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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

БРАН КО БАЉ, ро ђен 1954. у Ли па ру код Ку ле. Фи ло зоф, пи ше 
сту ди је, есе је и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Мо гућ ност људ ске за јед
ни це, 1989; При лог раз у ме ва њу из во ра ста љи ни зма, 1990; Со ци о ло ги ја 
(уџ бе ник, гру па ау то ра), 1990; Тех ни ка као за јед ни ца?, 1992; Мар тин 
Хај де гер – јед но ра ди кал но ми шље ње?, 1996; Еко но ми ја и прак тич на 
фи ло со фи ја, 2000; При ло зи за увод у фи ло со фи ју, 2003; Увод у по слов ну 
ети ку, 2005; Го во рим Те би – по ли тич кофи ло зоф ски есе ји, 2007; Ре ви
зи ја но ви је исто ри је Евро пе и срп ско пи та ње, 2008; Увод у фи ло зо фи ју 
(уџ бе ник, ко а у тор А. Чуч ко вић), 2009; Кри ти ка по ли тич ке еко но ми је 
жр тве, 2010; Ети ка по сло ва ња (уџ бе ник, гру па ау то ра), 2011; Свет ска 
фи нан сиј ска кри за – те о риј ски ста во ви и прак тич на ис ку ства Ру си је 
и Ср би је (гру па ау то ра), 2013; Нео ли бе ра ли зам – ре ду ко ва на прак тич на 
фи ло зо фи ја, 2013. 

ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ, ро ђен 1970. у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, есе
је, књи жев но на уч не и књи жев но кри тич ке ра до ве. Ван ред ни је про фе сор 
на Ка те дри за срп ску књи жев ност на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул
те ту у Кра гу јев цу. Књи ге пе са ма: Вр то гла ви ца, лаж и Ва ви лон од кар
то на, 1998; У јед ном те лу, 2003; Иса и ја, 2006; Отац, 2013; The Clash, 
2016. Књи га при по ве да ка: Оди сеј – ка та ло шка при ча (ко а у тор С. Илић), 
1998. Књи га есе ја и сту ди ја: Ислед ник, све док, при ча – ис тра жни по ступ
ци у „Пе шча ни ку” и „Гроб ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча” Да ни ла Ки ша, 
2004; Тек сту ал но (не)све сно „Гроб ни це за Бо ри са Да ви до ви ча”, 2008; 
За блу де мо дер ни зма, 2010; За блу де чи та ња, 2015.

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 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 
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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.

АНА МА РИ ЈА ГР БИЋ, ро ђе на 1987. у Бе о гра ду. За вр ши ла Фи ло
ло шки фа кул тет у Бе о гра ду, где тре нут но по ха ђа док тор ске сту ди је из 
књи жев но сти. Пи ше по е зи ју, пре во ди с ен гле ског. Књи ге пе са ма: Да, 
али не мој се пла ши ти, 2012; Ве не ри ни и оста ли бре го ви, по е ма, 2014; 
Зе мља 2.0, 2017.

МИ ЛУ ТИН ЛУ ЈО ДА НОЈ ЛИЋ, ро ђен 1939. у Ива нов ци ма код Љи га. 
Ди пло ми рао је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Цр ни фе ње ри, 1960; Го ли брег, 
1972; Ћу при ја пре ко Ка че ра, 1988; Пла ва сун ца, цр ни пси, 1988; Два со
нет на вен ца, 1993; Пла ми чак на све ћи, 1996; Три по е ме, 1999; Бле де 
бре зе, 1999; Од бе ле пе не, 2003; По кло ни стри ца Ста ни ше, 2007; Да за 
Ану – ана грам ска про си ја ва ња, 2007; Са шљун ка пре пи са но, 2010; За мр ле 
искре, 2011. Књи ге при по ве да ка: Ков чег по ме ри, 1983; При че за де цу, 
1983; Опа сно пу то ва ње, 2000. Ро ман: Са мо у ки љу бав ни ци из Ко лар че ве 
ули це, 2003. Жи ви у Бе о гра ду.

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.

ФА ТА ЕГА НО ВИЋ, ро ђе на 1991. у Шап цу. Ба ви се ис тра жи ва њем 
ду бро вач ке књи жев но сти, а на ро чи то је за ни ма ју спо не из ме ђу ста ре и 
но ве књи жев но сти, тј. од нос из ме ђу тра ди ци је и мо дер но сти и то нај ви
ше пре ко ис тра жи ва ња ми та. Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ЉУП КА КО ВА ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1959. у Пан че ву. Но ви нар, ау тор је 
број них еми си ја и ин тер вјуа са углед ним лич но сти ма из све та кул ту ре, 
по ли ти ке, на у ке и умет но сти, еми то ва ним на про гра ми ма Ра дио Бе о
гра да.
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ВЛА ДИ МИР КО НЕЧ НИ, ро ђен 1944. у Бе о гра ду. За вр шио је Фи
ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, а док то ри рао екс пе ри мен тал ну пси хо
ло ги ју на Уни вер зи те ту у То рон ту (1973). Био је ре дов ни про фе сор екс
пе ри мен тал не пси хо ло ги је (1973–2008) на Ка ли фор ниј ском уни вер зи те ту 
у Сан Ди је гу, а од 2008. је та мо про фе сор еме ри тус. До бит ник је Гу ген
хај мо ве на гра де за ис тра жи вач ки рад у обла сти ма психофизиологијe 
емо ци ја, психологијe пра ва и ем пи риј ске есте ти ке. Пи ше по е зи ју, при
по вет ке и дра ме на срп ском и ен гле ском. Об ја вље не књи ге на срп ском: 
О не бу и бла ту – две дра ме, 2010; Ау то би о гра фи ја – књи жев ни и ли ков ни 
екс пе ри мен ти 1986–2011, 2011; Ви дим – пе де сет ода бра них пе са ма, 2013; 
Атиф – ода бра не и но ве при по вет ке, 2014; Не знам – пе сме 2013–2015, 2016. 

ДА ЈА НА ЛА ЗА РЕ ВИЋ, ро ђе на 1993. у Шап цу. За вр ши ла Фи ло ло
шки фа кул тет у Бе о гра ду, где је тре нут но на ма стер сту ди ја ма. Пи ше 
по е зи ју и про зу, ба ви се пре во ђе њем. Књи ге пе са ма: Кроз про стор и 
вре ме, 2011; Ста зе зве зда ног бес кра ја, 2012; Стра нац, 2014; Отац Ар
се ни је – се ћа ња на ду хов ног оца, 2016. Ро ман: Ма гло ви ти пут та ле на та. 
Део 1 – Та тја на, 2015.

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.

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.

ЖАР КО МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђен 1988. у При шти ни. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: Ке но таф, 2011.

ДА ЈА НА МИ ЛО ВА НОВ, ро ђе на 1993. у Бе че ју. Тре нут но по ха ђа 
док тор ске 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.
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ПЕ ТАР МИ ЛО РА ДО ВИЋ, ро ђен 1970. у Гор њем Ми ла нов цу. Пи ше 
по е зи ју. Књи ге пе са ма: Сре до зе мља, 1997; Пор то, 2000; Слај до ви, 2004; 
Ко ло ни ја, 2007; По след ња ве че ра, 2010; О зе ле ном ка ми о ну и дру гом, 2014.

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.

МИ ХАЈ ЛО ПАН ТИЋ, ро ђен 1957. у Бе о гра ду. Пи ше при по вет ке, 
књи жев ну кри ти ку, есе је и сту ди је. Књи ге при ча: Хро ни ка со бе, 1984; 
Вон дер у Бер ли ну, 1987; Пе сни ци, пи сци & оста ла ме на же ри ја, 1992; Не 
мо гу да се се тим јед не ре че ни це, 1993; Но во бе о град ске при че, 1994; Сед ми 
дан ко ша ве, 1999; Ју тро по сле, 2001; Ако је то љу бав, 2003; Нај леп ше 
при че Ми хај ла Пан ти ћа, 2004; Же на у му шким ци пе ла ма – the best of (из
бор), 2006; Пр вих де сет го ди на, 2006; Ово га пу та о бо лу, 2007; Све при че 
Ми хај ла Пан ти ћа I–IV, 2007; При че на пу ту, 2010; Хо да ње по обла ци ма, 
2013; Ка да ме угле да оно што тра жим, 2017. Сту ди је, кри ти ке, огле ди, 
кри тич ка про за, пу то пи си: Ис ку ше ња са же то сти, 1984; Алек сан дриј ски 
син дром 1–4, 1987, 1994, 1999, 2003; Про тив си сте ма тич но сти, 1988; Шум 
Ва ви ло на (ко а у тор В. Пав ко вић), 1988; Де сет пе са ма, де сет раз го во ра 
(ко а у тор С. Зу ба но вић), 1992; Но ви при ло зи за са вре ме ну срп ску по е зи ју, 
1994; Puz zle, 1995; Шта чи там и шта ми се до га ђа – (лич ни азбуч ник пи
са ца), 1998; Киш, 1998; Мо дер ни стич ко при по ве да ње, 1999; Тор ту ра тек ста 
(puz zle II), 2000; Огле ди о сва ко дне ви ци (puz zle III), 2001; Свет иза све та, 
2002; Ка пе тан соб не пло вид бе (puz zle IV), 2003; Шта чи там и шта ми 
се до га ђа – (лич ни азбуч ник пи са ца) 2, Сва ко днев ник чи та ња, 2004; Жи
вот је упра во у то ку (puz zle V), 2005; Пи сци го во ре, 2007; Дру ги свет иза 
све та, 2009; Не из гу бље но вре ме, 2009; Слан ка мен (puz zle VI), 2009; Шта 
чи там и шта ми се до га ђа – (лич ни азбуч ник пи са ца) 3, Днев ник јед ног 
ужи ва о ца чи та ња, 2009; A short hi story of Ser bian li te ra tu re (гру па ау то ра), 
2011; Би ти ро кен рол (ко а у тор П. По по вић), 2011; Стан без адре се (puz zle 
VII), 2014; Од сти ха до сти ха – свет иза све та 3, 2014; При че од во де – све 
ри бе Ср би је (ко а у тор М. Ту цо вић), 2014; Осно ви срп ског при по ве да ња, 2015; 
Шта чи там и шта ми се до га ђа – (лич ни азбуч ник пи са ца) 4, Чи та ти, 
шта дру го, 2016. При ре дио ви ше књи га, ан то ло ги ја и збор ни ка.

КА ТА РИ НА ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1994. у Бе о гра ду. Сту дент ки ња 
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 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.

МИ ЛЕ ТА ПРО ДА НО ВИЋ, ро ђен 1959. у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, пу то пи се, есе је и ли ков ну кри ти ку, ака дем ски сли кар. Књи га 
пе са ма: Ми ја зма, 1994. Ро ма ни: Ве че ра код Све те Апо ло ни је, 1983; Но ви 
Кли ни, 1989; Пас пре би је не кич ме, 1993; Пле ши, чу до ви ште, на мо ју не
жну му зи ку, 1996; Цр ве на ма ра ма, сва од сви ле, 1999; Ово би мо гао 
би ти Ваш сре ћан дан, 2000; Врт у Ве не ци ји, 2002; Ели ша у зе мљи све тих 
ша ра на, 2003; Ко лек ци ја, 2006; Ул тра ма рин, 2010; Ар ка ди ја, 2013; Ви
ти ли го, 2014. Књи ге при ча: Пу то пи си по сли ка ма и ети ке та ма, 1993; 
Не бе ска опе ра, 1995; Аг нец, 2007; Хер ме лин – иза бра не и но ве при че, 2009. 
Књи га пу то пи са: Око на пу ту, 2000; По вор ка чу де са, 2008. Књи ге есе ја: 
Ста ри ји и леп ши Бе о град, 2001; Tранзициона га лан те ри ја, 2011.

НО ЕЛ ПУТ НИК, ро ђен 1974. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је кла сич не 
на у ке на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ма стер сту ди је ме ди је ви
сти ке за вр шио је на Сред њо е вроп ском уни вер зи те ту у Бу дим пе шти, где 
при во ди кра ју док то рат из обла сти фи ло зо фи је ре не сан сног нео пла то
ни зма. Об ја вљу је ма хом на уч не ра до ве и пре во де у на уч ној пе ри о ди ци, 
а у ма њој ме ри и при че, струч не есе је, те књи жев ну и ли ков ну кри ти ку 
у књи жев ној пе ри о ди ци, збор ни ци ма и дру гим вр ста ма пу бли ка ци ја. 
Пре во ди са ста ро грч ког, ла тин ског и ен гле ског је зи ка. До бит ник је књи
жев них на гра да ча со пи са Ула зни ца (2001) и Ла за К. Ла за ре вић (2003), а 
на кон кур су Пр ве нац Сту дент ског кул тур ног цен тра Кра гу је вац 2004. 
на гра ђе на му је и об ја вље на збир ка при по ве да ка Ћур ка и дру га ство ре
ња. У на уч ној обла сти ко јом се ба ви об ја вио је књи гу The Pi o us Im pi ety 
of Agrip pa’s Ma gic: Two Con flic ting No ti ons of Ascen sion in the Works of 
Cor ne li us Agrip pa, 2010. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

РА ДА СТА НА РЕ ВИЋ, ро ђе на 1948. у Ни шу. Гер ма ни ста, основ не 
сту ди је за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву, ма ги стри ра ла 
1981. у За гре бу, а док тор ску те зу од бра ни ла 1993. на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Бе о гра ду. Пи ше на уч не ра до ве и сту ди је из обла сти не мач ке и 
срп ске књи жев но сти, пре во ди и при ре ђу је. Об ја вље не књи ге: Мон та жа, 
аван гар да, књи жев ност, 1998; De utsche Li te ra tur II, при руч никхре сто
ма ти ја, 2007; Хи ја зам и хи по ста за, 2014; Ње мач ка аван гар да, 2015.

ВИК ТОР ШНИП, ро ђен 1960. у Пу га чи ма, Ва ло жин ски ре јон, Бе
ло ру си ја. Бе ло ру ски пе сник, про за и ста и пре во ди лац. Ау тор два де се так 
збир ки по е зи је и деч јих књи га. До бит ник је На гра де „Вла ди мир Ма ја
ков ски” Са ве та Ми ни ста ра Гру зи је (1987) за збор ник Го ми ла све тло сти, 
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књи жев не на гра де „Злат ни Ку пи дон” (2006), Спе ци јал не на гра де Пред
сед ни ка Ре пу бли ке Бе ло ру си је у обла сти „Умет нич ка књи жев ност” 
(2008) за књи гу Стре ла љу ба ви, љу бав ни крст. Жи ви у Мин ску, ра ди 
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При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




