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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ЈАН ВАГ НЕР (JAN WAG NER), ро ђен 1971. у Хам бур гу, Не мач ка. 
Сту ди рао је ан гли сти ку у род ном гра ду, Да бли ну и Бер ли ну. Нај ви ше 
је по знат као пе сник, за тим књи жев ни кри ти чар, пи сац „уз гред не про зе”, 
есе јист, пре во ди лац с ен гле ског, уред ник по је ди них ча со пи са и ан то ло
ги ја. Од 1995. жи ви у Бер ли ну. По ет ске зби р ке: Pro be bo hrung im Him mel 
(Проб но бу ше ње у не бу), 2001; Gu e ric ker Sper ling (Ге ри ке ов вра бац), 2004; 
Ac htzehn Pa ste ten (Осам на ест па ште та), 2007; Au stra lien (Ау стра ли ја), 
2010; Die Eu len has ser in den Hallenhäusern (Мр зи те љи је ји на у ку ћа ма
шта ла ма), 2012. и Re gen ton nen va ri a ti o nen (Ва ри ја ци је о бу ра ди ма за 
ки шни цу), 2014, по сле ко јих је об ја вио књи гу иза бра них пе са ма Selbst
porträt mit Bi e nenschwarm (Ау то пор трет с ро јем пче ла), 2016, те нај но
ви је де ло Die Li ve But terfly Show, 2018.

У ко а у тор ству с пе сни ком Бје р ном Ку ли ком об ја вио је пу то пи сну 
зби р ку Der Wald im Zim mer (Шу ма у со би), 2007. ко ја је на ста ла на тра го
ви ма Хај не о вог пу то ва ња по Хар цу. Са Три ста ном Мар квар том при ре дио 
је ан то ло ги ју Unmögliche Li e be (Не мо гу ћа љу бав), 2017, по е зи ју ми не
зен ге ра у но вим пре во ди ма. Има две есе ји стич ке књи ге: Die San da le des 
Prop he ten (Сан да ле про ро ка), 2011. и Der verschlos se ne Ra um (За тво ре ни 
про стор), 2017.

До бит ник је ве ли ког бро ја књи жев них при зна ња, ме ђу ко ји ма су 
и Хел дер ли но ва на гра да гра да Ти бин ге на, на гра да Лај пци шког сај ма 
књи ге и Бих не ро ва на гра да. (С. Т.)

ДРА ГА НА ВУ ЈА КО ВИЋ ДРА ГЕ ЉЕ ВИЋ, ро ђе на 1969. у Срем ској 
Ми тро ви ци. Основ не и пост ди плом ске сту ди је за вр ши ла на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду, где је и док то ри ра ла на те му „Екс пре си о ни
стич ко на сле ђе у са вре ме ном срп ском пе сни штву”. Ра ди као про фе сор 
срп ског је зи ка и књи жев но сти у Ме ди цин ској шко ли „7. април” у Но вом 
Са ду. Об ја вље на књи га: Од кри ка до ти ши не. Пе сни штво Ду ша на Ва
си ље ва из ме ђу ак ти ви стич ког и ап стракт ног екс пре си о ни зма, 2009.

МИ ЛАН ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ, ро ђен 1957. у Кру шев цу. Пи ше по е зи ју 
и крат ку про зу. Књи ге пе са ма: Тор зо по је се ња, 1995; Свеб де ња, 1997; 



187

До плам са ва ња, 2000; Па пи ри ћи, пла вет, 2005; Од бле сци, 2008; Пе сме, 
ни ти, 2011; Од лом ци о по зном, 2016.

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, до пи сни је члан СА НУ. 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. 

РАЈ НА ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ, ро ђе на 1968. у Ки кин ди. Ди пло ми ра ла, 
ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, где 
пре да је као ре до ван про фе сор. Лек си ко лог и лек си ко граф, пи ше на уч не 
ра до ве, мо но гра фи је и сту ди је, као и уџ бе ни ке и зби р ке за да та ка за сту
ден те и уче ни ке. Мо но гра фи је: При де ви са зна че њем људ ских осо би на 
у са вре ме ном срп ском је зи ку, 2000; Лек си ко ло ги ја срп ског је зи ка, 2007, 
2010; Вер бал не асо ци ја ци је кроз срп ски је зик и кул ту ру, 2010; Лек си ко
ло ги ја и гра ма ти ка у шко ли, 2012; Срп ска лек си ка у про шло сти и да нас, 
2018. Као је дан од ау то ра уче ство ва ла у из ра ди реч ни ка: Асо ци ја тив ни 
реч ник срп ског је зи ка, 2005; Се ман тич коде ри ва ци о ни реч ник, II све ска, 
2006; Реч ник срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске, 2008; Обрат ни асо ци ја
тив ни реч ник срп ског је зи ка, 2011.

ПОП Д. ЂУР ЂЕВ, ро ђен 1953. у Но вом Са ду. Пи ше са ти ру, по е зи
ју за мла де, а ба ви се и ви зу ел ним ис тра жи ва њи ма. Жи ви и ра ди у Но вом 
Са ду. Oбјављене књи ге: Ва ви лон ски не и ма ри, 1984; Ев нух & ку ка ви ца, 
1987; EP Pe sme in ter na ti o nal, 1992; (Е)ле ги је ча сти, 1993; Bo ok war, 1996; 
Слик ков ни ца, 1998; Ви рус у ме мо ри јал ном цен тру, 2006; Лет ли он ског 
Ика ра, 2010; Ма дам Ти со Ду нав Ти со, 2014; По е зи ја ко ја се гле да, 2018.

ДУ ШАН ИВА НИЋ, ро ђен 1946. у Гру ба че вом По љу код Гра ча ца, 
Хр ват ска. Књи жев ни исто ри чар, есе јист, ба ви се епо хом срп ског ре а ли зма 
и ро ман ти зма. Об ја вље не књи ге: Срп ска при по вјет ка из ме ђу ро ман ти ке 
и ре а ли зма, 1976; За бав нопо уч на пе ри о ди ка „Ја вор” и „Стра жи ло во”, 
1987; Мо де ли књи жев ног го во ра, 1990; Срп ски ре а ли зам, 1996; Књи жев
ност Срп ске Кра ји не, 1998; Осно ви тек сто ло ги је, 2001; Сви јет и при ча, 
2002; „Стар ма ли” Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја (сту ди ја и из бор тек сто ва), 
2005; Ка по е ти ци срп ског ре а ли зма, 2007; Огле ди о Сте ри ји, 2007; Књи
жев на пе ри о ди ка срп ског ре а ли зма, 2008; Вре ла у вр ле ти – о књи жев ној 
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ба шти ни Ср ба у Хр ват ској, 2009; Ка ге не зи срп ске по е зи је – пре гле ди 
и сту ди је, 2011; У ма ти ци при че – о дје лу Јо ва на Ра ду ло ви ћа, 2013; За што 
чи та ти До си те ја? – До си теј Об ра до вић и срп ска кул ту ра, 2015; До га
ђај и при ча – срп ска ме мо ар скоау то би о граф ска про за, 2015. При ре дио 
ви ше књи га срп ских пи са ца (Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Ђу ра Јак
шић, Ђор ђе Мар ко вић Ко дер, Ми лош Цр њан ски, Бран ко Ра ди че вић, 
Ла за Ко стић, Си мо Ма та вуљ, Ми ло ван Ви да ко вић, До си теј Об ра до вић, 
Вук Сте фа но вић Ка ра џић...) и ан то ло ги ја.

ВЛА ДИ МИР КО НЕЧ НИ, ро ђен 1944. у Бе о гра ду. За вр шио је Фи
ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, а док то ри рао екс пе ри мен тал ну пси хо ло
ги ју на Уни вер зи те ту у То рон ту (1973). Био је ре дов ни про фе сор екс пе
ри мен тал не пси хо ло ги је (1973–2008) на Ка ли фор ниј ском уни вер зи те ту 
у Сан Ди је гу, а од 2008. је та мо про фе сор еме ри тус. До бит ник је Гу ген
хај мо ве на гра де за ис тра жи вач ки рад у обла сти ма психофизиологијe 
емо ци ја, психологијe пра ва и ем пи риј ске есте ти ке. Пи ше по е зи ју, при
по вет ке и дра ме на срп ском и ен гле ском. Об ја вље не књи ге на срп ском: 
О не бу и бла ту – две дра ме, 2010; Ау то би о гра фи ја – књи жев ни и ли ков ни 
екс пе ри мен ти 1986–2011, 2011; Ви дим – пе де сет ода бра них пе са ма, 2013; 
Атиф – ода бра не и но ве при по вет ке, 2014; Не знам – пе сме 2013–2015, 
2016; Сел фи на мо сту – про за 2015–2017, 2018.

МИ ЛЕ НА КУ ЛИЋ, ро ђе на 1994. у Бач ком До бр ом По љу код Вр ба
са. Ди пло ми ра ла и ма сте ри ра ла на Од се ку за срп ску књи жев ност на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где је тре нут но на док тор ским 
сту ди ја ма. Пи ше по е зи ју, есе је, књи жев ну и по зо ри шну кри ти ку. Ба ви 
се те о ри јом драм ских умет но сти, исто риј ском те а тро ло ги јом и са вре ме
ном дра мом. Об ја вље на књи га: Лет Ми нер ви не со ве – огле ди о по зо ри
шној умет но сти, 2017.

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 и есе ји: 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; 
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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; Ре чи у сен
ци – огле ди о пре ћу та ној срп ској по е зи ји за вр шне тре ћи не два де се тог 
и по чет ка два де сет пр вог ве ка, 2018.

ВАЛ ТЕР УГО МАИ (VAL TER HU GO MÃE), ро ђен 1971. у ме сту 
Са у ри мо, у ко ло ни јал ној Ан го ли, са вре ме ни пор ту гал ски пи сац, ва јар 
и му зи чар. Ди пло ми рао је пра во и док то ри рао мо дер ну пор ту гал ску 
књи жев ност. До сад је об ја вио че тр на ест зби р ки по е зи је, ко је су по том 
об је ди ње не под на сло вом Ра чу но вод ство. Ау тор је шест ро ма на: На ше 
кра љев ство, 2004; Ка ја ње Бал та за ра Се ра пјоа, 2006; Апо ка лип са рад
ни ка, 2008; Ма ши на за пра вље ње Шпа на ца, 2010; При ја тељ хи ља ду љу ди, 
2011; Де ху ма ни за ци ја, 2013. На пи сао је и не ко ли ко књи га за де цу. (С. М.)

МИ О ДРАГ МА ТИЦ КИ, ро ђен 1940. у Ве ли ком Сре ди шту код Вр шца. 
Књи жев ни исто ри чар, пи ше на уч не књи ге, по е зи ју и про зу, као и књи
ге за де цу. Од апри ла 2012. је пот пред сед ник Ма ти це срп ске. Об ја вље не 
сту ди је: Срп ско хр ват ска гра ни ча р ска епи ка, 1974; Епи ка устан ка, 1982; 
Би бли о гра фи ја срп ских ал ма на ха и ка лен да ра, 1986; По нов ни це. Ти по ви 
од но са усме не и пи са не књи жев но сти, 1989; Ле то пис срп ског на ро да. 
Три ве ка ал ма на ха и ка лен да ра, 1997; Исто ри ја као пре да ње, 1999; О 
срп ској про зи, 2000; Је зик срп ског пе сни штва, 2003; Срп ска књи жев на 
пе ри о ди ка (1766–1850), 2016. Књи ге пе са ма: Кроз пр стен ја бу ку, 1964; 
Кир вај, 1979. Књи ге при по ве да ка: Сва ко днев но хва та ње ве ве ри це, 1998; 
Уз му зи ку ко ју во ли те, 2000; Вуч јак Аде ле Ар ге ни, 2004; Де се ти за мо ли
тву, 2006; Се но ви те при че, 2008. Ро ма ни: Тре ћи коњ, 1979; Глу ва ла ђа 
(пре вод на не мач ки Das stum me Schiff, 1994), 1987; Лу ди пе сак, 1992; Иду 
Нем ци, 1994; Пљу ско фон, 1995; Не ми ри ме де Же ли ми ра, 2006; Пред но сти 
гип са, 2008; Дел та, 2011; Це гер пун љу ба ви, 2013; Ште ри ји на ба ро ка – 
при че и пе сме о Јо ва ну Сте ри ји По по ви ћу, 2014; Је ле нак – ма ли ро ман, 
2018; Пе рон са мо ће, 2018. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

СА ЊА МИ ЛИЋ, ро ђе на 1967. у Бе о гра ду. Но ви нар и књи жев ни 
кри ти чар, ди пло ми ра ла je на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ау тор 
је и уред ник ра диоеми си је „У пр вих пет – кул тур ни до га ђај не де ље” 
ко ја се еми ту је од 2002. го ди не. Ра ди ла је еми си ју „По ет ски те а тар” Бео
гра да 202, уре ђи ва ла и во ди ла књи жев ни про грам „Га ле ри је 73”, би ла 
ау тор и уред ник про гра ма „Ди ја ло зи” ко јим се Ср би ја пред ста ви ла на 
ме ђу на род ним сај мо ви ма књи га 2017. го ди не. Ра ди као по моћ ник глав
ног и од го вор ног уред ни ка Ра дио Бе о гра да 2. Ин тер вјуе са умет ни ци ма 
и при ка зе књи га об ја вљу је у пе ри о ди ци и на про гра ми ма Ра диоте ле
ви зи је Ср би је. 
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МАР КО НЕ ДИЋ, ро ђен 1943. у Гај та ну код Ле сков ца. Пи ше про зу, 
огле де, сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ку ћа у по љу, 
при по вет ке, 1970; Ма ги ја по ет ске про зе. Сту ди ја о Раст ку Пе тр о ви ћу, 
1972; Но ва кри тич ка опре де ље ња, 1973; Пи сци по сле I свет ског ра та 
као кри ти ча ри, 1975; Ста ра и но ва про за. Огле ди о срп ским про за и сти ма, 
1988; Кри ти ка но вог сти ла, 1993; Осно ва и при ча – огле ди о са вре ме ној 
срп ској про зи, 2002; Про за и по е ти ка Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа, 2008; 
Стил ска пре пли та ња – сту ди је и огле ди о срп ској про зи дру ге по ло ви
не XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка, 2011; Из ме ђу ре а ли зма и пост мо дер не 
– сту ди је и огле ди о срп ским пи сци ма дру ге по ло ви не XX ве ка, 2012; По
вра так при чи – огле ди о са вре ме ној срп ској про зи, 2017; Ча ра ње и пле
те ње при че – огле ди о са вре ме ној срп ској про зи, 2017; Трај но и про ла зно 
– кри ти ке и есе ји о срп ској књи жев но сти и кул ту ри, 2018. При ре дио 
ви ше књи га.

МИ ХАЈ ЛО ПАН ТИЋ, ро ђен 1957. у Бе о гра ду. Пи ше при по вет ке, 
књи жев ну кри ти ку, есе је и сту ди је. Књи ге при ча: Хро ни ка со бе, 1984; 
Вон дер у Бер ли ну, 1987; Пе сни ци, пи сци & оста ла ме на же ри ја, 1992; Не 
мо гу да се се тим јед не ре че ни це, 1993; Но во бе о град ске при че, 1994; Сед
ми дан ко ша ве, 1999; Ју тро по сле, 2001; Ако је то љу бав, 2003; Нај леп ше 
при че Ми хај ла Пан ти ћа, 2004; Же на у му шким ци пе ла ма – the best of 
(из бор), 2006; Пр вих де сет го ди на, 2006; Ово га пу та о бо лу, 2007; Све 
при че Ми хај ла Пан ти ћа I–IV, 2007; При че на пу ту, 2010; Хо да ње по обла
ци ма, 2013; Ка да ме угле да оно што тра жим, 2017. Сту ди је, кри ти ке, 
огле ди, кри тич ка про за, пу то пи си: Ис ку ше ња са же то сти, 1984; Алек
сан дриј ски син дром 1–4, 1987, 1994, 1999, 2003; Про тив си сте ма тич но
сти, 1988; Шум Ва ви ло на (ко а у тор В. Пав ко вић), 1988; Де сет пе са ма, 
де сет раз го во ра (ко а у тор С. Зу ба но вић), 1992; Но ви при ло зи за са вре ме ну 
срп ску по е зи ју, 1994; Puz zle, 1995; Шта чи там и шта ми се до га ђа – (лич
ни азбуч ник пи са ца), 1998; Киш, 1998; Мо дер ни стич ко при по ве да ње, 1999; 
Тор ту ра тек ста (puz zle II), 2000; Огле ди о сва ко дне ви ци (puz zle III), 2001; 
Свет иза све та, 2002; Ка пе тан соб не пло вид бе (puz zle IV), 2003; Шта 
чи там и шта ми се до га ђа – (лич ни азбуч ник пи са ца) 2, Сва ко днев ник 
чи та ња, 2004; Жи вот је упра во у то ку (puz zle V), 2005; Пи сци го во ре, 
2007; Дру ги свет иза све та, 2009; Не из гу бље но вре ме, 2009; Слан ка мен 
(puz zle VI), 2009; Шта чи там и шта ми се до га ђа – (лич ни азбуч ник 
пи са ца) 3, Днев ник јед ног ужи ва о ца чи та ња, 2009; A sho rt hi story of 
Ser bian li te ra tu re (гру па ау то ра), 2011; Би ти ро кен рол (ко а у тор П. По по
вић), 2011; Стан без адре се (puz zle VII), 2014; Од сти ха до сти ха – свет 
иза све та 3, 2014; При че од во де – све ри бе Ср би је (ко а у тор М. Ту цо вић), 
2014; Осно ви срп ског при по ве да ња, 2015; Шта чи там и шта ми се до
га ђа – (лич ни азбуч ник пи са ца) 4, Чи та ти, шта дру го, 2016. При ре дио 
ви ше књи га, ан то ло ги ја и збо р ни ка.
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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.

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.

ПРЕ ДРАГ ПИ ПЕР, ро ђен 1950. у Бе о гра ду. Лин гви ста, ужа спе ци
јал ност му је гра ма ти ка и се ман ти ка сло вен ских је зи ка. Пи ше на уч не 
ра до ве, уџ бе ни ке, мо но гра фи је и би бли о гра фи је и пре во ди с ру ског, ака
де мик. Об ја вље не књи ге: За ме нич ки при ло зи (гра ма тич ки ста тус и се
ман тич ки ти по ви), 1983; За ме нич ки при ло зи у срп ско хр ват ском, ру ском 
и пољ ском је зи ку, 1988; Увод у сла ви сти ку, 1991; По гла вља из на у ке о 
срп ском је зи ку, 1996; Је зик и про стор, 1997; Ме то до ло ги ја лин гви стич ких 
ис тра жи ва ња, 2000; Срп ски из ме ђу ве ли ких и ма лих је зи ка, 2003; Асо ци
ја тив ни реч ник срп ског је зи ка 1 – од сти му лан са ка ре ак ци ји (ко а у то ри 
Р. Дра ги ће вић, М. Сте фа но вић), 2004; Гра ма ти ка ру ског је зи ка – у по ре
ђе њу са срп ском, 2005; Син так са са вре ме но га срп ско га је зи ка – про ста 
ре че ни ца (ко а у тор), 2005; Тра гом ре чи – раз го во ри са Пре дра гом Пи пе
ром (при ре дио М. Јев тић), 2009; При ло зи исто ри ји срп ске сла ви сти ке 
– би о би бли о граф ска гра ђа, 2011; Лин гви стич ка ру си сти ка – сту ди је и 
члан ци, 2011; Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка (ко а у тор И. Клајн), 
2013; Лин гви стич ка сла ви сти ка – сту ди је и члан ци, 2014; Срп ски у кру гу 
сло вен ских је зи ка – гра ма тич ка и лек сич ка по ре ђе ња, 2015; При ло зи исто
ри ји срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке – дру га по ло ви на XX ве ка, 2018.

ЈО ВАН ПО ПОВ, ро ђен 1962. у Но вом Са ду. Пи ше сту ди је, есе је, 
књи жев ну кри ти ку и пре во ди са фран цу ског. Об ја вље не књи ге: Осло бо
ђе ни чи та лац: огле ди о те о ри ји и прак си чи та ња, 1993; Кла си ци стич ка 
по е ти ка ро ма на, 2001; Чи та ња не из ве сно сти – огле ди из ком па ра ти
сти ке, 2006; Дво бој као књи жев ни мо тив – те ма то ло шка сту ди ја, 2012.

ПОР ФИ РИ ЈЕ (ПЕ РИЋ), ро ђен 1961. у Бе че ју. На кр ште њу до био име 
Пр во слав. Ди пло ми рао 1986. го ди не на Бо го слов ском фа кул те ту у Бео
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гра ду, а по том од ла зи на по сле ди плом ске сту ди је у Ати ну, где је од бра
нио док то рат „Мо гућ ност по зна ња Бо га код апо сто ла Па вла по ту ма че њу 
све тог Јо ва на Зла то у ста”. Го ди не 1990. се вра ћа у зе мљу и до ла зи у Ма
на стир Све тих ар хан ге ла у Ко ви љу, где убр зо би ва по ста вљен за игу
ма на. Ма ја 1999. го ди не је иза бран за Епи ско па је гар ског (при Епар хи ји 
бач кој). Ре пу блич ка Скуп шти на га је, као пред став ни ка свих цр ка ва и 
вер ских за јед ни ца, 2005. го ди не иза бра ла за чла на Са ве та Ре пу блич ке 
ра ди о ди фу зне аген ци је, а за свог пред сед ни ка 2008. На ре дов ном за се
да њу Све тог ар хи је реј ског Са бо ра СПЦ у Бе о гра ду ма ја 2014. иза бран 
је за ми тро по ли та за гре бач кољу бљан ског.

МИ ХАЈ РА ДАН, ро ђен 1954. у Ка ра ше ву, Ру му ни ја. Основ ну шко
лу за вр шио у род ном ме сту (1969), а гим на зи ју у Те ми шва ру (1973). Био 
је про фе сор у Ка ра ше ву, а ви со ко обра зо ва ње сте као 1980. го ди не на Фа
кул те ту стра них је зи ка, Од сек за срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност у 
Бу ку ре шту. Од 1994. го ди не пре да је на Ка те дри за сло вен ске је зи ке Фи
ло ло шког фа кул те та у Те ми шва ру, а 1999. је док то ри рао на Уни вер зи те ту 
у Бу ку ре шту. Ба ви се ис тра жи ва њем ка ра шев ских го во ра и срп скору
мун ских кул тур них, књи жев них и лин гви стич ких ве за, пи ше на срп ском 
и ру мун ском је зи ку. Об ја вље не књи ге: Гра ма ти ка срп ског је зи ка – мор
фо ло ги ја / Gra ma ti ca lim bii sârbe (ко а у тор Ва лен тин Мол до ван), 1996; 
Gra i u ri le ca raşove ne azi – fo ne ti ca şi fo no lo gia / Ка ра шев ски го во ри да нас 
– фо не ти ка и фо но ло ги ја, 2000; Le sko viţa între tre cut şi pre zent / Ле ско ви ца 
из ме ђу про шло сти и са да шњо сти, 2003; У по хо де тај но ви том Ка ра шу, 
2004; Фо не ти ка и фо но ло ги ја ка ра шев ских го во ра да нас – при лог про
у ча ва њу срп ских говорa у Ру му ни ји, 2015. Жи ви и ра ди у Те ми шва ру.

ГО РИ ЦА РАД МИ ЛО ВИЋ, ро ђе на 1992. у Сом бо ру. Ди пло ми ра ла 
и ма сте ри ра ла на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те
та у Но вом Са ду, где је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма. Ба ви се 
про у ча ва њем но ви је срп ске књи жев но сти и исто ри је умет но сти, пи ше 
по е зи ју, есе је, књи жев ну, по зо ри шну и филм ску кри ти ку. Књи га пе са ма: 
Стри жи ма ску, ко нак не маш, 2017.

ЈО ВАН ТА ТИЋ, ро ђен 1966. у Бе о гра ду. По след ња три раз ре да 
основ не шко ле и пр ви сред ње за вр шио у Бра зи лу, где је на у чио пор ту гал
ски је зик. За хва љу ју ћи оцу пре во ди о цу већ са 16 го ди на се оку шао у пре
во ђе њу и на ста вио њи ме да се ба ви то ком сту дент ских да на. Ди пло ми
рао на гру пи 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. Од 2008. го ди не се углав ном ба ви књи жев ним пре
во ђе њем с пор ту гал ског на срп ски је зик и од та да је пре вео ви ше од 20 
ро ма на пор ту гал ских, бра зил ских, ан гол ских, мо зам бич ких и ита ли
јан ских ау то ра, ме ђу ко ји ма су Жо зе Са ра ма го, Дул се Ма ри ја Кар до зо, 
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Вал тер Уго Маи, Лу ис Фер нан до Ве ри си мо, Па у ло Ко е љо и дру ги. Од 
2015. го ди не пре во ди сва књи жев на де ла за јед но с Ја сми ном Не шко вић 
у сво је вр сном пре во ди лач ком екс пе ри мен ту пре во ђе ња „у две гла ве” 
ко ји од лич но функ ци о ни ше. Су о сни вач је и пред сед ник Фон да „Ра до је 
Та тић” ко ји од 2002. сва ке дру ге го ди не до де љу је на гра ду за нај бо љи 
пре вод с пор ту гал ског или шпан ског је зи ка.

ДРА ГА НА В. ТО ДО РЕ СКОВ, ро ђе на 1975. у Но вом Са ду. Пи ше кри
тич ке и књи жев но и сто риј ске тек сто ве. Ба ви се ис тра жи ва њем срп ске 
књи жев но сти ХIХ и ХХ ве ка. Об ја вље не књи ге: Сте ри ји не па ро ди је – 
ис ку ше ња (пост)мо дер ног чи та ња, 2009; Дан, кон текст, бр зи на ве тра, 
2010; Пи са ти да ље – иза бра не кри ти ке, 2012; Те ло пе сме – есе ји и кри
ти ке о срп ском пе сни штву, 2013; Тра гом ко че ња – при сва ја ње, пре о де
ва ње и ра сло ја ва ње ствар но сти у по е ти ци Ју ди те Шал го, 2014; Збо гом, 
при чи на исти но! Огле ди о стра те ги ја ма срп ских при по ве да ча, 2015; 
Ју на ци на ших ва ро ши – огле ди и кри ти ке о са вре ме ним срп ским при по
ве да чи ма и њи хо вим ли ко ви ма, 2017. При ре ди ла ви ше књи га.

СТЕ ВАН ТОН ТИЋ, ро ђен 1946. у Гр да нов ци ма код Сан ског Мо ста, 
БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и пу то пи се, пре во ди с не мач ког. Књи ге 
пе са ма: На у ка о ду ши и дру ге ве се ле при че, 1970; Тај на пре пи ска, 1976; 
На ше го ре вук, 1976; Ху лим и по све ћу јем, 1977; Цр на је ма ти не дје ља, 
1983; Тај на пре пи ска и дру ге пје сме, 1985; Праг, 1986; Ринг, 1987; Иза бра
не пје сме, 1988; Са ра јев ски ру ко пис, 1993; Ли ри ка (из бор), 1995; Мој пса лам 
/ Mein Psalm, 1997; Олуј но ја то (из бор), 2000; Son ntag in Ber lin, 2000; Бла
го слов из гнан ства, 2001; Са ра јев ски ру ко пис – 33 иза бра не пје сме / Hand
schrift aus Sa ra je vo – 33 aus gewählte Ge dic hte, 2005; Све то и про кле то, 
2009; Ан ђео ми ба ну кроз ре шет ке, 2010; Вје р на зви је зда / Вер на та sвезда, 
2012; Сва ко днев ни смак сви је та, 2013; Der tägliche Wel tun ter gang, 2015; 
Без ум ни пла мен – иза бра не и но ве љу бав не пје сме, 2015; Хри сто ва лу да, 
2017. Ро ман: Тво је ср це, зе ко, 1998. Књи ге есе ја и пу то пи са: Im Au ftrag des 
Wor tes – Tex te aus dem Exil, 2004; Та мје ста – пу то пи си (у про зи и сти ху), 
2018; Ко чи ће ва и срп ска тра у ма, 2018. Го ди не 2009. су му иза шла Иза
бра на дје ла, 1–4 (По е зи ја; Тво је ср це, зе ко; Је зик и не из ре ци во – пје снич ки 
пор тре ти; По на ло зи ма по е зи је). Са ста вио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја. 

СВЕ ТЛА НА ШЕ А ТО ВИЋ, ро ђе на 1975. у Но вој Гра ди шки, Хр ват
ска. Пи ше сту ди је, мо но гра фи је и есе је. Пред мет ње них ис тра жи ва ња 
су по е тич ки про бле ми у срп ском пе сни штву ХХ ве ка, а по себ ну па жњу 
је по све ти ла про у ча ва њи ма од но са књи жев не тра ди ци је и мо дер них 
књи жев них по сту па ка. Об ја вље не књи ге: Тра ди ци ја и ино ва ци ја. Ин
тер тек сту ал ност у пе сни штву Ива на В. Ла ли ћа, 2004; Део као це ли на 
& це ли на као део. Струк ту ра и се ман ти ка ци клу са у по е зи ји Вас ка По пе 
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и Ива на В. Ла ли ћа, 2012; Епи за ци ја мо дер не ли ри ке – про бле ми по е ти ке 
лир ског ци клу са: ци клус и ци клу сне струк ту ре у срп ској по е зи ји 20. ве ка, 
2014. При ре ди ла ви ше књи га.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




