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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

АЛЕН БЕ ШИЋ, ро ђен 1975. у Би ха ћу, БиХ. Пи ше по е зи ју, књи жев
ну кри ти ку и есе је, пре во ди с ен гле ског (Џин Рис, Џа меј ка Кин кејд, Ени 
Пру, Џојс Ке рол Оутс, Бо жи дар Је зер ник, Џон Фа улс, Ке трин Беј кер, 
Џон Рал стон Сол, Брус Че твин, То ни Хо ланд, Де рек Вол кот, Те џу Кол 
итд.). Књи ге пе са ма: У фи ли гра ну рез, 1998; На чин ди ма, 2004; Го ло срце, 
2012; Хро ни ка сит ни ца (из бор), 2014. Књи ге есе ја и кри ти ка: Ла ви рин ти 
чи та ња, 2006; Не по но вљи ви обра зац, 2012.

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 вер зи те та 
Ко мен ског у Бра ти сла ви. 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 вље не књи ге: Ете ри за-
ци ја: ван кон ТЕК СТа / Éterizácia: mi mo kon TEX Tu, 2018; Pamätník ro diny 
Per lenschli po vej, 2019. При ре ди ла ви ше књи га.

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 блио-
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.

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; 
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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.

СО ФИ ДА НИ ЈЕЛ (SOP HIE DA NIEL), ро ђе на у Бор доу, Фран цу ска. 
Би ла је су пру га пре во ди о ца са срп ског Жа на Де скаа (Jean De scat). Жи ви 
у Же не ви где ра ди као пре во ди лац у Ме ђу на род ном бу роу ра да при 
Ује ди ње ним на ци ја ма. (М. С.)

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; 
Тради 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. 

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 
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 док тор ским сту ди ја ма 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. 

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 
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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 
прика 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.

БРАН КО ЛЕ ТИЋ, ро ђен 1943. у Ву чи лов цу код Брч ког, БиХ. Књи
жев ни исто ри чар, ба ви се ду бро вач ком и ста ри јом срп ском и хр ват ском 
књи жев но шћу у Бо сни и Хер це го ви ни, пи ше огле де, есе је и сту ди је. 
Об ја вље не књи ге: Ро до љу бље у ду бро вач кој књи жев но сти ХVII ве ка, 
1982; Књи ге и књи жев но на сле ђе – про бле ми про у ча ва ња на ше ста ри је 
књи жев но сти, 1987; Срп ска и хр ват ска књи жев на тра ди ци ја у тур ском 
пе ри о ду, 1991; У огле да лу ду хов ном – огле ди из ста ре срп ске књи жев-
но сти, 2009; Са ра јев ске те ме, 2014.

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. При ре ди ла 
ви ше књи га.

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; Куц-куц, 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.
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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 пр о 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.

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 – 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.

МИ ЛОШ ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1996. у Ло зни ци. 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 тре нут но на ма стер сту ди ја ма. Пи ше про зу, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

МИ ЛИ ВОЈ СРЕ БРО, ро ђен 1957. у Шум ња ци ма код Гла мо ча, БиХ. 
Пи ше есе је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се срп скофран цу ским књи жев
ним ве за ма. Од 1990. жи ви и ра ди у Фран цу ско ји ра ди као про фе сор на 
Ка те дри за сло вен ске сту ди је Уни вер зи те та Бор до Мон тењ (Uni ver sité 
Bor de a ux Mon ta ig ne). Осни вач је и глав ни уред ник пор та ла и елек трон
ске ре ви је на фран цу ском је зи ку Ser bi ca.fr. Књи ге на срп ском: Ро ман 
као по сту пак, 1985; Ма ли ва ви лон ски ли стар, 1991. Књи ге на фран цу ском, 
ау тор: Би бли о гра фи ја срп ске књи жев но сти у Фран цу ској / Bi bli o grap hie 
de la littéra tu re ser be en Fran ce (дво је зич но из да ње), 2004; Ec rits et cris 
d’un apa tri de, 2005, вер зи ја на срп ском: Кра ји на је па ла, ма ске та ко ђе. 
За пи си јед ног апа три да, 2007; при ре ђи вач: Ant ho lo gie de la no u vel le ser be 
/ Ан то ло ги ја срп ске но ве ле, 2003; La Littéra tu re ser be dans le con tex te eu ro-
péen : tex te, con tex te et in ter tex tu a lité / Срп ска књи жев ност у европ ском 
кон тек сту: текст, кон текст и ин тер тек сту ал ност, 2013; Précis de 
littéra tu re ser be / Пре глед срп ске књи жев но сти, 2019. 
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ВИ ТО МИР ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ, ро ђен 1943. у Вр чи ну код Бе о гра да. 
Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, афо ри зме и књи жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: 
Сун це из ну тра, 1991. Књи ге афо ри за ма: До ле цр ни пе так, 1978; При ме ри 
оп ти ми зма, 1989; Др жав ни цир кус, 1989; Ср би и оста так све та, 2006; 
Ор вел не ће про ћи, 2008. Књи ге есе ја: Хи пер бо реј ци на Су ма три, 2002; 
Есе ји – о афо ри зми ма, о ро ма ни ма, о пе сма ма, 2017. Са ста вио ато ло ги је: 
Враг и ша ла – по ла сто ле ћа срп ског са ти рич ног афо ри зма (1950–2000), 
2000; Слу чај ни узо рак – ан то ло ги ја са вре ме ног са ти рич ног есе ја, 2006; 
Гор ки мед ме ди ја – афо ри зми о но ви нар ству (ко а у тор Ба не Јо ва но вић), 
2012.

СР ЂАН В. ТЕ ШИН, ро ђен 1971. у Мо кри ну код Ки кин де. Књи жев
ник и но ви нар, сту ди рао је фи ло зо фи ју и ко му ни ко ло ги ју у Бе о гра ду, а 
ди пло ми рао је на по е ти ци крат ке при че. Пи ше пе сме, при по вет ке, ро
ма не, есе је, дра ме и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Co a ted brain 
/ По хо ва ни мо зак, 1996; Све то Трој ство Ге ор ги ја Зе цов ског, 1997; Сја јан 
на слов за пан то ми му, 1997; Ан то ло ги ја нај бо љих на сло ва, 2000; Ка зи мир 
и дру ги на сло ви, 2003; Кроз пу сти њу и пра ши ну, 2005; Ку ва ро ве кле тве 
и дру ге га до сти, 2006; Ал тер на тив ни во дич кроз Ва ви лон – ко лум не, 
члан ци и есе ји 1998–2008 (прир. Н. Ушу мо вић), 2008; Ис под цр те, 2010; 
При че с Мар са, 2015; Го ри го ри го ри, 2017; Мо је, 2019. При ре дио је ви ше 
ан то ло ги ја, па но ра ма и из бо ра крат ких при ча. Жи ви у Ки кин ди.

БО ШКО ТО МА ШЕ ВИЋ, ро ђен 1947. у Бе че ју. Књи жев ни те о ре ти
чар, про за и ста, пе сник и кри ти чар, члан је Европ ске Ака де ми је на у ка, 
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