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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ГИ ЈОМ БРИ ДЕ (GU IL LA U ME BRI DET), ро ђен 1969. го ди не, пре
да је фран цу ску књи жев ност 20. и 21. ве ка на Фа кул те ту за фи ло зо фи ју 
и књи жев ност Уни вер зи те та у Бур гун ди ји. Док то ри рао је на те ми „Ро же 
Ка јоа: књи жев ност и раз ли ка”, а ха би ли ти рао 2012. ра дом „Књи жев ност 
и дис курс зна ња у Фран цу ској 20. ве ка”. Ба ви се аван гар дом и са вре ме ном 
ли те ра ту ром, пост ко ло ни јал ним сту ди ја ма, пси хо а на ли зом и со ци о ло
ги јом књи жев но сти. Об ја вио је ви ше сту ди ја и мо но гра фи ја.

СО ЊА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ, ро ђе на 1981. у Но вом Са ду. Ди пло ми ра
ла, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, где и ра ди од 2009. го ди не. Пи ше 
сту ди је, есе је, књи жев ну кри ти ку и лир ску про зу, пре во ди с ен гле ског 
и фран цу ског. Књи ге лир ске про зе: По е ма пре ко, 2008; Крос фејд, 2013. 
Сту ди је: Пре во ди лач ка по е ти ка Ива на В. Ла ли ћа, 2012; Ре цеп ци ја, ка нон, 
циљ на кул ту ра, 2018. При ре ди ла: Иван В. Ла лић, 2015.

ЈО ВА НА КО СТИЋ, ро ђе на 1989. у При шти ни. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Тре нут но је сту дент дру ге го ди не док
тор ских сту ди ја на истом фа кул те ту. Пи ше есе је и на уч не ра до ве, ба ви 
се мо дер ном срп ском и свет ском књи жев но шћу, пре све га по е зи јом, као 
и пре во ђе њем са грч ког је зи ка, об ја вљу је у пе ри о ди ци и збор ни ци ма.

МА ЈА МЕ ДАН, ро ђе на 1988. у Мо ста ру, БиХ. За вр ши ла је основ не 
и ма стер сту ди је на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Но вом Са ду, где је и за по сле на у зва њу аси стен та. Ба ви се 
мо дер ном срп ском и свет ском књи жев но шћу, са по себ ним ак цен том на 
над ре а ли стич ким и аван гард ним тен ден ци ја ма. Пи ше есе је, сту ди је и 
књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

ДА ЈА НА МИ ЛО ВА НОВ, ро ђе на 1993. у Бе че ју. Ди пло ми ра ла и 
ма сте ри ра ла на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф ског фа
кул те та у Но вом Са ду на ко ме по ха ђа по ха ђа дру гу го ди ну док тор ских 
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сту ди ја. Пи ше сту ди је из ком па ра тив не књи жев но сти, књи жев ну књи
ти ку и пре во ди с ен гле ског, об ја вљу је у на уч ној и књи жев ној пе ри о ди ци 
и збор ни ци ма.

КА ТА РИ НА ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1994. у Бе о гра ду. Основ не и 
ма стер сту ди је за вр ши ла на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Фи
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду на ко ме по ха ђа пр ву го ди ну док тор
ских сту ди ја. Пи ше и об ја вљу је на уч не ра до ве, књи жев ну кри ти ку и 
по е зи ју у струч ним и књи жев ним ча со пи си ма и збор ни ци ма. Пре во ди 
с ен гле ског и не мач ког је зи ка, а ба ви се и сли кар ством и умет нич ком 
фо то гра фи јом.

ТО МА ШАРЛ ЖО ЗЕФ ПИ ТА ЛУ ГА (THO MAS PIT TA LU GA), ро ђен 
1987. у Ни ци, Фран цу ска. Сту ди рао исто ри ју на Уни вер зи те ту Sop hia 
An ti po lis у Ни ци. Пре во ди са фран цу ског и ен гле ског је зи ка. Жи ви и 
ра ди у Но вом Са ду.

БАР БА РА Д. РАЈТ (BAR BA RA D. WRIGHT), пре да ва ла је кур се ве 
из не мач ког је зи ка, књи жев ност и кул ту ре од 1973. на Уни вер зи те ту у 
Ко нек ти ка ту (САД) све до пен зи о ни са ња 2001. и из бо ра за про фе со ра 
еме ри ту са. Док то ри ра ла је на Бер кли уни вер зи те ту у Ка ли фор ни ји са 
те зом о по ли тич кој фи ло зо фи ји екс пре си о ни зма и на пи са ла не ко ли ко 
пи о ни ср ских сту ди ја о уло зи же не у екс пре си о ни стич ком по кре ту. Го
ди не 2005. по ста ла је по моћ ник ди рек то ра За пад ног удру же ња шко ла и 
ко ле џа у Ала ме ди, Ка ли фор ни ја.

ЖАР КА СВИР ЧЕВ, ро ђе на 1983. у Сен ти. Ди пло ми ра ла и ма сте
ри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, a док то ри ра ла на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. За по сле на је као на уч ни са рад ник 
у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду. Пи ше књи жев но и сто
риј ске, те о риј ске и кри тич ке тек сто ве. Сту ди је: Ах, тај иден ти тет! Де
кон струк ци ја род них сте ре о ти па у ства ра ла штву Ду брав ке Угре шић, 
2010; Ви на ве ро ва књи жев на ре пу бли ка, 2017; Пор трет прет ход ни це: 
Дра га Де ја но вић, 2018; Аван гар дист ки ње. Огле ди о срп ској (жен ској) 
аван гард ној књи жев но сти, 2018.

КРИ СТИ НА СТЕ ВА НО ВИЋ, ро ђе на 1970. у Бач кој Па лан ци. Ма
ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
Ба ви се те о ри јом књи жев но сти, срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка и сту
ди ја ма кул ту ре. Мо но граф ска сту ди ја: Осва ја ње мо дер ног – крат ка 
про за Раст ка Пе тро ви ћа и жан ров ско ра сло ја ва ње срп ске аван гар де, 
2011.
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БО ЈА НА СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1960. у Бе о гра ду. 
Пре да је на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул
те та у Но вом Са ду. Пи ше књи жев но те о риј ске, те о риј ске и ком па ра тив не 
сту ди је, кри ти ку, по е зи ју и лир ску про зу, пре во ди са сло ве нач ког и ен
гле ског. Об ја вље не струч не и на уч не књи ге: По е ти ка Ми ра на Јар ца, 
1987; Ли ни ја до ди ра, 1995; На сле ђе су ма тра и зма – по е тич ке фи гу ре у 
срп ском пе сни штву де ве де се тих, 1998; Срп ски екс пре си о ни зам, 1999; 
Кри тич ка пи сма, 2002; Мор фо ло ги ја екс пре си о ни стич ке про зе, 2003; 
Рас кр шћа ме та фо ре, 2004; По бу на про тив сре ди шта – но ви при ло зи о 
мо дер ној срп ској књи жев но сти, 2006; Оштар угао, 2008; Ра спо ни мо дер
ни зма – упо ред на чи та ња срп ске књи жев но сти, 2011; Пре глед ни реч ник 
ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти и кул ту ри (ко а у то ри 
и при ре ђи ва чи М. Ра до вић и В. Гво зден), 2011; Пе сма у про зи или про
за и да, 2012. Ан то ло ги је: Срп ске про за и де – ан то ло ги ја пе са ма у про зи, 
2001; Не бо лом ство – па но ра ма срп ског пе сни штва кра ја XX ве ка, 2006. 
По е зи ја и лир ска про за: Бес крај на, 2005; За руч ни ци ва тре, 2008; Иси ја
ва ње, 2009; Лек ци је о смр ти, 2013; У обру чу, 2017. При ре ди ла је ви ше 
књи га срп ских пи са ца.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




