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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен 1972. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. 
Књи ге пе са ма: Пот пу ни го вор, 1995; До ка зи ва ње сен ке, 1996; Сваг да шњи 
час, 2000; Соб на ми то ло ги ја, 2003; По сле, 2005; До вољ но, 2008; Је ди но 
ве тар, 2011; Би ти, 2013; У до бар час, 2016. Књи ге пе са ма и при ча за де цу: 
Дуг ме без ка пу та, 2002; Пу сто ло ви не јед ног зр на ка фе (по е ма), 2004; 
Кад се раз бо лео пе так, 2006; На при мер, 2006; Не жна пе сма о не жном 
ве тру Ду во љу бу (по е ма), 2006; Бо жић на при ча, 2007; Му зи ка тра жи 
уши, 2008; Игро ка зи, 2010, Пе тар и пер тле, 2010; При ча о до број ме тли, 
2010; Сти жу бле се, чу вај те се, 2010; Лу ка из олу ка, 2011; Иси до ра и зуб, 
2011; Баш је до бро ро ди ти се, 2012; За го нет ка рет ка зва на ар хи тек та, 
2013; Бо јан Мр ви ца и за ко па но бла го, 2013; Ко га се ти че ка ко жи ве при
че, 2013; Ци пе ла на кра ју све та, 2014; Чу де сни под ви зи Азбуч ка Пр вог у 
три де сет сло ва, 2015; Бај ке пле не и са сце не, 2016.

СТИ ВЕН БА СКЕР ВИЛ (STEP HEN BA SKER VIL LE), ро ђен 1957. 
го ди не. Ра ди као про фе сор по ли тич ких на у ка на Па трик Хен ри ко ле џу 
у Вир џи ни ји у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Сма тра се во де ћим 
ау то ри те том за пи та ња раз во да, ста ра тељ ства и по ро дич них су до ва. Ње
го ва де ла, члан ци и ра до ви су об ја вљи ва ни у Ва шинг тон тај мсу, Ва шинг
тон по сту, Спек та то ру и мно гим дру гим ли сто ви ма. Про у ча ва ре ли ги
ју, по ли ти ку, по ли тич ку иде о ло ги ју, по ро ди цу, вер ске сло бо де и дру штво. 
Об ја вље не књи ге: Ta ken In to Cu stody (Ста вљен под ста ра тељ сто), 2007; 
The New Po li tics of Sex: The Se xu al Re vo lu tion and Ci vil Li berty (Но ва по
ли ти ка сек са: Сек су ал на ре во лу ци ја, гра ђан ске сло бо де, и раст мо ћи 
вла де), 2017. (С. Ј.)

СА ЊА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, ро ђе на 1994. у Би је љи ни, БиХ. Сту дент
ки ња на ма стер сту ди ја ма Од се ка за срп ску књи жев ност и је зик на Фи ло
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше про зу, сту ди је, есе је и књи жев ну 
кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ВЕ СНА ГА ЈИЋ, ро ђе на 1982. у Бе о гра ду, од ра сла у Сме де ре ву, жи ви 
у Но вом Са ду. Исто ри чар ка је умет но сти, шко ло ва ла се у Бе о гра ду и 
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Сток хол му. Пи ше на уч не ра до ве, есе је и кри ти ке из обла сти исто ри је 
умет но сти, му зе о ло ги је и сту ди ја кул ту ре, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

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.

ЂОР ЂЕ ДЕ СПИЋ, ро ђен 1968. у Ужи цу. Пи ше сту ди је, огле де, есе
је и књи жев ну кри ти ку. Од 2017. го ди не је глав ни и од го вор ни уред ник 
Ле то пи са. Објављенe књигe: Ак си о ло шки иза зо ви, 2000; Спи рал ни тра
го ви – кри ти ке и есе ји о срп ском пе сни штву, 2005; По ре кло пе сме – по
тен ци јал ин тер тек сту ал но сти у по е зи ји Ми о дра га Па вло ви ћа, 2008; 
Пре жи ве ти у тек сту, 2011. При ре дио: Вељ ко Пе тро вић, 2014.

ЖА НЕ ТА ЂУ КИЋ ПЕ РИ ШИЋ, ро ђе на 1956. у Бе о гра ду. Ду ги низ 
го ди на ба ви се жи во том и де лом Иве Ан дри ћа, ра ди као ру ко во ди лац 
Цен тра за до ку мен та ци ју За ду жби не Иве Ан дри ћа. Об ја вље не књи ге: 
Ка ва љер све тог ду ха. О јед ном не до вр ше ном ро ма ну Иве Ан дри ћа, 1992; 
Је вреј ски пор тре ти у де ли ма Иве Ан дри ћа, 2005; Ку ли нар ски пу то пи си 
– ин тер на ци о нал ни ку вар, 2008; Пи сац и при ча – ства ра лач ка би о гра фи ја 
Иве Ан дри ћа, 2012; На по чет ку свих ста за – Ан дрић и Ви ше град, 2015. 
При ре ди ла је ви ше књи га на ших пи са ца.

МИ ЛОШ ЖИВ КО ВИЋ, ро ђен 1984. у Пље вљи ма, Цр на Го ра. Исто
ричар умет но сти, ис тра жи вачса рад ник Ви зан то ло шког ин сти ту та СА НУ, 
док то ранд на Оде ље њу за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Бе о гра ду. По све ћен је ис тра жи ва њи ма срп ске сред њо ве ков не и ви зан
тиј ске умет но сти, по себ но зид ног сли кар ства, сли ка ног укра са ру ко пи
сних књи га и ико но пи са, на уч не ра до ве об ја вљу је у до ма ћој и стра ној 
пе ри о ди ци.

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 ман без ор ма на, 2017. Ро ма ни: Бла ги 
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да ни за тим про ђу, 2001; 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.

СР БА ИГ ЊА ТО ВИЋ, ро ђен 1946. у Кња жев цу. Ди пло ми рао и ма
ги стри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, пи ше по е зи ју, про зу, 
дра ме, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Ко ји не ма ју ду ше, 1971; 
Де се ти круг, 1975; Сла гач ни ца, 1981; Реп тил/по лип тих, 1983; Зо граф 
оштра ср ца, 1989; Ра шљар, 1989; Га чу ћи у но ви век, 1993; Вар ва ри на 
Пон ту (из бор), 2000; Суд бе ник, 2001; Сле пи пут ник, 2007; Чим сва не и 
дру ге уто пи је, 2011; Ма ла ју тар ња ал хе ми ја (из бор и но ве пе сме), 2012; 
Сло бо дан пад: иза бра не пе сме 1991–2011, 2012; Ве ли ки вид, 2012; Ци но
бер, 2015. Књи ге про зе: Црв у гла ви (крат ке при че), 1988; Ка ко ми је жа ба 
уле те ла у уста или о са мо са зна ва њу (ро маноглед), 1988; Кад смо сви 
би ли Ти то и дру ге при че, 1994; Ду бо ка Ки на, 2003; Ни же и на ни же, 2005; 
Про ла зна ку ћа, крат ке при че, 2011. Дра ма: Из ла зе на да ске три кра ља 
од Дан ске (у књи зи Са вре ме на срп ска дра ма 5, 1999). Књи ге есе ја, кри
ти ка, сту ди ја: Са ло ми на чи ни ја, 1970; До ба ко ла жа, 1978; По е ти зам 
стри па, 1979; Про за про ме не, 1981; Текст и свет, 1982; Срећ ни Ва ви лон, 
1986; Књи жев ност и но ви мит, 1988; Хро ни чар, бун тов ник, ал хе ми чар, 
1989; Де сет срп ских пе сни ка, 1992; Хро ни ка пе снич ког уме ћа, 1992; На 
мра ву не бо, 1999; Без облан де, 2000; Сце на на тац ни, 2003; Свет ме ди ја 
Пе тра Зе ца, 2010; Лир ски осмо глас, 2012; Про за про ме не – де кон струк
ци јакон струк ци ја, кон вен ци је и ино ва ци је у са вре ме ној срп ској про зи 
1950–1990, 2012; Кри за у ви ше лек ци ја, 2014. 

СО ФИ ЈА ЈЕ ЛИЋ, ро ђе на 1989. у Шап цу. Сту ди ра ла ен гле ски је зик 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду и сте кла зва ње ма стер фи ло
логан гли ста. Ба ви се мар ке тин гом, др жи ча со ве ен гле ског је зи ка и ра ди 
као хо но рар ни пре во ди лац. Пре во ди тек сто ве из обла сти фар ма ци је, 
ме ди ци не, ин фор ма ти ке, пра ва, по ли ти ке и дру гих, а за ни ма ју је лин гви
сти ка и књи жев ност.

ВЕ СНА КА ПОР, ро ђе на 1965. у Не ве си њу, БиХ. Фи ло ло шки фа кул
тет за вр ши ла у Бе о гра ду. Пи ше про зу и књи жев ну кри ти ку, ра ди у Сту
дент ском кул тур ном цен тру у Бе о гра ду као уред ник књи жев ног про гра
ма. Об ја ви ла: ро ман Три са мо ће или мје сто не до вр ше них ства ри, 2010. 
Зби р ке при ча: По се ћа њу се хо да као по ме се чи ни, 2014; Као што и ва ма 
же лим, 2016.
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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.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, 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 
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.

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. 

НА ДЕ ЖДА ПУ РИЋ ЈО ВА НО ВИЋ, ро ђе на 1974. у Бе о гра ду. Ди пло
ми ра ла и ма ги стри ра ла срп ску књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту 



у Бе о гра ду. Ба ви се ис тра жи ва њем срп ске ау то би о граф ске и ме мо ар ске 
про зе XVI II и XIX ве ка. Пи ше по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку, уре
ди ла ви ше зби р ки по е зи је. Књи ге пе са ма: Во де, 2006; Ха љи не из му зе ја, 
2017.

ГО РИ ЦА РАД МИ ЛО ВИЋ, ро ђе на 1992. у Сом бо ру. Ди пло ми ра ла 
и ма сте ри ра ла на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду. Ба ви се про у ча ва њем но ви је срп ске књи жев но сти и исто
ри је умет но сти, пи ше по е зи ју, есе је, књи жев ну, по зо ри шну и филм ску 
кри ти ку. Књи га пе са ма: Стри жи ма ску, ко нак не маш, 2017. 

НЕ ВЕ НА СА ВИЋ, ро ђе на 1993. у Аран ђе лов цу. Сту дент је за вр шне 
го ди не основ них сту ди ја срп ске књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Но вом Са ду. Пи ше есе је и крат ке при че, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

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.

СВЕ ТЛА НА ТО МИН, ро ђе на 1964. у Но вом Са ду. Ба ви се про у ча
ва њем срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти, пи ше сту ди је и огле де. Об ја
вље не књи ге: Вла ди ка Мак сим Бран ко вић, 2007; Књи го љу би ве же не срп
ског сред њег ве ка, 2007; Де спо ти ца и мо на хи ња Ан ге ли на Бран ко вић – 
све та мај ка Ан ге ли на, 2009; Му жа стве не же не срп ског сред њег ве ка, 
2011; Срп ска кра љи ца Је ле на – вла дар ка и мо на хи ња, 2014; Очи ср дач не 
– то по си, узо ри и де ла ње иде ал не вла да ви не у срп ској сред њо ве ков ној 
др жа ви (ко а у тор Н. По ло ви на), 2016; Де спот Ђор ђе Бран ко вић – Све ти 
вла ди ка Мак сим, 2016. При ре ди ла: Ста ра срп ска књи жев ност, 2001; 
Ђор ђе Сп. Ра до ји чић, Кул тур но бла го – Да ли зна те?, 2006; Ђор ђе Сп. 
Ра до ји чић, Исто риј ске рас пра ве, 2007.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ
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