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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ЗО РАН АВРА МО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ста ла ћу. Ди пло ми рао је со
ци о ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту, а док то ри рао на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Ба ви се те о риј ским ис тра жи ва њем про бле ма обра
зо ва ња, кул ту ре и по ли ти ке. Пи ше сту ди је, мо но гра фи је, есе је, члан ке 
и уџ бе ни 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 три о 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.

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, 
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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; С Хо ме ром у олу ји – срп ска кра
ји шка те тра ло ги ја II –IV, 2018. 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.

МИ ХАЛ БА БЈАК (MIC HAL BA BI AK), ро ђен 1961. у Кул пи ну. Есте
ти чар, драм ски пи сац, есе ји ста, те а тро лог, ре жи сер, пу бли ци ста. Основ не 
и пост ди плом ске сту ди је за вр шио је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Го ди не 1991. се пре се лио у Сло вач ку. Есте ти ку је док то ри рао на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та Ко мен ски у Бра ти сла ви, где ради 
као ван ред ни про фе сор на Од се ку за есте ти ку, а пре да је и на Фа кул те ту 
драм ских умет но сти Ака де ми је умет но сти у Бан ској Би стри ци. Об ја вље
не књи ге: Књи жев ност и кон текст (Li te ratúra  a kon text), 1999; Се ћа ње 
из ме ђу по сто ја ња и за бо ра ва (Spomínanie med zi bytím a zabúdaním), 2009; 
Ана ба за (Anabáza), 2011; Тра ди ци ја и иден ти тет (Tradícia a iden ti ta), 
2016. Дра ме: Три сце на ри ја (Tri scenáre), 1997; Дра ме 2 (Drámy 2), 2008. 
При ре дио ви ше књи га.

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 
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. 

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 
срп ске. Књи ге про зе: Вр хов ни сил ник, 1975; Дру го ли це, 1998; Опит, 2004; 
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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.

МИ ЛУ ТИН ЛУ ЈО ДА НОЈ ЛИЋ, ро ђен 1939. у Ива нов ци ма код Љи га. 
Ди пло ми рао је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Цр ни фе ње ри, 1960; Го ли брег, 
1972; Ћу при ја пре ко Ка че ра, 1988; Пла ва сун ца, цр ни пси, 1988; Два со нет
на вен ца, 1993; Пла ми чак на све ћи, 1996; Три по е ме, 1999; Бле де бре зе, 
1999; Од бе ле пе не, 2003; По кло ни стри ца Ста ни ше, 2007; Да за Ану – 
ана грам ска про си ја ва ња, 2007; Са шљун ка пре пи са но, 2010; За мр ле искре, 
2011. Књи ге при по ве да ка: Ков чег по ме ри, 1983; При че за де цу, 1983; Опа
сно пу то ва ње, 2000. Ро ман: Са мо у ки љу бав ни ци из Ко лар че ве ули це, 2003. 
Жи ви у Бе о гра ду.

БРАН КО ЗЛАТ КО ВИЋ, ро ђен 1973. у Аран ђе лов цу. Ви ши на уч ни 
са рад ник Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, ди пло ми рао, 
ма ги стри рао и док то ри рао („На ста ја ње но ве срп ске др жа ве у усме ном 
на род ном ства ра ла штву – усме не при по вед не вр сте о исто риј ским лич
но сти ма и до га ђа ји ма од Пр вог срп ског устан ка до Бер лин ског кон гре
са 1804–1878”) на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше сту ди је, 
огле де, члан ке и при ка зе. Об ја вље не књи ге: Пр ви срп ски уста нак у „го
во ру и тво ру” – анег до те и срод не при по вед не вр сте усме не књи жев
но сти о Пр вом срп ском устан ку, 2007; Ма ле при че о Ву ку Ка ра џи ћу (од 
1787. до 1824), 2015. При ре дио је ви ше збор ни ка и мо но гра фи ја.

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ, ро ђен 1936. у Смо ни ци код Ђа ко ви це. 
Пи ше сту ди је и огле де из књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: Ми лу тин 
Уско ко вић, 1968; Огле ди, 1969; Мо гућ ност ре чи, 1970; Књи жев но ства
ра ла штво Ко со ва на срп ско хр ват ском је зи ку, 1971; Ис ку ше ња књи жев
не ана ли зе, 1972; Ро ма ни Ми ха и ла Ла ли ћа, 1974; Кри тич ки ме то ди, 1975; 
Ту ма че ња са вре ме ног ро ма на, 1976; Пор тре ти ма ке дон ских пи са ца, 
1976; Ље по та пи са ња, 1978; Ма ке дон ски пи сци и де ла, 1979; Те шко ће 
ту ма че ња књи жев ног де ла, 1979; По е ти ка Ко сте Ра ци на, 1979; Огле ди 
о ма ке дон ској књи жев но сти, 1980; По е ти ка Бла жа Ко не ског, 1982; Пи сци 
и про бле ми, 1984; Књи жев не па ра ле ле, 1985; Го вор де ла, 1986; Ди ја лог с 
дје лом, 1986; Ре чи на рас кр шћу, 1987; По е ти ка и кри ти ка, 1988; По е ти ка 
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Слав ка Ја нев ског, 1988; Од ри је чи до ри је чи, 1989; Гри гор Пр ли чев у све
тло сти ро ман ти зма, 1990; По е ти ка Ри ста Рат ко ви ћа, 1990; Ње го шев 
по ет ски го вор, 1991; Од Ње го ша до Ла ли ћа, 1992; Ре то ри ка чо вјеч но сти, 
1993; За то че ник ри је чи (По е ти ка Ду ша на Ко сти ћа), 1994; Пи са ње као 
суд би на (По е ти ка Ми ха и ла Ла ли ћа), 1994; Об но ва по ет ског го во ра (Од 
До си те ја до Ки ша), 1995; Фак та и фи гу ре, 1996; Ње го ше ва пси хо ло ги ја 
и фи ло зо фи ја ства ра ња, 1997; Ви ђе ња и сно ви ђе ња, 1999; Са мо спи си и 
ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше (При лог по е ти ци), 2000; По сун ча
ном са ту (По е ти ка Вла да на Де сни це), 2001; Ма ке дон ске по ет ске вер ти
ка ле, 2003; Књи жев но об ли ко ва ње ствар но сти, 2003; Ма шта и му дрост, 
2004; Вре ме ка зи и књи го ка зи, 2005; Ан дри ће ва му дро но сна про за – зна ци 
жи во та и зна ци умет но сти, 2006; Ства ра ње и са зна ње, 2006; Књи жев
на кри ти ка као де се та му за, 2007; Ми те ме и по е те ме То ма са Ма на, 2007; 
Да ро ви и ду го ви, 2009; Ана гра ми и крип то гра ми у ро ма ни ма Ум бер та 
Ека, 2009; Уме ће при по ве да ња (Књи жев но де ло Ду ша на Ђу ро ви ћа), 2010; 
Пи сци и по сред ни ци, 2011; Ла ви рин ти ча роб ног ре а ли зма Га бри је ла 
Гар си је Мар ке са, 2011; Сно ви и суд би не у на ра тив ној про зи Ми ха и ла А. 
Шо ло хо ва, 2012; Сун ча ном стра ном књи жев но сти, 2013; За ча ра ни круг 
– исто ри ја, ствар ност, умет ност, 2014; Ства ра лач ки узо ри и иза зо ви 
(Ње гош, Ан дрић, Ла лић), 2015; Об на вља ње ле по те – књи жев не сту ди је 
и огле ди, 2016; Ениг ме и па ра диг ме у дје лу Ми ха и ла Ла ли ћа, 2016; Ње
гош, ње го шо ло ги ја, ње го шо ло зи, 2017; Зна че ња и ту ма че ња књи жев ног 
де ла, 2018. При ре дио ви ше књи га.

НИ КО ЛЕ ТА КА БА СИ (NI CO LET TA CA BAS SI), ро ђе на 1967. у Пар
ми, Ита ли ја. За вр ши ла је док тор ске сту ди је на Сло вен ској ком па ра тив
ној књи жев но сти на Др жав ном Уни вер зи те ту у Ми ла ну. Као до бит ник 
сти пен ди је на Фи ло ло шком Фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, про
ши ри ла соп стве на са знања у обла сти сла ви сти ке, на ро чи то у де ли ма 
XVI II ве ка, пу бли ка ци ја ма из ру ске и срп ско хр ват ске књи жев но сти, ис тра
жу ју ћи лин гви стич ке и кул тур не ве зе из ме ђу Ср би је, Хр ват ске, Ру си је 
и Ита ли је. Ме ђу ви ше пу бли ка ци ја тре ба ис та ћи књи гу Езо по ва ба сна 
код До си те ја Об ра до ви ћа, 2017. 

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
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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 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.

ТА ЊА КРА ГУ ЈЕ ВИЋ, ро ђе на 1946. у Сен ти. Пи ше по е зи ју, пре пе
ве, књи жев ну кри ти ку, сту ди је и есе је. Књи ге пе са ма: Вра тио се Во ло ђа, 
1966; Не сан, 1973; Студ, 1978; Са ми ца, 1986; Осме јак ом чи це, 1993; Ди
вљи бу ле вар, 1993; Му шка ср ма, 1993; Ду ша тр на, 1995; Осме јак под стра
жом, 1995; Ау то пор трет са кри лом, 1996; Сло во чу вар и сло во чу вар ка, 
1998; Пеј за жи не ви дљи вог, 2001, Го ди не, пе сме, 2002; Пи смо на ко жи, 
2002; Њут нов дре меж, 2004; Же на од пе сме, 2006; Пла ви снег, 2008; Ста
кле на тра ва (из бор), 2009; Ру жа, оди ста (из бор), 2010; Мо тел за збо гом, 
2010; Хлеб од ру жа, 2012; Ста кле на тра ва – се дам пе са ма на се дам је зи ка, 
2012; Од све тло сти, од пра ши не, 2014; Трн о сви ли (из бор), 2016; Ефе кат 
леп ти ра, 2016; Ко ро на – ма ле пе сме, 2017. Књи жев на сту ди ја: Мит ско 
у На ста си је ви ће вом де лу, 1976. Књи ге кри тич коесе ји стич ких тек сто ва: 
До дир па у но вог пе ра: књи га чи та ња 1, 1994; Тре пет и чвор: књи га чи та
ња 2, 1997; Бо жан ство пе сме, 1999; Ор феј из те ре та не: књи га чи та ња 3, 
2001; Ку ти ја за ме се чи ну, 2003; Сви рач на вла ти тра ве, 2006; Из го во ри ти 
зве зду, 2010; Та лог не до вр ше ног, 2010; Те ле гра ми и мо ли тве, 2015; Све
тлост за дру ге очи, 2016; Про ћи ис под ча роб ног лу ка, 2018; Пут ник ка 
оме ги – три пе сни ка, три есе ја (Ева Зо нен берг, То ни Хо гланд, Ви сла ва 
Шим бор ска), 2018.

ГА БРИ ЈЕЛ ЛИ ИЧ ЈА НУ (GA BRIEL LI I CE A NU), ро ђен 1942. у гра
ду Рим ни ку Вал чја (Râmnicu Vâlcea), Ру му ни ја. Ди пло ми рао на Бу ку
ре шком уни вер зи те ту, нај пре фи ло со фи ју, а за тим и кла сич не је зи ке. Ту 
је 1973. и док то ри рао. Бо ра вио у Не мач кој 1982–1983. као сти пе ди ста 
Фон да ци је Хум болт. Ра дио је као на уч ни ис тра жи вач на Фи ло соф ском 
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ин сти ту ту 1965–1975, за тим до 1989. на Ин сти ту ту за исто ри ју умет но
сти Ру мун ске ака де ми је. Од 1990. био је ди рек тор, а на кон при ва ти за ци је 
по стао и вла сник јед не од нај у глед ни јих из да вач ких ку ћа у Ру му ни ји 
– Hu ma ni tas. Од 1992. до пен зи о ни са ња је био ре дов ни про фе сор Фи ло
соф ског фа кул те та Бу ку ре шког уни вер зи те та, где је углав ном пре да вао 
фи ло соф ску фе но ме но ло ги ју. Об ја вио је ве ћи број књи га фи ло соф ског 
и по ли тич копо ле мич ког са др жа ја, од ко јих су не ке пре ве де не и об ја вље
не и у за пад ним зе мља ма. Пре вео је, за јед но с јед ним од сво јих аси сте
на та, Хај де ге ро во Би ће и вре ме, а са ста ро грч ког, Пла то но вог Фе дра и 
не ко ли ко тек сто ва ви зан тиј ских ко мен та то ра. (Д. С.)

НЕ НАД ЉУ БИН КО ВИЋ, ро ђен 1940. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је, 
ма ги стри рао и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Исто
ри чар књи жев но сти и со ци о лог, је дан је од нај бо љих по зна ва ла ца на ше 
на род не књи жев но сти и фол кло ра, ре до ван је про фе сор ФМУ на Уни вер
зи те ту умет но сти у Бе о гра ду. Ау тор је ви ше сто ти на рас пра ва, сту ди ја, 
чла на ка и кри ти ка, као и не ко ли ко ан то ло ги ја усме ног на род ног ства
ра ла штва. Об ја вље не мо но гра фи је: Усме на књи жев ност ју го сло вен ских 
на ро да, 1978, 1995; Пје ва ни ја цр но гор ска и хер це го вач ка Си ме Ми лу ти
но ви ћа Са рај ли је, 2000; Тра га ња и од го во ри – сту ди је из књи жев но сти 
и фол кло ра (1), 2010; Пр ви срп ски уста нак – од исто ри је до „на род не 
ис то ри је” и ње не усме не ми ти за ци је (ко а у тор ка Мир ја на Дрн дар ски), 
2012; На ши да ле ки пре ци: ет но ми то ло шке сту ди је – тра га ња и про ми
шља ња, 2014; Од Ко сов ске бит ке до ко сов ске ле ген де, 2018. 

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 ра р 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.)

ВЛА СТА МЛА ДЕ НО ВИЋ, ро ђен 1956. у Ша р ка ме ну код Не го ти
на. Сту ди рао књи жев ност, пра ва и еко но ми ју. Пи ше по е зи ју. Књи ге 
пе са ма: Ди си ден ти ко ра ча ју ули цом Фран шеа Де пе реа, 1986; Без ме не, 
1988; Шар ка мен, 1990; Вла сти то из да ње, 1991; Књи га Хај дук Вељ ку, 
1992; Исус Хри стос синоп сис, 1993; О срп ском пе сни штву или гла ва на 
па њу, 1994; Ge su Cri sto e il mio te sti mo ne (Исус Хри стос ми је све док), 1994; 
Онај ко га не ма, 1994; Не мам из бо ра, 1995; Ale ge rea de mi nu naţii  (Из бор 
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чу де сног), 1996; Ли рич ност – у два де ла, 1999; Књи га Хај дук Вељ ку II, 
2000; По све но ве пе сме, 2000; Fu i re vers la po e me (Бек ство у пе сму, из бор), 
2001; Ис то ки ја, 2006; Ча сно пис, 2010; Естра ди ја, 2010; Ди си ден ти тет, 
2014; У са гла сју са Мо крањ цем, 2015; Фу сно те за Мо крањ ца, 2016; Ло
ка ли тет и свет шар ка мен ских ри ма, 2017; Дра и нац и дру ге пе сме, 2018. 
При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

АЛЕК САН ДРА НО ВА КОВ, ро ђе на 1973. у При зре ну. Исто ри чар, 
ди пло ми ра ла, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла на Од се ку за исто ри ју Фи
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Ба ви се исто ри јом Ср би је ХIХ и ХХ 
ве ка, по себ но исто ри јом срп ског на ро да у Осман ском цар ству од сре ди
не ХIХ ве ка до осло бо ђе ња 1912. го ди не. Пи ше сту ди је, на уч не ра до ве 
и при ка зе. Об ја вље не књи ге: Пра во слав на срп ска бо го сло ви ја у При зре
ну 1871–1890, 2011; Сту бо ви срп ске про све те – срп ске сред ње шко ле у 
Осман ском цар ству 1878–1912, 2017. При ре ди ла ви ше књи га и ка та ло га.

КОН СТАН ТИН НОЈКA (CON STAN TIN NO I CA, 1909–1987), је дан 
од нај о ри ги нал ни јих и најцeњeнијих ру мун ских фи ло со фа двадeсeтог 
вeка, при па дао је гeнeрацији ко ја јe у мeђуратном пeриоду тeмат ски 
об но ви ла и прeусмeрила ру мун ску фи ло соф ску ми сао и по ди гла јe на 
интeлeк туалнe домeтe блискe западноeвропским. Об ја вље не књи ге: 
Матeзис или простодушн e ра до сти, 1934; Отворeни пој мо ви у исто ри ји 
философијe код Дeкарта, Лајб ни ца и Кан та, 1936; De Ca e lo, 1937; Стра
ницe о ру мун ској ду ши, 1944; Двадeсeт и сeдам ступњeва збиљe, 1969; 
Ру мун ско фи ло соф ско исказивањe, 1970; Eминeску или пот пу на лич ност 
румунскe културe, 1975; Раз лаз са Гeтeом, 1975; Ру мун ско осeћањe би ћа, 
1978; Ру мун ски дух на ис пи ту врeмeна, 1978; Шeст обољeња саврeмeног 
ду ха, 1978; Причe о човeку, прeма Хeгeловој „Фeномeнологији ду ха”, 1980; 
Настајањe к би ћу, 1981; Пи сма о Хeрмeсовој ло ги ци, 1986; пост хум но: 
De dig ni ta te Eu ro pae, 1988; Молитe сe за бра та Алeксандра, 1990. (Д. С.)

ЉИ ЉА НА ПЕ ШИ КАН ЉУ ШТА НО ВИЋ, ро ђе на 1954. у Фе ке ти ћу 
код Вр ба са. Пи ше сту ди је, огле де и ра до ве о на род ној књи жев но сти, 
исто ри ји књи жев но сти, дра ми и по зо ри шту. Об ја вље не књи ге: По сло ви 
и да ни срп ске пе снич ке тра ди ци је (ко а у тор З. Ка ра но вић), 1994; Змај Де
спот Вук – мит, исто ри ја, пе сма, 2002; Ста на ја се ло за па ли – огле ди 
о усме ној књи жев но сти, 2007; Кад је би ла кне же ва ве че ра? – усме на 
књи жев ност и тра ди ци о нал на кул ту ра у срп ској дра ми 20. ве ка, 2009; 
Усме но у пи са ном, 2009; Го спо ђи Али си ној де сној но зи – огле ди о књи жев
но сти за де цу, 2012; Без очи ју ка но и с очи ма – на род не пе сме сле пих 
же на (гру па ау то ра), 2014; За точ ник пе те си ле – фан та стич на про за 
Зо ра на Жив ко ви ћа, 2016; Гла вит ју нак и оста ла го спо да – ана ли зе на род
них пе са ма (гру па ау то ра), 2017. При ре ди ла ви ше књи га.
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ВЛА ДИ ЦА РА ДО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1978. у Кру шев цу. Ди пло ми рао 
на гру пи за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра
ду. Пи ше но вин ске члан ке, ре пор та же, по е зи ју, крат ку про зу, есе је и рок 
и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље на књи га: Сли ка све та у „Ро ма ну о Лон
до ну” Ми ло ша Цр њан ског, 2017.

ДРА ГАН СТА НИ ШИЋ, ро ђен 1953. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је на 
Прав ном фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше про зу. Об ја вио је књи гу при ча 
Ме ка ни ча сов ни ци, 1988. и ро ма не Ки ша па да на Пор то бе ло, 1991. и По ља 
ја го да, 1995. Жи ви у Бе о гра ду.

ДРА ГАН СТО ЈА НО ВИЋ, ро ђен 1938. у Бе ло бре шки (Ру му ни ја), 
се лу на ле вој оба ли Ду на ва, на спрам Ве ли ког Гра ди шта у Ср би ји. За вр шио 
je Срп ску ме шо ви ту гим на зи ју у Те ми шва ру 1955, сту ди рао на Фи ло
соф ском фа кул те ту Бу ку ре шког уни вер зи те та 1955–1960, а док то ри рао 
1973. на Ја шком уни вер зи те ту са ди сер та ци јом из обла сти фи ло соф ске 
ло ги ке. Ра дио је на Фи ло соф ском фа кул те ту у Бу ку ре шту као аси стент, 
ван ред ни и на кра ју као ре дов ни про фе сор из ви ше ди сци пли на ло гич
ког про фи ла. Пре во ди с ен гле ског, фран цу ског и срп ског на ру мун ски 
је зик. Об ја вио не ко ли ко уни вер зи тет ских уџ бе ни ка и при руч ни ка и низ 
чла на ка и сту ди ја у струч ним, ло гич ким и фи ло соф ским, ча со пи си ма, 
од ко јих је на кнад но иза брао де се так и укљу чио их у збир ку под на сло
вом Din cu prin sul lo gi cii (Са под руч ја ло ги ке), Бу ку решт 2014.

АЛА ТА ТА РЕН КО, ро ђе на 1962. у ме сту Мо ги ливПо диљ скиј у 
Укра ји ни. Сла ви ста, пи ше есе је, пре во ди, ба ви се исто ри јом срп ске (и 
дру гих сло вен ских) књи жев но сти, књи жев ном кри ти ком и пи та њи ма 
срп скоукра јин ских кул тур них ве за. Ра ди као до цент на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Ла во ву у Укра ји ни, где пре да је срп ску књи
жев ност и је зик. Пре ве ла ро ман Ј. Ан дру хо ви ча и есеј М. Рја буч ка на 
срп ски је зик, а на укра јин ски де ла мно гих по зна тих срп ских пи са ца (Д. 
Киш, И. Ан дрић, М. Па вић, М. Цр њан ски, Б. Пе кић, Д. Ал ба ха ри, С. Ба
са ра, Г. Пе тро вић, М. Са вић и др.). Об ја вље не књи ге: У за ча ра ном тро
у глу – Цр њан ски, Киш, Пе кић, 2008; Ме сто су сре та – огле ди о срп ској 
про зи, 2008; По е ти ка фор ме у про зи срп ског пост мо дер ни зма, 2013; Из 
чи ста не ми ра – чи та ња, 2013.

МИ РО СЛАВ ТО ДО РО ВИЋ, ро ђен 1946. у Тре шњев ци код Ари ља. 
Пи ше по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Спис ве дри не, 
1978; Ис пис та ме, 1990; Ле те ће ба ра ке, те рен ци и њи ’о ве ду ше, 1990; 
Суд њи час, 1990; Те рен ска све ска, 1993; Ис пис та ме 2, 1994; Сва ну ћа, 1994; 
Цр но у бо ји, 1994; По то ња вер зи ја, 1997; Све ти му че ни ци, 1998; Там но и 
ду бо ко, 2002; Зе маљ ско и не бе ско, 2004; По сле све га, 2005; Спрам ра су тих 
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зве зда, 2006; Пе сме пу то ва ња, 2009; Ве тар по над го ра, 2011; Ста ни ште 
по е зи је / The Ha bi tat of Po e try, 2011; Све ти ња, 2013; Шум и ла хор, 2013; 
Бож ја ви зу ра, 2015; Грч ка све ска, 2015; Ле пет кри ла, 2018. Књи ге кри
ти ка: У сен ци Да мо кло вог ма ча, 1, 2009; Ши ре ње све тло сти, 2013. Књи га 
есе ја и ко лум ни: Ма ли на и дру ги ја ди – шти во по све ће но књи зи, ре чи ма 
и ма ли на ма, 2016.

ИГОР ЦВИ ЈА НО ВИЋ, ро ђен 1979. у Ту зли, БиХ. За вр шио је основ не 
и ма ги стар ске сту ди је ен гле ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Ба ви пре во ђе њем књи га са вре ме не аме рич ке 
и ен гле ске књи жев но сти, као и не књи жев них де ла со ци јал не и на уч не 
те ма ти ке. Об ја вио је пре во де про зе Џо на Бар та, Ени Пру, Кри са Аба ни ја, 
Реј фа Лар се на, Ро ди ја Дој ла, Деј ви да Фо сте ра Во ла са, Данијелa Големанa 
и др.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




