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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ЈА НА АЛЕК СИЋ, ро ђе на 1984. у Кра гу јев цу. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра
ду, на сту диј ском про гра му Срп ска књи жев ност и је зик са оп штом књи
жев но шћу. Док тор ску ди сер та ци ју „Ми лан Ка ша нин као ту мач но ве 
срп ске књи жев но сти” од бра ни ла је 2016. го ди не на истом фа кул те ту. 
За по сле на је на Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду као 
на уч ни са рад ник. Пи ше по е зи ју, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. 
Књи ге пе са ма: То пао ка мен, 2014; Упи ја ње, 2017; Ари јел ано ним, 2018. 
Сту ди је: Оп сед ну та при ча – по е ти ка ро ма на Го ра на Пе тро ви ћа, 2013; 
Жуд ња за ле по том и са вр шен ством – те ур гиј ска ди мен зи ја књи жев-
но у мет нич ког ства ра ла штва, 2014; Кул тур на иде о ло ги ја Ми ла на Ка-
ша ни на, 2019.

БЛА ГО ЈЕ БА КО ВИЋ, ро ђен 1957. у Бо ји шти ма код Би је лог По ља, 
Цр на Го ра. Пи ше по е зи ју за де цу и од ра сле и есе је. Пе сме за де цу: Ча-
роб ни па стир, 1997; Азбуч на до бро до шли ца (ко а у тор Т. Ни ко ле тић, 2007; 
Све ти Са ва – школ ска сла ва, 2008; Сун це ис под ки шо бра на, 2010; Кад 
по ра стем би ћу Но ле, 2012; Кад по ра стем би ћу Зве здаш, 2013; Кад по ра-
стем би ћу Те сла, 2013; Кад по ра стем би ћу Ма ти ја, 2013; Кад по ра стем 
би ћу Ку ста, 2013. Књи ге пе са ма: Жеђ под во дом, 1979; Шап та че ва смрт, 
1983; По скок, 1985; Ле то, 1987; Ма ро кан ске бај ке, 1988; Сач ма, 1989; 
Коп но, 1990; Жи вим да ле ко, 1992; Кре ве тац за ца ри цу, 1992; Ћу тим и 
певам, 1993; Зим ски ка пут, 1993; Ва тра за ко пи та ма, 1994; Гру два у 
сне гу, 1996; Под не, 1997; Го ро ви ло, 1997; Сто пе са ма, 1998; Књи га бо рав-
ка, 2000; Пре тво ре на у по љуп це, 2003; Мо ли тве и сла ва Те би, 2005; По-
вра так на Ита ку I–V (Траг, По вра так на Ита ку, Го ро ви ло, Љу бав ми 
жи ва по све ту хо да и Те бе по јем, иза бра на де ла), 2005; Ого ва ра ње про-
ле ћа, 2006; Се ћа ње на мра ве, 2007; Над гроб ни облак, 2008; Че жња за 
ру ко пи сом, 2008; Мо ли тва за мра ва ко ји се за пу тио ка Ца ри гра ду, 2009; 
Низ ла ку пла вет, 2009; Пут, 2010; Сен ка не ви дљи вог, 2010; Леп ше је те бе 
че ка ти, 2011; Че хо вљев ко фер, 2011; Ва јар спа ва ме ђу ка ме њем, 2013; 
Зр но со ли, 2014; Уте ха ли шћа, 2016; По ме рач обла ка, 2017; Ка ко вра бац 
пе ва, 2018; Чун, 2019; По лен и чар, 2019.
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ГОЈ КО БО ЖО ВИЋ, ро ђен 1972. у Бо бо ву код Пље ва ља, Цр на Го ра. 
Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку, ба ви се из да ва штвом. Осни вач 
je и глав ни уред ник из да вач ке ку ће Ар хи пе лаг и Бе о град ског фе сти ва ла 
европ ске књи жев но сти и пот пред сед ник Срп ског ПЕН цен тра. Књи ге 
пе са ма: Под зем ни би о скоп, 1991; Ду ша зве ри, 1993; Пе сме о ства ри ма, 
1996; Ар хи пе лаг, 2002; Еле мен ти, 2006; Обли жња бо жан ства, 2012; 
Ма па, 2017; Ти ха зве р ка по дне ва (иза бра не пе сме и хро ни ке), 2019. Књи ге 
есе ја и кри ти ка: По е зи ја у вре ме ну. О срп ској по е зи ји дру ге по ло ви не 20. 
ве ка, 2000; Ме ста ко ја во ли мо. Есе ји о срп ској по е зи ји, 2009; Књи жев-
ност и да ни, 2018; Кра љев ства без гра ни ца. Есе ји о срп ској по е зи ји XX 
и XXI ве ка, 2019. При ре дио ви ше ан то ло ги ја.

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; Bre a king Тhe Wa ves, 2019. 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. 

АЛЕК САН ДРА ЈО ВИ ЧИЋ, ро ђе на 1986. у При шти ни, од ра сла у 
Ора хов цу. Ди пло ми ра ла на Од се ку за оп шту књи жев ност и те о ри ју 
књи жев но сти Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Беoграду. Ма сте
ри ра ла на Де парт ма ну за срп ску књи жев ност и је зик Др жав ног уни вер
зи те та у Но вом Па за ру. Пи ше по е зи ју, до бит ни ца је на гра де Мак Ди здар 
мла дом пе сни ку (Сто лац, 2017). Књи га пе са ма: Лу та ња, 2018. Уре ђу је 
елек трон ски ча со пис Ли бар тес.

РАСТ КО ЛОН ЧАР, ро ђен 1993. у Кни ну, Хр ват ска. За вр шио је 
основ не и ма стер сту ди је на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, ба ви се књи жев ном 
исто ри јом. Књи ге пе са ма: Нер ви од вол фра ма, 2017; Су мо врат, 2020.

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 
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(ре не сан сност и ба рок ност срп ске књи жев но сти), 2018. При ре ди ла 
ви ше књи га.

МИ О ДРАГ МА ТИЦ КИ, ро ђен 1940. у Ве ли ком Сре ди шту код Вр шца. 
Књи жев ни исто ри чар, пи ше на уч не књи ге, по е зи ју и про зу, као и књи
ге за де цу. Од апри ла 2012. је пот пред сед ник Ма ти це срп ске. Об ја вље не 
сту ди је: Срп ско хр ват ска гра ни чар ска епи ка, 1974; Епи ка устан ка, 1982; 
Би бли о гра фи ја срп ских ал ма на ха и ка лен да ра, 1986; По нов ни це. Ти по ви 
од но са усме не и пи са не књи жев но сти, 1989; Ле то пис срп ског на ро да. Три 
ве ка ал ма на ха и ка лен да ра, 1997; Исто ри ја као пре да ње, 1999; О срп ској 
пр о зи, 2000; Је зик срп ског пе сни штва, 2003; Срп ска књи жев на пе ри о-
ди ка (1766–1850), 2016. Књи ге пе са ма: Кроз пр стен ја бу ку, 1964; Кир вај, 
1979. Књи ге про зе: Сва ко днев но хва та ње ве ве ри це, 1998; Уз му зи ку ко ју 
во ли те, 2000; Вуч јак Аде ле Ар ге ни, 2004; Де се ти за мо ли тву, 2006; Се но-
ви те при че, 2008. Ро ма ни: Тре ћи коњ, 1979; Глу ва ла ђа (пре вод на не
мач ки Das stum me Schiff, 1994), 1987; Лу ди пе сак, 1992; Иду Нем ци, 1994; 
Пљу ско фон, 1995; Не ми ри ме де Же ли ми ра, 2006; Пред но сти гип са, 2008; 
Дел та, 2011; Це гер пун љу ба ви, 2013; Ште ри ји на ба ро ка – при че и пе сме 
о Јо ва ну Сте ри ји По по ви ћу, 2014; Је ле нак – ма ли ро ман, 2018; Пе рон 
са мо ће, 2018. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

ДИ МИ ТРИ ЈЕ МИ ЛЕН КО ВИЋ, ро ђен 1935. у Ни шу. Ди пло ми рао 
је ју го сло вен ску и свет ску књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Низ го ди на је био но ви нар, уред ник и ди рек тор у но вин ским 
и из да вач ким ку ћа ма, ди рек тор ни шког На род ног по зо ри шта и из да вач
ке ку ће Гра ди на. Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље не 
књи ге: При пи то мље на све тлост, 1964; Коп на, 1972; Глас при ја те ља, 
1974; Со не ти о На и си, 1979; Осмех је нај дра жи гост, 1980; Ср це спа ва ча, 
1985; По топ и не бе са (из бор), 1988; Sen za Noe (Без Но ја, на ита ли јан ском 
је зи ку), 1990; По вра так у На и су, 1991; Је згро, 1995; Си ће вач ке ви зи је, 1996; 
Та ло же ње сми сла, 1999; Ус хит и сан, 2003; Мој цр но бе ли свет, 2004; 
Иза ду бо ког све та, 2008; Ве ли ко ју тро љу ба ви, 2015; Сте ван Сре мац и 
ста ри Ниш, 2017. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

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. 
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МИ ЛАН МИ ЦИЋ, ро ђен 1961. у Зре ња ни ну. Исто ри чар, глав не 
те ме про у ча ва ња су му срп ски до бро во љач ки по крет у Пр вом свет ском 
ра ту, ко ло ни за ци ја Вој во ди не из ме ђу два свет ска ра та и исто ри ја Ба на та. 
Пи ше сту ди је, мо но гра фи је, хро ни ке, по е зи ју и про зу. Сту ди је: Оди се ја 
ба тањ ских Ср ба, 2003; Ис ку ше ње – жи ве ти у ко ло ни ји, 2008; Ба нат ско 
ду го ора ње, исто риј ски есе ји, 2012; Раз ви так но вих на се ља у Ба на ту 
1920–1941, 2013; Школ ство у но вим на се љи ма Ба на та 1920–1941, 2013; 
Осо би то је Алек сан дро во са зи да но, 2013; Срп ско до бро во љач ко пи та ње 
у Ве ли ком ра ту 1914–1918, 2014; Kолонија у Ба нат ском Но вом Се лу 
1921–1941, 2014; Тра га ње за ег зи стен ци јом, 2015; Не за пам ће на бит ка 
– срп ски до бро вољ ци у Ру си ји 1914–1918, 2016; Ко ло ни сти са Ви да пу сте, 
2016; Не ви дљи ва се о ба, 2016; Ба нат ска ма ла пру га, гру па ау то ра, 2016; 
Ђу ра Јак шић – јед на епо ха: исто риј ско и мит ско у ро до љу би вој по е зи-
ји Ђу ре Јак ши ћа, 2017; Си риг – ко ре ни, на ста нак, 2017; Ка До бру џи и од 
ње, 2018; Срп ски до бро вољ ци из Ба на та, Бач ке и Ба ра ње (1914–1918), 
2020. Књи ге до ку мен тар не про зе: Срп ски до бро вољ ци на се љу Вој во да 
Бо јо вић, 2000; Срп ски до бро вољ ци у Ба нат ском Ду ша нов цу, 2003; Из 
ал бу ма ра то ва, 2006; Срп ски до бро вољ ци 1914–1918 – жи во ти, се ћа ња, 
2016; Аме ри кан ци – срп ски до бро вољ ци из САД (1914–1918), 2018. Књи ге 
хро ни ка: Вој во да Сте па – пр ве де це ни је тра ја ња, 1997; Ма ла хро ни ка 
алек сан дро вач ке шко ле, 1998; Ма ла при ча о степ чан ској шко ли 1927–2002, 
2002. Књи ге пе са ма: Сан не ма ме се ца, 1990; Мо ли тве успа ва ној све тло-
сти, 1994; Гор ка ра дост, 1996; Мо ли тве бар ци ко ја од ла зи, 1999; Наш 
мо зак је кри јум ча ре на ро ба, 2006; Ми смо ми ла зе ни ти стич ки свет, 2008; 
Ра ки ја и ра не, 2010; Зо ве се Бра на, 2017. Књи ге про зе: Ме сец од ве не ци-
јан ског са пу на, 2013; Код жи вах ног огле да ла, 2014; Спи сак се но ви тих 
име на, 2016; Ab ovo, 2018; Дан ко ји је стао да се од мо ри, 2018.

ЖЕ ЛИ ДРАГ НИК ЧЕ ВИЋ, ро ђен 1956. у При је по љу. Пи ше по е зи ју, 
есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ру ског. Књи ге пе са ма: Осе ћај на 
ар хи тек ту ра, 1980; Је зу ит ски ко леџ, 1987; Хар фа пред во дом, 1993. Књи
ге есе ја и кри ти ка: Тре нинг кри ти ке, 1991; От пис, 1994; Не ко је про шао 
овим пу тем – иза бра ни есе ји, 2010. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

СА ЊА ПЕ РИЋ, ро ђе на 1994. у Би је љи ни, БиХ. Сту дент ки ња је 
док тор ских сту ди ја на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа
кул те та у Но вом Са ду. Ба ви се срп ским са вре ме ним пи сци ма, пре свих 
пе снич ким и есе ји стич ким ства ра ла штвом Бо ри сла ва Ра до ви ћа. Пи ше 
есе је, на уч не ра до ве и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1956. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао 
1974. и ма ги стри рао 1981. на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а док
то ри рао 2003. на Цен тру за мул ти ди сци пли нар не сту ди је Уни вер зи те та 
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у Бе о гра ду. Ан тр о по лог, кул ту ро лог и фи ло зоф, пот пред сед ник је Ко ми
те та „Чо век и би ос фе ра” На ци о нал не ко ми си је за са рад њу са Уне ском, 
пред сед ник Срп ског дру штва за исто ри ју на у ке, члан Ко ми те та за обра
зо ва ње Европ ског дру штва за исто ри ју на у ке из Па ри за, се кре тар Од бо ра 
за де ло Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа СА НУ и са рад ник Од бо ра за про у ча
ва ње жи во та и ра да срп ских на уч ни ка и на уч ни ка срп ског по ре кла при 
СА НУ. Об ја вље не књи ге: Осун ча ва ње и кли ма – Ми лу тин Ми лан ко вић 
и ма те ма тич ка те о ри ја про ме не кли ме, 2002; Ана ло ги ја и ен тро пи ја 
– фи ло зо фи ја при ро де и хар мо ни је Ла зе Ко сти ћа и Ко сте Сто ја но ви ћа, 
2005; Ци клу си и за пи си – opus so lis Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, 2009; Од На-
лан де до Хи лан да ра / Опис пр ве би бли о те ке ин диј ске кул ту ре у Ср би ји 
(ко а у тор ке Гор да на Ђо ко вић и Дра га на Гру јић), 2017; Ко со во на кра ју 
исто ри је – са же та ана ли за при ви да (ко а у тор Дан ко Кам чев ски), 2019. 
Го ди не 1997. је при ре дио Иза бра на де ла Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа.

СА ША РА ДОЈ ЧИЋ, ро ђен 1963. у Сом бо ру. Пи ше по е зи ју, књи жев
ну кри ти ку, сту ди је, есе је и пре во ди с не мач ког. Књи ге пе са ма: Уза луд 
сно ви, 1985; Ка мер на му зи ка, 1991; Аме ри ка и дру ге пе сме, 1994; Еле ги је, 
нок тур на, ети де, 2001; Че ти ри го ди шња до ба, 2004; Па нон ске ети де, 
иза бра не и но ве пе сме, 2012; Cyber zen, 2013; Ду ге и крат ке пе сме, 2015; 
Сли ке и ре че ни це, 2017. Књи ге кри ти ка, есе ја и сту ди ја: Про вид ни ан ђе ли, 
2003; По е зи ја, вре ме бу ду ће, 2003; Ни шта и прах – ан тро по ло шки пе-
си ми зам Сте ри ји ног Да вор ја, 2006; Ста па ње хо ри зо на та – пе сни штво 
и ин тер пре та ци ја пе сни штва у фи ло зоф ској хер ме не у ти ци, 2010; Раз-
у ме ва ње и зби ва ње – основ ни чи ни о ци хер ме не у тич ког ис ку ства, 2011; 
Увод у фи ло зо фи ју умет но сти, 2014; Реч по сле, 2015; Јед на пе сма – хер-
ме не у тич ки из гре ди, 2016; Сли ке и ре че ни це, 2017; За све тлом из оче ве 
ко ли бе – кри ти чар ски пој мов ник, 2018; Огле да ло на пи ја ци Бај ло ни – 
огле ди о срп ском нео ве ри зму, 2019.

ВИК ТОР СА ВИЋ, ро ђен 1977. у Ва ље ву. За вр шио срп ски је зик и 
књи жев ност и ма ги стри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а 
док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Про у ча ва ста ре 
срп ске пи са не спо ме ни ке, об ја вљу је ра до ве из обла сти ста ро сло ве ни
сти ке, исто ри је срп ско га је зи ка и по моћ них исто риј ских ди сци пли на, 
при ре ђу је из вор не тек сто ве, уре ђу је те мат ске збор ни ке. Са Гор да ном 
Јо ва но вић и Рад ми лом Ко ва че вић при ре дио ру ко пис Сте па на Ми ха и
ло ви ча Куљ ба ки на Славянская па ле о гра фия (Сло вен ске па ле о гра фи је), 
2008, а са Ја сми ном Гр ко вић Меј џор уре дио ко лек тив ну мо но гра фи ју 
Срп ски мо ли тве ник. Спо ме ни ца Ми ла ну Ре ше та ру (1512–1942–2012), 
2016. Об ја вље не књи ге: Ме се цо слов Је ру са лим ско га ти пи ка. Ру ко пис 
Ар хи ва СА НУ, 2003; Срп ско сло вен ски реч ник је ван ђе ља, оглед на све ска, 
2007; Срп ска књи жев на реч у сво јим пр вим сто ле ћи ма, 2019.
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ДО БРИ ВО ЈЕ СТА НО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1958. у Ли па ма код Сме де ре ва. 
Пи ше по е зи ју, мо но гра фи је, сту ди је, уџ бе ни ке и књи жев ну кри ти ку. 
Књи ге пе са ма: Со крат ве жба не ста ја ње, 2001; Хо рор скоп ње жно сти, 
2003. Сту ди је: Фор ма или не о љу ба ви, 1985; Ре то ри ка „Злат ног ру на”, 
2001; Сти ли сти ка „Злат ног ру на”, 2002; Ре то ри ка по е зи је, 2004; Ме-
ди ји и на че ла ди ја ло га, 2004; Зби ва ње нео бич ног до га ђа ја, 2005; Под 
сен ка ма ба о ба ба (ко а у тор Бо рис Об. Ђу ри ца), 2006; Ме диј ска ери сти ка 
и јав ни дис курс, 2009; Ре то ри ка и по ли ти ка (уџ бе ник, ко а у тор Ра до мир 
Жи во тић), 2013; Бе жа ње од смр ти: Ми о драг Бу ла то вић – стил и књи-
жев на де мо но ло ги ја, 2014; Сви сну ти од жи во та – стил и па ра док си 
по е зи је Ри ста Рат ко ви ћа, 2015; Ме ди ји и жи вот без сми сла (ко а у тор 
Мар ко Ђор ђе вић), 2019. При ре дио ви ше књи га.

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 / 
Handschrift 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. 

РА ДО ЈЕ ФЕ МИЋ, ро ђен 1988. у Би је лом По љу, Цр на Го ра. Основ не, 
спе ци ја ли стич ке и ма ги стар ске сту ди је за вр шио на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Ник ши ћу, где тре нут но ра ди као са рад ник у на ста ви на Сту диј ском 
про гра му за срп ски је зик и ју жно сло вен ске књи жев но сти. Док то ранд је 
срп ске књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше 
књи жев ну кри ти ку. Ау тор је књи ге Иш че ки ва ње ап сур да (ком па ра тив ни 
оглед: Са мју ел Бе кет, Ми о драг Бу ла то вић, Жар ко Ко ма нин), 2016.

ГОЈ КО ЧЕ ЛЕ БИЋ, ро ђен 1958. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Пи ше пое
зи ју, про зу, есе је и сту ди је. Књи ге пе са ма: Ли ра у чи сти ли шту, 1982; Филм 
у бун ке ру, 2014; Ко њи ца Мар ка Ан то ни ја, 2019. Књи ге при по ве да ка: 
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Опро штај од кра ља, 1992; Ва ло ви Атлан ти ка, 2001; Кан ди да ту ра, 2002; 
За љу бље ни прах, 2004; Бо ем ска се зо на, 2007; Тр чи у се ло и про бу ди те-
ле гра фи сту, 2016. Ро ма ни: Уби ство А. Г. В. и го ње ње, 1988; Зре ла Хер та, 
1990; Псе у до – the a ter ro man, 1994; City Club, 1995; Yu city, 1997; Па у ци, 
2004; Ви те шки ро ман о жен ским су за ма, 2004; Гром, 2004; Бли зан ци, 
2004; По ко па ни чуј те, 2006, Миг, 2014; Крух цр ни и би је ли, 2017. Есе ји и 
сту ди је: Вје тре ња че Евро пе – Сер ван тес и европ ски ро ман од ба ро ка до 
пост мо дер не, 2011; До сто јев ски и За пад, 2012; Ба рок Цр не Го ре, 1–3, 2015; 
Књи жев ност и пи сме ност од Цр но је ви ћа до Пе тро ви ћа, 1–2, 2016; Црна 
Го ра: пи смо и књи га – од пр ве штам па ри је до па да Мле тач ке Ре пу бли ке 
(1494–1797), 2016; На ши пи сци и њи не ау ре, 2018; Есеј о Рил кеу, 2019. Го
ди не 2004. су му об ја вље на Ода бра на дје ла I–X.

ИВАН ШТЕР ЛЕ МАН, ро ђен 1990. у Срем ској Ми тро ви ци. Док то
ранд срп ске књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
Ин те ре со ва ња: да да и зам, зе ни ти зам, сиг на ли зам, ин тер ме ди јал ност, ви
зу ел на по е зи ја, пост мо дер ни ро ман, ер го дич ка књи жев ност. Пи ше по
е зи ју, про зу и есе је, об ја вљу је у пе ри о ди ци и на ин тер нет пор та ли ма.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




