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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

АН ЂЕЛ КО АНУ ШИЋ, ро ђен 1953. у Гра ди ни код Ве ли ке Кла ду
ше, БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: 
Чо вјек пје ва на рад ном мје сту, 1980; Пре ди кат но ста ње, 1987; Ме ђу пад, 
1989; Зим зе лен и оло во, 1992; Не кр ште ни да ни, 1994; Штап од пи сме на, 
1996; Крст од ле да, 2000; Ли тур ги ја за по ра же не, 2003; Ми слиш у зла
ту, чи ниш у сре бру, 2003; Сре бро и та мјан (из бор), 2004; Ова ча ша, 2007; 
Па ху ља / Snow fla ke, 2007; Сла ва и по ру га, 2008; Чу ди ли ца – пе сме за ма лу 
и ве ли ку де цу, 2011; Епи та фи за не зна не, 2015; Жив си, ка жеш, 2016. 
Књи ге при ча: Христ са Дри не, 1996; При че са мар ги не, 1997; Од бле сци, 
1998; Успо ме не из па кла, 1999; Пре ко дрин че ви за пи си о Ко со ву, 2004; 
Пре бле ска, а по сле олу је, 2012; Пи смо Пе тру Ко чи ћу и још по не ко ме, 
2015. Ро ма ни: Си ла зак си на у сан, 2001; Адре сар из гу бље них ду ша, 2006; 
Про зор отво рен на ви си ба бу и ку ку рек, 2010; Гла со ви са Гра ни це – срп ска 
кра ји шка те тра ло ги ја I, 2016. Књи га пу бли ци стич ких и но ви нар ских 
тек сто ва: Да мр тви и жи ви бу ду на бро ју, 2002. Књи га есе ја: Мр ка љев 
ла мент, 2002. Књи га ме мо ар скоднев нич ких за пи са: За гре бач ке ефе
ме ри де, 2003. При ре дио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја.

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.

МЛА ДЕН ВЕ СКО ВИЋ, ро ђен 1971. у Зе му ну. Пи ше књи жев ну 
кри ти ку и есе је. Об ја вље не књи ге: Раз ме шта ње фи гу ра, 2003; Ме сто 
вред но при че. Раз ме шта ње фи гу ра II, 2008; Ши ри на из ма шта ног све та 
– сту ди је о срп ској књи жев но сти, 2013.

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, 
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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.

ЈА СМИ НА ВР БА ВАЦ, ро ђе на 1965. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла на 
Фи ло ло шком фа кул те ту, а ма ги стри ра ла на Фа кул те ту драм ских умет
но сти Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ра ди као уред ник у Ре дак ци ји за кул ту
ру РТСа, где од 2000. го ди не ау тор ски осми шља ва, уре ђу је и во ди ме
сеч ну еми си ју о са вре ме ној књи жев но сти „Ва ви лон”. Пи ше про зу, есе је 
и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Жр тво ва ње кра ља – мит у дра
ма ма Љу бо ми ра Си мо ви ћа, 2005; Три и по, 2007; Иден ти тет у про це пу, 
2012.

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ, ро ђен 1944. у Кр њој Је ли (Гор ња Мо ра ча), 
Цр на Го ра. Пи ше про зу, по е зи ју и есе је. Управ ник је Би бли о те ке СА НУ 
(од 2011), глав ни уред ник (од 2008) Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске и 
ака де мик, а био је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске (1988–2014) и 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске (2004–2008). Об ја вље не књи ге: Кле тва 
Пе ка Пер ко ва, ро ман, 1977; Гор ске очи, при по вет ке, 1982; Не му шти је
зик, за пи си о зми ја ма, 1984; Вуч ји тра го ви, за пи си о ву ко ви ма, 1987; Гра
ди шта, ро ман, 1989; Та мо о ни, по е ме и ко мен та ри, 1992; Мо рач ник, по е ме, 
1994; Да ле ко би ло, мо за ич ки ро ман у 446 уро кљи вих сли ка, 1995; Се мољ 
го ра, азбуч ни ро ман у 878 при ча о ри је чи ма, 2000; То чи ло, ка ме(р)ни  
ро ман у 33 ре че ни це, 2001; Кућ ни круг, ро ман у кон цен трич ном сну, 2003; 
Се мољ зе мља, азбуч ни ро ман о 909 пла нин ских на зи ва, 2005; По вра так 
у Ра ван град, би о граф ске при по ве сти с про ло гом и пи смом сво јих ли ко
ва, 2007; Отвсју ду, че ти ри раз ли чи те при по вет ке с истим на ме ра ма, 2008; 
Се мољ љу ди, азбуч ни ро ман у 919 при ча о на дим ци ма, 2008; Чи та ње 
та ва ни це, при по ве да ка 20, 2010; Кле сан ка мен, огле ди и за пи си, 2011; 
Ода бра ни ро ма ни Ми ра Вук са но ви ћа, 1–3, 2011; Бих по ље, по рат на пу то
пи сна при по вест с про ло гом Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и мо ли твом Иве Ан
дри ћа, 2013; Да но ноћ ник, за пи си, ко мен та ри, из ре ке, ма ле при че, пе сме 
у про зи, есеј чи ћи, се ћа ња и ра зни освр ти, 2014; Си ла зак у реч, о (срп ском) 
је зи ку и (сво јој) по е ти ци, 2015. Књи ге раз го во ра и при ча: Ли ко ви Ми ла
на Ко њо ви ћа, 1991; Ка же Ми ро Вук са но вић (при ре дио М. Јев тић), 2000; 
Се мољ Ми ра Вук са но ви ћа (при ре дио М. Јев тић), 2011. При ре дио ви ше 
књи га срп ских пи са ца.

АЛЕК САН ДАР ГА ТА ЛИ ЦА, ро ђен 1964. у Бе о гра ду. Пи ше про зу, 
дра ме, про у ча ва исто ри ју му зи ке и пре во ди са ста ро грч ког (Ес хил, Со
фо кле, Еу ри пид, Ал кеј, Ана кре онт, Сап фо, Со лон, Мим нер мо). Ро ма ни: 
Ли ни је жи во та, 1993; На лич ја, 1995; Крај, 2001; Еу ри пи до ва смрт, 2002; 
Не ви дљи ви – пи кар ски ро ман у пи сми ма, 2008; Ве ли ки рат, 2012; Со на та 
за ло шег чо ве ка, 2015; Све но ве ле, 2015. Књи ге при по ве да ка: Ми ми кри је, 
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1996; Век, 1999; Нај леп ше при че Алек сан дра Га та ли це (из бор П. Пи ја но
вић), 2003; Бе о град за стран це, 2004; Ди ја лог са оп се на ма, 2006; Днев ник 
по ра же них не и ма ра, 2006; 20 го ди на, 20 нај бо љих при ча, 2013; Кад сам 
био ма ли, 2014; Све при че, 2015. Дра ме: Чи о да са две гла ве, 2000; Све ча
ност, 2003; Франц Каф ка: Про цес – дра ма у два чи на, 2011. Есе ји: Го во
ри те ли кла сич ни?, 1994; Цр но и бе ло – крат ка исто ри ја де сет слав них 
пи ја ни ста ХХ ве ка, 1998; Ар тур Ру бин штајн про тив Вла ди ми ра Хо ро
ви ца и обр ну то, 1999; Злат но до ба пи ја ни зма, 2001; Ква дра ту ра но та 
– огле ди о му зи ци, 2004; Сто ле ће уз му зи ку (мо но гра фи ја о Ан дре ји Пре
ге ру), 2008; Анег до те о ве ли ким му зи ча ри ма, 2010; Пи сац не ста ну је 
ов де, 2013.

ФИ ЛИП ДА ВИД, ро ђен 1940. у Кра гу јев цу. Срп ски књи жев ник, 
есе ји ста, дра ма тург и сце на ри ста, ду го го ди шњи уред ник Драм ског про
гра ма Те ле ви зи је Бе о гра да и про фе сор дра ма тур ги је на Фа кул те ту драм
ских умет но сти у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је ју го сло вен ску и свет ску књи
жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту и дра ма тур ги ју на Ака де ми ји за 
по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју у Бе о гра ду. Књи ге при по ве да ка: 
Бу нар у там ној шу ми, 1964; За пи си о ствар ном и не ствар ном, 1969; Принц 
ва тре – при че о окулт ном, 1987; Нај леп ше при че Фи ли па Да ви да, 2001; 
Принц ва тре – са бра не и но ве при че, 2013; При че, 2015. Ро ма ни: Хо до
ча сни ци не ба и зе мље 1995; Сан о љу ба ви и смр ти, 2007; Ку ћа се ћа ња и 
за бо ра ва 2014. Књи ге есе ја: Фраг мен ти из мрач них вре ме на, 1994; Је смо 
ли чу до ви шта, 1997; Све то ви у ха о су – је вреј ске и дру ге те ме, 2004. За
јед но са Мир ком Ко ва чем об ја вио Књи гу пи са ма 1992–1995, 1998.

СА ВА ДА МЈА НОВ, ро ђен 1956. у Но вом Са ду. Пи ше про зу, кри
ти ку и књи жев но и сто риј ске огле де. Књи ге про зе: Ис тра жи ва ње са вр
шен ства, 1983; Ко ла чи, Об ма не, Нон сен си, 1989; Прич ке, 1994; По ве сти 
раз лич не: лир ске, еп ске, но нај ви ше не из ре ци ве, 1997; Гло со ла ли ја, 2001; 
Ре мекдел ца, 2005; Исто ри ја као Апо криф – ро манла кр ди ја или ти, по 
про стом, без о бра зне при че, 2008; Пор ноли тур ги ја Ар хи е пи ско па Са ве, 
2010; Ити ка Јерополитика@VUK – ма ли про сто на род ни сла ве но серб ски 
ро ман, 2014; Осо би те пје сме и по ско чи це II – Нај цр ве ни ји Бан, 2016. Сту
ди је, есе ји, огле ди, кри ти ке: Ко ре ни мо дер не срп ске фан та сти ке, 1988; 
Шта то бе ше мла да срп ска про за?, 1990; Ко дер: исто ри ја јед не ре цеп
ци је, 1997; Но во чи та ње тра ди ци је, 2002; Ерос и По(р)нос, 2006; Апо криф
на исто ри ја срп ске (пост)мо дер не – но во чи та ње тра ди ци је 2, 2008. 
Ан то ло ги је: Гра ждан ски еро ти кон – ерот ске стра ни це срп ске књи жев
но сти XVI II и по чет ка XIX ве ка, 1987, 2005; Но ва (пост мо дер на) срп ска 
фан та сти ка, 1994; Но ви Сад, зе мљи рај 1–2 (ко а у тор Л. Му сте да на гић), 
2003–2004; Пост мо дер на срп ска фан та сти ка, 2004. Из бор књи жев но
и сто риј ских, те о риј ских и књи жев но кри тич ких есе ја, сту ди ја и огле да 
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у пет књи га: Да мја нов – срп ска књи жев ност ис ко са 1–5 (Вр то ви не
ствар ног – огле ди о срп ској фан та сти ци; Ве ли ки код: Ђор ђе Мар ко вић 
Ко дер; Срп ски еро ти кон; Но ва чи та ња тра ди ци је 1–3; Шта то бе ше 
срп ска пост мо дер на?), 2011–2012. При ре дио ви ше де ла срп ских пи са ца 
ХVIII, ХIХ и ХХ ве ка.

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 
жртва, 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. 

МИР КО ДЕ МИЋ, ро ђен 1964. у Гор њем Кла сни ћу код Гли не, Хр ват
ска. Пи ше про зу, пу бли ци стич ке тек сто ве и есе је. Об ја вље не књи ге про
зе: Ја бу ке Хе спе ри да, 1990; Слам ка у но су, 1996; Ћи ли бар, мед, оско ру ша, 
2001; Апо кри фи о Фур ту ли, 2003; Слу ге хи ро ви тог лу чо но ше, 2006; Мол ски 
ако р ди, 2008; Тре зве ња ци на пи ја ној ла ђи, 2010; По(в)рат нич ки ре кви јем 
– (ет но)ро ман(ија да), 2012; Ата ка на Ита ку – ко ме ди је бур леск не бе сми
сле но сти, 2015; Ћу та ња из Го ре – фан та зма го ри ја, 2016; Игре бро је ва, 
дра ма, 2017. Пу бли ци сти ка и есе ји: Сла ђе ње гор чи ном, 2008; Под отров
ним пла штом, 2010; Чи та ње про ро чан ства (ко а у тор Б. Јо ва но вић), 2011; 
На ни чи јој зе мљи – есе ји, мар ги на ли је и је дан пу то пис, 2016. При ре дио 
ви ше књи га.

ГОР ДА НА ЂИ ЛАС, ро ђе на 1958. у На ко ву код Ки кин де. Би бли о
те кар, би бли о граф, пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Пред огле да лом, 1985; 
Го спо ди не, го спо ди не, 1989; Цар ски врт, 1996; Зве зда ју га, 2002; Ус пут на 
ста ни ца, 2005; Учи тељ се ћа ња, 2009; Се ћа ње ко је се ни је до го ди ло, 2011; 
Дру ге ства ри, 2012; Би ла сам по слу шно др во, 2012; Се вер, уда љен звук, 
2015. Мо но гра фи је: Шест по сле ни ка Би бли о те ке Ма ти це срп ске, 1998; 
Ма па све та Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве (ко а у то ри Б. По пр жан, Н. Ма
му ла, Ђ. Пи са рев), 2005; Би бли о гра фи ја ИН ДИС 1976–2009 (ко а у тор ка 
С. Ву ко вић), 2010. При ре ди ла је и об ја ви ла ви ше књи га и се лек тив них 
би бли о гра фи ја са вре ме них срп ских пи са ца.

ВУ ЛЕ ЖУ РИЋ, ро ђен 1969. у Са ра је ву, БиХ. Пи ше про зу и ра дио
дра ме. Књи ге при по ве да ка: Умри му шки, 1991; Дви је го ди не хлад но ће, 
1995; У кре ве ту са Ма до ном, 1998; Вал це ри и сно ша ји, 2001; Ка те на чо, 
2011; Тај на цр ве ног зам ка, 2015. Ро ма ни: Бла ги да ни за тим про ђу, 2001; 
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Рин фуз, 2003; Ти гре ро, 2005; Цр не ћур ке и дру га књи га Цр них ћур ки, 2006; 
Мр тве бра ве, 2008; На род ња ко ва смрт, 2009; Не де ља па цо ва, 2010; Срп ска 
три ло ги ја – ба би ло ни ја да, 2012; Ре пу бли ка Ћо пић – на род но о сло бо ди лач
ки ро ман у де вет офан зи ва, 2015. Књи га ра диодра ма: Цр ни глас за бе лу 
хар ти ју – се дам ра диодра ма о срп ским пи сци ма, 2017.

ДРА ГИ ША КА ЛЕ ЗИЋ, ро ђен 1938. у Бри је сто ву код Да ни лов гра
да, Цр на Го ра. Пи ше ро ма не, при по вет ке и есе је. Ро ма ни: Још сам ов де, 
1990; Про ла зни дom, 1997; Ин те грал на исто ри ја, 1999; Без да ни ца, 2004; 
Адре са бе ше мо ја, 2007; Гро бар, фе о фан и још по не ко, 2009; Дан и не што 
од но ћи – ру ска по вест, 2010; Ја ма без дна, 2012. Књи ге при по ве да ка: 
Тол стој и гу штер, 1996; Љу ди, сен ке, 2005; Гра ди тељ, 2008; Сто па ла, 
2012; Ин ци дент, 2015. Есе ји: Еден ски врт ла жи, 1973; Свој ства мо ћи, 
2004. Књи ге за пи са: Још сам ов де, књи га дру га, 2009; С кра ја ка по чет ку, 
2013. 

ЈЕ ЛЕ НА КО ВА ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1983. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла 
2009. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Док
то ранд је на мо ду лу срп ска књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о
гра ду. Ба ви се из у ча ва њем по е ти ке дра ме, исто ри је срп ске књи жев но сти, 
срп ске књи жев но сти XIX и XX ве ка, на ро чи то кроз ком па ра тив ни при
ступ, ра до ве об ја вљу је у књи жев ној пе ри о ди ци.

ТА МА РА КР СТИЋ, ро ђе на 1974. у Бе о гра ду. Но ви нар, ба ви се 
срп ском књи жев но шћу, умет но шћу и ме ди ји ма, пи ше кри ти ку, об ја вљу је 
у пе ри о ди ци. 

ДРА ГАН ЛА КИ ЋЕ ВИЋ, ро ђен 1954. у Ко ла ши ну, Цр на Го ра. Пи ше 
по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку. Књи ге пе са ма: Из ме ђу нас зи ма, 1976; 
Дру го ли це, 1976; Исто ри ја бо ле сти, 1980; Бо ги ња из ма ши не, 1982; 
Про коп, 1987; Бог на Ко со ву, 1990; Веч ни но мад, 1993; По ро дич ни ал бум, 
1997; Зла го ди на, 1999; Про ху ја јед на пе сма, 2000; По ро дич ни азбуч ник, 
2002; Све ће на сне гу, 2003; Снег па да ду шо, 2004; Сне жни врт, 2010; 
По ро дич не по е ме, 2012; Сне жна ико на (иза бра не и но ве пе сме), 2014; 
Пе сник сне га (из бор), 2016. Ро ма ни: Сту ден град, 1979; Зе маљ ски кључ, 
1985; Чет ни ђа во, 1987; Ма стер мајнд, 1994; Ан ђео смр ти, 1999; Љу бав
на књи жи ца, 2004. Књи ге при по ве да ка: Гу слар на хар мо ни ци, 2000; Оног 
ле та, 2001; Штап Све тог Са ве – ле ген де, 2006; Ко сов ске ле ген де, 2007; 
Лу дач ки ру ко пис – бе о град ске при че, 2008; Штап па три јар ха Па вла – ле
ген де, 2010; Ле ген де о Бе о гра ду, 2012; Слат ка је му зи ка, 2015; Ње го ше ве 
сто пе, 2017. Књи ге за де цу: Мач кне за Сте фа на, 1993; Бај ка о ја бу ци, 1994; 
Прин це за и лав, 1997; Ви тез Ви ли не го ре, 1999; Бе о град ска прин це за, 
2003; Ла ки, 2004; Го ца је не што ле по, 2005; Ро бин Худ из Топ чи дер ске 
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шу ме, 2008; По вра так Пе тра Па на, 2012. Есе ји, сту ди је и кри тич коис
тра жи вач ке књи ге из срп ске на род не и са вре ме не књи жев но сти: Вук и 
ај дук, 1978; Пе пе љу ги на па пу ча, 1989; Ре че ми је дан пе сник, 1996; Дра ги 
уред ни че, 1996; Јед на пе сма, 1996; Са бор по ги ну лих – днев никро ман 
Све то за ра Јо ва но ви ћа, 2013; Исто риј ски атлас Бе о гра да, 2013; Срп ски 
Хо мер – Ву ко ви еп ски пе ва чи и ју на ци, 2015; Ста ри ца Ми ља по след њи 
усме ни ка зи вач, 2015. При ре дио је ви ше књи га и ан то ло ги ја.

ЈЕ ЛЕ НА ЛЕН ГОЛД, ро ђе на 1959. у Кру шев цу. Пи ше по е зи ју, про
зу, књи жев ну кри ти ку и пре во ди с ен гле ског. Књи ге пе са ма: Рас пад 
бо та ни ке, 1982; Вре те но, 1984; Под не бље ма ка, 1986; Про ла зак ан ђе ла, 
1989; Сли чи це из жи во та ка пел мај сто ра, 1991; Бу нар те шких ре чи, 2011; 
Иза бе ри јед но ме сто (из бор), 2016. Ро ман: Бал ти мор, 2003. Књи ге при
по ве да ка: По ки сли ла во ви, 1994; Лифт, 1999; Ва шар ски ма ђи о ни чар, 2008; 
Пре те сте ри ши ме, 2009; У три код Кан дин ског, 2013; Раш ча ра ни свет, 
2016. 

МАЈКЛ ЛОН ГЛИ (MIC HAEL LON GLEY, 1939) је се вер но ир ски 
пе сник ко ји жи ви и ства ра у род ном Бел фа сту. Кри ти ча ри га сма тра ју 
јед ним од нај бо љих са вре ме них пе сни ка у Се вер ној Ир ској, о че му све
до че број на пе снич ка при зна ња. Ове го ди не је об ја вио сво ју је да на е сту 
зби р ку пе са ма Бр до ан ђе ла, ко ја је ов де за сту пље на са че ти ри пе сме ко је 
је пе сник сам ода брао да про чи та на Ме ђу на род ном књи жев ном фе сти
ва лу у Да бли ну одр жа ном кра јем ма ја ове го ди не. (С. П.)

НИ КО ЛА МА ЛО ВИЋ, ро ђен 1970. у Ко то ру, Цр на Го ра. Пи ше про
зу. Књи га крат ких при ча: По след ња де це ни ја, 1998; Пру га сто пла ве сто
ри је, 2010. Дра ме: Capt. Ви зин – 360° око Бо ке, 2002; Пе ра шки го блен, 
2003. Ро ма ни: Лу та ју ћи Бо кељ, 2007; Је дро на де, 2014. Књи жев на фо то
мо но гра фи ја: Хер цегНо ви – град са 100.001 сте пе ни цом, 2011. Фо то мо
но гра фи ја: Бро до гра ди ли ште у Би је лој, 2012. Књи ге до ку мен тар не про зе: 
Бо ке шки бер бе рин, 2015; Бог у Бо ци, 2015. Жи ви у Хер цег Но вом.

СЛА ВО ЉУБ МАР КО ВИЋ, ро ђен 1952. у Ја ко вљу код Алек син ца. 
Пи ше по е зи ју и про зу, жи ви у Бе о гра ду. Об ја вље не књи ге: Исто риј ски 
ци клус – Плов но ста ње исто ри је, 1982; Ки ша из је зи ка, 1994; Др во у 
дво ри шту, 1997; Па ра лел на Би бли о те ка, 2000; Про бу ди ме да се играм, 
2009; Плов но ста ње исто ри је, 2012; По бу нио сам се жи во том, 2015. 
Је зич ки ци клус – Зна че ња и про те зе, 1998; Гра ди во, 1993; До са да усво
је них реч ни ка, 1995. На да у тор ски ци клус – Зи ди не Ра пи ја не, 2009; Про
је кат (ко а у тор Р. Ру пља нац), 1994. Ци клус при ча – Би знис, рат, пор но
гра фи ја, 2007; Филм и оста ли ри меј ко ви, 2008; Ис ти сну то из жи во та, 
2012; Ути сну то, 2016.
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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.

МИ ЛАН МИ ЦИЋ, ро ђен 1961. у Зре ња ни ну. Исто ри чар, глав не 
те ме про у ча ва ња су му срп ски до бро во љач ки по крет у Пр вом свет ском 
ра ту, ко ло ни за ци ја Вој во ди не из ме ђу два свет ска ра та и исто ри ја Ба на та. 
Пи ше сту ди је, мо но гра фи је, хро ни ке, по е зи ју и про зу. Сту ди је: Оди се ја 
ба тањ ских Ср ба, 2003; Ис ку ше ње – жи ве ти у ко ло ни ји, 2008; Ба нат ско 
ду го ора ње, исто риј ски есе ји, 2012; Раз ви так но вих на се ља у Ба на ту 
1920–1941, 2013; Школ ство у но вим на се љи ма Ба на та 1920–1941, 2013; 
Осо би то је Алек сан дро во са зи да но, 2013; Срп ско до бр о во љач ко пи та ње 
у Ве ли ком ра ту 1914–1918, 2014; Kолонија у Ба нат ском Но вом Се лу 
1921–1941, 2014; Тра га ње за ег зи стен ци јом, 2015; Не за пам ће на бит ка 
– срп ски до бро вољ ци у Ру си ји 1914–1918, 2016; Ко ло ни сти са Ви да пу сте, 
2016; Не ви дљи ва се о ба, 2016. Ђу ра Јак шић – јед на епо ха: исто риј ско и 
мит ско у ро до љу би вој по е зи ји Ђу ре Јак ши ћа, 2017. Књи ге до ку мен тар
не про зе: Срп ски до бро вољ ци на се љу Вој во да Бо јо вић, 2000; Срп ски 
до бро вољ ци у Ба нат ском Ду ша нов цу, 2003; Из ал бу ма ра то ва, 2006; 
Срп ски до бро вољ ци 1914–1918 – жи во ти, се ћа ња, 2016. Књи ге хро ни ка: 
Вој во да Сте па – пр ве де це ни је тра ја ња, 1997; Ма ла хро ни ка алек сан
дро вач ке шко ле, 1998; Ма ла при ча о степ чан ској шко ли 1927–2002, 2002. 
Књи ге пе са ма: Сан не ма ме се ца, 1990; Мо ли тве успа ва ној све тло сти, 
1994; Гор ка ра дост, 1996; Мо ли тве бар ци ко ја од ла зи, 1999; Наш мо зак 
је кри јум ча ре на ро ба, 2006; Ми смо ми ла зе ни ти стич ки свет, 2008; Ра
ки ја и ра не, 2010. Књи ге про зе: Ме сец од ве не ци јан ског са пу на, 2013; Код 
жи вах ног огле да ла, 2014; Спи сак се но ви тих име на, 2016.

СТЕ ФАН ПА ЈО ВИЋ, ро ђен 1989. у Чач ку. Ан гли ста, тре нут но је 
док то ранд на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду где из ра ђу је док
тор ску ди сер та ци ју ко ја за те му има пе сни штво Шеј му са Хи ни ја. Ба ви 
се на уч ним, про свет ним и умет нич ким ра дом, пи ше књи жев ну кри ти ку 
и пре во ди с ен гле ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТР ОВ, ро ђен 1938. у Ни шу. Пи ше по е зи ју, про
зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Са зда нац, 1971; Брус, 1978; 
Сло вен ска шко ла, 1985; По след ње Ко со во, 1988; Ис точ ни длан, 1992; Ка мен 
и зво но / The Sto ne and the Bell, 2001; Ва трар, 2003; Pri vi rea de aur / Злат
ни по глед, 2004; Ах! Ах!, 2006; Пе та стра на све та, 2013. Ро ма ни: Као 
зла то у ва три, 1998; Тур ски Беч, 2000; Ла вља пе ћи на, 2004. Књи ге есе ја, 
сту ди ја и кри ти ка: Раз го во ри с по е зи јом, 1963; У про сто ру про зе, 1968; 
По е зи ја Цр њан ског и срп ско пе сни штво, 1971; По е зи ја да нас, 1980; Кри ла 
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и ва здух – огле ди о мо дер ној по е зи ји, 1983; Ма ње по зна ти Ду чић / A Less 
Known Du čić, 1994; The po et’s spa ce and ti me / Вре ме и про стор пе сни ка, 
1994; Срп ски мо дер ни зам, 1997; Ли Ћин гов пе снич ки ко смос / Li Qing’s 
Po e try Uni ver se, 2004; Ка нон – срп ски пе сни ци XX ве ка, 2008; Пре про шло
сти 1 – срп ска књи жев ност и књи жев ни жи вот (1959–2011), 2011; Пре 
про шло сти 2 – књи жев на те о ри ја, кри ти ка и књи жев ност све та (1959–
2011), 2011. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

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
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.

ПРЕ ДРАГ ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1975. у Ужи цу. Ба ви се исто ри јом 
но ви је срп ске књи жев но сти и књи жев ном кри ти ком, пи ше сту ди је, огле де 
и есе је. Об ја вље не књи ге: Аван гард ни ро ман без ро ма на, 2008; От кри
ва ње то та ли те та – ро ма ни Раст ка Пе тро ви ћа, 2013; Из ме ђу му зи ке 
и смр ти – oгледи о мо дер ни стич кој по е зи ји, 2016.

ПРЕ ДРАГ ПИ ПЕР, ро ђен 1950. у Бе о гра ду. Лин гви ста, ужа спе ци
јал ност му је гра ма ти ка и се ман ти ка сло вен ских је зи ка. Пи ше на уч не 
ра до ве, уџ бе ни ке, мо но гра фи је и би бли о гра фи је и пре во ди с ру ског, ака
де мик. Об ја вље не књи ге: За ме нич ки при ло зи (гра ма тич ки ста тус и 
се ман тич ки ти по ви), 1983; За ме нич ки при ло зи у срп ско хр ват ском, ру ском 
и пољ ском је зи ку, 1988; Увод у сла ви сти ку, 1991; По гла вља из на у ке о 
срп ском је зи ку, 1996; Је зик и про стор, 1997; Ме то до ло ги ја лин гви стич
ких ис тра жи ва ња, 2000; Срп ски из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка, 2003; 
Асо ци ја тив ни реч ник срп ског је зи ка 1 – од сти му лан са ка ре ак ци ји (ко
а у то ри Р. Дра ги ће вић, М. Сте фа но вић), 2004; Гра ма ти ка ру ског је зи ка 
– у по ре ђе њу са срп ском, 2005; Син так са са вре ме но га срп ско га је зи ка – 
про ста ре че ни ца (ко а у тор), 2005; Тра гом ре чи – раз го во ри са Пре дра гом 
Пи пе ром (при ре дио М. Јев тић), 2009; При ло зи исто ри ји срп ске сла ви
сти ке – би о би бли о граф ска гра ђа, 2011; Лин гви стич ка ру си сти ка – сту
ди је и члан ци, 2011; Но р ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка (ко а у тор И. 
Клајн), 2013; Лин гви стич ка сла ви сти ка – сту ди је и члан ци, 2014; Срп ски 
у кру гу сло вен ских је зи ка – гра ма тич ка и лек сич ка по ре ђе ња, 2015.

МИ ЛИ САВ СА ВИЋ, ро ђен 1945. у Вла со ву код Ра шке. Пи ше при
че, ро ма не, есе је и сту ди је, ба ви се књи жев ном исто ри јом и пре во ди с 
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ен гле ског и ита ли јан ског. Књи ге про по ве да ка: Бу гар ска ба ра ка, 1969; 
Мла ди ћи из Ра шке, 1977; Ујак на ше ва ро ши, 1977; Про ла зе ли во зо ви Ибар
ском до ли ном (из бор), 2001; Љу бав не при че јед ног ше пр тље, 2007. Ро ма ни: 
Љу ба ви Ан дри је Ку ран ди ћа, 1972; То по ла на те ра си, 1985; Ћуп ко мит ског 
вој во де, 1990; Хлеб и страх, 1991; Ожиљ ци ти ши не, 1996; Принц и серб
ски спи са тељ, 2008; Чва р чић, 2010; La sans pa re il le, 2015. Књи жев ноисто
риј ске сту ди је: Уста нич ка про за, 1985; Се ћа ње и рат, 2009; До ли на срп ских 
кра ље ва, 2014. Мул ти жан ров ске књи ге: Фу сно ста, 1994; 30 плус 18, 2005; 
Рим ски днев ник, при че и је дан ро ман, 2008; Љу бав на пи сма и дру ге лек
ци је, 2013; Ма ли гло сар кре а тив ног пи са ња, 2015. Ау тор је лек си ко на 
Ко је ко – пи сци из Ју го сла ви је, 1994, а об ја вио је ви ше књи га пре во да с 
ен гле ског и ита ли јан ског и при ре дио не ко ли ко ан то ло ги ја са вре ме них 
свет ских и срп ских при ча.

СР ЂАН СР ДИЋ, ро ђен 1977. у Ки кин ди. Ди пло ми рао је на Ка те дри 
за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Бе о гра ду. Пи ше про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље ни 
ро ма ни: Мр тво по ље, 2010; Са то ри, 2013. Књи ге при ча: Еспи ран до, 2011; 
Са го ре ва ња, 2014. Књи га есе ја: За пи си из чи та ња, 2014.

АЛЕК САН ДАР Д. СТАН КО ВИЋ, ро ђен 1942. у Бе о гра ду, где је за
вр шио прав ни фа кул тет. Пи ше при че, пе сме и дра ме. Књи ге при по ве да ка: 
Ре кви јем за јед ну љу бав, 1984; Ада мо ви ја ди, 2004. Књи ге пе са ма: Би стре
ње бес кра ја, 2010; И бе ше Јов на све ту, 2015. Дра ма: Се не ка – исто риј ска 
дра ма у пет чи но ва, 2016.

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 ви ше књи га.

БО БАН ЋУ РИЋ, ро ђен 1968. у Ћу при ји. Док тор књи жев них на у ка, 
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