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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ВЛА ДАН БАЈ ЧЕ ТА, ро ђен 1985. у Бо сан ској Кру пи, БиХ. Ди пло
ми рао на гру пи за срп ску и оп шту књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Уни вер зи те та у Бе о гра ду („По е зи ја Вла да на Де сни це”), где је 
за вр шио ма стер („Про за Сте ва на Ра ич ко ви ћа”) и док тор ске сту ди је 
(„Књи жев но дје ло Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за”). Ба ви се са вре ме
ном срп ском књи жев но шћу и те о ри јом књи жев но сти.

МА ТИ ЈА БЕЋ КО ВИЋ, ро ђен 1939. у Сен ти. Пи ше по е зи ју, про зу 
и есе је, ака де мик. Књи ге пе са ма: Ве ра Па вла дољ ска, 1962; Ме так лу та
ли ца, 1963; Та ко је го во рио Ма ти ја, 1965; Че – тра ге ди ја ко ја тра је (ко а у тор 
Д. Ра до вић), 1970; Ре че ми је дан чо ек, 1970; Ме ђа Ву ка Ма ни то га, 1976; 
Ле ле и ку ку, 1978; Два све та, 1980; По е ме, 1983; Бо го ја вље ње (из бор), 
1985; Ка жа, 1988; Чи ји си ти, ма ли?, 1989; Иза бра не пе сме и по е ме, 1989, 
1990; Три де сет и јед на пе сма, 1990; Над ко кот, 1990; Са бра не пе сме I–VI, 
1990; Ово и оно (из бор), 1995; Пот пис, 1995; Ће ра ће мо се још, 1996; Хле
ба и је зи ка, 1997; Му шка ту жба ли ца (из бор), 1999; Од до, 1999; Очин ство 
(из бор), 2000; Нај леп ше пе сме Ма ти је Бећ ко ви ћа (из бор), 2001; Ни си ти 
ви ше ма ли, 2001; Цр но гор ске по е ме, 2002; Ку ка ви ца, 2002; Тре ћа ру ка, 
2002; Са бра не пе сме I–IХ, 2003; Ка же Ву ка Ма ни то га (из бор), 2004; Тако 
је го во рио Ма ти ја I–I II (из бор), 2004; Се ди мо нас дво је у су то ну пла вом 
(из бор), 2005; Ка жем ти ти хо: ни шта нам не тре ба, 2006; Кад бу дем мла
ђи, 2007; Пут ко јег не ма, 2009; Бо го ја вље ње, 2009; Кад бу дем још мла ђи, 
2012; Ко сти ћи, 2012; Ста ни ца за от куп вуч јих ко жа, 2012; Огле да ло, 2015; 
Три по е ме, 2015; Пра ху оца по е зи је, 2016; Кад до ђеш у би ло ко ји град, 
2018; 100 мо јих пор тре та, 2018; Био је смак све та (из бор и но ве), 2019. 
Књи ге есе ја, за пи са, бе се да и раз го во ра: О ме ђу вре ме ну, 1979; Слу жба 
све том Са ви, 1988; Си ма Ми лу ти но вић / Пе тар II Пе тро вић Ње гош, 1988; 
Ко со во нај ску пља срп ска реч, 1989; Ова ко го во ри Ма ти ја, 1990; Мој прет
по ста вље ни је Ге те, 1990; По е ти ка Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 1995; 
Пред ска за ња Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 1996; Ма ти ја – ста ри и но ви 
раз го во ри, 1998; О ме ђу вре ме ну и још по не че му, 1998; По слу ша ња, 2000; 
Не бош, 2001; Са слу ша ња (1968–2001), 2001; Ма ти ја Бећ ко вић, пе сник 
(збор ник), 2002; По е зи ја Ма ти је Бећ ко ви ћа (збор ник), 2002; Чо век без 
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гра ни ца, 2006; Ми сли, 2006; Бе се де, 2006; Иза бра на де ла I–VII, 2006; 
Слу жба Пу сти ња ку це тињ ском, 2013; Са бра на де ла I–ХII, 2013.

ЗЛА ТО МИР ГА ЈИЋ, ро ђен је 1971. у Но вом Са ду. Ди пло ми рао је и 
ма ги стри рао 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 2018. и од бра нио док тор ску ди сер та ци ју са те мом 
„Рок по е зи ја Бра ни ми ра Шту ли ћа и ње ни ме диј ски од је ци”. Као но ви нар 
но во сад ског ли ста Днев ник де сет го ди на је ак тив но пра тио рок и џез сце
ну, и на пи сао број не књи жев не, ли ков не, по зо ри шне, филм ске и му зич ке 
кри ти ке. Но вин ске тек сто ве (ин тер вјуе, члан ке, ре пор та же...) об ја вљи вао 
је и у ма га зи ну Срп ског на род ног по зо ри шта, као и на сај то ви ма фе сти
ва ла Ег зит, Си не ма си ти и Улич ни сви ра чи. Аси стент је на Од се ку за 
ме диј ске сту ди је Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пи ше на уч не 
ра до ве на те ме из обла сти жур на ли сти ке, књи жев но сти, по пу лар не кул
ту ре и ро кен ро ла. Ак ти ван је и као рок му зи чар: сви ра бас ги та ру у не ко
ли ко но во сад ских бен до ва. 

РАД МИ ЛА ГИ КИЋ ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1951. у Вр ба су. Пи ше про
зу и есе је. Об ја вље не књи ге: Отво ри те Је ле ни не про зо ре, 1978; На ма сте, 
Ин ди јо, 1984; У Фру шкој го ри 1854, 1985; Ми ли ца –Вук –Ми на, 1987; Раз
го во ри о Ин ди ји, 1989; Пре пи ска Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње са са
вре ме ни ци ма, 1991; Ис ку ства про зе – раз го во ри са про зним пи сци ма, 1993; 
То ко ви са вре ме не про зе – раз го во ри са про зним пи сци ма, 2002; У по тра
зи за глав ним ју на ком, 2003; Срп ки њин круг кре дом, 2006; Би бли о гра фи ја 
ра до ва о Ми ли ци Сто ја ди но вић Срп ки њи, 2007; Ли ко ви у Днев ни ку Ан ке 
Обре но вић, 2007; Днев ник Ан ке Обре но вић, 2007; Жи вот и књи жев но 
де ло Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, 2010; Ста ра при ча, 2013; Ко ре ја, 
post scrip tum, 2014; А где је Че хов? Раз го во ри о про зи, 2015; Ви јет нам и 
де вет зма је ва, 2016; Кри ти ка пам ће ња, 2017. При ре ди ла ви ше књи га.

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. 

ЗО РАН ЂЕ РИЋ, ро ђен 1960. у Бач ком До бром По љу код Вр ба са. 
Пи ше по е зи ју, есе је, књи жев ну кри ти ку и сту ди је, пре во ди с пољ ског, 
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ру ског и бу гар ског. Књи ге пе са ма: Та лог, 1983; Зглоб, 1985; Уну тра шња 
обе леж ја, 1990; Под ста ром ли пом, 1993; Оду шак, 1994; Vo glio di men ti ca re 
tut to (на ита ли јан ском), 2001; Аз бо ви де – азбуч не мо ли тве, 2002; На та
ло же но (иза бра не и но ве пе сме), 2007; Бла то, 2011; Чар нок, 2015; Сен ке 
М. Цр., 2018. Сту ди је, есе ји, огле ди и кри ти ке: Се стра – књи га о ин це сту, 
1992; Ва тре но кр ште ње, 1995; Мо ре и мра мор је – днев ник пу то ва ња по 
Апу ли ји, 2000; Ан ђе ли но стал ги је – по е зи ја Да ни ла Ки ша и Вла ди ми ра 
На бо ко ва, 2000; Да ни ло Киш: ру жа –пе сник–п/оглед, 2002; Пе сник и ње
го ва сен ка. Есе ји о срп ском пе сни штву ХХ ве ка, 2005; Ства ра ње мо дер ног 
сви је та (1450–1878) (ко а у то ри Д. Га ври ло вић, З. Јо сић), 2005; Не за си ће ње 
– пољ ска дра ма тур ги ја ХХ ве ка, 2006; Са ис то ка на за пад – сло вен ска 
књи жев на еми гра ци ја у ХХ ве ку, 2007; Дом и без дом ност у по е зи ји ХХ 
ве ка, 2007; Исто ри ја Ви тол да Гом бро ви ча, 2008; Те сто сте рон. Но ва 
пољ ска дра ма тур ги ја, 2008; По е ти ка срп ског фил ма – срп ски пи сци о 
фил му 1908–2008, 2009; По зо ри ште и филм, 2010; Вит ка ци је ва Лу да 
ло ко мо ти ва – из ме ђу по зо ри шта и фил ма, 2010; 3 – у во зо ви ма европ ске 
кла се, у ду гим за тво ре ним ком по зи ци ја ма, у ди му и пе пе лу, 2011; Сло вен
ска чи тан ка – огле ди и пре во ди из сло вен ских књи жев но сти ХХ ве ка, 
2013; По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду – осни ва ње (ко а у тор ка Љ. Ди нић), 
2014; Дра ма тур шки постскрип тум, 2014; Упо тре ба гра да – са вре ме ни 
но во сад ски ро ман, 2014. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја. 

НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђен 1979. у Кра гу јев цу. Пи ше по е зи ју, 
есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле ског. Књи ге пе са ма: Але ја ча
сов ни ка (ко а у тор А. Ша ра нац), 1998; Нар ци со ве љу бав не пе сме, 1999; Аста
по во, 2009; Car mi na Gal li, 2014. При ре дио Ан то ло ги ју љу бав не по е зи је, 2003.

ИВАН ЈО СИ МОВ, ро ђен 1965. у Бе лој Цр кви. Основ ну и сред њу 
шко лу за вр шио у род ном гра ду. Сту ди рао у Но вом Са ду и Бе о гра ду. Био 
је уред ник дво не дељ ни ка Бе ло цр кван ска штам па (1994–1999), ди рек тор 
бе ло цр кван ског ра ди ја (2001–2003), уред ник ло кал ног не дељ ни ка Не ра 
(2003–2004), и ди рек тор не дељ ни ка Вр шач ка ку ла (2008–2012). Пи ше 
по е зи ју и про зу, пр ве сти хо ве об ја вио 1989. го ди не у Срем ско кар ло вач
ким Кро во ви ма. Жи ви у Бе лој Цр кви.

КАРЛ КРО ЛО (KARL KRO LOW, 1915–1999), је дан је од нај плод ни
јих и нај ва жни јих не мач ких пе сни ка дру ге по ло ви не 20. ве ка. Сту ди рао 
је гер ма ни сти ку, ро ма ни сти ку, фи ло зо фи ју и исто ри ју умет но сти у Ге
тин ге ну и Бре сла уу (Вроц лав). Од 1943. до 1956. на ста њен у Ге тин ге ну 
и род ном Ха но ве ру, да би по том до смр ти жи вео у Дарм шта ту, се ди шту 
Не мач ког ПЕНцен тра и Ака де ми је за је зик и пе сни штво. Пре вео је 
Рил ке о ве пе сме пи са не на фран цу ском, као и не ка Апо ли не ро ва и Бе ке то
ва де ла. Пе снич ке збир ке (из бор): Hoc hge lob tes gu tes Le ben (са Х. Га у пом), 
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1943; Das Ge dicht in un se rer Ze it, 1946; He im suc hung, 1948; Auf Er den, 1949; 
Die Ze ic hen der Welt, 1952; Wind und Ze it, 1954; Frem de Körper, 1959; Re i se 
durch die Nacht, 1964; Alltägliche Ge dic hte, 1968; Ze i tver ge hen, 1972; Ge dic hte, 
1980; Po mo lo gische Ge dic hte, 1981; He ro dot oder der Be ginn der Geschic hte, 
1983; Die an de re Se i te der Welt, 1987; Die zwe i te Ze it, 1995; Ge dic hte, die von 
Li e be re den, 1997). За жи во та је до био нај у глед ни ја књи жев на при зна ња, 
био чла ном ви ше ака де ми ја умет но сти. (С. Т.)

ДА ЈА НА ЛА ЗА РЕ ВИЋ, ро ђе на 1993. у Шап цу. За вр ши ла основ не 
и ма стер сту ди је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју 
и про зу, ба ви се пре во ђе њем. Књи ге пе са ма: Кроз про стор и вре ме, 2011; 
Ста зе зве зда ног бес кра ја, 2012; Стра нац, 2014. Ро ман: Ма гло ви ти пут 
та ле на та. Део 1 – Та тја на, 2015. Би о гра фи ја: Отац Ар се ни је – се ћа ња 
на ду хов ног оца, 2016.

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; 
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.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу, дра ме, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Од 2005. до 2012. го ди не био 
је глав ни и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а од апри ла 2012. је пред сед
ник Ма ти це срп ске. Књи ге пе са ма: Тру ла ја бу ка, 1981; Ра кљар. Же лу дац, 
1983; Зе мљо пис, 1986; Абра ка да бра, 1990; То пло, хлад но, 1990; Хоп, 1993; 
Ве зни ци, 1995; При ло зи, 2002; По тај ник, 2007; Све тил ник, 2010; Ка ме на 
чте ни ја, 2013; Чте ни ја (из бор), 2015; Ма тич ни млеч, 2016; Из ло жба обла
ка (из бор и но ве), 2017. Ро ман: Ан ђе ли уми ру, 1998. Дра ме: Фре ди уми ре, 
1987; Куцкуц, 1989; Ис тра га је у то ку, зар не?, 2000; Ви диш ли сви це на 
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не бу?, 2006. Сту ди је: Ле ги ти ма ци ја за бес кућ ни ке. Срп ска нео а ван гард
на по е зи ја – по е тич ки иден ти тет и раз ли ке, 1996; Лир ска ау ра Јо ва на 
Ду чи ћа, 2009. Пред сед ник је Уре ђи вач ког од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је, 
том I, књ. 1–2, 2010–2011, том II, 2013; том III, књ. 1, 2018.

МИ ЛАН НЕ НА ДИЋ, ро ђен 1947. у Гр ков ци ма код Бо сан ског Гра
хова, БиХ. Пи ше по е зи ју и књи жев ну кри ти ку, ба ви се пре во ђе њем. Књи
ге пе са ма: Сте фа нос, 1971; Но ви Сте фа нос, 1974; Оп шти одар, 1978; 
Уса мље на исто ри ја, 1979; Освет на ма ска, 1981; Пе сме, 1984; Књи га че
тво ри це, 1984; Пе сме (ко а у тор И. Ур су), 1985; Оп шти одар и дру ге пе сме, 
1985; Ври сну ла је мај ка, 1985; По чи њем да би рам, 1988; Дрх та ње у сво
ду, 1988; Иза бра не пе сме, 1989; Бе ли ан ђео, 1990; Ве нац за Га ври ла, 1991; 
Уто чи ште, 1994; Сре до ве чан со ко, 1995; Угру шак: на ста вак Уто чи шта, 
1997; Су ви пе чат, 1998; Оп шти одар и но ве пе сме, 2000; Ноћ на сли ка, 
2001; Ди вљи бог Бал ка на, 2003; По ла ка пи ро се (из бор и но ве пе сме), 2004; 
Пе сме (из бор), 2005; Ка мен са име ном, 2006; Гор ко из о би ље, 2008; Ви ше 
од има ња (из бор), 2010; Укус пе ли на (из бор), 2012; Ред на ча ша, 2012; 
Ве нац за Га ври ла, за ве шта ње, 2014; Укоп на сви ла / Gi ul giu de mǎ ta se 
(дво је зич ни из бор), 2017; От ме но а цр но (из бор), 2018.

ПА ВЛЕ ПА ВЛО ВИЋ, ро ђен 1983. у Бе о гра ду. На Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду ди пло ми рао је на Од се ку за оп шту књи жев ност 
и те о ри ју књи жев но сти и на Од се ку ен гле ски је зик и књи жев ност. На 
истом фа кул те ту је 2010. го ди не од бра нио је ма стер рад „Кри ти ка До сто
јев ског у ра ном со вјет ском пе ри о ду”, а 2016. док то рат „Го збе не сли ке у 
европ ском ро ма ну де вет на е стог ве ка”. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

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.

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
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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; Вјер 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. 

ДА НИ ЈЕ ЛА ТРАЈ КО ВИЋ, ро ђе на 1980. у Вра њу. Основ не и ма стер 
сту ди је ен гле ског је зи ка и књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском фа
кул те ту у Ко сов ској Ми тро ви ци. Пи ше пе сме, при че, књи жев ну кри ти ку 
и ба ви се пре во ђе њем. Об ја ви ла књи гу 22 ва го на (из бор и пре вод са вре
ме не ан гло фо не по е зи је), 2018. Об ја вљу је у домаћoj и странoj пе ри о ди ци.

ДРА ГАН ХА МО ВИЋ, ро ђен 1970. у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју, есе је 
и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Мра ко ви, ру ге, 1992; На ме ште ник, 
1994; Ма тич на књи га, 2007; Ал бум ра них сти хо ва, 2007; Же же но и не жно, 
2012; Змај у ја је ту – на ив не пе сме, 2013; Ти ска – пе сме и по не ки за пис, 
2015; Ме ко је згро – пе сме с пра те ћом при чом, 2016; По пра вљам успо ме
не, 2017; Бе жа ниј ска ко са, 2018; Из вод из ма тич не књи ге, 2019. Књи ге 
есе ја и кри ти ка: Ства ри ов да шње, 1998; Пе снич ке ства ри, 1999; По след ње 
и пр во, 2003; С обе стра не, 2006; Ле то и ци та ти – по е зи ја и по е ти ка 
Јо ва на Хри сти ћа, 2008; Пе сма од по чет ка, 2009; Ра ич ко вић – пе снич ки 
раз вој и по е тич ко окру же ње, 2011; Ма тич ни про стор, 2012; Пут ка 
ус прав ној зе мљи – мо дер на срп ска по е зи ја и ње на кул тур на са мо свест, 
2016; Мо мо тра жи Ка по ра – про блем иден ти те та у Ка по ро вој про зи, 
2016; Пре ко ве ка – из срп ске по е зи је XX и XXI сто ле ћа, 2017; Ли ца јед
ни не, 2018. При ре дио ви ше књи га.

ИВАН ЧА РО ТА, ро ђен 1952. у се лу Ли шчи ки, Ко брин ски ре јон у 
Брест ској обла сти, у Со вјет ској Бе ло ру си ји. По зна ти је бе ло ру ски сла ви
ста, ср би ста, књи жев ни кри ти чар, исто ри чар кул ту ре и пре во ди лац. Док
тор фи ло ло шких на у ка по стао је 1998. го ди не, а про фе сор 1999. Ино стра
ни је члан Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти од 2009. го ди не. Члан је 
Удру же ња књи жев ни ка Бе ло ру си је, Удру же ња књи жев ни ка Ру си је и 
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Дво стру ки је ла у ре ат на гра де Ре пу бли ке 
Бе ло ру си је „За ду хов ни пре по род” у 2003. и 2019. го ди ни. (Д. Л.)

РИ ТА ЏУ ЛИ ЈА НИ (RI TA GI U LI A NI), про фе сор ру ског је зи ка и 
књи жев но сти на Уни вер зи те ту Ла Са пи јен ца у Ри му (Sa pi en za Università 
di Ro ma). Ба ви се ру ском књи жев но шћу два де се тог ве ка, ру скоита ли
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јан ским кул тур ним ве за ма, а по себ на област ње ног ин те ре со ва ња су 
ру ски сли ка ри и пи сци ко ји су жи ве ли у Ри му у де вет на е стом и два де
се том ве ку. Уче ство ва ла је у ор га ни зо ва њу не ко ли ко кон фе рен ци ја по све
ће них те ми „Рим и Ру си ја у два де се том ве ку”. Уре ђи ва ла је ви ше збор
ни ка и ан то ло ги ја ру ске по е зи ја и на пи са ла пет мо но гра фи ја у ко ји ма 
по дроб но ана ли зи ра ру скоита ли јан ске кул тур не ве зе. (П. П.)

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




