
355

АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

АН ЂЕЛ КО АНУ ШИЋ, ро ђен 1953. у Гра ди ни код Ве ли ке Кла ду
ше, БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: 
Чо вјек пје ва на рад ном мје сту, 1980; Пре ди кат но ста ње, 1987; Ме ђу пад, 
1989; Зим зе лен и оло во, 1992; Не кр ште ни да ни, 1994; Штап од пи сме на, 
1996; Крст од ле да, 2000; Ли тур ги ја за по ра же не, 2003; Ми слиш у зла-
ту, чи ниш у сре бру, 2003; Сре бро и та мјан (из бор), 2004; Ова ча ша, 2007; 
Па ху ља / Snow fla ke, 2007; Сла ва и по ру га, 2008; Чу ди ли ца – пе сме за 
ма лу и ве ли ку де цу, 2011; Епи та фи за не зна не, 2015; Жив си, ка жеш, 
2016; Зим но ме сто, 2017. Књи ге при ча: Христ са Дри не, 1996; При че са 
мар ги не, 1997; Од бле сци, 1998; Успо ме не из па кла, 1999; Пре ко дрин че ви 
за пи си о Ко со ву, 2004; Пре бле ска, а по сле олу је, 2012; Пи смо Пе тру 
Ко чи ћу и још по не ко ме, 2015. Ро ма ни: Си ла зак си на у сан, 2001; Адре сар 
из гу бље них ду ша, 2006; Про зор отво рен на ви си ба бу и ку ку рек, 2010; 
Гла со ви са Гра ни це – срп ска кра ји шка те тра ло ги ја I, 2016. Књи га пу
бли ци стич ких и но ви нар ских тек сто ва: Да мр тви и жи ви бу ду на бро ју, 
2002. Књи га есе ја: Мр ка љев ла мент, 2002. Књи га ме мо ар скоднев нич
ких за пи са: За гре бач ке ефе ме ри де, 2003. При ре дио ви ше пе снич ких 
ан то ло ги ја.

РА УЛ ФОР НЕТ БЕ ТАН КУР (RAÚL FOR NET BE TAN CO URT), 
ро ђен 1946. у Ол ги ну, Ку ба. Фи ло зоф, сво ју зе мљу на пу шта на кон ре во
лу ци је, а од 1972. се на ста њу је у Не мач кој. Ба ви се ин тер кул ту рал ном 
фи ло зо фи јом и кул тур нофи ло зоф ским ве за ма Евро пе и Ла тин ске Аме
ри ке, за ла же се за ус по ста вља ње трај ног ди ја ло га из ме ђу фи ло зо фа са 
Ку бе и ку бан ских фи ло зо фа из еми гра ци је. Тре нут но је про фе сор фи ло
зо фи је на Уни вер зи те ту у Бре ме ну, по ча сни про фе сор на на Уни вер зи
те ту у Ахе ну у Не мач кој и го сту ју ћи про фе сор на мно гим ла ти но а ме
рич ким уни вер зи те ти ма. Глав на де ла: Pro ble mas ac tu a les de la filosofía 
en Hi spa no améri ca, 1985; Estu di os de Filosofía La ti no a me ri ca na, 1992; 
Filosofía In ter cul tu ral, 1994; Transformación in ter cul tu ral de la filosofía, 
2001; Crítica in ter cul tu ral de la filosofía la ti no a me ri ca na ac tual, 2004; 
Ju sti cia, Restitución, Con vi ven cia. Desafíos de la filosofía in ter cul tu ral en 
Améri ca La ti na, 2014; Filosofía y espi ri tu a li dad en diálogo, 2016.
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СТА НИ СЛАВ ОЛЕ ГО ВИЧ БИ ШОК (СТА НИ СЛАВ ОЛЕ ГО ВИЧ 
БЫШОК), ро ђен 1984. у Мо скви. По стру ци је кли нич ки пси хо лог. 
Основ не и пост ди плом ске сту ди је за вр шио је на Ка те дри за не у роп си
хо ло ги ју и па топ си хо ло ги ју Мо сков ског др жав ног уни вер зи те та. Од 
2006. до 2012. го ди не пре да је пси хо ло шке пред ме те на Мо сков ском фа кул
те ту еко но ми је, по ли ти ке и пра ва, а од 2012. го ди не је ак ти ван као по ли
тич ки ана ли ти чар Ме ђу на род не ор га ни за ци је за мо ни то ринг CISEMO 
и као екс перт Фон да „На род на ди пло ма ти ја”. Исте го ди не, 2012, је као 
по сма трач при су ство вао из бо ри ма у Вр хов ну Ра ду Укра ји не, а го ди ну 
да на ка сни је при су ство вао је и до пун ским из бо ри ма у Ки је ву. Област 
ње го вог ин те ре со ва ња је са вре ме на ру ска, укра јин ска и европ ска по ли
ти ка, а по себ но се за ни ма за евро скеп ти ци зам и европ ски на ци о на ли зам. 
Ау тор је и ко а у тор чи та вог ни за књи га и струч них ра до ва из по ме ну тих 
обла сти, из ла га них на до ма ћим и ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма. Нај
зна чај ни је књи ге: Иллюзия сво боды: Ку да ве дуֳ Укра и ну новые бан де-
ровцы, 2013; Neo na zis Eu ro ma i dan: From De moc racy to Dic ta tor ship, 2014; 
Евро майдан име ни Сֳе ֲ а на Бан деры, 2014; На вальный: Че ло век, ко ֳ орый 
украл лес, 2014. и др. Имао је из ла га ња у Европ ском пар ла мен ту, у ру ској 
Др жав ној ду ми и на Бра у нов ском ко ле џу у САД. Ре дов но да је из ја ве 
ру ским ме ди ји ма по пи та њи ма ме ђу на род не по ли ти ке. (А. П.)

АЛЕК САН ДАР БЈЕ ЛО ГР ЛИЋ, ро ђен 1967. у Зре ња ни ну. Пи ше 
про зу и есе је, пре во ди с ен гле ског. Књи ге при по ве да ка: Дра же ње хи по-
та ла му са и дру ге при че, 1994; Кра кен: но ве ле љу ба ви и та јин ства, 1996; 
Ано ни мус, 2005; Те мељ на оп ци ја, 2007; Ци та де ла, 2012. Књи ге есе ја: Не-
ви дљи ви ар хи пе лаг, 1994; Три есе ја: о зду ха ћу при по ве да ња, 2000. Ро ман: 
Бра зил ски аква рел, 2010. Пре во ди: Мон те гју Ро удз Џејмс, Књи га о ду хо-
ви ма, при че, 1998, 2006; Тим Паркс, Уси ја ње, ро ман, 2003; Ро берт Џејмс 
Во лер, Хи ља ду се о ских пу те ва, ро ман, 2004; До рис Ле синг, Лон дон ске 
ски це, при че, 2009; Пи тер Хобс, У воћ ња ку, ла ста ви це, ро ман, 2018.

ЛА СЛО БЛА ШКО ВИЋ, ро ђен 1966. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Гле даш, 1986; Злат но 
до ба, 1987; Цр ве не бри га де, 1989; Ри там-ма ши на, 1991; Жи во ти ба ца ча 
коц ки, 1997; Ју тар ња да љи на, 2002; Же не пи са ца, 2006. Ро ма ни: Име њак, 
1994; Свад бе ни марш, 1997; Мр тва при ро да са са том, 2000; Ма до нин 
на кит: по исти ни тој при чи, 2003; Ада мо ва ја бу чи ца, 2005; Тур нир гр ба-
ва ца, 2007; По смрт на ма ска, 2012; Раз бра ја ли ца, 2014. Књи га при по ве
да ка: При ча о ма лак са ло сти, 2010. Књи ге есе ја: Крај ци та та, 2007; Гле! 
– бе де кер јед ног ла ко ми сле ног Кан та, 2016.

ДРА ГАН БО ШКО ВИЋ, ро ђен 1970. у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, есе је, 
књи жев но на уч не и књи жев но кри тич ке ра до ве. Про фе сор је на Ка те дри 
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за срп ску књи жев ност на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту у Кра гу
јев цу. Књи ге пе са ма: Вр то гла ви ца, лаж и Ва ви лон од кар то на, 1998; У 
јед ном те лу, 2003; Иса и ја, 2006; Отац, 2013; The Clash, 2016; Ave Ma ria!, 
2018. Књи га при по ве да ка: Оди сеј – ка та ло шка при ча (ко а у тор Са ша 
Илић), 1998. Мо но гра фи је, сту ди је и есе ји: Ислед ник, све док, при ча – ис-
тра жни по ступ ци у „Пе шча ни ку” и „Гроб ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча” 
Да ни ла Ки ша, 2004; Тек сту ал но (не)све сно, 2008; За блу де мо дер ни зма, 
2010; За блу де чи та ња, 2015; Нул ти сте пен ре а ли зма, 2017. При ре дио 
ви ше књи га срп ских пи са ца. 

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.

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ, ро ђен 1944. у Кр њој Је ли (Гор ња Мо ра ча), 
Цр на Го ра. Пи ше про зу, по е зи ју и есе је. Управ ник је Би бли о те ке СА НУ 
(од 2011), глав ни уред ник (од 2008) Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске и 
ака де мик, а био је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске (1988–2014) и 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске (2004–2008). Об ја вље не књи ге: Кле тва 
Пе ка Пер ко ва, ро ман, 1977; Гор ске очи, при по вет ке, 1982; Не му шти је зик, 
за пи си о зми ја ма, 1984; Вуч ји тра го ви, за пи си о ву ко ви ма, 1987; Гра ди-
шта, ро ман, 1989; Та мо о ни, по е ме и ко мен та ри, 1992; Мо рач ник, по е ме, 
1994; Да ле ко би ло, мо за ич ки ро ман у 446 уро кљи вих сли ка, 1995; Се мољ 
го ра, азбуч ни ро ман у 878 при ча о ри је чи ма, 2000; То чи ло, ка ме(р)ни  
ро ман у 33 ре че ни це, 2001; Кућ ни круг, ро ман у кон цен трич ном сну, 2003; 
Се мољ зе мља, азбуч ни ро ман о 909 пла нин ских на зи ва, 2005; По вра так 
у Ра ван град, би о граф ске при по ве сти с про ло гом и пи смом сво јих ли ко ва, 
2007; Отвсју ду, че ти ри раз ли чи те при по вет ке с истим на ме ра ма, 2008; 
Се мољ љу ди, азбуч ни ро ман у 919 при ча о на дим ци ма, 2008; Чи та ње 
та ва ни це, при по ве да ка 20, 2010; Кле сан ка мен, огле ди и за пи си, 2011; 
Ода бра ни ро ма ни Ми ра Вук са но ви ћа, 1–3, 2011; Бих по ље, по рат на пу то
пи сна при по вест с про ло гом Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и мо ли твом Иве Ан
дри ћа, 2013; Да но ноћ ник, за пи си, ко мен та ри, из ре ке, ма ле при че, пе сме 
у про зи, есеј чи ћи, се ћа ња и ра зни освр ти, 2014; Си ла зак у реч, о (срп ском) 
је зи ку и (сво јој) по е ти ци, 2015. Књи ге раз го во ра и при ча: Ли ко ви Ми ла-
на Ко њо ви ћа, 1991; Ка же Ми ро Вук са но вић (при ре дио М. Јев тић), 2000; 
Се мољ Ми ра Вук са но ви ћа (при ре дио М. Јев тић), 2011. При ре дио ви ше 
књи га срп ских пи са ца.

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 
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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.

ТА ТЈА НА ЈАН КО ВИЋ, ро ђе на 1973. у Кра гу јев цу. Би бли о те кар, 
ра ди у На род ној би бли о те ци „Вук Ка ра џић” у Кра гу јев цу. Пи ше про зу 
и књи жев ну кри ти ку. Књи ге крат ке про зе: При ча Ба би ног си на, 2008; 
Да нас сам би ла у на шој ку ћи, 2016. Књи га пу то пи са: При сва ја ње Ве не ци је, 
2018.

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 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.

ЈО ВАН ЉУ ШТА НО ВИЋ, ро ђен 1954. у При је по љу. Пи ше књи жев ну 
и по зо ри шну кри ти ку и есе је, а ба ви се и кри ти ком, исто ри јом и те о ри
јом књи жев но сти за де цу. Об ја вље не књи ге: При је по ље под зве зда ма, 
1997; Деч ји смех Бра ни сла ва Ну ши ћа – умет ност Ну ши ће вог ху мо ри-
стич ког при по ве да ња за де цу, 2004; Цр вен ка па гриц ка ву ка – сту ди је и 
есе ји о књи жев но сти за де цу, 2004; Бри са ње ла ва – по е ти ка мо дер ног 
и срп ска по е зи ја за де цу од 1951. до 1971. го ди не, 2009; Књи жев ност за 
де цу у огле да лу кул ту ре, 2012. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.
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КОР МАК МА КАР ТИ (COR MAC MCCARTHY), ро ђен 1933. у Про
ви ден су, САД. Ве ли кан аме рич ке књи жев но сти, ро ма но пи сац, дра ма тург 
и сце на ри ста. На пи сао је де сет ро ма на, од ко јих су не ки осво ји ли нај ва
жни је књи жев не на гра де у Сје ди ње ним Др жа ва ма. Ча со пис Тајм је 2005. 
увр стио ње гов ро ман Кр ва ви ме ри ди јан (1985) на ли сту 100 нај бо љих 
књи га на ен гле ском об ја вље ним од 1923. го ди не. Ме ђу ње го ва ва жни ја 
де ла, ко ја су по бра ла ли те рар не на гра де и пре то че на у успе шне фил мо ве, 
убра ја ју се Сви ти ле пи ко њи (1992), Не ма зе мље за стар це (2005) и Пут 
(2006). Сма тра се јед ним од нај ве ћих жи вих пи са ца ен гле ског је зи ка. (И. Ц.)

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.

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.

МИ РО СЛАВ ПА ВЛО ВИЋ, ро ђен 1983. у Вр шцу. Исто ри чар, ба ви 
се исто ри јом мо дер ног до ба, осма ни сти ком и фи ло зо фи јом исто ри је. 
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