру штву, фи ло зо фи јом исто
ри је, ет но кул ту ром Ср ба и књи жев ним ра дом. Об ја вље не књи ге: Ски ца 
за круг, 1991; Ко лек тив но пам ће ње не за бо ра ва – мо рал на схва та ња у 
„Срп ским на род ним пје сма ма” Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, 1991; Ан
тич ка со ци јал на ми сао, 1995; Ква драт ни укр штај – огле ди о ства ра
ла штву, кул ту ри и сва ко днев ном жи во ту, 1997; По вест о два Зи ги ја и 
раз ја шње ња, 1999; Сред њо ве ков на ми сао о дру штву, 2002; Ста ни шта 
иде ја, 2002; О тра ди ци о нал ном и мо дер ном – ту га и опо ме на, 2004; Увод 
у фи ло зо фи ју, 2006; Ан тич ка ми сао о дру штву, 2008; Под/сти ца ње сло
бо де – но во ве ков на ми сао о дру штву, 2008; Пу то во ђе и сме ро ви, 2009; 
Ку да и ка ко, 2012; Ви ђе ња и слут ње – огле ди о тра ди ци ји, тран зи ци ји 
и тра ге ди ји, 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.

ЈО ВАН ПО ПОВ, ро ђен 1962. у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, есе је, 
књи жев ну кри ти ку и пре во ди са фран цу ског. Об ја вље не књи ге: Осло бо
ђе ни чи та лац: огле ди о те о ри ји и прак си чи та ња, 1993; Кла си ци стич ка 
по е ти ка ро ма на, 2001; Чи та ња не из ве сно сти – огле ди из ком па ра ти сти
ке, 2006; Дво бој као књи жев ни мо тив – те ма то ло шка сту ди ја, 2012.
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НЕ МА ЊА РА ЈАК, ро ђен 1987. у Но вом Са ду. Со ци о лог по стру ци, 
пи ше на уч не ра до ве, есе је и кри ти ке из обла сти со ци о ло ги је ме ди ја, 
со ци о ло ги је дру штве них су ко ба, со ци о ло ги је кул ту ре и по ли тич ке со
ци о ло ги је, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

СЛО БО ДАН РЕ ЉИЋ, ро ђен 1954. у Те сли ћу, БиХ. Но ви нар, ду го
го ди шњи (2002–2009) глав ни и од го вор ни уред ник НИНа, ди пло ми рао 
је жур на ли сти ку (1978) на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, а на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту је 2013. го ди не док то ри рао („Про ме на ка рак те ра 
ме ди ја у са вре ме ном ка пи та ли зму: узро ци, ак те ри, по сле ди це”). Об ја вље
не књи ге: Од у ми ра ње сло бод них ме ди ја, 2011; Кри за ме ди ја и ме ди ји кри зе, 
2013; Ме ди ји и Тре ћи свет ски рат – сма трај те се мо би ли са ним, 2016.

СР ЂАН ШЉУ КИЋ, ро ђен 1964. у Сом бо ру. Ди пло ми рао, ма ги стри
рао и док то ри рао со ци о ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
Глав на по ља ин те ре со ва ња су му со ци о ло ги ја се ла (про ме не у дру штве
ној струк ту ри и зе мљо рад нич ко за дру гар ство) и со ци о ло ги ја дру штве
них су ко ба. Об ја вље не књи ге: Ур ба на кул ту ра – осно ва одр жи ве мул ти
кул ту рал но сти (ко а у тор), 2003; Рас кр шћа Ср би је (ко а у тор), 2007; Се љак и 
за дру га у рав ни ци, 2009; Митови национализма и демократија (коаутор), 
2009; Ми то ви епо хе со ци ја ли зма (ко а у тор), 2010; Ми то ви ли бе ра ли зма 
(ко а у тор), 2010; Мит као суд би на – при лог де ми то ло ги за ци ји де ми то ло
ги за ци је, 2011; Зе мља и љу ди – се ља штво и дру штве на струк ту ра (ко
а у тор), 2012; Се ло у со ци о ло шком огле да лу (ко а у тор), 2015.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




