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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

НА ТА ША АН ЂЕЛ КО ВИЋ, ро ђе на 1977. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла 
(2001), ма ги стри ра ла (2006) и од бра ни ла док тор ску ди сер та ци ју „Од нос 
кар не ва ли за ци је и об ли ко ва ња иден ти те та у Днев ни ку о Чар но је ви ћу и 
Дру гој књи зи Се о ба Ми ло ша Цр њан ског и европ ски кон текст” (2015) на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је 
у пе ри о ди ци.

ДУ ШАН БА ЊЕ ГЛАВ, ро ђен 1996. у Вр ба су. Сту дент је основ них 
ака дем ских сту ди ја срп ске књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Пи ше про зу и есе је. Об ја вио но ве лу Под
не бе сје у он лајн ча со пи су Култ, 2018.

АЛЕК САН ДАР БЈЕ ЛО ГР ЛИЋ (Зре ња нин, 1967–2019). Пи сао је 
про зу и есе је, пре во дио 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.

МИ ЉА НА ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ, ро ђе на 1977. у Ни шу. За вр ши ла је 
Фи ло зоф ски фа кул тет. Пи ше по е зи ју и ба ви се глу мом. Игра ла у ви ше 
пред ста ва, а пе сме об ја вљу је у пе ри о ди ци.

МИ ХАЛ ГЛО ВИЊ СКИ (MIC HAŁ GŁO WIŃSKI), ро ђен 1934. у 
Вар ша ви, Пољ ска. Про зни пи сац, есе ји ста, исто ри чар и те о ре ти чар књи
жев но сти, у ран гу про фе со ра уни вер зи те та ду го го ди шњи са рад ник 
Ин сти ту та за књи жев ност Пољ ске ака де ми је на у ка, члан Удру же ња 
пољ ских пи са ца, ре дов ни члан Ака де ми је умет но сти и Пољ ске ака де
ми је на у ка и doc tor ho no ris ca u sa број них уни вер зи те та. До бит ник је 
ни за пољ ских на гра да, и Хер де ро ве на гра де, као јед но од де це спа се не 
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из вар шав ског ге та. Ау тор је ви ше на уч них пу бли ка ци ја, а од пре из ве
сног вре ме на и про зних, као и обим не ау то би о гра фи је Круг стра но сти 
и раз го во раре ке са Гже го жем Во лов цем Не пред ви ђе но вре ме. Ве ћи на 
ње го вих на уч них и умет нич ких де ла пре во ђе на је на број не је зи ке, из
ме ђу оста лих и на срп ски. По себ но мај стор ство је ис по љио у књи зи 
При ви ђе ња и фи гу ре. Ма ли есе ји 1977–1997. (Б. Р.)

МИ ЛАН ГРО МО ВИЋ, ро ђен 1988. у Чач ку. Сту дент док тор ских 
сту ди ја срп ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду, где је ан га жо ван као ис тра жи вачпри прав ник на Ка те дри 
за срп ску књи жев ност. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку. Об ја вљу је 
у пе ри о ди ци и на ли те рар ним сај то ви ма и бло го ви ма. Ау тор је књи ге 
на уч них есе ја За пи си из сту дент ског до ма – пре ма есе ји ма о књи жев
но сти, 2014. При ре дио је из бор из по ет ског ства ра ла штва мла дих ча
чан ских пе сни ка У ар ми ра ним сло го ви ма, 2018.

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. 

ВА СИ ЛИ ЈЕ Ђ. 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 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 
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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; Ја се но вац (ко а у тор Ми ра Ра до је вић), 2017.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ, 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.

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.

МИ ЛУ НИ КА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1950. у Се чој Ре ци код Ко сје
ри ћа. Ди пло ми ра ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (гру па за 
ју го сло вен ску књи жев ност и срп ско хр ват ски је зик). Пи ше по е зи ју, про
зу и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Би о гра фи ја ду ше, 1996; Ста ро
хри шћан ки на љу бав, 1997; До дир тај не, 1999; Не са вла да но, 2004; Пољ ско 
цве ће у бе лом бо ка лу, дра ма о жи во ту и сли кар ству Ли зе Ма рић Кри жа
нић, 2004; От пис, 2007; Ли сто пад не и дру ге, 2010; За пи си на ве тру, 
при че, 2012; Ус пут ни це, сен тен це и ха и ку, 2015; Зим ско пи смо, 2015.

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
тро 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; 



366

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.

МАР КО ПА О ВИ ЦА, ро ђен 1950. на Ци бри ја ну код Тре би ња, БиХ. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку, есе је и огле де о са вре ме ној срп ској књи жев
но сти. Об ја вље не књи ге: Ра спо ни про зне ре чи – о про зним књи га ма са
вре ме них срп ских пи са ца, 2005; Аре те јев лук, 2009; Ор феј на сто лу – огле
ди о са вре ме ним срп ским пе сни ци ма, 2011; Ме та кри тич ки из ле ти, 2017.

ВЛА ДИ МИР ПА ПИЋ, ро ђен 1998. у Но вом Са ду. Сту дент је основ
них ака дем ских сту ди ја ком па ра тив не књи жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Пи ше ко лум не, сту ди је, есе је, 
при ка зе и књи жев ну кри ти ку. До бит ник је На гра де „Бо ри во је Ма рин
ко вић” за рад из ста ри јих обла сти срп ске књи жев но сти за ака дем ску 
2017/18. го ди ну.

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРОВ, ро ђен 1938. у Ни шу. Пи ше по е зи ју, про
зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Са зда нац, 1971; Брус, 1978; 
Сло вен ска шко ла, 1985; По след ње Ко со во, 1988; Ис точ ни длан, 1992; Ка мен 
и зво но / The Sto ne and the Bell, 2001; Ва трар, 2003; Pri vi rea de aur / 
Злат ни по глед, 2004; Ах! Ах!, 2006; Пе та стра на све та, 2013. Ро ма ни: 
Као зла то у ва три, 1998; Тур ски Беч, 2000; Ла вља пе ћи на, 2004; Ме мо
ро ман, 2018. Књи ге есе ја, сту ди ја и кри ти ка: Раз го во ри с по е зи јом, 1963; 
У про сто ру про зе, 1968; По е зи ја Цр њан ског и срп ско пе сни штво, 1971; 
По е зи ја да нас, 1980; Кри ла и ва здух – огле ди о мо дер ној по е зи ји, 1983; 
Ма ње по зна ти Ду чић / A Less Known Du čić, 1994; The po et’s spa ce and 
ti me / Вре ме и про стор пе сни ка, 1994; Срп ски мо дер ни зам, 1997; Ли 
Ћин гов пе снич ки ко смос / Li Qing’s Po e try Uni ver se, 2004; Ка нон – срп ски 
пе сни ци XX ве ка, 2008; Пре про шло сти 1 – срп ска књи жев ност и књи
жев ни жи вот (1959–2011), 2011; Пре про шло сти 2 – књи жев на те о ри ја, 
кри ти ка и књи жев ност све та (1959–2011), 2011. При ре дио ви ше књи га 
и ан то ло ги ја.

ЈО ВО РА ДОШ, ро ђен 1949. у Гај до бри. Пи ше про зу, по е зи ју, есе је 
и књи жев ну и фи ло зоф ску кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Ми тин зи у Вој
во ди ни 1988 (ко а у то ри С. Кер чов, А. Ра јић), 1989; Црв у ра ни, 1995; На 
пу те ви ма ума – фи ло соф ске и фи ло соф скоправ не ре флек си је, 1998; Ка
ра те – еле мен ти спорт ске бор бе, 1999; По че ци фи ло со фи је пра ва код 
Ср ба, 2000; Чи та ње и кон тем пла ци ја, 2002; Фи ло зо фи ја са ети ком, 2002; 
Пла ка лац, пе сме, 2003; Фи ло зо фи ја ре ли ги је, 2004; Фи ло зо фи ја спор та, 
2005; Ум и ду ша – о срод но сти фи ло зо фи је и умет но сти, 2007; Ети ка 
у спор ту, 2011; Фи ло зо фи ја вас пи та ња и обра зо ва ња – те о риј скопрак
тич не ре флек си је, 2012; Срп ска на род на фи ло зо фи ја, 2017.
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ГО РА НА РА И ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1964. у Но вом Са ду. Ба ви се те о ри јом 
књи жев но сти и срп ском књи жев но шћу ХIХ и ХХ ве ка, пи ше сту ди је, 
есе је и при ка зе, пре во ди с ен гле ског и фран цу ског. Об ја вље не књи ге: 
Чи та ње као кре а ци ја, 1998; Би бли о гра фи ја срп ских не кро ло га (ко а у то
ри М. Бу јас и М. Кле ут), 1998; Ла за Ла за ре вић – ју нак на ших да на, 2002; 
Есе ји Ми ло ша Цр њан ског, 2005; Ко мен та ри Днев ни ка о Чар но је ви ћу 
Ми ло ша Цр њан ског, 2010; Кро ти те љи суд би не – о Цр њан ском и Ан дри ћу, 
2010; Дру ги свет – есе ји о књи жев но сти: исто ри ја, те о ри ја, кри ти ка, 
2010. При ре ди ла ви ше књи га.

БИ СЕР КА РАЈ ЧИЋ, ро ђе на 1940. у Је ла шни ци код За је ча ра. За вр
ши ла је сту ди је сла ви сти ке (гру па за ис точ не и за пад не сло вен ске је зи ке 
и књи жев но сти) на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше есе је и 
ра дио дра ме, пре во ди с пољ ског, ру ског, че шког, сло вач ког, бу гар ског и 
сло ве нач ког. До са да је об ја ви ла око сто књи га пре во да свих жан ро ва 
књи жев но сти (Шим бор ска, Ми лош, Лип ска, Ру же вич, Хер берт, Мро жек, 
Гло вац ки, Кот, Ко ла ков ски, За га јев ски, Ба рањ чак, Гом бро вич, Вит кје вич, 
Анд же јев ски, Бран дис, Лем, Јур ков ски и др.), а ба ви се и по зо ри штем, 
ли ков ном умет но шћу, фил мом, фи ло зо фи јом, есте ти ком, по ли ти ко ло
ги јом, исто ри о гра фи јом, пи та њи ма ве ре и цр кве сло вен ских на ро да, 
нај ви ше Пољ ском. Об ја вље не књи ге: Пи сма из Пра га, 1999; Пољ ска 
ци ви ли за ци ја, 2003; Мој Кра ков – из кул тур не ар хе о ло ги је гра да, 2006; 
Ima go Po lo ni ae, 2014. Об ја ви ла је и ви ше ан то ло ги ја.

АЛЕК САН ДАР Д. СТАН КО ВИЋ, ро ђен 1942. у Бе о гра ду, где је 
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