А У Т О Р И Л Е Т О П И С А

БРАНКО БАЉ, рођен 1954. у Липару код Куле. Филозоф, пише
студије, есеје и уџбенике. Објављене књиге: Могућност људске зајед
нице, 1989; Прилог разумевању извора стаљинизма, 1990; Социологија
(уџбеник, група аутора), 1990; Техника као заједница?, 1992; Мартин
Хајдегер – једно радикално миш љење?, 1996; Економија и практична
философија, 2000; Прилози за увод у философију, 2003; Увод у пословну
етику, 2005; Говорим Теби – политичко-филозофски есеји, 2007; Реви
зија новије историје Европе и српско питање, 2008; Увод у филозофију
(уџбеник, коау тор А. Чучковић), 2009; Критика политичке економије
жртве, 2010; Етика пословања (уџбеник, група аутора), 2011; Светска
финансијска криза – теоријски ставови и практична искуства Русије
и Србије (група аутора), 2013; Неолиберализам – редукована практична
филозофија, 2013.
ДРАГАН БОШКОВИЋ, рођен 1970. у Беог раду. Пише поезију, есе
је, књижевнонаучне и књижевнокритичке радове. Ванредни је професор
на Катедри за српску књижевност на Филолошко-уметничком факул
тет у у Краг ујевц у. Књиге песама: Вртоглавица, лаж и Вавилон од кар
тона, 1998; У једном телу, 2003; Исаија, 2006; Отац, 2013; The Clash,
2016. Књига приповедака: Одисеј – каталошка прича (коаутор С. Илић),
1998. Књига есеја и студија: Иследник, сведок, прича – истражни поступ
ци у „Пешчаник у” и „Гробници за Бориса Давидовича” Данила Киша,
2004; Текстуа лно (не)свесно „Гробнице за Бориса Давидовича”, 2008;
Заблуде модернизма, 2010; Заблуде читања, 2015.
СЛАВКО ГОРДИЋ, рођен 1941. у Дабрици код Стоца, БиХ. Пише
прозу, књижевн у критику и есејистику. Од 1992. до 2004. је био главни
и одговорни уредник Летописа, а 2008. до 2012. потпредседник Мати
це српске. Књиге прозе: Врховни силник, 1975; Друго лице, 1998; Опит,
2004; Руб, 2010. Књиге есеја, критика и огледа: У видику стиха, 1978;
Слагање времена, 1983; Примарно и нијанса, 1985; Поезија и окружје,
1988; Образац и чин – огледи о роману, 1995; „Певач” Бошка Петровића,
1998; Огледи о Вељку Петровићу, 2000; Главни посао, 2002; Профили и
ситуације, 2004; Размена дарова – огледи и записи о савременом српском
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песништву, 2006; Савременост и наслеђе, 2006; Критичке разгледнице,
2008; Трагања и сведочења, 2011; Огледи о Иви Андрићу, 2013; Сродства
и раздаљине – огледи и дневнички записи, 2014; Осматрачница – књи
жевне и опште теме, 2016. Приредио више књига српских писаца.
АНА МАРИЈА ГРБИЋ, рођена 1987. у Беог рад у. Завршила Фило
лошки факултет у Беог рад у, где трен утно похађа докторске студије из
књижевности. Пише поезију, преводи с енглеског. Књиге песама: Да,
али немој се плашити, 2012; Венерини и остали брегови, поема, 2014;
Зем ља 2.0, 2017.
МИЛУТИН ЛУЈО ДАНОЈЛИЋ, рођен 1939. у Ивановцима код Љига.
Дип ломирао је на Филолошком факултет у у Беог рад у. Пише поезију,
прозу и књижевну критику. Књиге песама: Црни фењери, 1960; Голи брег,
1972; Ћуприја преко Качера, 1988; Плава сунца, црни пси, 1988; Два со
нетна венца, 1993; Пламичак на свећи, 1996; Три пое ме, 1999; Бледе
брезе, 1999; Од беле пене, 2003; Пок лони стрица Станише, 2007; Да за
Ану – анаграмска просијавања, 2007; Са шљунка преписано, 2010; Замрле
искре, 2011. Књиге приповедака: Ковчег по мери, 1983; Приче за децу,
1983; Опасно путовање, 2000. Роман: Самоуки љубавници из Коларчеве
улице, 2003. Живи у Беог рад у.
ГОРДАН А ЂИЛ АС, рођена 1958. у Накову код Кикинде. Библио
текар, библиог раф, пише поезију. Књиге песама: Пред огледалом, 1985;
Господине, господине, 1989; Царски врт, 1996; Звезда југа, 2002; Успутна
станица, 2005; Учитељ сећања, 2009; Сећање које се није догодило, 2011;
Друге ствари, 2012; Била сам послушно дрво, 2012; Север, удаљен звук,
2015. Моног рафије: Шест посленика Библиотеке Матице српске, 1998;
Мапа света Петроварадинске тврђаве (коау тори Б. Попржан, Н. Ма
мула, Ђ. Писарев), 2005; Библиографија ИНДИС 1976–2009 (коау торка
С. Вуковић), 2010. Приредила је и објавила више књига и селективних
библиог рафија савремених српских писаца.
ФАТА ЕГАНОВИЋ, рођена 1991. у Шапц у. Бави се ист раживањем
дубровачке књижевности, а нарочито је занимају споне између старе и
нове књижевности, тј. однос између традиције и модерности и то најви
ше преко ист раживања мита. Пише поезију, есеје и књижевну критику,
објављује у периодици.
ЉУПК А КОВАЧЕВИЋ, рођена 1959. у Панчеву. Новинар, аутор је
бројних емисија и интервјуа са угледним личностима из света култ уре,
политике, нау ке и уметности, емитованим на прог рамима Радио Бео
града.
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ВЛАДИМИР КОНЕЧНИ, рођен 1944. у Беог рад у. Завршио је Фи
лозофски факултет у Беог рад у, а докторирао експерименталн у психо
логију на Универзитет у у Торонт у (1973). Био је редовни професор екс
перименталне психологије (1973–2008) на Калифорнијском универзитету
у Сан Дијег у, а од 2008. је тамо професор емерит ус. Добитник је Гуген
хајмове наг раде за ист раж ивачк и рад у областима психофизиологијe
емоција, психологијe права и емпиријске естетике. Пише поезију, при
поветке и драме на српском и енглеском. Објављене књиге на српском:
О небу и блату – две драме, 2010; Аутобиографија – књижевни и ликовни
експерименти 1986–2011, 2011; Видим – педесет одабраних песама, 2013;
Атиф – одабране и нове приповетке, 2014; Не знам – песме 2013–2015, 2016.
ДАЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ, рођена 1993. у Шапцу. Завршила Филоло
шки факултет у Беог рад у, где је трен утно на мастер студијама. Пише
поезију и прозу, бави се превођењем. Књиге песама: Кроз простор и
време, 2011; Стазе звезданог бескраја, 2012; Странац, 2014; Отац Ар
сеније – сећања на духовног оца, 2016. Роман: Магловити пут талената.
Део 1 – Татјана, 2015.
ЈЕЛЕН А МАРИЋЕВИЋ, рођена 1988. године у Кладову. Филолог
србиста, проучава српску књижевност XVII и XVIII века, као и авангард
ну и неоавангардну књижевност. Докторанд је на Филозофском факул
тету у Новом Саду. Пише поезију, прозу, студије, есеје и критику. Обја
вљена књига: Легитимација за сигнализам – пулсирање сигнализма, 2016.
СЛАВОЉУБ МАРКОВИЋ, рођен 1952. у Јаковљу код Алексинца.
Пише поезију и прозу, живи у Беог рад у. Објављене књиге: Историјски
цик лус – Пловно стање историје, 1982; Киша из језика, 1994; Дрво у
дворишту, 1997; Паралелна Библиотека, 2000; Пробуди ме да се играм,
2009; Пловно стање историје, 2012; Побунио сам се животом, 2015.
Језички цик лус – Значења и протезе, 1998; Градиво, 1993; Досада усво
јених речника, 1995. Надау торски цик лус – Зидине Рапијане, 2009; Про
јекат (коау тор Р. Рупљанац), 1994. Цик лус прича – Бизнис, рат, порно
графија, 2007; Филм и остали римејкови, 2008; Истиснуто из живота,
2012; Утиснуто, 2016.
ЖАРКО МИЛЕНКОВИЋ, рођен 1988. у Приштини. Пише поезију,
прозу, есеје и књижевн у критику. Књига песама: Кенотаф, 2011.
ДАЈАН А МИЛОВАНОВ, рођена 1993. у Бечеју. Трен утно похађа
докторске студије на Одсеку за компаративну књижевност Филозофског
факултета у Новом Саду. Пише књижевну књитику, преводи с енглеског,
објављује у периодици.
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ПЕТАР МИЛОРАДОВИЋ, рођен 1970. у Горњем Милановцу. Пише
поезију. Књиге песама: Средоземља, 1997; Порто, 2000; Слајдови, 2004;
Колонија, 2007; Последња вечера, 2010; О зеленом камиону и другом, 2014.
МИЛУНИК А МИТРОВИЋ, рођена 1950. у Сечој Реци код Косје
рића. Дипломирала је на Филолошком факултет у у Беог рад у (група за
југословенску књижевност и српскохрватски језик). Пише поезију, прозу
и књижевну критику. Књиге песама: Биографија душе, 1996; Старохри
шћанкина љубав, 1997; Додир тајне, 1999; Несавладано, 2004; Пољско
цвеће у белом бокалу, драма о животу и сликарству Лизе Марић Крижа
нић, 2004; Отп ис, 2007; Листопадне и друге, 2010; Зап иси на ветру,
приче, 2012; Успутнице, сентенце и хаику, 2015; Зимско писмо, 2015.
МИХ АЈЛО ПАНТИЋ, рођен 1957. у Беог рад у. Пише приповетке,
књижевн у критику, есеје и студије. Књиге прича: Хроника собе, 1984;
Вондер у Берлину, 1987; Песници, писци & остала менажерија, 1992; Не
могу да се сетим једне реченице, 1993; Новобеоградске приче, 1994; Седми
дан кошаве, 1999; Јутро после, 2001; Ако је то љубав, 2003; Најлепше
приче Михајла Пантића, 2004; Жена у мушким ципелама – the best of (из
бор), 2006; Првих десет година, 2006; Овога пута о болу, 2007; Све приче
Михајла Пантића I–IV, 2007; Приче на путу, 2010; Ходање по облацима,
2013; Када ме угледа оно што тражим, 2017. Студије, критике, огледи,
критичка проза, путописи: Искушења сажетости, 1984; Александријски
синдром 1–4, 1987, 1994, 1999, 2003; Против систематичности, 1988; Шум
Вавилона (коаутор В. Павковић), 1988; Десет песама, десет разговора
(коаутор С. Зубановић), 1992; Нови прилози за савремену српску поезију,
1994; Puzzle, 1995; Шта читам и шта ми се догађа – (лични азбучник пи
саца), 1998; Киш, 1998; Модернистичко приповедање, 1999; Тортура текста
(puzzle II), 2000; Огледи о свакодневици (puzzle III), 2001; Свет иза света,
2002; Капетан собне пловидбе (puzzle IV), 2003; Шта читам и шта ми
се догађа – (лични азбучник писаца) 2, Свакодневник читања, 2004; Жи
вот је управо у току (puzzle V), 2005; Писци говоре, 2007; Други свет иза
света, 2009; Неизгубљено време, 2009; Сланкамен (puzzle VI), 2009; Шта
читам и шта ми се догађа – (лични азбучник писаца) 3, Дневник једног
уживаоца читања, 2009; A short history of Serbian literature (група аутора),
2011; Бити рокенрол (коаутор П. Поповић), 2011; Стан без адресе (puzzle
VII), 2014; Од стиха до стиха – свет иза света 3, 2014; Приче од воде – све
рибе Србије (коаутор М. Туцовић), 2014; Основи српског приповедања, 2015;
Шта читам и шта ми се догађа – (лични азбучник писаца) 4, Читати,
шта друго, 2016. Приредио више књига, антологија и зборника.
КАТАРИНА ПАНТОВИЋ, рођена 1994. у Беог раду. Студенткиња
је на Одсек у за компаративн у књижевност Филозофског фак ултета у
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Новом Сад у. Пише и објављује у периодици поезију и књижевн у кри
тику. Преводи с енглеског језика, а бави се и сликарством и уметничком
фотог рафијом.
МИЛЕТА ПРОДАНОВИЋ, рођен 1959. у Беог рад у. Пише поезију,
прозу, путоп исе, есеје и ликовн у крит ик у, академски сликар. Књига
песама: Мијазма, 1994. Романи: Вечера код Свете Аполоније, 1983; Нови
Клини, 1989; Пас пребијене кичме, 1993; Плеши, чудовиште, на моју не
жну музик у, 1996; Црвена марама, сва од свиле, 1999; Ово би могао
бити Ваш срећан дан, 2000; Врт у Венецији, 2002; Елиша у земљи светих
шарана, 2003; Колекција, 2006; Ултрамарин, 2010; Аркадија, 2013; Ви
тилиго, 2014. Књиге прича: Путописи по сликама и етикетама, 1993;
Небеска опера, 1995; Агнец, 2007; Хермелин – изабране и нове приче, 2009.
Књига путописа: Око на путу, 2000; Поворка чудеса, 2008. Књиге есеја:
Старији и лепши Београд, 2001; Tранзициона галантерија, 2011.
НОЕЛ ПУТНИК, рођен 1974. у Беог раду. Дипломирао је класичне
науке на Филозофском факултету у Београду. Мастер студије медијеви
стике завршио је на Средњоевропском универзитету у Будимпешти, где
приводи крају докторат из области филозофије ренесансног неоплато
низма. Објављује махом нау чне радове и преводе у нау чној периодици,
а у мањој мери и приче, стручне есеје, те књижевн у и ликовн у критику
у књижевној периодици, зборницима и другим врстама публикација.
Преводи са старог рчког, латинског и енглеског језика. Добитник је књи
жевних наг рада часописа Улазница (2001) и Лаза К. Лазаревић (2003), а
на конкурсу Првенац Студентског култ урног цент ра Краг ујевац 2004.
наг рађена му је и објављена збирка приповедака Ћурка и друга створе
ња. У нау чној области којом се бави објавио је књиг у The Pious Impiety
of Agrippa’s Magic: Two Conf licting Notions of Ascension in the Works of
Cornelius Agrippa, 2010. Живи и ради у Беог рад у.
РАДА СТАНАРЕВИЋ, рођена 1948. у Нишу. Германиста, основне
студије завршила на Филозофском факултету у Сарајеву, магистрирала
1981. у Загребу, а докторску тезу одбранила 1993. на Филолошком факул
тет у у Беог рад у. Пише нау чне радове и студије из области немачке и
српске књижевности, преводи и приређује. Објављене књиге: Монтажа,
авангарда, књижевност, 1998; Deutsche Literatur II, приручник-хресто
матија, 2007; Хијазам и хипостаза, 2014; Њемачка авангарда, 2015.
ВИКТОР ШНИП, рођен 1960. у Пугачима, Валожински рејон, Бе
лорусија. Белоруски песник, прозаиста и преводилац. Аутор двадесетак
збирки поезије и дечјих књига. Добитник је Наг раде „Владимир Маја
ковски” Савета Министара Грузије (1987) за зборник Гомила свет лости,
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књижевне наг раде „Златни Купидон” (2006), Специјалне наг раде Пред
седн ика Реп ублике Белорусије у облас ти „Уметн ичка књижевност”
(2008) за књиг у Стрела љубави, љубавни крст. Живи у Минску, ради
као главни уредник издавачке куће Уметничка књижевност. (Д. Л.)
Приредио
Бранислав КАРАНОВИЋ
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