А У Т О Р И Л Е Т О П И С А

ЗОРАН АВРАМОВИЋ, рођен 1949. у Сталаћу. Пише студије, мо
ног рафије, есеје, чланке и уџбенике, бави се теоријским ист раживањем
односа културе, књижевности, образовања и политике. Објављене књи
ге: Социјализам и могућности реформе, 1989; Повратак грађанског
друштва, 1989; Политички списи Милоша Црњанског, 1990; Исп унио
сам своју судбину (приређени разговори Милоша Црњанског), 1992; Заду
жбине, фондови, фондације, легати у култури Србије, 1992; Политика
и књижевност у делу Милоша Црњанског, 1994; Друго лице демократије
– Србија, Југославија, свет 1980–1994, 1998; Уџбеник–култура– друштво,
1999; Демократија у школским уџбеницима, 2000; Невоље демократије
у Србији (1990–2000), 2002; Чији је књижевник и његово дело – расправа
о културном идентитету српске књижевности, 2003; Држава и обра
зовање – критичка евалуација концепција образовања у Србији, 2003;
Одбрана Црњанског, 2004; Апорије образовања за демократију, 2006;
Култура, 2006; Срби у гету демократије, 2007; Социологија и књижев
ност – огледи о социологији културе и књижевности, 2008; Родомрсци
– о једном делу српских политичара и интелектуалаца од 1990. до 2009,
2009; Политичка мисао Милоша Црњанског, 2010; Социолошка осматрач
ница културе и образовања, 2011; Демократија и бомбардовање – каква
је будућност демократ ије?, 2012; Образовање у токовима друштва
знања, 2013; Родољупци и родомрсци – савремени српски патриотизам
и национално дезинтегративна мисао и пракса, 2013; Образовање изме
ђу дневне и научне бриге, 2014; Огледи из српске културе и књижевности,
2015; Књижевници и политика у српској култури (1804–2014), 2016; Дру
штвено ангажован у Србији, 2016; Књижевна раскршћа – идентитет,
Андрић, Црњански, 2016; Социолошко читање књижевности, 2017.
СЛОБОДАН ВЛАДУШИЋ, рођен 1973. у Суботици. Пише прозу,
студије, есеје и књижевну критику. Од 2013. до 2016. године је био глав
ни и одговорни уредник Летописа. Објављене књиге: Дегустација стра
сти, 1998; На промаји, 2007; Портрет херменеутичара у транзицији,
2007; Ко је убио мртву драгу? – историја мотива мртве драге у српском
песништву, 2009; Forward – кримикомедија, роман, 2009; Црњански,
Мегалополис, 2011; Ми, избрисани – видео-игра, роман, 2013; Кошарка
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то је Партизан – мит о Кошаркашком клубу Партизан, 2016; Књижев
ност и коментари – упутство за оружану побуну, 2017.
АЛЕКСАНДАР ГАЈ ИЋ, рођен 1973. у Новом Сад у. Политички је
аналитичар, бави се друштвеном теоријом, међународним односима,
политичком филозофијом, филозофијом историје и студијама култ уре,
пише огледе, студије и приказе. Објављене књиге: Нова велика игра,
2009; Корпоративна носталгија, 2011; Духовне основе кризе, 2011; Огле
дало владара – Константин Михаиловић и Макијавели, 2014; Хероји и
антихероји у популарној култури, 2015; У врт логу транзиције – Србија
у савременом свет у (2005–2015), 2015; Нови феудализам – глобалне
трансформације у XXI веку, 2016; Звук и заједница – рок музика и суд
бина Запада, 2017.
НИКОЛ А ГОЛУБОВИЋ, рођен 1993. у Бору. Дипломирао је и за
вршио мастер студије класичних нау ка на Филозофском факултет у у
Београду. Добитник је прве Бранкове награде Матице српске за школску
2016/2017. годин у. Трен утно похађа докторске студије на Пенсилваниј
ском универзитет у у Сједињеним Америчким Државама. Бави се рим
ском књижевношћу, компаратистиком, као и историјском лингвистиком
латинског и романских језика.
ВЛАД ИСЛАВА ГОРД ИЋ ПЕТКОВИЋ, рођена 1967. у Сремској
Мит ровици. Англиста, бави се књижевном теоријом и историјом, пише
студије, есеје, књижевн у критику и преводи с енглеског (С. Џоу нс, Е.
Бит и, Е. Барџис, Е. Хеминг веј, В. Шекспир, В. Ален и др.). Главна је
уредница библиотеке Прва књига Мат ице српске. Објављене књиге:
Синтакса тишине: поетика Рејмонда Карвера, 1995; Хемингвеј – поети
ка кратке приче, 2000; Кореспонденција – токови и ликови постмодерне
прозе, 2000; Виртуелна књижевност, 2004; Књижевност и свакодне
вица, 2007; Виртуелна књижевност II, 2007; На женском континенту,
2007; Формат ирање, 2009; Мистика и механика, 2010; Увод у родне
теорије (уџбеник, група аутора), 2011. Приредила више књига.
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 Матице
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; Обра
зац и чин – огледи о роману, 1995; „Певач” Бошка Пет ровића, 1998;
Огледи о Вељку Петровићу, 2000; Главни посао, 2002; Профили и ситуа
ције, 2004; Размена дарова – огледи и зап иси 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.
ЉУБИША ДЕСПОТОВИЋ, рођен 1962. у Темерин у. Дипломирао
социологију на Филозофском факултет у, а магистрирао и докторирао
на Фак ултет у политичк их нау ка у Беог рад у. Уже стручне области су
му политичка социологија, социјална екологија, историјска социологија,
геополитика и политички системи. Објављене књиге: Екологија као кри
тика модерности, 1993; Социологија демократије – Слободан Јовановић
као афирматор политичке социологије, 1996; Одрастање у кошмарима
транзиције – прилози истраживању културног идентитета младих у
Војводини (коау тор), 1998; Еколошка парадигма – прилози заснивању
политичке екологије, 1999; Европска унија – настанак, институције,
право, НАТО (коау тор), 2002; Српска полит ичка модерна – Србија у
процесима политичке модернизације 19. века, 2003; Увод у јуриспруден
цију – основни појмови систематике теорије и социологије права, 2004;
Политика и право – од традиције до транзиције (коау тор), 2006; Гео
политика и тероризам – у времену глобализације (коау тор), 2008; Ми
тови национализма и демократија (коаутор), 2009; The myth works – the
serbian national myths (коау тор), 2009; Геополитика и медији (коау тор),
2010; Митови епохе социјализма (коау тор), 2010; Surrogates for lost beli
fe of socialist Yugoslavia (коау тор), 2010; Митови либерализма (коау тор),
2010; Политички митови и идеологије, 2010; Between Liberalism and De
mocracy (коау тор), 2011; Геополитика идентитета, 2011; Политика,
медији, безбедност (коау тор), 2012; Српска геополитичка парадигма,
2012; Обнова еколошке духовности, 2012; Конструкција и деконструк
ција идентитета, 2014; Political Myths and Political Culture, 2014; Гео
политика деструкције – разарање држава и националних идентитета
у актуелним процесима глобализације, 2015; Глобализација и геополи
тика идентитета, 2017. Приредио више зборника и хрестоматија.
ВАСИЛИЈ Е КРЕСТИЋ, рођен 1932. у Ђали код Новог Кнежевца.
Историчар, ужа специјалност српско-хрватски односи и историја Срба
и Хрвата у Хрватској у ХIХ и ХХ век у, академик. Објављене књиге:
Хрватско-угарска нагодба 1868. године, 1969; Историја српске штампе
у Угарској 1791–1914, 1980; Историја српског народа (група аутора, књ.
V, том 2: Од првог устанка до Берлинског конгреса 1804–1878), 1981;
Историја српског народа (група аутора, књ. VI, том 1: Од Берлинског
конгреса до уједињења 1878–1918), 1983; Српско-хрватски односи и југо
словенска идеја 1860–1873, 1983; Српско-хрватски односи и југословен
ска идеја у другој половини ХIХ века, 1988; Историја Срба у Хрватској
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и Славонији 1848–1914, 1991; Из историје Срба и српско-хрватских од
носа, 1994; Срби и Хрвати – узроци сукоба, 1997; Геноцидом до Велике
Хрватске, 1998; Знаменити Срби о Хрватима, 1999; Бискуп Штросма
јер у свет лу нових извора, 2002; Из прошлости Срема, Бачке и Баната,
2003; Бискуп Штросмајер – Хрват, великохрват или Југословен, 2006;
Јаша Томић – политички портрет (1856–1922), 2006; Досије о генези ге
ноцида над Србима у НДХ, 2009; Кнез Милош Обреновић и Ђакова буна,
2009; Историчар у времену преломних и судбинских одлука, 2011; Хрват
ске претензије на Војводину и Босну и Херцеговину од 1848. до данас, 2012;
Срби у Угарској: 1790–1918, 2013; Прилози за новију историју САНУ (о
меморандуму, САНУ и њеном руководству), 2014; Аустроугарска грађа
о Уједињеној омладини српској, 2015; Запамћења, 2016; О називу језика
у прошлости Хрватске, 2017; Знаменити Срби о Хрватима, 2017; Вели
кохрватске претензије на Војводину, Босну и Херцеговину, 2017; „Мемо
рандум САНУ” – после тридесет година (коау тор Коста Михаиловић),
2017.
ЉУБОМИРК А КРКЉУШ, рођена 1940. у Шајкашу код Новог Сада.
Правница и историчарка, бави се историјом државе и права, а највише
правном и политичком историјом Војводине. Објављене књиге: Одабра
ни извори из државноправне историје Југославије (коаутор С. Шаркић),
1982; Општа историја државе и права (коаутор С. Шаркић), 1986; Исто
рија политичких и правних институција Војводине, 1992; Присаједињење
Војводине Србији 1918. године (група аутора), 1992; Историја банкар
ства у Војводини (група аутора), 2001; Правна историја српског народа,
2002; Пројекти устава за Војводовину Србију настали у току српског
народног покрета 1848–1849, 2006; Историја држава и права српског
народа, 2008; Средишњи органи власти у Српској Војводовини 1848–1849,
2013. Приредила више књига.
СВЕТЛАН А МИЛ АШИНОВИЋ, рођена 1980. у Суботици. Бави
се српском књижевношћу ХХ века, пише студије, есеје, огледе и књи
жевн у критику. Објављене књиге: Читање савремене прозе (коау торка
Г. Сапожниченко), 2008; Есеји Момчила Настасијевића, 2011.
ВИОЛ ЕТА МИТРОВИЋ, рођена 1989. у Новом Сад у. Основне и
мастер студије српске књижевности завршила на Филозофском факул
тету у Новом Саду. На истом факултету je тренутно студент докторских
студија српске књижевности. Пише студије, есеје и књижевну критику,
преводи с енглеског, објављује у периодици.
ИВАН НЕГРИШОРАЦ, рођен 1956. у Трстеник у. Пише поезију,
прозу, драме, студије и књижевну критику. Од 2005. до 2012. године био
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је главни и одговорни уредник Летописа, а од априла 2012. је председ
ник Матице српске. Књиге песама: Трула јабука, 1981; Рак љар. Желудац,
1983; Земљопис, 1986; Абракадабра, 1990; Топ ло, хладно, 1990; Хоп, 1993;
Везници, 1995; Прилози, 2002; Потајник, 2007; Светилник, 2010; Камена
чтенија, 2013; Чтенија (избор), 2015; Мат ични млеч, 2016; Изложба
облака (избор и нове), 2017. Роман: Анђели умиру, 1998. Драме: Фреди
умире, 1987; Куц-куц, 1989; Истрага је у току, зар не?, 2000; Видиш ли
свице на небу?, 2006. Студије: Легитимација за бескућнике. Српска нео
авангардна пое зија – пое т ички идент итет и разлике, 1996; Лирска
аура Јована Дучића, 2009. Председник је Уређивачког одбора Српске
енцик лопедије, том 1, књ. 1–2, 2010–2011, том 2, 2013.
ГОРАН РАДОЊИЋ, рођен 1971. у Подгорици, Црна Гора. Доктор
ску дисертацију „Модели приповиједања у српском и америчком рома
ну шездесетих и седамдесетих година ХХ вијека” одбранио је на Фило
лошком факултет у у Беог рад у. Провео је једн у годин у (2003/2004) на
усавршавању у САД, на Универзитету у Тенесију, као стипендиста Junior
Faculty Development Program-а. Ради као доцент на Филолошком факул
тет у у Никшићу. Бави се теоријом књижевности, наратологијом, књи
жевношћу ХХ века и филмом. Објављене књиге: Вијенац приповједака
– гранични жанр у српској књижевности педесетих до седамдесетих
година ХХ вијека, 2003; Фикција, метафикција, нефикција: Модели при
повиједања у српском и америчком роману шездесетих и седамдесетих
година XX вијека, 2016.
НЕМАЊА РАЈАК, рођен 1987. у Новом Саду. Социолог по струци,
пише нау чне радове, есеје и критике из области социолог ије медија,
социологије друштвених сукоба, социологије култ уре и политичке со
циологије, објављује у периодици.
МИТРА РЕЉИЋ, рођена 1952. у Врапц у код Медвеђе. Слависта,
пише нау чне радове, документарне приче, огледе, дневнике, репортаже.
Аутор је књига С душом на готовс – Сведочења: Косово и Метохија
1999–2004, 2005; Српски језик на Косову и Метохији (социолингвистич
ки и лингвок ултуролошки аспект), 2013; Историја руског књижевног
језика (црквенословенско-руска преп литања), коау тор, 2016. Последње
две деценије је хроничар страдања српског народа на Косову и Метохи
ји. Приредила је (заједно са Надом Павићевић) збирку песама Даринке
Јеврић Посланице с Прок летија, 2008, била коу редник зборника радова
Даринка Јеврић: архетип, љубав, трагика, 2017.
БОГОЉУБ ШИЈАКОВИЋ, рођен 1955. у Никшићу, Црна Гора. Фи
лозоф, православни теолог, политичар, професор универзитета, бави се
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античком филозофијом, православном теологијом, превођењем, прире
ђивањем. Објављене књиге: Mythos, physis, psyche – огледање у предсокра
товској „онтологији” и „психологији”, 1991; Зоон политикон – примје
ри из личне легитимације, 1994; Хермесова крила, 1994; Amicus Hermes
– Aufsätze zur Hermeneutik der griechischen Philosophie, 1996; Историја,
одговорност, светост, 1997; Критика балканистичког дискурса, 2000;
Between God and man – essays in Greek and Christian thought, 2002; Пред
лицем другог – фуга у огледима, 2002; A Critique of Balkanistic Discourse
– Contribution to the Phenomenology of Balkan „Otherness”, 2004; Огле
дање у контексту – о знању и вјери, предању и идентитету, цркви и
држави, 2009; La critique du discours balkanistique – Contribution à la
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