
181

АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ЗО РАН АВРА МО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ста ла ћу. Пи ше сту ди је, мо
но гра фи је, есе је, члан ке и уџ бе ни ке, ба ви се те о риј ским ис тра жи ва њем 
од но са кул ту ре, књи жев но сти, обра зо ва ња и по ли ти ке. Об ја вље не књи
ге: Со ци ја ли зам и мо гућ но сти ре фор ме, 1989; По вра так гра ђан ског 
дру штва, 1989; По ли тич ки спи си Ми ло ша Цр њан ског, 1990; Ис пу нио 
сам сво ју суд би ну (при ре ђе ни раз го во ри Ми ло ша Цр њан ског), 1992; За ду
жби не, фон до ви, фон да ци је, ле га ти у кул ту ри Ср би је, 1992; По ли ти ка 
и књи жев ност у де лу Ми ло ша Цр њан ског, 1994; Дру го ли це де мо кра ти је 
– Ср би ја, Ју го сла ви ја, свет 1980–1994, 1998; Уџ бе ник –кул ту ра –дру штво, 
1999; Де мо кра ти ја у школ ским уџ бе ни ци ма, 2000; Не во ље де мо кра ти је 
у Ср би ји (1990–2000), 2002; Чи ји је књи жев ник и ње го во де ло – рас пра ва 
о кул тур ном иден ти те ту срп ске књи жев но сти, 2003; Др жа ва и обра
зо ва ње – кри тич ка ева лу а ци ја кон цеп ци ја обра зо ва ња у Ср би ји, 2003; 
Од бра на Цр њан ског, 2004; Апо ри је обра зо ва ња за де мо кра ти ју, 2006; 
Кул ту ра, 2006; Ср би у ге ту де мо кра ти је, 2007; Со ци о ло ги ја и књи жев
ност – огле ди о со ци о ло ги ји кул ту ре и књи жев но сти, 2008; Ро до мр сци 
– о јед ном де лу срп ских по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца од 1990. до 2009, 
2009; По ли тич ка ми сао Ми ло ша Цр њан ског, 2010; Со ци о ло шка осма трач
ни ца кул ту ре и обра зо ва ња, 2011; Де мо кра ти ја и бом бар до ва ње – ка ква 
је бу дућ ност де мо кра ти је?, 2012; Обра зо ва ње у то ко ви ма дру штва 
зна ња, 2013; Ро до љуп ци и ро до мр сци – са вре ме ни срп ски па три о ти зам 
и на ци о нал но дез ин те гра тив на ми сао и прак са, 2013; Обра зо ва ње из ме
ђу днев не и на уч не бри ге, 2014; Огле ди из срп ске кул ту ре и књи жев но сти, 
2015; Књи жев ни ци и по ли ти ка у срп ској кул ту ри (1804–2014), 2016; Дру
штве но ан га жо ван у Ср би ји, 2016; Књи жев на рас кр шћа – иден ти тет, 
Ан дрић, Цр њан ски, 2016; Со ци о ло шко чи та ње књи жев но сти, 2017.

СЛО БО ДАН ВЛА ДУ ШИЋ, ро ђен 1973. у Су бо ти ци. Пи ше про зу, 
сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Од 2013. до 2016. го ди не је био глав
ни и од го вор ни уред ник Ле то пи са. Об ја вље не књи ге: Де гу ста ци ја стра
сти, 1998; На про ма ји, 2007; Пор трет хер ме не у ти ча ра у тран зи ци ји, 
2007; Ко је убио мр тву дра гу? – исто ри ја мо ти ва мр тве дра ге у срп ском 
пе сни штву, 2009; For ward – кри ми ко ме ди ја, ро ман, 2009; Цр њан ски, 
Ме га ло по лис, 2011; Ми, из бри са ни – ви деоигра, ро ман, 2013; Ко шар ка 
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то је Пар ти зан – мит о Ко шар ка шком клу бу Пар ти зан, 2016; Књи жев
ност и ко мен та ри – упут ство за ору жа ну по бу ну, 2017.

АЛЕК САН ДАР ГА ЈИЋ, ро ђен 1973. у Но вом Са ду. По ли тич ки је 
ана ли ти чар, ба ви се дру штве ном те о ри јом, ме ђу на род ним од но си ма, 
по ли тич ком фи ло зо фи јом, фи ло зо фи јом исто ри је и сту ди ја ма кул ту ре, 
пи ше огле де, сту ди је и при ка зе. Об ја вље не књи ге: Но ва ве ли ка игра, 
2009; Кор по ра тив на но стал ги ја, 2011;Ду хов не осно ве кри зе, 2011; Огле
да ло вла да ра – Кон стан тин Ми ха и ло вић и Ма ки ја ве ли, 2014; Хе ро ји и 
ан ти хе ро ји у по пу лар ној кул ту ри, 2015; У вр тло гу тран зи ци је – Ср би ја 
у са вре ме ном све ту (2005–2015), 2015; Но ви фе у да ли зам – гло бал не 
тран сфор ма ци је у XXI ве ку, 2016; Звук и за јед ни ца – рок му зи ка и суд
би на За па да, 2017.

НИ КО ЛА ГО ЛУ БО ВИЋ, ро ђен 1993. у Бо ру. Ди пло ми рао је и за
вр шио ма стер сту ди је кла сич них на у ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Бе о гра ду. До бит ник је пр ве Бран ко ве на гра де Ма ти це срп ске за школ ску 
2016/2017. го ди ну. Тре нут но по ха ђа док тор ске сту ди је на Пен сил ва ниј
ском уни вер зи те ту у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. Ба ви се рим
ском књи жев но шћу, ком па ра ти сти ком, као и исто риј ском лин гви сти ком 
ла тин ског и ро ман ских је зи ка.

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.

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 туа
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.

ЉУ БИ ША ДЕ СПО ТО ВИЋ, ро ђен 1962. у Те ме ри ну. Ди пло ми рао 
со ци о ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту, а ма ги стри рао и док то ри рао 
на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду. Уже струч не обла сти су 
му по ли тич ка со ци о ло ги ја, со ци јал на еко ло ги ја, исто риј ска со ци о ло ги ја, 
ге о по ли ти ка и по ли тич ки си сте ми. Об ја вље не књи ге: Еко ло ги ја као кри
ти ка мо дер но сти, 1993; Со ци о ло ги ја де мо кра ти је – Сло бо дан Јо ва но вић 
као афир ма тор по ли тич ке со ци о ло ги је, 1996; Од ра ста ње у ко шма ри ма 
тран зи ци је – при ло зи ис тра жи ва њу кул тур ног иден ти те та мла дих у 
Вој во ди ни (ко а у тор), 1998; Еко ло шка па ра диг ма – при ло зи за сни ва њу 
по ли тич ке еко ло ги је, 1999; Европ ска уни ја – на ста нак, ин сти ту ци је, 
пра во, НА ТО (ко а у тор), 2002; Срп ска по ли тич ка мо дер на – Ср би ја у 
про це си ма по ли тич ке мо дер ни за ци је 19. ве ка, 2003; Увод у ју ри спру ден
ци ју – основ ни пој мо ви си сте ма ти ке те о ри је и со ци о ло ги је пра ва, 2004; 
По ли ти ка и пра во – од тра ди ци је до тран зи ци је (ко а у тор), 2006; Ге о
по ли ти ка и те ро ри зам – у вре ме ну гло ба ли за ци је (ко а у тор), 2008; Ми
то ви на ци о на ли зма и де мо кра ти ја (ко а у тор), 2009; The myth works – the 
ser bian na ti o nal myths (ко а у тор), 2009; Ге о по ли ти ка и ме ди ји (ко а у тор), 
2010; Ми то ви епо хе со ци ја ли зма (ко а у тор), 2010; Su rr o ga tes for lost be li
fe of so ci a list Yugo sla via (ко а у тор), 2010; Ми то ви ли бе ра ли зма (ко а у тор), 
2010; По ли тич ки ми то ви и иде о ло ги је, 2010; Bet we en Li be ra lism and De
moc racy (ко а у тор), 2011; Ге о по ли ти ка иден ти те та, 2011; По ли ти ка, 
ме ди ји, без бед ност (ко а у тор), 2012; Срп ска ге о по ли тич ка па ра диг ма, 
2012; Об но ва еко ло шке ду хов но сти, 2012; Кон струк ци ја и де кон струк
ци ја иден ти те та, 2014; Po li ti cal Myths and Po li ti cal Cul tu re, 2014; Ге о
по ли ти ка де струк ци је – ра за ра ње др жа ва и на ци о нал них иден ти те та 
у ак ту ел ним про це си ма гло ба ли за ци је, 2015; Гло ба ли за ци ја и ге о по ли
ти ка иден ти те та, 2017. При ре дио ви ше збор ни ка и хре сто ма ти ја.

ВА СИ ЛИ ЈЕ КРЕ СТИЋ, ро ђен 1932. у Ђа ли код Но вог Кне жев ца. 
Исто ри чар, ужа спе ци јал ност срп скохр ват ски од но си и исто ри ја Ср ба 
и Хр ва та у Хр ват ској у ХIХ и ХХ ве ку, ака де мик. Об ја вље не књи ге: 
Хр ват скоугар ска на год ба 1868. го ди не, 1969; Исто ри ја срп ске штам пе 
у Угар ској 1791–1914, 1980; Исто ри ја срп ског на ро да (гру па ау то ра, књ. 
V, том 2: Од пр вог устан ка до Бер лин ског кон гре са 1804–1878), 1981; 
Исто ри ја срп ског на ро да (гру па ау то ра, књ. VI, том 1: Од Бер лин ског 
кон гре са до ује ди ње ња 1878–1918), 1983; Срп скохр ват ски од но си и ју го
сло вен ска иде ја 1860–1873, 1983; Срп скохр ват ски од но си и ју го сло вен
ска иде ја у дру гој по ло ви ни ХIХ ве ка, 1988; Исто ри ја Ср ба у Хр ват ској 
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и Сла во ни ји 1848–1914, 1991; Из исто ри је Ср ба и срп скохр ват ских од
но са, 1994; Ср би и Хр ва ти – узро ци су ко ба, 1997; Ге но ци дом до Ве ли ке 
Хр ват ске, 1998; Зна ме ни ти Ср би о Хр ва ти ма, 1999; Би скуп Штро сма
јер у све тлу но вих из во ра, 2002; Из про шло сти Сре ма, Бач ке и Ба на та, 
2003; Би скуп Штро сма јер – Хр ват, ве ли ко хр ват или Ју го сло вен, 2006; 
Ја ша То мић – по ли тич ки пор трет (1856–1922), 2006; До си је о ге не зи ге
но ци да над Ср би ма у НДХ, 2009; Кнез Ми лош Обре но вић и Ђа ко ва бу на, 
2009; Исто ри чар у вре ме ну пре лом них и суд бин ских од лу ка, 2011; Хр ват
ске пре тен зи је на Вој во ди ну и Бо сну и Хер це го ви ну од 1848. до да нас, 2012; 
Ср би у Угар ској: 1790–1918, 2013; При ло зи за но ви ју исто ри ју СА НУ (о 
ме мо ран ду му, СА НУ и ње ном ру ко вод ству), 2014; Ау стро у гар ска гра ђа 
о Ује ди ње ној омла ди ни срп ској, 2015; За пам ће ња, 2016; О на зи ву је зи ка 
у про шло сти Хр ват ске, 2017; Зна ме ни ти Ср би о Хр ва ти ма, 2017; Ве ли
ко хр ват ске пре тен зи је на Вој во ди ну, Бо сну и Хер це го ви ну, 2017; „Ме мо
ран дум СА НУ” – по сле три де сет го ди на (ко а у тор Ко ста Ми ха и ло вић), 
2017.

ЉУ БО МИР КА КР КЉУШ, ро ђе на 1940. у Шај ка шу код Но вог Са да. 
Прав ни ца и исто ри чар ка, ба ви се исто ри јом др жа ве и пра ва, а нај ви ше 
прав ном и по ли тич ком исто ри јом Вој во ди не. Об ја вље не књи ге: Ода бра
ни из во ри из др жав но прав не исто ри је Ју го сла ви је (ко а у тор С. Шар кић), 
1982; Оп шта исто ри ја др жа ве и пра ва (ко а у тор С. Шар кић), 1986; Исто
ри ја по ли тич ких и прав них ин сти ту ци ја Вој во ди не, 1992; При са је ди ње ње 
Вој во ди не Ср би ји 1918. го ди не (гру па ау то ра), 1992; Исто ри ја бан кар
ства у Вој во ди ни (гру па ау то ра), 2001; Прав на исто ри ја срп ског на ро да, 
2002; Про јек ти уста ва за Вој во до ви ну Ср би ју на ста ли у то ку срп ског 
на род ног по кре та 1848–1849, 2006; Исто ри ја др жа ва и пра ва срп ског 
на ро да, 2008; Сре ди шњи ор га ни вла сти у Срп ској Вој во до ви ни 1848–1849, 
2013. При ре ди ла ви ше књи га.

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.

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 je тре нут но сту дент 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.

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 
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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.

ГО РАН РА ДО ЊИЋ, ро ђен 1971. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Док тор
ску ди сер та ци ју „Мо де ли при по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма
ну ше зде се тих и се дам де се тих го ди на ХХ ви је ка” од бра нио је на Фи ло
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Про вео је јед ну го ди ну (2003/2004) на 
уса вр ша ва њу у САД, на Уни вер зи те ту у Те не си ју, као сти пен ди ста Ju ni or 
Fa culty De ve lop ment Pro gramа. Ра ди као до цент на Фи лолошком фа кул
те ту у Ник ши ћу. Ба ви се те о ри јом књи жев но сти, на ра то ло ги јом, књи
жев но шћу ХХ ве ка и фил мом. Об ја вље не књи ге: Ви је нац при по вје да ка 
– гра нич ни жа нр у срп ској књи жев но сти пе де се тих до се дам де се тих 
го ди на ХХ ви је ка, 2003; Фик ци ја, ме та фик ци ја, не фик ци ја: Мо де ли при
по ви је да ња у срп ском и аме рич ком ро ма ну ше зде се тих и се дам де се тих 
го ди на XX ви је ка, 2016.

НЕ МА ЊА РА ЈАК, ро ђен 1987. у Но вом Са ду. Со ци о лог по стру ци, 
пи ше на уч не ра до ве, есе је и кри ти ке из обла сти со ци о ло ги је ме ди ја, 
со ци о ло ги је дру штве них су ко ба, со ци о ло ги је кул ту ре и по ли тич ке со
ци о ло ги је, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

МИ ТРА РЕ ЉИЋ, ро ђе на 1952. у Врап цу код Ме две ђе. Сла ви ста, 
пи ше на уч не ра до ве, до ку мен тар не при че, огле де, днев ни ке, ре пор та же. 
Ау тор је књи га С ду шом на го товс – Све до че ња: Ко со во и Ме то хи ја 
1999–2004, 2005; Срп ски је зик на Ко со ву и Ме то хи ји (со ци о лин гви стич
ки и лин гво кул ту ро ло шки аспект), 2013; Исто ри ја ру ског књи жев ног 
је зи ка (цр кве но сло вен скору ска пре пли та ња), ко а у тор, 2016. По след ње 
две де це ни је је хро ни чар стра да ња срп ског на ро да на Ко со ву и Ме то хи
ји. При ре ди ла је (за јед но са На дом Па ви ће вић) збир ку пе са ма Да рин ке 
Је врић По сла ни це с Про кле ти ја, 2008, би ла ко у ред ник збор ни ка ра до ва 
Да рин ка Је врић: ар хе тип, љу бав, тра ги ка, 2017.

БО ГО ЉУБ ШИ ЈА КО ВИЋ, ро ђен 1955. у Ник ши ћу, Цр на Го ра. Фи
ло зоф, пра во слав ни те о лог, по ли ти чар, про фе сор уни вер зи те та, ба ви се 
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ан тич ком фи ло зо фи јом, пра во слав ном те о ло ги јом, пре во ђе њем, при ре
ђи ва њем. Об ја вље не књи ге: Mythos, physis, psyche – огле да ње у пред со кра
тов ској „он то ло ги ји” и „пси хо ло ги ји”, 1991; Зо он по ли ти кон – при мје
ри из лич не ле ги ти ма ци је, 1994; Хер ме со ва кри ла, 1994; Ami cus Her mes 
– Aufsätze zur Her me ne u tik der gri ec hischen Phi lo sop hie, 1996; Исто ри ја, 
од го вор ност, све тост, 1997; Кри ти ка бал ка ни стич ког дис кур са, 2000; 
Bet we en God and man – es says in Gre ek and Chri stian tho ught, 2002; Пред 
ли цем дру гог – фу га у огле ди ма, 2002; A Cri ti que of Bal ka ni stic Di sco ur se 
– Con tri bu tion to the Phe no me no logy of Bal kan „Ot her ness”, 2004; Огле
да ње у кон тек сту – о зна њу и вје ри, пре да њу и иден ти те ту, цр кви и 
др жа ви, 2009; La cri ti que du di sco urs bal ka ni sti que – Con tri bu tion à la 
phénoméno lo gie de l’„altérité” des Bal kans, 2010; Уни вер зи тет и срп ска 
те о ло ги ја – исто риј ски и про свет ни кон текст осни ва ња Пра во слав ног 
бо го слов ског фа кул те та у Бе о гра ду: (ис тра жи ва ња, до ку мен та ци ја, 
би бли о гра фи ја), ко а у тор А. Ра ко вић, 2010; Бри га за жр тву – пам ће ње 
име на и спо мен срп ске жр тве, 2011; Би бли о гра фи ја ча со пи са „Лу ча” 
(1984–2005), 2011; Мит и фи ло со фи ја – он то ло шки по тен ци јал ми та и 
по че так хе лен ске фи ло со фи је • Те о ри ја ми та и хе лен ско ми то твор ство 
– би бли о гра фи ја, 2012; Исто ри ја – на си ље – те о ри ја: иза бра ни „исто
ри о соф ски” есе ји, 2012; О пат њи и пам ће њу: иза бра ни „ан тро по ло шки” 
есе ји, 2012; The Pre sen ce of Tran scen den ce: Es says on Fa cing the Ot her 
thro ugh Ho li ness, Hi story, and Text, 2013; При сут ност тран сцен ден ци је: 
хе лен ство, хри шћан ство, фи ло со фи ја исто ри је, 2013; The Uni ver sity and 
ser bian the o logy – the hi sto ri cal and edu ca ti o nal con text of the esta blis hment 
of the fa culty of Ort ho dox the o logy in Bel gra de (re se arch, do cu men ta tion, 
bi bli o graphy), ко а у тор А. Ра ко вић, 2014; Би о би бли о гра фи је ис тра жи ва
ча на про јек ту Срп ска те о ло ги ја у два де се том ве ку, 2015; Ве ли ки рат, 
ви дов дан ска ети ка, пам ће ње – о исто ри ји иде ја и Спо ме ну Жр тве, 2015; 
От пор за бо ра ву – не ко ли ко (п)огле да, 2016.

СР ЂАН ШЉУ КИЋ, ро ђен 1964. у Сом бо ру. Ди пло ми рао, ма ги стри
рао и док то ри рао со ци о ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
Глав на по ља ин те ре со ва ња су му со ци о ло ги ја се ла (про ме не у дру штве ној 
струк ту ри и зе мљо рад нич ко за дру гар ство) и со ци о ло ги ја дру штве них 
су ко ба. Об ја вље не књи ге: Ур ба на кул ту ра – осно ва одр жи ве мул ти кул
ту рал но сти (ко а у тор), 2003; Рас кр шћа Ср би је (ко а у тор), 2007; Се љак и 
за дру га у рав ни ци, 2009; Ми то ви епо хе со ци ја ли зма (ко а у тор), 2010; Ми
то ви ли бе ра ли зма (ко а у тор), 2010; Мит као суд би на – при лог де ми то ло
ги за ци ји де ми то ло ги за ци је, 2011; Зе мља и љу ди – се ља штво и дру штве на 
струк ту ра (ко а у тор), 2012; Се ло у со ци о ло шком огле да лу (ко а у тор), 2015.
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Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




