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АУ ТОРИ  Л ЕТОП ИСА

МИ РО СЛАВ АЛЕК СИЋ, ро ђен 1960. у Вр ба су. Ди пло ми рао је на 
Ка те дри за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти Фи ло ло шког 
фа кул те та 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: Зи гу рат, 1986; По пик или чуг, 1990; Не ма во да, 1994; Оскуд но 
вре ме, 2016.

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.

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 
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.

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 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.



543

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 
жр тва, 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. 

ВЛА ДИ МИР ЈА ГЛИ ЧИЋ, ро ђен 1961. у Гор њој Са бан ти код Кра
гу јев ца. Пи ше по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ру ског, 
фран цу ског, ен гле ског и не мач ког. Књи ге пе са ма: По гле дај дом свој 
(ко а у то ри Ј. Јан ко вић и С. Ми ле нић), 1989; Из ван ума, 1991; Три оба ле 
(ко а у то ри Ј. Јан ко вић и С. Ве лич ко вић), 1991; Там ни врт, 1992; Уса мље ни 
пут ник, 1994; По сле ра та, 1996; У го ра ма, 1996; Ср би ја зе мља, 1996; 
Сен ке у дво ри шту, 1996; Вре ло, 1997; Ми ла но вач ким пу тем, 1997; Не по
врат но, 1998; Књи га о зло чи ну, 2001; Пре су да, 2001; Пред ноћ, 2002; Не мој 
да ме зо веш, 2002; Пре не го одем (из бор), 2005; Пе сме (из бор, дво је зич но 
срп ско/ру ски) 2006; Ју тра, 2008; По се ди, 2011; Стуб, 2013; Пред гра ђе 
хо ри зон та, 2017. Књи га при по ве да ка: Ево мр тав ле жим у зе мљи Ср би ји, 
2013. Ро ма ни: Ста рац са Пи ва ре, 2003; Hol lan der, 2005; Ме со је ђе, 2006; 
Све тло сти очи ју, 2014. При ре дио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја.

МИ ЛЕ НА КУ ЛИЋ, ро ђе на 1994. у Вр ба су. Ди пло ми ра ла на Од се
ку за срп ску књи жев ност у Но вом Са ду, где је тре нут но по ха ђа ма стер 
сту ди је. Ин те ре су је се за те о ри ју драм ских и по зо ри шних умет но сти, 
пи ше по е зи ју, есе је и кри ти ку. Об ја вље на књи га: Лет Ми нер ви не со ве 
– огле ди о по зо ри шној умет но сти, 2017. 

МИ ЛО ЛОМ ПАР, ро ђен 1962. у Бе о гра ду. Ба ви се књи жев ном исто
ри јом и те о ри јом, пи ше сту ди је. Об ја вље не књи ге: О за вр шет ку ро ма на 
(Сми сао за вр шет ка у ро ма ну „Дру га књи га Се о ба” Ми ло ша Цр њан ског), 
1995; Мо дер на вре ме на у про зи Дра ги ше Ва си ћа, 1996; Ње гош и мо дер на, 
1998; Цр њан ски и Ме фи сто фел (О скри ве ној фи гу ри „Ро ма на о Лон до ну”), 
2000; Апо ло но ви пу то ка зи – есе ји о Цр њан ском, 2004; Мо ра ли стич ки 
фраг мен ти, 2007; Не где на гра ни ци фи ло зо фи је и ли те ра ту ре – о књи
жев ној хер ме не у ти ци Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, 2009; Ње го ше во пе сни штво, 
2010; О тра гич ком пе сни ку, 2010; Дух са мо по ри ца ња – при лог кри ти ци 
срп ске кул тур не по ли ти ке, 2011; По вра так срп ском ста но ви шту?, ин
тер вјуи, 2013; По хва ла не са вре ме но сти, 2016; По ли хи стор ска ис тра жи
ва ња, 2016.
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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. 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.

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 то р ка Г. 
Са по жни чен ко), 2008; Есе ји Мом чи ла На ста си је ви ћа, 2011.

СА ЊА МИ ЛИЋ, ро ђе на 1967. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла на Гру пи 
за ју го сло вен ске и оп шту књи жев ност Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра
ду. Но ви нар, пра ти књи жев ност и умет ност. Ра ди ла је „По ет ски те а тар” 
Бе о гра да 202, ау тор је еми си је „У пр вих пет” Ра дио Бе о гра да 2, об ја вљу
је ин тер вјуе и при ка зе књи га и по зо ри шних пред ста ва у пе ри о ди ци. 

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; 
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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.

ВА СА ПАВ КО ВИЋ, ро ђен 1953. у Пан че ву. Пи ше по е зи ју, про зу, 
есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Ка ле и до скоп, 1981; Оп се си ја, 
1985; Те ле сна страст, 1989; Кон вер зи ја, 1994; Не си гур ност у тек сту, 
1994; Књи га о ла ста ви ца ма, 2000; По ма ло да ле ко, 2005; Ва тре на ли ни ја 
(иза бра не и но ве пе сме), 2007; Еле ги је и ба ла де из про шлог сто ле ћа, 
2007; У вар љи вом жи во ту, 2012; Мај сто ри пе ва чи – књи га ода но сти, 
2013. Књи ге при ча: Мон струм и дру ге фик ци је, 1989; Ма чи је очи, 1994; 
Хип но ти сан, 1996; Бо жан ске клоп ке, 2001; По след њи шти ће ник но ћи, 
2001; Глиб Ги брал та ра – фан та зма, 2004; Мој жи вот на Мар су, 2005; 
Цр нац у бе лој ко шу љи, 2008; Де сет зам ки – при че ста рог адво ка та, 2016; 
Оке ан Ду нав – при че из при ро де, 2016. Ро ма ни: Љу бав нич ки де ка ме рон, 
1998; Ме сец ја ну ар, 2002; Док тор Ба тут про тив на дри ле ка ра, 2006. 
Књи ге есе ја, сту ди ја и кри ти ка: Све стра не све та, 1991; Кри тич ки тек
сто ви, 1997; Дух мо дер ни зма, 2001; Слат ки стрип, 2001; По глед на свет, 
2002; Наш слат ки стрип, 2003; По глед кроз про зу, 2006; Стих и сми сао 
– есе ји о срп ским пе сни ци ма, 2010; Чо век и леп ти ри / Опис днев них леп
ти ра Ср би је (ко а у тор М. Ђу рић), 2010; Пу сто ло ви не с по е зи јом – пе сни ци, 
књи ге, пе сме, 2015; Нео че ки ва ни пе сни ци, 2015. При ре дио ви ше књи га.

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.

СА ША РА ДОЈ ЧИЋ, ро ђен 1963. у Сом бо ру. Пи ше по е зи ју, књи жев
ну кри ти ку, сту ди је, есе је и пре во ди с не мач ког. Књи ге пе са ма: Уза луд 
сно ви, 1985; Ка мер на му зи ка, 1991; Аме ри ка и дру ге пе сме, 1994; Еле ги је, 
нок тур на, ети де, 2001; Че ти ри го ди шња до ба, 2004; Па нон ске ети де, 
иза бра не и но ве пе сме, 2012; Cyber zen, 2013; Ду ге и крат ке пе сме, 2015; 
Сли ке и ре че ни це, 2017. Књи ге кри ти ка, есе ја и сту ди ја: Про вид ни ан ђе ли, 
2003; По е зи ја, вре ме бу ду ће, 2003; Ни шта и прах – ан тро по ло шки пе си
ми зам Сте ри ји ног Да вор ја, 2006; Ста па ње хо ри зо на та – пе сни штво и 
ин тер пре та ци ја пе сни штва у фи ло зоф ској хер ме не у ти ци, 2010; Раз у ме
ва ње и зби ва ње – основ ни чи ни о ци хер ме не у тич ког ис ку ства, 2011; Увод 
у фи ло зо фи ју умет но сти, 2014; Реч по сле, 2015; Јед на пе сма – хер ме не
у тич ки из гре ди, 2016. 
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СЕ ЛИ МИР РА ДУ ЛО ВИЋ, ро ђен 1953. на Це ти њу, Цр на Го ра. Пи ше 
по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку. Од 2014. је управ ник Би бли о те ке 
Ма ти це срп ске. Књи ге кри ти ка и есе ја: По вој и члан ци, 1987; Све тло из 
оче ве ко ли бе – o ду хов но сти и кул ту ри, 2015. Књи ге пе са ма: По след њи 
да ни, 1986; Сан о пра зни ни, 1993; У сјен ку ула зим, оче, 1995; По ли цу но ћи 
(из бор), 1996; Са ви са сун ча ног, стра шног (иза бра не и но ве пе сме), 1999; 
Књи га оче ва (из бор), 2004; О тај ни ри зни ча ра свих су за, 2005; Где Бо гу се 
на дах (из бор), 2006; Као мир ни и све тли ве сник (иза бра не и но ве пе сме), 
2008; Из ве штај из зе мље жи вих (из бор), 2009; Сно ви све тог пут ни ка, 
2009; Пе сма с остр ва си ро ча ди (иза бра не и но ве пе сме), 2010;Све тло 
из оче ве ко ли бе (из бор), 2011; Под ки шом су за с Пат мо са, 2012; О па сти
ру и ка ме ну са се дам очи ју, 2015; Сен ка осмог ео на, 2016; Дах ма ле мо ли
тве (иза бра не и но ве пе сме), 2017. Го ди не 2013. су му об ја вље на Иза бра на 
де ла, I–V. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја. 

ДРА ГИ ЦА СТО ЈА НО ВИЋ, ро ђе на 1963. у Зре ња ни ну. Пи ше по е
зи ју и про зу. Књи га крат ких при ча: Це пе лин (ко а у тор ка А. Хај дин), 1996. 
Књи ге пе са ма: Те ско ба, 1984; Ку хињ ска ку ка ви ца, 1991; Раз го вор са Иси
до ром, 1999; Глад не ис по ве сти, 2005; Ли те рар ни снег, 2015; Од(а)бра не 
пе сме, 2017.

ВИ ТО МИР ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ, ро ђен 1943. у Вр чи ну код Бе о гра да. 
Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, афо ри зме и књи жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: 
Сун це из ну тра, 1991. Књи ге афо ри за ма: До ле цр ни пе так, 1978; При ме ри 
оп ти ми зма, 1989; Др жав ни цир кус, 1989; Ср би и оста так све та, 2006; 
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