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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

СО ЊА АТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, ро ђе на 1962. у Ле ба ну. Пи ше про зу. 
Књи га при ча: Кри ла та ту га, 2005. Ро ма ни: Они су оста ли, 1995; Цр ве ни 
круг, 1997; Бек ство из аква ри ју ма, 2003; На ран џе за Бо жа ну, 2004; Ко 
је убио Ал фи ја, 2009; Ва зду шни љу ди, 2013; Ве ли ка лаж, 2016.

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.

ЉИ ЉА НА БА ЊА НИН, ро ђе на 1955. у Бе о гра ду. Гер ма ни ста и сла
ви ста, ван дред ни про фе сор на Уни вер зи те ту у То ри ну, пре да је срп ски 
и хр ват ски је зик и књи жев но сти. По ље ње ног ис тра жи вач ког ра да фо
ку си ра се на кул ту ро ло шке и књи жев не аспек те и ве зе из ме ђу Ита ли је 
и ју жносло вен ског про сто ра, на књи жев ну ком па ра ти сти ку и са вре ме ну 
срп ску књи жев ност, пу то пи сне те ме, а ба ви се и ита ли јан ском сер бокро
а ти сти ком и на ста вом срп ског је зи ка као стра ног. Ак тив но уче ству је на 
кон гре си ма у Ита ли ји и у ино стран ству, са ра ђу је са број ним ча со пи си
ма и ау тор ка је ви ше од сто ти ну чла на ка, есе ја, при ка за и ре цен зи ја.

МА ЈА БЕ ЛЕ ГИ ША НИН, ро ђе на 1980. у Бе о гра ду. За вр ши ла срп
ску књи жев ност и је зик са оп штом књи жев но шћу на Фи ло ло шком фа
кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју и књи жев ну кри ти ку. Књигe пе са ма: 
Ис под не ба, 2007; Све тло сна пру га, 2011; Зим ско сун це, 2014; Пе сме 
ра зних бо ја (за де цу), 2017; Не жна гра ни ца, 2018.

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 
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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; Та ко 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 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.

ЛА СЛО БЛА ШКО ВИЋ, ро ђен 1966. у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, 
про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Гле даш, 1986; Злат но 
до ба, 1987; Цр ве не бри га де, 1989; Ри тамма ши на, 1991; Жи во ти ба ца ча 
коц ки, 1997; Ју тар ња да љи на, 2002; Же не пи са ца, 2006; Пра свр ше так, 
2016; Бог зна, 2018. Ро ма ни: Име њак, 1994; Свад бе ни марш, 1997; Мр тва 
при ро да са са том, 2000; Ма до нин на кит: по исти ни тој при чи, 2003; 
Ада мо ва ја бу чи ца, 2005; Тур нир гр ба ва ца, 2007; По смрт на ма ска, 2012; 
Раз бра ја ли ца, 2014. Књи га при по ве да ка: При ча о ма лак са ло сти, 2010. 
Књи ге есе ја: Крај ци та та, 2007; Гле! – бе де кер јед ног ла ко ми сле ног 
Кан та, 2016.

МИ РО ВУК СА НО ВИЋ, ро ђен 1944. у Кр њој Је ли (Гор ња Мо ра ча), 
Цр на Го ра. Пи ше про зу, по е зи ју и есе је. Управ ник је Би бли о те ке СА НУ 
(од 2011), глав ни уред ник (од 2008) Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске и 
ака де мик, а био је управ ник Би бли о те ке Ма ти це срп ске (1988–2014) и 
пот пред сед ник Ма ти це срп ске (2004–2008). Об ја вље не књи ге: Кле тва 
Пе ка Пер ко ва, ро ман, 1977; Гор ске очи, при по вет ке, 1982; Не му шти је
зик, за пи си о зми ја ма, 1984; Вуч ји тра го ви, за пи си о ву ко ви ма, 1987; 
Гра ди шта, ро ман, 1989; Та мо о ни, по е ме и ко мен та ри, 1992; Мо рач ник, 
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по е ме, 1994; Да ле ко би ло, мо за ич ки ро ман у 446 уро кљи вих сли ка, 1995; 
Се мољ го ра, азбуч ни ро ман у 878 при ча о ри је чи ма, 2000; То чи ло, ка
ме(р)ни  ро ман у 33 ре че ни це, 2001; Кућ ни круг, ро ман у кон цен трич ном 
сну, 2003; Се мољ зе мља, азбуч ни ро ман о 909 пла нин ских на зи ва, 2005; 
По вра так у Ра ван град, би о граф ске при по ве сти с про ло гом и пи смом 
сво јих ли ко ва, 2007; Отвсју ду, че ти ри раз ли чи те при по вет ке с истим 
на ме ра ма, 2008; Се мољ љу ди, азбуч ни ро ман у 919 при ча о на дим ци ма, 
2008; Чи та ње та ва ни це, при по ве да ка 20, 2010; Кле сан ка мен, огле ди и 
за пи си, 2011; Ода бра ни ро ма ни Ми ра Вук са но ви ћа, 1–3, 2011; Бих по ље, 
по рат на пу то пи сна при по вест с про ло гом Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и мо ли
твом Иве Ан дри ћа, 2013; Да но ноћ ник, за пи си, ко мен та ри, из ре ке, ма ле 
при че, пе сме у про зи, есеј чи ћи, се ћа ња и ра зни освр ти, 2014; Си ла зак у 
реч, о (срп ском) је зи ку и (сво јој) по е ти ци, 2015; На са мо с Ми ла ном Ко
њо ви ћем, раз го во ри, ли ко ви, освр ти, 2018. Књи ге раз го во ра и при ча: 
Ли ко ви Ми ла на Ко њо ви ћа, 1991; Ка же Ми ро Вук са но вић (при ре дио М. 
Јев тић), 2000; Се мољ Ми ра Вук са но ви ћа (при ре дио М. Јев тић), 2011. 
При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

АЛИ НА ГА ДОМ СКИ ТО ДО РО ВИЋ, ро ђе на 1975. у Бе о гра ду. За
вр ши ла сли кар ство 1998. на Фа кул те ту ли ков них умет но сти у Бе о гра ду, 
где је и ма ги стри ра ла 2008. го ди не. Тре нут но је сту дент док тор ских сту
ди ја на истом фа кул те ту. Чла ни ца Удру же ња ли ков них умет ни ка Ср би је 
и сло бод ни умет ник од 2000. го ди не. Осни вач и члан ор га ни за ци о ног 
од бо ра УЛУСових ли ков них ра ди о ни ца, ин тер ак тив ног из ла гач ког 
про гра ма за де цу и од ра сле, а тре нут но во ди кре а тив не ра ди о ни це за 
де цу. Из ла же у зе мљи и ино стран ству. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

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; 
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 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 
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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. Kњига 
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. 

ДУ ШАН ДО СТА НИЋ, ро ђен 1981. у Срем ској Ми тро ви ци. По ли
ти ко лог, основ не, спе ци ја ли стич ке ака дем ске и док тор ске сту ди је за вр
шио на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду. За по слен 
у Ин сти ту ту за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду. Ра до ве об ја вљу је у на уч
ним ча со пи си ма.

НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђен 1979. у Кра гу јев цу. За вр шио оп шту 
књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о
гра ду. 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; 22, 2019. При
ре дио Ан то ло ги ју љу бав не по е зи је, 2003.

МА РИ ЈА КЛЕ УТ, ро ђе на 1943. у Бе о гра ду. Про у ча ва на род ну књи
жев ност и књи жев ну исто ри ју. Об ја вље не књи ге: Лир ске на род не пе сме 
у Ле то пи су Ма ти це срп ске, 1983; Иван Се ња нин у срп ско хр ват ским 
на род ним пе сма ма, 1987; Из ко ле бе у дво ро ве го спод ске – фол клор на 
збир ка Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, 1990; Срп ско „гра ђан ско пе сни
штво”, 1991; Пе сма ри ца кар ло вач ких ђа ка, 1991; На род не пе сме у срп
ским ру ко пи сним пе сма ри ца ма ХVIII и ХIХ ве ка, 1995; Би бли о гра фи ја 
срп ских не кро ло га (ко а у то ри М. Бу јас, Г. Ра и че вић), 1998; Срп ска на род
на књи жев ност, 2001; Гле да ју ћи Но ви Сад – по сти љон ске оде Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја, 2003; Ре ли кви је из ста ри не – огле ди о срп ским еп ским 
на род ним пе сма ма, 2006; На уч но де ло од ис тра жи ва ња до штам пе – 
тех ни ка на уч но и стра жи вач ког ра да, 2008; Из Ву ко ве сен ке – огле ди о 
на род ном пе сни штву, 2012. При ре ди ла ви ше књи га срп ских пи са ца.
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ПА НА ЈО ТИС КОН ДИ ЛИС (Παναγιώτης Κονδύλης), ро ђен 1943, 
пре ми нуо 1998, грч ки фи ло зоф, исто ри чар, пре во ди лац и пу бли ци ста. 
Ве ћи ном је пи сао на не мач ком је зи ку и сво ја де ла пре во дио на грч ки. 
Сту ди рао је у Ати ни, Франк фур ту и Хај дел бер гу, где је и док то ри рао под 
мен тор ством Ди те ра Хен ри ха (Di e ter Hen rich) са те мом „На ста нак ди ја
лек ти ке” („Die Ent ste hung der Di a lek tik”). Нај ва жни ја де ла: Die Ent ste hung 
der Di a lek tik. Ei ne Analyse der ge i sti gen Ent wic klung von Hölderlin, Schel ling 
und He gel bis 1802., 1979; Die Aufklärung im Rah men des ne u ze i tlic hen Ra tio
na li smus, 1981; Macht und Entsche i dung. Die He ra us bil dung der Welt bil der 
und die Wer tfra ge, 1984; Kon ser va ti vi smus. Geschic htlic her Ge halt und 
Un ter gang, 1986; Marx und die gri ec hische An ti ke, 1987; Die ne u ze i tlic he 
Me taphysik kri tik, 1990; Der Ni e der gang der bürger lic hen Denk und Le ben
sfor men. Die li be ra le Mo der ne und die mas sen de mo kra tische Post mo der ne, 
1991; Pla ne ta rische Po li tik nach dem kal ten Kri eg, 1992). Пост хум но су 
об ја вље не и сле де ће књи ге: Das Po li tische und der Mensch Grundzüge der 
So zi a lon to lo gie, 1999; Das Po li tische im 20. Ja hr hun dert. Von den Uto pien 
zur Glo ba li si e rung, 2001; Machtfra gen. Aus gewählte Beiträge zu Po li tik und 
Ge sellschaft, 2006). Под уред ни штвом Фал ка Хо ста (Falk Horst) иза шла 
су и два збор ни ка ра до ва по све ће на Па на јо ти су Кон ди ли су: Pa na jo tis 
Kondylis Aufklärer oh ne Mis sion, 2007; Pa na jo tis Kondylis und die Me ta
morp ho sen der Ge sellschaft: Oh ne Macht lässt sich nichts mac hen, 2019. (Д. Д.)

ГО РАН КО РУ НО ВИЋ, ро ђен 1978. у Ја го ди ни. Пи ше по е зи ју, есе
је, огле де, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Ба ви се про у ча ва њем ју жно сло
вен ских књи жев но сти XIX и XX ве ка. Књи ге пе са ма: Го сто прим ства, 
2011; Ре ка ка и ше ва, 2012; Цр ве на пла не та, 2014. Сту ди ја: Ли те ра ту ра 
и опа сност – ком па ра тив ни огле ди, 2013.

ЗО РАН КО СТИЋ, ро ђен 1948. на Це ти њу, Цр на Го ра. За вр шио Фи ло
ло шки фа кул тет у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и дра ме, пре во ди 
по е зи ју с ру ског и пољ ског. Књи ге пе са ма: Пр ви не, 1984; Дел та оца, 1986; 
Со ње ти, 1987; Ко смо, 1988; За ду шни ре по ви, 1990; Ка зан, 1992; Ог ње ни 
тро зу бац (из бор), 1997; Кућ ни пла мен (из бор и но ве), 2002; Ви је нац за 
Тре пе то ву (збир ка со не та на срп ском и ру ском је зи ку), 2003; Од ра стаљ ка, 
2006; Је зи кр вље, 2008. Дра ме: Дра ме, 2003; Пут за Ца ри град и дру ге 
дра ме, 2005; Звје рид ба у стра шу ми – драм ска сти хи ја за све уз ра сте у 
При ро ди, 2007; Тре бје шки ље то пис, 2011; Срп (из бор), 2011; Сто је да на ест 
ста рих и но вих пје са ма (1972–2012), 2013; Та че пе чат, 2015; Бе зан ђе ље (из
бор по е ма), 2016; Из гу би не (из бор пе са ма), 2016; Пул сквам пер фек та, 2018.

БО РИС ЛА ЗИЋ, ро ђен 1967. у Па ри зу, Фран цу ска. Док тор сла ви сти
ке, пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку, пре во ди са фран цу ског и ен гле
ског, као и на фран цу ски. Књи ге пе са ма: По ср ну ће, 1994; Оке а ни ја, 1997; 
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За пис о бес кра ју (са Го ра ном Сто ја но ви ћем), 1999; Псал ми ино вер ног, 
2002; Пе сме лу та ња и се те, 2008; Ор феј на ли ме су, 2012; Ка пи сла сти, 
2013; Ка нон ске пе сме, 2016; Уну тар њи пеј заж, 2019. Књи ге пу то пи сне 
про зе и есе ја: Бе ле шке о Ар ка ди ји, 2000; Тур ски ди ван, 2005; Врт за то
че ни ка – упо ред не сту ди је из де ве те умет но сти, 2010. Ро ма ни: Гу би
ли ште, 2007; Панк уми ре – ге о по е тич ка хро ни ка, 2013. При ре дио ви ше 
ан то ло ги ја и књи га срп ских пи са ца.

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 не књи ге: Ле ги ти ма ци ја за сиг на ли зам 
– пул си ра ње сиг на ли зма, 2016; Тра гом би сер них мин ђу ша срп ске књи
жев но сти (ре не сан сност и ба рок ност срп ске књи жев но сти), 2018.

ВА ЛЕН ТИ НА АВРА МОВ НА МА СЛО ВА, ро ђе на 1949. у Кли ма
ви чи ју, Мо ги љов ска област, Ре пу бли ка Бе ло ру си ја. Док то ри ра ла је фи
ло ло шке на у ке (оп шта лин гви сти ка) и за по сле на је на Од се ку за оп шту 
и ру ску лин гви сти ку на Ви теб ском др жав ном уни вер зи те ту (Ви теб ский 
го су дар ственный уни вер си тет име ни П. М. Ма ше ро ва) у Ви теб ску. Област 
на уч ног ин те ре со ва ња: лин гви сти ка тек ста, ког ни тив на лин гви сти ка, 
лин гво кул ту ро ло ги ја, пси хо лин гви сти ка и ли гви стич ка по е ти ка. (М. Г.)

МИ ЛА МЕ ДИ ГО ВИЋ СТЕ ФА НО ВИЋ, ро ђе на 1948. у Под го ри ци, 
Цр на Го ра. Ди пло ми ра ла и док то ри ра ла на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, а ма ги стри ра ла на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
Ба ви се књи жев ним ра дом, по нај ви ше кри ти ком, есе ји сти ком и кул тур
ном исто ри о гра фи јом. Мо но гра фи је: Не ве ста у свад бе ном кру гу, 1995; 
На род на би бли о те ка у Кра гу јев цу 1866–2004, 2005; Ја го дин ско би бли о
те кар ство 1851–2011, 2011; Ура мље на ље то ва ња: при лог ту ри стич кој 
исто ри ји Па штро ви ћа, 2013; Са њи ви свет од ме се чи не, 2016. Ау тор ка 
је ви ше до ку мен тар них из ло жби из кул тур не исто ри је Ср би је и Цр не 
Го ре, а при ре ди ла је ви ше књи га. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

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; Да ни сам 
(иза бра не и но ве пе сме), 2019.
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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 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; 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.

ЗО РИ ЦА НЕ СТО РО ВИЋ, ро ђе на 1970. у Бе о гра ду. 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. 
Пи ше сту ди је, мо но гра фи је, уџ бе ни ке, есе је и при ка зе, ба ви се ис тра жи
ва њем срп ске књи жев но сти ХVIII и ХIХ ве ка. Об ја вље не књи ге: Јо ван 
Су бо тић, драм ски пи сац, 2000; Бо го ви, ца ре ви и љу ди. Тра гич ки ју нак 
у срп ској дра ми XIX ве ка, 2007; Кла сик Сте ри ја, 2011; Ве ли ко до ба – 
исто ри ја раз вит ка дра ме у срп ској књи жев но сти XVI II и XIX ве ка, 2016. 
При ре ди ла ви ше књи га срп ских пи са ца.

ДУ ШКО ПЕ ВУ ЉА, ро ђен 1976. у Кру пи на Вр ба су код Ба ња лу ке, 
БиХ. Про фе сор је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Ба ња лу ци на Сту диј ском 
про гра му срп ског је зи ка и књи жев но сти. Ба ви се исто ри јом и по е ти ком 
срп ске књи жев но сти, пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље
не књи ге: Об но ва ср би сти ке, хре сто ма ти ја, 2013; По вра так ср би сти ци, 
2015; Раз го во ри, 2015; Мо тив сло бо де у књи жев ном дје лу Пе тра Ко чи ћа, 
2018; Чи та ње по сту па ка, 2018. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

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.

ЂОР ЂО СЛА ДО ЈЕ, ро ђен 1954. у Кли њи код Уло га у Хер це го ви ни, 
БиХ. Пи ше по е зи ју. Књи ге пе са ма: Днев ник не са ни це, 1976; Ве ли ки пост, 



193

1984; Сва ко днев ни утор ник, 1989; Тре пет ник, 1992; Плач Све тог Са ве, 
1995; Да ни ли је вља ни (из бор), 1996; Пе то зар ни му че ни ци, 1998; Да ле ко 
је Хи лан дар, 2000; Огле дал це срп ско, 2003; Ду ша са се дам ко ра (из бор), 
2003; Не мој да ме за зма ја ваш – пе сме за са да шњу и бив шу де цу, 2004; 
Ма ла вас кр се ња, 2006; По глед у авли ју (из бор и но ве пе сме), 2006; Ма на
стир ски ба што ван, 2008; Гор ска слу жба – иза бра не пе сме о за ви ча ју, 
2010; Зе мља и ре чи (из бор), 2011; Злат не олу пи не, 2012; Си ла зак у са мо
ћу, 2015; Пе вач у ма гли, 2017; Од ла га ње од ла ска (иза бра не и но ве пе сме), 
2019; За нат ски дом, 2019.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




