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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

АЛЕН БЕ ШИЋ, ро ђен 1975. у Би ха ћу, БиХ. Пи ше по е зи ју, књи жев ну 
кри ти ку и есе је, пре во ди с ен гле ског (Џин Рис, Џа меј ка Кин кејд, Ени 
Пру, Џојс Ке рол Оутс, Бо жи дар Је зер ник, Џон Фа улс, Ке трин Беј кер, Џон 
Рал стон Сол, Брус Че твин, То ни Хо ланд, Де рек Вол кот, Те џу Кол итд.). 
Књи ге пе са ма: У фи ли гра ну рез, 1998; На чин ди ма, 2004; Го ло ср це, 2012; 
Хро ни ка сит ни ца (из бор), 2014. Књи ге есе ја и кри ти ка: Ла ви рин ти чи
та ња, 2006; Не по но вљи ви обра зац, 2012.

ДРА ГА НА БО ШКО ВИЋ, ро ђе на 1980. у Но вом Са ду. Ди пло ми ра ла 
на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду. Пи ше есе је, сту ди је, крат ке при че и кри ти ку. Књи га при по ве да ка: 
Фа у но ме но ло ги ја, 2008.

МИ РО СЛАВ БРИК (MI RO SLAV BRÜCK), ро ђен 1964. у Ска ли ци 
(за пад на Сло вач ка). За вр шио по ли гра фич ку шко лу у Бра ти сла ви и, по
ред ба вље ња књи жев но шћу, оста је у гра фич кој стру ци. Ње го ве пе сме 
пре во ђе не су на ма ђар ски, хр ват ски, пољ ски, бу гар ски, фран цу ски, а са да 
и на срп ски. До сад је об ја вио 10 збир ки по е зи је, ме ђу ко ји ма су: Noc, 
tráva v pozadí, 1989; Nočné ostrovy a iné záchrany, 1997; Orientačná ma pa na 
zi mu, 2001. и дру ге. Иа ко је при мар но пе сник, пи ше и про зу: Žmurk nu tie z 
več no sti, 2013. и Ho tel Oáza, 2015, а ба ви се и кул тур ном пу бли ци сти ком. 
Жи ви и ра ди у род ној Ска ли ци. (Д. М.)

ВЛА ДИ СЛА ВА ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ, ро ђе на 1967. у Срем ској 
Ми тро ви ци. Ан гли ста, ба ви се књи жев ном те о ри јом и исто ри јом, пи ше 
сту ди је, есе је, књи жев ну кри ти ку и пре во ди с ен гле ског (С. Џо унс, Е. 
Би ти, Е. Бар џис, Е. Хе мин гвеј, В. Шек спир, В. Ален и др.). Глав на је уред
ни ца би бли о те ке Пр ва књи га Ма ти це срп ске. Об ја вље не књи ге: Син так
са ти ши не: по е ти ка Реј мон да Кар ве ра, 1995; Хе мин гвеј – по е ти ка крат ке 
при че, 2000; Ко ре спон ден ци ја – то ко ви и ли ко ви пост мо дер не про зе, 2000; 
Вир ту ел на књи жев ност, 2004; Књи жев ност и сва ко дне ви ца, 2007; Вир
ту ел на књи жев ност II, 2007; На жен ском кон ти нен ту, 2007; Фор ма ти
ра ње, 2009; Ми сти ка и ме ха ни ка, 2010; Увод у род не те о ри је (уџ бе ник, 
гру па ау то ра), 2011. При ре ди ла ви ше књи га.
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АЈ ТА НА ДРЕ КО ВИЋ, ро ђе на 1991. у Ту ти ну. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла на Др жав ном уни вер зи те ту у Но вом Па за ру, на сме ру 
Срп ска књи жев ност и је зик. У окви ру 31. фе сти ва ла „Да ни по е зи је” у 
За је ча ру об ја ви ла пр ву збир ку пе са ма Фо сил сум ње, 2016. Пи ше пе сме 
и крат ке при че, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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; Сел фи на мо сту – про за 2015–2017, 2018.

БО РИС ЛА ЗИЋ, ро ђен 1967. у Па ри зу, Фран цу ска. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је и кри ти ку, пре во ди са фран цу ског и на фран цу ски. Књи ге 
пе са ма: По ср ну ће, 1994; Оке а ни ја, 1997; За пис о бес кра ју, 1999; Псал ми 
ино вер ног, 2002; Пе сме лу та ња и се те, 2008; Ор феј на ли ме су, 2012; 
Ка пи сла сти, 2013; Ка нон ске пе сме, 2016. Књи ге пу то пи сне про зе и есе ја: 
Бе ле шке о Ар ка ди ји, 2000; Тур ски ди ван, 2005; Врт за то че ни ка – упо ред
не сту ди је из де ве те умет но сти, 2010. Ро ма ни: Гу би ли ште, 2007; Панк 
уми ре – ге о по е тич ка хро ни ка, 2013. При ре дио ви ше ан то ло ги ја и књи га 
срп ских пи са ца.

АЛЕК САН ДАР Б. ЛА КО ВИЋ, ро ђен 1955. у Пе ћи. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Но ћи, 1992; 
За се да, 1994; По вра так у Хи лан дар, 1996; Др во сле пог га вра на, 1997; Док 
нам кров про ки шња ва, 1999; Ко да нам вра ти ли ца ус пут из гу бље на 
(из бор), 2004; Не ћеш у пе сму, 2011; Си ла зак ан ђе ла – по ко сов ски ци клус, 
2015; Ко да нам вра ти ли ца ус пут из гу бље на (из бор и но ве пе сме), 2015; 
Гла со ви не ба под зе мљом, 2016. Ро ман: Кад ку ће ни смо за кљу ча ва ли, 
2017. Сту ди је: Од то те ма до срод ни ка: ми то ло шки свет Сло ве на у срп
ској књи жев но сти, 2000; Хи лан дар ски пу то пи си, 2002; То ко ви ван то
ко ва – ау тен тич ни пе снич ки по ступ ци у са вре ме ној срп ској по е зи ји, 
2004; Је зи ко твор ци – гон го ри зам у срп ској по е зи ји, 2006; Днев ник ре чи 
– есе ји и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2006–2007, 2008; Днев ник 
гла со ва – есе ји и при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2008–2009, 2011; 
Ђор ђе Мар ко вић Ко дер – је зик и мит, 2013; Днев ник сти хо ва – есе ји и 
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при ка зи срп ске пе снич ке про дук ци је 2010–2012, 2014; Днев ник пе са ма 
– при ка зи и есе ји срп ске пе снич ке про дук ци је 2013–2015, 2016.

ДА МЈАН МА ЛА ЈЕВ, ро ђен 1993. у Зре ња ни ну. За вр шио Срп ску 
фи ло ло ги ју у кон так ту са сло вач ком фи ло ло ги јом (2016) и ма стер сту ди
је Срп ског је зи ка и књи жев но сти (2017) на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду. Ба ви се ди ги тал ном умет но шћу (груп не из ло жбе у За гре бу, 
Но вом Са ду, Сао Па о лу). По вре ме но пре во ди и пи ше по е зи ју и про зу.

СВЕ ТЛА НА МИ ЛА ШИ НО ВИЋ, ро ђе на 1980. у Су бо ти ци. Ба ви се 
срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка, пи ше сту ди је, есе је, огле де и књи жев ну 
кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Чи та ње са вре ме не про зе (ко а у тор ка Г. Са по
жни чен ко), 2008; Есе ји Мом чи ла На ста си је ви ћа, 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 есе је, 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. На истом фа кул те ту тре нут но је сту дент дру ге го ди не 
док тор ских сту ди ја срп ске књи жев но сти. 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.

БИ ЉА НА МИ ЧИЋ, ро ђе на 1978. у Па ра ћи ну. Ди пло ми ра ла је и 
ма ги стри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу. Пи ше сту ди је, есе је 
и књи жев ну кри ти ку, жи ви и ра ди у Ле сков цу. Об ја вље не књи ге: Под 
је зи ком, над го во ром – огле ди о На ста си је ви ћу и Џу ни ћу, 2010; Пе сник 
око ва них ви зи ја – по е зи ја и по е ти ка Ми ла на Де дин ца, 2014. При ре ди ла: 
Мом чи ло На ста си је вић, 2016; Оскар Да ви чо, 2017.

ВЛА ДИ МИР ВЛА ДИ МИ РО ВИЧ НА БО КОВ (Санкт Пе тер бург, 
Ру си ја, 1899 – Мон тре, Швај цар ска, 1977), аме рич ки пи сац ру ског по ре
кла. На кон Ок то бар ске ре во лу ци је на пу шта Ру си ју и две го ди не сту ди ра 
у Лон до ну, а од 1922. жи ви у Бер ли ну. Го ди не 1937. бе жи од на ци ста у 
Па риз. У том пе ри о ду је, још увек на ру ском, на пи сао не ко ли ко ро ма на и 
крат ких при ча. По до ла ску у Њу јорк 1940. го ди не, по чео је да пи ше на 
ен гле ском. Гл. де ла: ро ма ни Ло ли та, Про зир ност ства ри, Пнин, Дар, Очај; 
есе ји Бле да ва тра; збир ка при по ве да ка Ру ска ле по ти ца и дру ге при че.

ИВАН НЕГРИШОРАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Од 2005. до 2012. го ди не био 
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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; Из ло жба обла
ка (из бор и но ве), 2017. 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.

МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН, ро ђен 1956. у Ло ку, Шај ка шка. Књи жев ни кри
ти чар и исто ри чар. Об ја вље не књи ге: Саве ти кри ти ке, соко ви по е зи је, 
1990; Све ти слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма, 1993; С ме ром и 
без ње, 1993; Су о ча ва ња, 1999; Ства ри ко је су про шле, 2003; Ста ри ли
сац, 2003; Слу чај на књи га – ко лаж о То до ру Ма ној ло ви ћу, 2006; Срп ска 
пе снич ка мо дер на, 2006; Сит не књи ге – о пре пи сци срп ских пи са ца, 2007; 
Слат ка књи га, 2008; Се дам бе ле жа ка – ма ла књи га о Цр њан ском, 2009; 
Са ви чен та – срп ски књи жев ни ци ис ко са, 2010; Све ти ми рис пам ти ве ка 
– фраг мен ти о Ла зи Ко сти ћу, 2011; Са вић Ми лан, 2011; Се дам бре жу
ља ка – књи га о Цр њан ском, 2013; Слав ни Шај каш о Ла зи Ко сти ћу, 2014; 
Сло во твр до – о пре пи сци Ила ри о на Ру вар ца, 2016; Сви мо ји ба нат ски 
пи сци – при ка зе и при ка зи, 2016; Све ти слав Сте фа но вић, опет, 2016; 
Сре тен Ма рић, 2017; Срп ских но ви на до да так и дру ги до да ци, 2017. При
ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

ЂОР ЂЕ НЕ ШИЋ, ро ђен 1957. у Би је лом Бр ду код Оси је ка, Хр ват
ска. Пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Црв сум ње у ја бу ци раз до ра, 1985; Су
ро га ти, 1990; Че ка ју ћи Ство ри те ља, 1995; Ха ро нов ча мац, 1998; Про зор 
кроз ко ји Ду нав те че (из бор), 2000; Гра ни ца, 2006; Бо ље је би ти у ма њи
ни (из бор и но ве), 2015; По лог, 2016. Об ја вио и књи гу Лук и во да – за ви
чај ни рјеч ник, 2004. При ре дио ви ше књи га.

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.

МАР КО ПА О ВИ ЦА, ро ђен 1950. на Ци бри ја ну код Тре би ња, БиХ. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку, есе је и огле де о са вре ме ној срп ској књи жев но
сти. Об ја вље не књи ге: Ра спо ни про зне ре чи – о про зним књи га ма са вре
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ме них срп ских пи са ца, 2005; Аре те јев лук, 2009; Ор феј на сто лу – огле
ди о са вре ме ним срп ским пе сни ци ма, 2011; Ме та кри тич ки из ле ти, 2017.

ДА НИ ЦА ТРИ ФУ ЊА ГИЋ, ро ђе на 1992. у Лу ки ће ву код Зре ња ни на. 
Сту ден ти ња је док тор ских сту ди ја на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Пи ше есе је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ


