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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ЗО РАН АВРА МО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ста ла ћу. Пи ше сту ди је, мо
но гра фи је, есе је, члан ке и уџ бе ни ке, ба ви се те о риј ским ис тра жи ва њем 
од но са кул ту ре, књи жев но сти, обра зо ва ња и по ли ти ке. Об ја вље не књи ге: 
Со ци ја ли зам и мо гућ но сти ре фор ме, 1989; По вра так гра ђан ског дру
штва, 1989; По ли тич ки спи си Ми ло ша Цр њан ског, 1990; Ис пу нио сам 
сво ју суд би ну (при ре ђе ни раз го во ри Ми ло ша Цр њан ског), 1992; За ду
жби не, фон до ви, фон да ци је, ле га ти у кул ту ри Ср би је, 1992; По ли ти ка 
и књи жев ност у де лу Ми ло ша Цр њан ског, 1994; Дру го ли це де мо кра ти је 
– Ср би ја, Ју го сла ви ја, свет 1980–1994, 1998; Уџ бе ник –кул ту ра –дру штво, 
1999; Де мо кра ти ја у школ ским уџ бе ни ци ма, 2000; Не во ље де мо кра ти је 
у Ср би ји (1990–2000), 2002; Чи ји је књи жев ник и ње го во де ло – рас пра ва 
о кул тур ном иден ти те ту срп ске књи жев но сти, 2003; Др жа ва и обра
зо ва ње – кри тич ка ева лу а ци ја кон цеп ци ја обра зо ва ња у Ср би ји, 2003; 
Од бра на Цр њан ског, 2004; Апо ри је обра зо ва ња за де мо кра ти ју, 2006; 
Кул ту ра, 2006; Ср би у ге ту де мо кра ти је, 2007; Со ци о ло ги ја и књи жев
ност – огле ди о со ци о ло ги ји кул ту ре и књи жев но сти, 2008; Ро до мр сци 
– о јед ном де лу срп ских по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца од 1990. до 2009, 
2009; По ли тич ка ми сао Ми ло ша Цр њан ског, 2010; Со ци о ло шка осма
трач ни ца кул ту ре и обра зо ва ња, 2011; Де мо кра ти ја и бом бар до ва ње 
– ка ква је бу дућ ност де мо кра ти је?, 2012; Обра зо ва ње у то ко ви ма дру
штва зна ња, 2013; Ро до љуп ци и ро до мр сци – са вре ме ни срп ски па трио
ти зам и на ци о нал но дез ин те гра тив на ми сао и прак са, 2013; Обра зо ва ње 
из ме ђу днев не и на уч не бри ге, 2014; Огле ди из срп ске кул ту ре и књи жев
но сти, 2015; Књи жев ни ци и по ли ти ка у срп ској кул ту ри (1804–2014), 2016; 
Дру штве но ан га жо ван у Ср би ји, 2016; Књи жев на рас кр шћа – иден ти
тет, Ан дрић, Цр њан ски, 2016; Со ци о ло шко чи та ње књи жев но сти, 2017.

ГОЈ КО БО ЖО ВИЋ, ро ђен 1972. у Бо бо ву код Пље ва ља, Цр на Го ра. 
Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се из да ва штвом. Књи ге 
пе са ма: Под зем ни би о скоп, 1991; Ду ша зве ри, 1993; Пе сме о ства ри ма, 
1996; Ар хи пе лаг, 2002; Еле мен ти, 2006; Обли жња бо жан ства, 2012; 
Ма па, 2017. Књи ге есе ја и кри ти ка: По е зи ја у вре ме ну. О срп ској по е зи
ји дру ге по ло ви не 20. ве ка, 2000; Ме ста ко ја во ли мо. Есе ји о срп ској 
по е зи ји, 2009; Књи жев ност и да ни, 2018. Осни вач je и глав ни уред ник 
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из да вач ке ку ће Ар хи пе лаг и Бе о град ског фе сти ва ла европ ске књи жев но
сти и пот пред сед ник Срп ског ПЕН цен тра. При ре дио ви ше ан то ло ги ја.

ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ, ро ђе на 1975. у Бач кој Па лан ци. За вр
ши ла Сло вач ки је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Тре нут но је док то ранд ки ња на Ка те дри есте ти ке Уни ве р зи те та 
Ко мен ског у Бра ти сла ви. Глав на је и од го вор на уред ни ца ча со пи са за 
књи жев ност и кул ту ру Nový ži vot. Од 2000. до 2013. је ра ди ла Град ској 
би бли о те ци у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри
ти ку и пре во ди са сло вач ког и че шког је зи ка. Об ја ви ла је пре ко 30 књи га 
књи жев них пре во да са сло вач ког и че шког, на гра ђи ва на ви ше пу та за пре
во де. При ре ди ла: Ми хал Гом бар, Осни ва ње би бли о те ке у Ки са чу, 2014; 
Зо ран Ђе рић, Nové devínske elégie, 2017; Ими гран ти у Ва ви лон ској ку ли, 
2017.

ДРА ГАН ВЕ ЛИ КИЋ, ро ђен 1953. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је оп шту 
књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти на бе о град ском Фи ло ло шком 
фа кул те ту. Од 1994. до 1999. го ди не био је уред ник из да вач ке де лат но
сти Ра ди ја Б 92. Пи сао је ко лум не за НИН, Вре ме, Да нас, Ре пор тер и 
Ста тус. Од 2005. до 2009. го ди не био је ам ба са дор Ре пу бли ке Ср би је у 
Ау стри ји. Жи ви у Бе о гра ду као сло бод ни књи жев ник. Ро ма ни: Via Pu la, 
1988; Астра ган, 1991; Ham sin 51, 1993; Се вер ни зид, 1995; Дан те ов трг, 
1997; Слу чај Бре мен, 2001; До си је До ма шев ски, 2003; Ру ски про зор, 2007; 
Bo na via, 2012; Ислед ник, 2015; Адре са – бе о град ски ро ман, 2019. Књи ге 
при ча: По гре шан по крет, 1983; Ста кле на ба шта, 1985; Бе о град и дру ге 
при че, 2009. Књи га иза бра них ин тер вјуа: 39,5º, 2010. Мо но гра фи ја: Пу ла 
– град ин тер вал (ко а у то ри: фо то граф Игор Зи ро је вић и исто ри чар ка 
умет но сти Па о ла Ор лић), 2014. Књи ге есе ја: Yutlan ti da, 1993; Де по ни ја, 
1994; Ста ње ства ри, 1998; Псе ћа по шта, 2006; О пи сци ма и гра до ви ма, 
2010; Брат ство по мр љи – хро ни ка на шег од у ста ја ња, 2018.

АЛЕШ ГА БРИЧ, ро ђен 1963. у Љу бља ни, Сло ве ни ја. Сло ве нач ки 
исто ри чар, док то ри рао 1994. го ди не, ис тра жу је се но ви ју сло ве нач ку 
кул тур ну и по ли тич ку исто ри ју, а по себ но од нос по ли ти ке пре ма ин те
лек ту ал ци ма, раз вој обра зо ва ња, функ ци о ни ра ње на уч них и умет нич
ких ин сти ту ци ја, уоп ште, од нос др жа ве пре ма кул ту ри и по је ди ним кул
тур ним ства ра о ци ма. Ра ди на Ин сти ту ту за но ви ју исто ри ју у Љу бља ни 
и од 1996/97. пре да је исто ри ју сло ве нач ке кул ту ре на Фа кул те ту дру штве
них на у ка Уни вер зи те та у Љу бља ни. Об ја вље не књи ге: Со ци ја ли стич ка 
кул тур на ре во лу ци ја: сло ве нач ка кул тур на по ли ти ка 1953–1962 (So ci a
li stič na kul tur na re vo lu ci ja: slo ven ska kul tur na po li ti ka 1953–1962), 1995; 
Адво кат и пи сац Љу ба Прен нер: Хра бро да је дру га чи је (Od vet ni ca in pi
sa te lji ca Lju ba Pren ner: po gum na, da je bi la dru gač na), гру па ау то ра, 2000; 
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Школ ска ре фор ма 1953–1963 (Šol ska re for ma 1953–1963), 2006; Тра го ви 
раз во ја шко ле у Сло ве ни ји (Sle di šol ske ga raz vo ja na Slo ven skem), 2009; 
Сло вен ски исто риј ски атлас (Slo ven ski zgo do vin ski atlas), гру па ау то ра, 
2011. Од 2018. го ди не је пред сед ник Ма ти це сло ве нач ке.

МИ ЛО САВ ГУ ДО ВИЋ, ро ђен 1980. у Бе о гра ду. Фи ло зоф, пе сник 
и пре во ди лац, за вр шио основ не сту ди је на Од се ку за фи ло зо фи ју на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, а пост ди плом ске на Од се ку за ком
па ра тив ну књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Љу бља ни. Књи га 
пе са ма: Вр то ви и ре чи, 2006.

АЛЕШ ДЕ БЕ ЉАК, ро ђен 1961. у Љу бља ни. Пе сник, пре во ди лац и 
есе јист. За вр шио је сту ди је ком па ра тив не књи жев но сти и фи ло зо фи је у 
Љу бља ни, ма ги стри рао и док то ри рао со ци о ло ги ју кул ту ре у САД, где је 
ви ше го ди на бо ра вио као пре да вач на Уни вер зи те ту Си ра ку за (Њу јорк). 
Пре да вао је и на љу бљан ском Фа кул те ту за по ли тич ке и дру ште ве не 
на у ке. Књи ге пе са ма: За ме не, за ме не, 1983; Име на смр ти, 1985; Реч ник 
ти ши не, 1987; Ми ну ти стра ха, 1990; Град и де те, 1996; Не за вр ше не оде, 
2000; Ис под по вр ши не, 2004; Кри јум ча ри, 2009; Ка ко по ста ти чо век, 
2014. Есе ји: Ме лан хо лич не фи гу ре, 1988; Пост мо дер на сфин га, 1989; 
Там но не бо Аме ри ке, 1991; Су мрак идо ла, 1994; Фор ме ре ли ги о зне има
ги на ци је, 1995; Ин ди ви ду а ли зам и ли те рар не ме та фо ре на ро да, 1988; 
Атлан ски мост – есе ји о аме рич кој књи жев но сти, 1988; На ру ше ви на ма 
мо дер но сти, 1999; Лањ ски снег – есе ји о кул ту ри и тран зи ци ји, 2002; Евро
па без Евро пља на, 2004; Бал кан ско брв но, 2010; Књи га, крст, по лу ме сец, 
2012. и др. При ре дио ви ше књи га. Ње го ва де ла су пре ве де на на ви ше 
свет ских је зи ка. До бит ник је број них на гра да ка ко на про сто ри ма бив ше 
Ју го сла ви је, та ко и у Сло ве ни ји и ино стран ству. Жи вео и ра дио на ре
ла ци ји Љу бља на –САД. Тра гич но из гу био жи вот 2016. го ди не.

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. 

ВЕ СНА ДРА ГОЈ ЛОВ, лин гви ста, ан гли ста и пре во ди лац, ди пло
ми ра ла је на Ка те дри за ен гле ски је зик и књи жев ност Фи ло зоф ског 
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фа кул те та у Но вом Са ду, а за тим ма ги стри ра ла лин гви сти ку ен гле ског 
је зи ка на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пре од ла ска у Аме ри ку, 
ско ро два на ест го ди на је ра ди ла у на ста ви ен гле ског је зи ка, у обла сти ма 
фо не ти ке, ин то на ци је и пре во ђе ња. На Уни вер зи те ту у Ден ве ру је ма
ги стри ра ла на Ка те дри за но ве ме ди је и пре да ва ла ско ро 20 го ди на на 
фа кул те ти ма у Ко ло ра ду и Ари зо ни. Аме ри ку на пу шта 2016. го ди не и 
ка ри је ру на ста вља, у свој ству уни вер зи тет ског про фе со ра, у Ма ро ку, где 
пре да је фо то гра фи ју, умет ност и ди зајн. Обла сти ис тра жи ва ња су јој 
про бле ма ти ка ин тер не та, ин тер нет ска умет ност, ки берпро стор и вир
ту ел на ствар ност, про бле ма ти ка жен ског ро да и ки бер фе ми ни зма у но
вим ме ди ји ма и тех но ло ги ја ма.

КРИ СТИ НА ЕИ ВИ ЛЕР, ро ђе на 1991. у Но вом Са ду. Ди пло ми ра ла 
на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик, као и на Од се ку за ру ски је зик 
и књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Ма сте ри ра ла на 
Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду, те у Цен тру за со ци јал ну ан тро по ло ги ју Ру ског др жав ног уни вер зи
те та за ху ма ни стич ке на у ке у Мо скви. За по сле на у Ла бо ра то ри ји за ис тра
жи ва ња је зи ка и про сто ра на Уни вер зи те ту у Ци ри ху, где је та ко ђе на 
док тор ским сту ди ја ма. Пре во ди са ру ског, сло ве нач ког и ен гле ског је зи ка.

СВЕ ТЛО ЗАР ИГОВ, ро ђен 1945. у Ра ду и лу код Со фи је, Бугарска. 
Исто ри чар књи жев но сти, кри ти чар, пе сник, ро ман си јер, есе ји ста, ан то ло
ги чар, пре во ди лац и про фе сор сло вен ских књи жев но сти на Уни вер зи те ту 
у Со фи ји и Плов ди ву. За вр шио је сло вен ске је зи ке на Со фиј ском уни вер
зи те ту, спе ци ја ли зи рао је сло вен ске књи жев но сти у За гре бу и Бе о гра ду, а 
док то ри рао је на књи жев ном де лу Иве Ан дри ћа. Је дан је од нај бо љих 
по зна ва ла ца срп ске књи жев но сти у Бу гар ској. По чео је да об ја вљу је 1960. 
го ди не. Ње го ви тек сто ви пре во ђе ни су на све евр оп ске и свет ске је зи ке. 
Об ја вио је пре ко три де сет књи га раз ли чи тих жа нр о ва од ко јих су нај по
зна ти је Исто ри ја бу гар ске књи жев но сти (има ла ви ше вер зи ја и ви ше 
из да ња, а на срп ски је пре ве де на 2004. го ди не), Ру жни па чи ћи, Мо но гра
фи ја о Иви Ан дри ћу, При зо ри, Ра ни крај ле та, Је ле ни. Са ста вио не ко ли ко 
ан то ло ги ја бу гар ске по е зи је и про зе. Од лич но по зна је срп ску књи жев ност 
и ак тив но пре во ди срп ске пи сце на бу гар ски (Ми лош Цр њан ски, Вла дан 
Де сни ца, Ду шан Ма тић, Вас ко По па, Иван В. Ла лић, Ми о драг Па вло вић, 
Јо ван Хри стић, Бран ко Миљ ко вић, Дра го слав Ми ха и ло вић и др.), а по
себ но тре ба ис та ћи ње гов ве ли ки до при нос це ло ви том пре во ђе њу и пред
ста вља њу Иве Ан дри ћа у Бу гар ској. Жи ви и ства ра у Со фи ји.

МА РИ ЈА НА ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ, ро ђе на 1992. у Ужи цу. Основ не и ма
стер ака дем ске 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, где је 2016. го ди не од бра ни ла ма стер рад на 
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те му „Еле мен ти хо рор фан та сти ке у ро ма ну срп ског пред ро ман ти зма”, 
за ко ји је од ли ко ва на Бран ко вом на гра дом Ма ти це срп ске. Тре нут но је на 
тре ћој го ди ни док тор ских сту ди ја срп ске књи жев но сти у Но вом Са ду. 
Ак тив но пи ше за он лајн ча со пис КУЛТ. Ра до ве об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ, ро ђен 1960. у По же ги. Пи ше 
по е зи ју, про зу, есе је, књи жев ну и ли ков ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Еу ха
ри сти ја, 1990; Ениг ме но ћи, 1991; Пен та грам ср ца, 1992; Ку ћа Ба хо ве 
му зи ке, 1993; Жи ви пер га мент, 1994; Евро па под сне гом, 1995; Ду бо ка 
ти ши на, 1996; Пан то кр(е)атор, 1997; Гла ва хар фе (ко а у тор Д. Вук са но
вић), 1998; Ал ко хо ли с ју га, 1999; У ру жи ном огле да лу, 2001; Кон церт за 
ни ког, 2001; Нај леп ше пе сме Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, 2002; Хо мер 
пред гра ђа, 2003; Гне здо над по но ром, 2005; Ме мо а ри пе ска, 2008; Ва тра 
ис под сне га, 2010; Мо ја тач на при ви ђе ња, 2010; Кад не ви не ду ше од ла зе, 
2011; Ви но с вул ка на, 2012; Си ме три ја вр тло га, 2014; Го во ри ти с во до па
ди ма, 2016; Ум по ди вља ле ре ке, 2018. Ро ма ни: Ал ма нах пе шча них ди на, 
1996; Ико но стас на кра ју све та, 1998; Отац ле де них бр да, 2009; Та ла си 
бе о град ског мо ра, 2013. Књи га есе ја: Ср це оке а на, 1999.

МИ ЛОШ ЈО ЦИЋ, ро ђен 1988. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, крат ку 
про зу, есе је, књи жев ну и филм ску кри ти ку, пре во ди с ен гле ског. Је дан 
је од уред ни ка и осни ва ча Ме ђу ти ма (me dju tim.or g – он лајн ча со пис за 
књи жев ност, умет ност и кул ту ру) и је дан од уред ни ка и по кре та ча сај та 
Зинг! (ezing.tk – сајт по све ћен Кур су кре а тив ног пи са ња на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду).

КА ТЈА ЈУР ШИЋ ХУ ЗЈАН, ро ђе на 1951. у Но вом Са ду. Фи ло лог, 
сла ви стару си ста и пре во ди лац, би ла лек тор и на став ник стра ног је зи ка 
за ужу на уч ну област ру си си ка на Од се ку за сла ви сти ку Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вар зи те та у Но вом Са ду. Уче ство ва ла у из ра ди ше сто је
зич ног Наф та шког реч ни ка ау то ра Фра ње Цев ца, 1995. и пре во ду на 
ру ски мо но гра фи је Храм Све тог Са ве на Вра ча ру, 2009. Пре во ди са 
ру ског, пољ ског и сло ве нач ког, на уч не ра до ве об ја вљу је у пе ри о ди ци.

МА ТЕ ЈА КО МЕЛ СНОЈ, ро ђе на 1966. го ди не, по за ни ма њу је ди пло
ми ра ни књи жев ни ком па ра ти ста. Ра ди ла је као но ви нар ка, уред ни ца и 
књи жев на кри ти ча р ка, а ско ро два де сет го ди на би ла је ди рек то ри ца 
Сло вен ске би бли о те ке и На ци о нал не и уни вер зи тет ске би бли о те ке у 
Љу бља ни. По след њих го ди на по све ћу је се пре во ђе њу и пи са њу. Ау тор 
је мо но гра фи је о пи сцу Лој зе ту Ко ва чи чу Фраг мен ти о до ла ску, 2008. 
и антологијe крат ке про зе У зе мљи све тло сти, 2016. Пре во ди са срп ског, 
хр ват ског и ен гле ског је зи ка.
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МИЛ ЧЕК КО МЕЉ, ро ђен 1948. у Но вом Ме сту, Сло ве ни ја. За вр шио 
исто ри ју умет но сти и сло ве нач ки је зик, док тор исто ри је умет но сти, ван
ред ни про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Љу бља ни 
у пен зи ји. Го ди не 2008. иза бран је за ре дов ног чла на Европ ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти у Салц бур гу у кла си умет но сти, 2011. по ста је при дру
же ни члан СА ЗУ, та ко ђе у кла си умет но сти. Ау тор је ви ше сли кар ских 
мо но гра фи ја. Био је пред сед ник Ма ти це сло ве нач ке од 2008. до 2018. 
го ди не.

ГО РАЗД КО ЦИ ЈАН ЧИЧ, ро ђен 1964. у Љу бља ни, Словенија. Фи ло
зоф, пре во ди лац, пе сник, пу бли ци ста и уред ник. За вр шио је сту ди је фи
ло зо фи је и ста ро грч ког је зи ка у Љу бља ни. Нај зна чај ни ји је сло ве нач ки 
хри шћан ски фи ло зоф, али и је дан од нај у глед ни јих хри шћан ских фи ло
зо фа да на шњи це. На кон окон ча ња сту ди ја по чео је да ра ди у ру ко пи сном 
оде ље њу На ци о нал не и уни вер зи тет ске би бли о те ке у Љу бља ни. Је дан 
је од осни ва ча КУД Ло го са, ма ле али зна чај не из да вач ке ку ће ко ја се пре
те жно ба ви пу бли ко ва њем де ла хри шћан ских, ан тич ких и сред њо ве ков
них ау то ра. За из у зет не до при но се у обла сти кул ту ре, у Сло ве ни ји је 
до био не ко ли ко пре сти жних на гра да. Ве ћи на ње го вих књи га је, за хва
љу ју ћи Па влу Ра ку, а од ско ра и Ми ло са ву Гу до ви ћу, до ступ на и срп ским 
чи тао ци ма, а то су: По сре до ва ња: Увод у хри шћан ску фи ло со фи ју, 2001; 
Из ме ђу Ис то ка и За па да: Че ти ри при ло га ек ста ти ци, 2006; Раз би ће: 
Се дам ра ди кал них есе ја, 2013; Еро ти ка, по ли ти ка итд. Три опи та о ду ши, 
2016. кao и збир ка пе са ма Cer ta men Spi ri tu a le, 2010.

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. 

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.
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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.

ЈО ВАН ПО ПОВ, ро ђен 1962. у Но вом Са ду. Исто ри чар и те о ре ти чар 
књи жев но сти, ре дов ни про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 
Пи ше на уч не сту ди је, огле де и књи жев ну кри ти ку, пре во ди са фран цу
ског је зи ка. 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. Је дан је од ау то ра Пре глед ног реч
ни ка ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти и кул ту ри, 2011.

МАР ТИН ПРЕ БУ ЂИ ЛА, ро ђен 1960. у Обре нов цу. Но ви нар, пре
во ди лац, сту ди је сло вач ког је зи ка и књи жев но сти за вр шио на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду (1987). Ра дио је као но ви нар и уред ник у 
ра зним ме ди ји ма на сло вач ком је зи ку. Од 1989. го ди не био уред ник 
кул тур не ру бри ке Те ле ви зи је Но ви Сад, а од 2005. све до да нас у Ра дио 
Но вом Са ду (од ле та 2017. као од го вор ни уред ник Сло вач ке ре дак ци је). 
Пи ше про зу и по е зи ју. Жи ви и ства ра у Ста рој Па зо ви. Књи ге при по ве
да ка за де цу: Po zem štan Mi lan a Vin cent bez uc ha (за де цу), 1996; V An ni nom 
sne čri e da koní bdie (за де цу), 2007; Príbehy z či er nej skrinky, 2013. Ро ма ни: 
Re zer vi sta bez re zer vnej ko že (пре вод на срп ски: Ре зер ви ста без ре зер вне 
ко же, 2004), 2000; Ма, дај, на сме ши се (пре вод на сло вач ки: No tak, usmej 
sa, 2012), 2007. Књи ге пе са ма: Dážd do tváre, 1983; Жи вот на плеј бек, 
1987; Ho re značky, 1992; Na mi e sto ko di ci lu, 2001; Tak mer o ni čom, 2010; 
Ne zamkýna j prázdny dom, из бор, 2010; Tri bodky v dvoch vyti ach..., 2014. 
При ре дио ви ше књи га.

БРАН КО С. РИ СТИЋ, ро ђен 1961. у Ве ли ком Ши ље гов цу код Кру
шев ца. Сту ди је књи жев но сти и ма ги сте риј за вр шио на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Ско пљу, пост ди плом ске сту ди је у Со фи ји, а док то ри рао на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ра ди на Учи тељ ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у При шти ни (Ко сов ска Ми тро ви ца). Пи ше по е зи ју и про
зу, као и сту ди је. Ба ви се на уч ним ра дом, пре во ди с бу гар ског, ру ског и 
ма ке дон ског је зи ка. Књи ге пе са ма: Ана то ми ја јед ног за што?, 1987; До
ла зи че ка ње, 1993; Ни име на се би, 1997; Рас пет у сну, 2000; Мо ли тва 
за Ко со во, 2011; Раз се чен пламък (Ра се чен пла мен, на бу гар ском је зи ку), 
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2014; Чу дак, по е ма, 2018. Сту ди је: Ван чо Ни ко ле ски – отац ма ке дон ске 
књи жев но сти за де цу, 1994; Бај ке (ин тер пре та ци ја срп ске на род не 
бај ке у мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле), 2006; Ре цеп ци ја књи жев но сти 
за де цу, 2006; Ка те го ри ја вре ме на и упо тре ба сим бо ла у по е зи ји Пе је 
К. Ја во ро ва (вре ме, сим бол и бо ја), 2007; Ди дак тич ко и ли те рар но у по
е зи ји и про зи за де цу Ван че Ни ко ле ског, 2011; Ту ма че ње књи жев но сти 
за де цу, 2012; При ло зи на ста ви ме то ди ке срп ског је зи ка и књи жев но сти, 
2012; Из ју жно сло вен ских књи жев но сти за де цу, 2015; Се дам пе сни ка, 
два наст тек сто ва – огле ди о бу гар ској по е зи ји, 2016. При ре дио и пре вео 
ви ше књи га.

ОБРЕН РИ СТИЋ, ро ђен 1960. у Ти јов цу код Свр љи га. Ди пло ми ра ни 
еко но ми ста, пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Сре ђи ва ње ути са ка, 1996; На 
ис то ку, у Сер би ји, 2002; Уз не ми ре ни су све ти рат ни ци, 2006; Ис точ но 
трој ство (ко а у тор ска), 2007, Го спод је ве ли ки по е та / The Lord is a Gre at 
Bard, срп скоен гле ско из да ње, 2009; Ве нац Тво р цу, 2009; Ли ве ње пе сме / 
Od le wa nie wi e rs za (ко а у тор ска), срп скопољ ско из да ње, 2010; Na wschod zie, 
w Ser bii, 2012; Су тра шњи вар ва ри, 2015; Ве нац Тво р цу и дру ге пе сме, 
2016; У го ра ма чу до / Θαυμα στα βουνα / Cud w go rach / In the Mo un ta ins 
a Mi rac le, из бор пе са ма на срп ском, грч ком, пољ ском и ен гле ском, 2017. 
Жи ви у Кња жев цу.

ДИ МИ ТРИС СО ТА КИС, ро ђен 1973. у Ати ни, Грч ка. Грч ки про зни 
пи сац и пре во ди лац. Об ја вио је ро ма не: Зе ле на вра та, 2002; Па ра фо ни ја, 
2005; Чо век од ку ку ру за, 2007; Без да ха, 2009; Чо ве ко ва смрт, 2012; Ус кр
сну ће Мај кла Џек со на, 2014; При ча о су пер мар ке ту, 2015. и Ка ни бал ко ји 
је по јео Ру му на, 2017. За ро ман Без да ха Со та кис је до био На гра ду гра да 
Ати не за књи жев ност, био је но ми но ван за Европ ску на гра ду за књи жев
ност и за фран цу ску На гра ду „Жан Мо не”. Ро ма ни су му пре во ђе ни на 
фран цу ски, тур ски, срп ски, хо ланд ски, ита ли јан ски, дан ски и ки не ски 
је зик. (С. М.)

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
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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. Пое
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.

ЏОН ТЕЈ ЛОР (JOHN TAYLOR), ро ђен 1952. у Де Мој ну у Ајо ви, 
САД. Овај аме рич ки књи жев ник, по ли гло та кри ти чар и пре во ди лац од 
1975. го ди не жи ви у Евро пи, тач ни је од 1987. пр во у Па ри зу, а по том у 
Ан жеу у Фран цу ској. Ау тор је де сет зби р ки при ча, крат ке про зе и по е
зи је. Ње го ве књи ге пре во ђе не су на фран цу ски и ита ли јан ски, а де ло ви на 
сло ве нач ки, пољ ски, укра јин ски, не мач ки, хо ланд ски, грч ки и ки не ски 
је зик. Пре во ди мо дер ну грч ку, ита ли јан ску и фран цу ску књи жев ност за 
аме рич ке из да ва че. За сво је пре во де је до био пре сти жне на гра де и сти
пен ди је. Као пе сник се ис та као зби р ком пе са ма The Apo calypse  Ta pe stri es, 
2004. ин спи ри са ном сред њо ве ков ном та пи се ри јом Ап ка лип се с кра ја 
14. ве ка ко ја се на ла зи у гра ду Ан жеу. Об ја вље не књи ге: про за – The Pre
sen ce of Things Past, 1992; The World As It Is, 1998; Myste ri es of the Body 
and the Mind, 1998; So me Sort of Joy, 2000; Now the Sum mer Ca me to Pass, 
2012; кри ти ка – Path to Con tem po rary French Li te ra tu re, 2004, 2007, 2011; 
In to the He art of Eu ro pean Po e try, 2008; A Lit tle To ur thro ugh Eu ro pean 
Po e try, 2015; по е зи ја – по е ма Port ho les, 2016; The Dark Bright ness, 2017; 
Grassy Sta ir ways, 2017; Re mem bran ce of Wa ter & TwentyFi ve Tre es, 2018.

ИГ НА ЦИ ЈА ФРИДЛ ЈАРЦ, ро ђе на 1968. у ме сту Сло вењ Гра дец, 
Сло ве ни ја. Ди пло ми ра ла је ком па ра тив ну књи жев ност и фи ло зо фи ју, 
док то ри ра ла 2006. из обла сти ан тич ке фи ло зо фи је („Пла то но ва те о ри ја 
исти не с аспек та ле по те и умет но сти”). Пи ше фи ло зоф ске и књи жев не 
рас пра ве, струч не члан ке, есе је, књи жев ну, по зо ри шну и филм ску кри
ти ку и об ја вљу је у во де ћим сло ве нач ким ча со пи си ма. Го ди не 2000. до
би ла је Стри тар је ву на гра ду за нај бо љу мла ду књи жев ну кри ти чар ку. 
Ау тор ка је на уч не мо но гра фи је Је зик у фи ло зо фи ји ста рих Гр ка (Je zik 
v fi lo zo fi ji sta rih Gr kov), 2001. Пре во ди са ста ро грч ког. Од 2018. је на ме сту 
се кре та рауред ни ка у Ма ти ци сло ве нач кој.

КА РОЛ ХМЕЛ, ро ђен 1953. у Зво ле ну, Сло вач ка. Ап сол ви рао је на 
Фи ло зоф ском фак кул те ту Уни вер зи те та Ко мен ског у Бра ти сла ви. Ме њао 
је ви ше пу та за ни ма ња и рад на ме ста: ра дио је као фи зи ка лац на ка мио ну, 
слу жбе ник, ар те те ра пе ут у Пси хи ја триј ској кли ни ци, рад ник, вас пи тач, 
уред ник... Од 1989. био је уред ник у из да ва штви ма „Сме на” (ка сни је 
„Ка ли грам”) и у ча со пи си ма Фраг мент и Ос – Фо рум гра ђан ског дру штва. 
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До са да је об ја вио че ти ри зби р ке пе са ма: Имаш што не маш, 1985; Воћ
ни је др во, 1989; Спреј, пла ви мен та ли тет, 1998; О ала ти ма, ору ђи ма и 
дру гим ства ри ма ис пу ште ним из ру ке, 2004. Пре вео је ви ше од 40 де ла 
пољ ске, срп ске, хр ват ске и сло ве нач ке књи жев но сти. 

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




