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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

МИ ЛЕН АЛЕМ ПИ ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1965. у Чач ку. Пи ше по е зи ју, 
про зу и есе је, као и тек сто ве о филм ској умет но сти, џе зу и ани ми ра ном 
фил му. Књи ге пе са ма: Склуп ча ни гла со ви, 1995; Сла ни чо век, 1997; На 
тим ру ка ма, 1999; О вр ста ма сме ха, 2001; Ал ге бра; уз дах, 2002; Жа бљи 
мед, 2005; Уто пи ји це, 2007. Књи ге при по ве да ка: Ха љи на са цве то ви ма, 
1999; Из ми шља ње љу ба ви, 2001; Сре ћа оку па ног чо ве ка, 2005; Коњ ске 
ши ри не, 2019. Ро ман: Шлу стрик, 2012. Есе ји: Умет ност пре те ри ва ња 
– бе ле шке јед ног гле да о ца, 2014; Дан ка да је не стао Мајлс Еванс – џез и 
филм ска на ра ци ја, 2016.

МА РИ ЈА БАР НА ЛИП КОВ СКИ, ро ђе на 1989. у Бе о гра ду. По зо ри
шни ре ди тељ и драм ски пе да гог, ди пло ми ра ла је 2012. и ма сте ри ра ла 
2015. го ди не на Фа кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду. Ра ди као 
ис тра жи вачпри прав ник на Де парт ма ну за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам 
– Од сек сцен ски ди зајн на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду, 
где на док тор ским сту ди ја ма при пре ма ди сер та ци ју.

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.

ИСИ ДО РА БО БИЋ, ро ђе на 1992. у Но вом Са ду. Ма стер про фе сор 
књи жев но сти и је зи ка, пи ше по е зи ју, есе је и кри ти ку, об ја вљу је у пе ри
о дици.

ВЛА ДИ СЛА ВА ГОР ДИЋ ПЕТ КО ВИЋ, ро ђе на 1967. у Срем ској Ми
тро ви ци. Ан гли ста, ба ви се књи жев ном те о ри јом и исто ри јом, пи ше сту
ди је, есе је, књи жев ну кри ти ку и пре во ди с ен гле ског (С. Џо унс, Е. Би ти, 
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Е. Бар џис, Е. Хе мин гвеј, В. Шек спир, В. Ален и др.). Глав на је уред ни ца 
би бли о те ке Пр ва књи га Ма ти це срп ске. Об ја вље не књи ге: Син так са 
ти ши не: по е ти ка Реј мон да Кар ве ра, 1995; Хе мин гвеј – по е ти ка крат ке 
при че, 2000; Ко ре спон ден ци ја – то ко ви и ли ко ви пост мо дер не про зе, 
2000; Вир ту ел на књи жев ност, 2004; Књи жев ност и сва ко дне ви ца, 2007; 
Вир ту ел на књи жев ност II, 2007; На жен ском кон ти нен ту, 2007; Фор ма
ти ра ње, 2009; Ми сти ка и ме ха ни ка, 2010; Увод у род не те о ри је (уџ бе
ник, гру па ау то ра), 2011. При ре ди ла ви ше књи га.

МИ ЛАН ГРО МО ВИЋ, ро ђен 1988. у Чач ку. Сту дент док тор ских 
сту ди ја срп ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но
вом Са ду, где је ан га жо ван као ис тра жи вачпри прав ник на Ка те дри за 
срп ску књи жев ност. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку. 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.

ИВО НА ЈА ЊИЋ, ро ђе на 1996. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла на Фа
кул те ту драм ских умет но сти у Бе о гра ду. Ре дов но об ја вљу је филм ску и 
по зо ри шну кри ти ку у до ма ћим и стра ним ча со пи си ма: Cri ti cal Sta ges / 
Scènes cri ti qu es, the IATC jo ur nal, Сце на, Но вао ми сао, Филм ски цен тар 
Ср би је. Се лек тор ка је Дру ге сце не, офпро гра ма 65. Сте ри ји ног по зор ја, 
и по моћ ни ца се лек то ра 65. По зор ја. Чла ни ца је жи ри ја Фон да „Бо ри слав 
Ми хај ло вић Ми хиз”.

ЂОР ЂЕ КУ БУ РИЋ, ро ђен 1958. у Бач ком Пе тро вом Се лу. Пи ше 
по е зи ју. Об ја вље не књи ге: Вр хов на/тач ка, 1988; По е ма о пра зном про
сто ру, 1990; Пр ља ве ко шти це, 1992; Гра дов ник, 1997; Раз глед ни це ноћ не 
пти це, 2002; За што во лим ви ски и дру ге иза бра не пе сме, 2006; Blue moon, 
2010; Пе сме из дво ри шта, 2016.

МИ ЛЕ НА КУ ЛИЋ, ро ђе на 1994. у Бач ком До бром По љу код Вр ба
са. Ди пло ми ра ла и ма сте ри ра ла на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где је тре нут но на док тор ским сту
ди ја ма. Пи ше по е зи ју, есе је, књи жев ну и по зо ри шну кри ти ку. Ба ви се 
те о ри јом драм ских умет но сти, исто риј ском те а тро ло ги јом и са вре ме ном 
дра мом. Об ја вље на књи га: Лет Ми нер ви не со ве – огле ди о по зо ри шној 
умет но сти, 2017.

ДРА ГАН ЛА КИ ЋЕ ВИЋ, ро ђен 1954. у Ко ла ши ну, Цр на Го ра. Пише 
по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку. Књи ге пе са ма: Из ме ђу нас зи ма, 1976; Дру
го ли це, 1976; Исто ри ја бо ле сти, 1980; Бо ги ња из ма ши не, 1982; Про коп, 
1987; Бог на Ко со ву, 1990; Веч ни но мад, 1993; По ро дич ни ал бум, 1997; 
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Зла го ди на, 1999; Про ху ја јед на пе сма, 2000; По ро дич ни азбуч ник, 2002; 
Све ће на сне гу, 2003; Снег па да ду шо, 2004; Сне жни врт, 2010; По ро
дич не по е ме, 2012; Сне жна ико на (иза бра не и но ве пе сме), 2014; Пе сник 
сне га (из бор), 2016; Пе сме за јед ног чи та о ца, 2017; По ро дич ни му зеј, 2018. 
Ро ма ни: Сту ден град, 1979; Зе маљ ски кључ, 1985; Чет ни ђа во, 1987; Ма
стер мајнд, 1994; Ан ђео смр ти, 1999; Љу бав на књи жи ца, 2004. Књи ге 
при по ве да ка: Гу слар на хар мо ни ци, 2000; Оног ле та, 2001; Штап Све тог 
Са ве – ле ген де, 2006; Ко сов ске ле ген де, 2007; Лу дач ки ру ко пис – бе о
град ске при че, 2008; Штап па три јар ха Па вла – ле ген де, 2010; Ле ген де 
о Бе о гра ду, 2012; Слат ка је му зи ка, 2015; Срп ске ле ген де, 2016; Ње го ше ве 
сто пе, 2017. Књи ге за де цу: Мач кне за Сте фа на, 1993; Бај ка о ја бу ци, 1994; 
Прин це за и лав, 1997; Ви тез Ви ли не го ре, 1999; Бе о град ска прин це за, 
2003; Ла ки, 2004; Го ца је не што ле по, 2005; Ро бин Худ из Топ чи дер ске 
шу ме, 2008; По вра так Пе тра Па на, 2012. Есе ји, сту ди је и кри тич коис
тра жи вач ке књи ге из срп ске на род не и са вре ме не књи жев но сти: Вук и 
ај дук, 1978; Пе пе љу ги на па пу ча, 1989; Ре че ми је дан пе сник, 1996; Дра ги 
уред ни че, 1996; Јед на пе сма, 1996; Са бор по ги ну лих – днев никро ман 
Све то за ра Јо ва но ви ћа, 2013; Исто риј ски атлас Бе о гра да, 2013; Срп ски 
Хо мер – Ву ко ви еп ски пе ва чи и ју на ци, 2015; Ста ри ца Ми ља по след њи 
усме ни ка зи вач, 2015. При ре дио је ви ше књи га и ан то ло ги ја.

СЛА ВО ЉУБ МАР КО ВИЋ, ро ђен 1952. у Ја ко вљу код Алек син ца. 
Пи ше по е зи ју и про зу, жи ви у Бе о гра ду. Об ја вље не књи ге: Исто риј ски 
ци клус – Плов но ста ње исто ри је, 1982; Ки ша из је зи ка, 1994; Др во у дво
ри шту, 1997; Па ра лел на Би бли о те ка, 2000; Про бу ди ме да се играм, 2009; 
Плов но ста ње исто ри је, 2012; По бу нио сам се жи во том, 2015. Је зич ки 
ци клус – Зна че ња и про те зе, 1998; Гра ди во, 1993; До са да усво је них реч
ни ка, 1995. На да у тор ски ци клус – Зи ди не Ра пи ја не, 2009; Про је кат (ко
а у тор Р. Ру пља нац), 1994. Ци клус при ча – Би знис, рат, пор но гра фи ја, 
2007; Филм и оста ли ри меј ко ви, 2008; Ис ти сну то из жи во та, 2012; 
Ути сну то, 2016; Пет бу ду ћих ро ма на, 2018.

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, ау тор не ко ли ко мо но гра фи ја и ве ли ког бро ја на уч них 
и струч них тек сто ва из књи жев но сти, би бли о те кар ства и кул тур не исто
ри је. 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; Бр шљан уз ку ћу, 2014; Са њи ви свет од ме се чи не, 2016; ко а у тор ка је 
књи га Ме ђу рат но књи жев но ства ра ла штво: про за, по е зи ја и кри ти ка 
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(1935–1941), 2014. и Кул тур на ба шти на Па штро ви ћа, 2018. 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 Горе, 
а при ре ди ла је ви ше књи га. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

МИ ЛИ ЦА МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Ни шу. Основ не и ма стер 
сту ди је срп ске и ком па ра тив не књи жев но сти за вр ши ла на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Ни шу. Пи ше по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку, пре во ди 
с ен гле ског. Об ја вље не књи ге: Ho mun cu li, ро ман, 2010; Ма ње од дла на, 
по е зи ја, 2012; Via Mi li ta ris, Via Do lo ro sa, по е зи ја, 2013; Кри тич ка ту ма
че ња, књи жев на кри ти ка, 2016; Ис по сни це, по е зи ја, 2019. При ре ди ла 
Са бра на де ла Гор да не То до ро вић у три то ма, 2018. и 2019. и књи гу Жи
ве ти због пе сме, 2019. – са бра не пе сме Гор да не То до ро вић из Књи жев них 
но ви на. 

ВИ О ЛЕ ТА МИ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1989. у Но вом Са ду. Основ не и ма
стер 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. На истом фа кул те ту je тре нут но сту дент док тор ских сту
ди ја срп ске књи жев но сти. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку, пре
во ди с ен гле ског. Књи га есе ја и кри ти ка: Хер ме не у тич ка при ста ни шта, 
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; Огле да ла Ока Не дре ма на, 2019. Ро ман: Ан ђе ли 
уми ру, 1998. Дра ме: Фре ди уми ре, 1987; Куцкуц, 1989; Ис тра га је у току, 
зар не?, 2000; Ви диш ли сви це на не бу?, 2006. Сту ди је и есе ји: 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; Ис тра га пре да ка – ис
ку ше ња ко лек тив ног и ин ди ви ду ал ног оп стан ка, 2018. 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.

СР ЂАН ОР СИЋ, ро ђен 1987. у Ву ко ва ру, Хр ват ска. Ди пло ми 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 2015. го ди не од бра нио док тор ску ди сер та ци ју „Лик стран ца у срп
ском ро ма ну 19. ве ка”. 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: Ме се чар, 2008; Све тло мрач ја, 2011. Сту ди је: 
Че грст и ка ма шне – есе ји о де лу Сло бо да на Се ле ни ћа, 2014; Ја шин осме јак 



209

– смех у при по вет ка ма Ја ко ва Иг ња то ви ћа, 2015; Лик стран ца у срп
ском ро ма ну 19. ве ка, 2018; Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, 2019.

ЈО ВАН ПЕЈ ЧИЋ, ро ђен 1951. у Бо шња цу код Ле сков ца. Исто ри чар 
књи жев но сти, ан то ло ги чар, пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. 
Об ја вље не књи ге: Об лик и реч кри ти ке, 1994; Тај на и крст – пој мо ви/по 
и ма ња, 1994; За сно ви Гли го ри ја Во за ро ви ћа, 1995; Кул ту ра и пам ће ње 
– Бе о град у исто ри ји и ли те ра ту ри, 1998; Про сто ри књи жев ног ду ха, 
1998; Зна ме ња и зна ци – пој мо ви/по и ма ња 2, 2000; Про фил и длан – пој
мо ви/по и ма ња 3, 2003; Књи жев ни свет – кри тич ка свест. Об лик и реч 
кри ти ке 2, 2004; Ми лан Ра кић на Ко со ву – за вет, пе сма, чин, 2006; 
Основ, окви ри, праг. Об лик и реч кри ти ке. 3, 2008; Ти, ме ђу тим – књи
жев ни Бе о град, 2009; По че ци и вр хо ви – срп ска књи жев ност и ње на 
исто ри о гра фи ја, 2010; По е ти ка књи жев ног раз го во ра 2012; За вет и 
чин, 2013; Зр на, ра сад, же тва: срп ска књи жев на исто ри о гра фи ја / срп
ска књи жев на кри ти ка, 2015; Те ста мент без пе ча та, 2015; Кри ти ка 
као из бор и раз го вор с Цр њан ским 2016; Срп ски пе сник: Ми лан Ра кић и 
Ко со во 2016; Уза јам но сти и рас кр сни це, 2018. При ре дио ви ше ан то ло
ги ја и књи га срп ских пи са ца. Жи ви у Бе о гра ду.

АН ГЕ ЛА РИХ ТЕР (AN GE LA RIC HTER), ро ђе на 1952. у Дре зде ну, 
Ис точ на Не мач ка, про фе сор ка ју жно сло вен ских књи жев но сти и кул ту
ре, пре во ди лац. За вр ши ла сту ди је сла ви сти ке, ру ски и срп ско хр ват ски 
је зик и књи жев ност, пре води лач ки смер на Хум бол то вом уни вер зи те ту 
у Бер ли ну, а 1975–1978. сту ди је на у ке о књи жев но сти у Бер ли ну и Бе о
гра ду. Го ди не 1980. је од бра ни ла док то рат о ме ђу рат ној со ци јал ној књи
жев но сти у Ср би ји. До 1990. је би ла на уч ни аси стент на Ин сти ту ту за 
сла ви сти ку на Хум бол ту, ка да је ха би ли ти ра ла са те мом „Срп ска про за 
на кон 1945: раз вој не тен ден ци је и но ве струк ту ре”. Та мо но гра фи ја је 
об ја вље на у углед ној еди ци ји мин хен ског сла ви сте Пе те ра Ре де ра „Sla vi
stische Beiträge”. Од 1994. је би ла про фе сор на Ин сти ту ту за сла ви сти ку 
на Уни вер зи те ту Мар тин Лу тер у Ха леу. Би ла је и го сту ју ћи про фе сор 
на ни зу дру гих уни вер зи те та: Лај пци гу, Хум бол ту, Бе о гра ду, Но вом 
Са ду, Мо ста ру. Об ја ви ла је ви ше мо но гра фи ја, ан то ло ги ја и збор ни ка. 
Пи са ла о про зи Бо ри сла ва Пе ки ћа, Ми о дра га Бу ла то ви ћа, Да ни ла Ки ша, 
Све ти сла ва Ба са ре, Да ви да Ал ба ха ри ја, Ме ше Се ли мо ви ћа, Алек сан дра 
Ти шме, Иве Ан дри ћа, Сло бо да на Се ле ни ћа, Бо ре Ћо си ћа итд., а пре во
ди ла Сте ва на Тон ти ћа, Рад ми лу Ла зић, Рај ка Ђу ри ћа, Но ви цу Та ди ћа, 
Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, Ра шу Ли ва ду, Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, Зо ра на 
Ћи ри ћа, Не на да Ве лич ко ви ћа, Вла ди ми ра Бај ца...

СНЕ ЖА НА САВ КИЋ, ро ђе на 1990. у Ло зни ци. Док то рант ки ња 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду на Од се ку за срп ску књи жев ност 
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и ис тра жи вачпри прав ник на Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у 
Бе о гра ду. Ба ви се про у ча ва њем аван гард них, нео а ван гард них и пост
мо дер ни стич ких тен ден ци ја у са вре ме ној срп ској књи жев но сти, пи ше 
крат ку про зу, есе је и при ка зе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ЗО РИ ЦА ХА ЏИЋ, ро ђе на 1977. у Но вом Са ду. Исто ри чар књи жев
но сти, про у ча ва срп ску књи жев ност XIX и ХХ ве ка. Сту ди је: Исто ри
ја јед не са мо ће – по е зи ја и про за Да ни це Мар ко вић, 2007; Ти ха при ста
ни шта Ми ле те Јак ши ћа, 2012; Бе ле шке на мар ги на ма – о скрај ну тим 
књи жев но и сто риј ским из во ри ма, 2015; О Ми ла ну Ше ви ћу, 2017. При ре
ди ла је ви ше књи га срп ских пи са ца (Јо ван Јо ва но вић Змај, Или ја Ог ња
но вић Абу ка зем, Ми лан Са вић, Во ји слав Илић, Сав ка Су бо тић, Ми лан 
Ше вић, Ва са Ста јић, Да ни ца Мар ко вић, Ми ле та Јак шић, Ду шан Сре зо
је вић, Ан ђе ли ја Ла за ре вић, Је ле на Скер лић Ћо ро вић, То дор Ма ној ло вић, 
Све то зар Пе тро вић итд.).

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.

ХЕН РИ ЏЕЈМС (HE NRY JA MES, Њу јорк, 1843 – Лон дон, 1916), по
зна ти и ути цај ни аме рич кобри тан ски пи сац, сма тра се кључ ном фи гу
ром на раз ме ђи ре а ли зма и мо дер ни зма у ан гло фо ној књи жев но сти. Џејмс 
је на пи сао ви ше од два де сет ро ма на, као и ве ли ки број при по вет ки, пу
то пи са и књи жев них кри ти ка. У ро ма ни ма се ба вио дру штве ним и брач
ним од но си ма из ме ђу аме рич ких еми гра на та, Ен гле за и оста лих Евро
пља на. На пи сао је и ве ли ки број при ча стра ве и сма тра се јед ним од 
нај ве ћих мај сто ра тог при по ве да ња. Иа ко ро ђен у Аме ри ци, нај ве ћи део 
жи во та про вео је у Ен гле ској, а у пр вој де це ни ји два де се тог ве ка у три 
на вра та је био но ми но ван за Но бе ло ву на гра ду за књи жев ност. (И. Ц.)

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




