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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

ДРА ГАН БА БИЋ, ро ђен 1987. у Кар лов цу, Хр ват ска. Основ не и ма
стер сту ди је за вр шио на Од се ку за ан гли сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Но вом Са ду, где је тре нут но на док тор ским сту ди ја ма. Пи ше есе је, књи
жев ну кри ти ку, крат ке при че, пре во ди с ен гле ског. Глав ни је уред ник 
ча со пи са До ме ти и про грам ски уред ник Сом бор ског књи жев ног фе сти
ва ла. Об ја вио је књи ге про зе Тви тер при че, 2014. и Twit ter при че 2.0, 2017. 
и при ре дио књи гу Про за о про зи: фраг мен ти о крат кој при чи Да ви да 
Ал ба ха ри ја (2017). Жи ви у Но вом Са ду.

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 ски 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. Глав на је и од го вор на уред ни ца 
ча со пи са за књи жев ност и кул ту ру Nový ži vot. Об ја вље не књи ге: Ими гран
ти у Ва ви лон ској ку ли, књи га раз го во ра (Imi gran ti v Babylon skej ve ži, на 
сло вач ком је зи ку 2018), 2017; Ете ри за ци ја: ван кон ТЕК СТа / Éterizácia: 
mi mo kon TEX Tu, дво је зич на збир ка пе са ма, 2018; Pamätník ro diny Per len
schli po vej, књи га за де цу, 2019; Zvuk eu ri di kiných  kro kov, зби р ка есе ја и 
кри ти ка, 2019. При ре ди ла ви ше књи га.

РА ДОЈ КА ВУК ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1952. у Бе ра на ма, Цр на Го ра. Ан гли
ста, ис тра жи ва ња су јој усме ре на ка исто ри ји аме рич ке књи жев но сти, аме
рич кој књи жев ној кри ти ци, са вре ме ној срп ској књи жев но сти и ре цеп
ци ји аме рич ке и срп ске књи жев но сти, пре во ди с ен гле ског. Ре дов ни је 
про фе сор аме рич ке књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра
ду. Об ја вље не књи ге: Фок нер и мит – ми то ло шки мо ти ви у Фок не ро вом 
при по ви је да њу, 1997; У сјен ци ми та – огле ди о аме рич кој и ка над ској 
књи жев но сти, 2003; A Hi story of Ame ri can Li te ra tu re – then and now, 2005; 
A Hi story Of Ame ri can Li te ra tu re – pre co lo nial ti mes to the pre sent, 2010; 
Исто ри ја аме рич ке књи жев но сти, 2018; Раз го во ром кроз Аме ри ку, књи га 
ин тер вјуа, 2019. При ре ди ла: An Ant ho logy of Ame ri can Li te ra tu re I–II, 1988, 
2000; За вје шта ње – ан то ло ги ја жен ских гла со ва на ен гле ском је зи ку, 1999; 
Re a ding Ame ri can Li te ra tu re: A Cri ti cal Ant ho logy, 2002; Кри ти ка да нас 
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(ко а у тор М. Ђу кић), 2004; A Re vi sed Ant ho logy of Ame ri can Li te ra tu re, 
2005; Per spec ti ves on Ame ri can Li te ra tu re, 2008.

СР ЂАН ВУ ЧИ НИЋ, ро ђен 1970. у Бе о гра ду. Пи ше при че, есе је, 
дра ме, филм ску и књи жев ну кри ти ку. Об ја вио је пре ко 300 тек сто ва о 
фил му и књи жев но сти, од 2012. је умет нич ки ди рек тор Фе сти ва ла ау тор
ског фил ма. Об ја вље не књи ге: Кра љев ства и из гнан ства, есе ји и кри ти ке, 
2002; Ра ђа ње кен та у ра – есе ји о фил му и књи жев но сти, 2009; Цр но у 
ко ло ру: цр ни ху мор у срп ском фил му (ко а у тор В. Ма ти је вић), 2010; Не за јаз, 
дра ме и дру ге при че, 2013; Му зеј Ха ва ји, при че, 2015; Пор тре ти – 24 
сли чи це у се кун ди, есе ји о ју го сло вен ском фил му, 2018.

ЈО ВАН ГА ВРИ ЛО ВИЋ, ро ђен 1997. у Бе о гра ду. Пи ше при по вет ке 
и ро ма не, сту ди ра Срп ску књи жев ност и је зик на Фи ло ло шком фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Књи га при по ве да ка: Сту бо ви, 2016.

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. Ре дов ни је про фе сор на Фи ло
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду и до пи сни члан Срп ске ака де ми је на у ка 
и умет но сти. 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. 

РА ДО МИР В. ИВА НО ВИЋ, ро ђен 1936. у Смо ни ци код Ђа ко ви це. 
Пи ше сту ди је и огле де из књи жев но сти. Об ја вље не књи ге: Ми лу тин 
Уско ко вић, 1968; Огле ди, 1969; Мо гућ ност ре чи, 1970; Књи жев но ства
ра ла штво Ко со ва на срп ско хр ват ском је зи ку, 1971; Ис ку ше ња књи жев не 
ана ли зе, 1972; Ро ма ни Ми ха и ла Ла ли ћа, 1974; Кри тич ки ме то ди, 1975; 
Ту ма че ња са вре ме ног ро ма на, 1976; Пор тре ти ма ке дон ских пи са ца, 1976; 
Ље по та пи са ња, 1978; Ма ке дон ски пи сци и де ла, 1979; Те шко ће ту ма
че ња књи жев ног де ла, 1979; По е ти ка Ко сте Ра ци на, 1979; Огле ди о 
ма ке дон ској књи жев но сти, 1980; По е ти ка Бла жа Ко не ског, 1982; Пи сци 
и про бле ми, 1984; Књи жев не па ра ле ле, 1985; Го вор де ла, 1986; Ди ја лог 
с дје лом, 1986; Ре чи на рас кр шћу, 1987; По е ти ка и кри ти ка, 1988; По е
ти ка Слав ка Ја нев ског, 1988; Од ри је чи до ри је чи, 1989; Гри гор Пр ли чев 
у све тло сти ро ман ти зма, 1990; По е ти ка Ри ста Рат ко ви ћа, 1990; Ње
го шев по ет ски го вор, 1991; Од Ње го ша до Ла ли ћа, 1992; Ре то ри ка чо
вјеч но сти, 1993; За то че ник ри је чи (По е ти ка Ду ша на Ко сти ћа), 1994; 
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Пи са ње као суд би на (По е ти ка Ми ха и ла Ла ли ћа), 1994; Об но ва по ет ског 
го во ра (Од До си те ја до Ки ша), 1995; Фак та и фи гу ре, 1996; Ње го ше ва 
пси хо ло ги ја и фи ло зо фи ја ства ра ња, 1997; Ви ђе ња и сно ви ђе ња, 1999; Са
мо спи си и ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше (При лог по е ти ци), 2000; 
По сун ча ном са ту (По е ти ка Вла да на Де сни це), 2001; Ма ке дон ске по ет
ске вер ти ка ле, 2003; Књи жев но об ли ко ва ње ствар но сти, 2003; Ма шта 
и му дрост, 2004; Вре ме ка зи и књи го ка зи, 2005; Ан дри ће ва му дро но сна 
про за – зна ци жи во та и зна ци умет но сти, 2006; Ства ра ње и са зна ње, 
2006; Књи жев на кри ти ка као де се та му за, 2007; Ми те ме и по е те ме 
То ма са Ма на, 2007; Да ро ви и ду го ви, 2009; Ана гра ми и крип то гра ми у 
ро ма ни ма Ум бер та Ека, 2009; Уме ће при по ве да ња (Књи жев но де ло 
Ду ша на Ђу ро ви ћа), 2010; Пи сци и по сред ни ци, 2011; Ла ви рин ти ча роб ног 
ре а ли зма Га бри је ла Гар си је Мар ке са, 2011; Сно ви и суд би не у на ра тив
ној про зи Ми ха и ла А. Шо ло хо ва, 2012; Сун ча ном стра ном књи жев но сти, 
2013; За ча ра ни круг – исто ри ја, ствар ност, умет ност, 2014; Ства ра
лач ки узо ри и иза зо ви (Ње гош, Ан дрић, Ла лић), 2015; Об на вља ње ле по те 
– књи жев не сту ди је и огле ди, 2016; Ениг ме и па ра диг ме у дје лу Ми ха и ла 
Ла ли ћа, 2016; Ње гош, ње го шо ло ги ја, ње го шо ло зи, 2017; Зна че ња и ту ма
че ња књи жев ног де ла, 2018; Ка за ли це Сте фа на Ми тро ва Љу би ше, 2018. 
При ре дио ви ше књи га.

ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ, ро ђен 1960. у По же ги. Пи ше 
по е зи ју, про зу, есе је, књи жев ну и ли ков ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Еу ха
ри сти ја, 1990; Ениг ме но ћи, 1991; Пен та грам ср ца, 1992; Ку ћа Ба хо ве 
му зи ке, 1993; Жи ви пер га мент, 1994; Евро па под сне гом, 1995; Ду бо ка 
ти ши на, 1996; Пан то кр(е)атор, 1997; Гла ва хар фе (ко а у тор Д. Вук са но
вић), 1998; Ал ко хо ли с ју га, 1999; У ру жи ном огле да лу, 2001; Кон церт за 
ни ког, 2001; Нај леп ше пе сме Дра га на Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, 2002; Хо мер 
пред гра ђа, 2003; Гне здо над по но ром, 2005; Ме мо а ри пе ска, 2008; Ва тра 
ис под сне га, 2010; Мо ја тач на при ви ђе ња, 2010; Кад не ви не ду ше од ла зе, 
2011; Ви но с вул ка на, 2012; Си ме три ја вр тло га, 2014; Го во ри ти с во до
па ди ма, 2016; Ум по ди вља ле ре ке, 2018; Чу вар бе ле жни це, иза бра не и 
но ве пе сме, 2019. Ро ма ни: Ал ма нах пе шча них ди на, 1996; Ико но стас на 
кра ју све та, 1998; Отац ле де них бр да, 2009; Та ла си бе о град ског мо ра, 
2013. Књи ге есе ја: Ср це оке а на, 1999; Ду хо ви Бал ка на, 2019.

ЗО РА НА КО ВА ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1985. у Ба њој Лу ци, БиХ. До цент 
је на Сту диј ском про гра му ита ли јан ског је зи ка и књи жев но сти Фи ло
ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци где је ан га жо ва на на пред
ме ти ма из обла сти ита ли јан ске кул ту ре и књи жев но сти. Уже обла сти 
ин те ре со ва ња су јој ства ра ла штво ита ли јан ске књи жев ни це Ал бе де 
Се спе дес и пу то пи сна књи жев ност. По себ ну па жњу по све ти ла је сли ци 
Ита ли је и ита ли јан ске књи жев но сти у срп ским и европ ским пу то пи си ма 



754

19. и 20. ви је ка. Уче ство ва ла је на ви ше ме ђу на род них на уч них ску по ва, 
те об ја вљи ва ла ра до ве у збор ни ци ма и на уч ним ча со пи си ма.

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; Хи лан дар и Све та Го ра, из ме ђу 
ми та и исто ри је – пу то пис у сли ци и ре чи, 2018.

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.

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 
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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.

НЕ НАД НИ КО ЛИЋ, ро ђен 1975. у Бе о гра ду. Про фе сор Срп ске 
књи жев но сти XVI II и XIX ве ка на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи
те та у Бе о гра ду. Про у ча ва срп ску књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти, 
пи ше сту ди је и кри ти ке. Об ја вље не књи ге: Ка стри ра не ју но ше – же ља 
и при по ве да ње у ро ма ни ма Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, 2004; Ме ан дри про све
ће но сти – не ко ли ко ли ца срп ске књи жев но сти ХVIII и ХIХ ве ка, 2010; 
Ге о ме три ја про шло сти – књи жев на исто ри ја Јо ва на Де ре ти ћа, 2013; 
Про бле ми са вре ме не књи жев не исто ри је – кри тич ка про ле го ме на за 
об но ву на ци о нал них књи жев но сти и њи хо вих исто ри ја, 2015; Ту ма че ња 
ту ма че ња, 2017; Иден ти тет срп ске књи жев но сти – при ча о књи жев но
и сто риј ској иде ји, 2019.

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. 

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.
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НА ТА ША САР ЏО СКА, ро ђе на 1979. у Ско пљу, Ма ке до ни ја. Пе сни
ки ња, спи са те љи ца, књи жев ни пре во ди лац, ан тро по ло шки ња и пер фор
мер. Жи ве ла је и ра ди ла у мно гим европ ским гра до ви ма, ме ђу ко ји ма 
су Ми ла но, Ли са бон, Па риз, Бри сел, Хај дел берг, Ри је ка, Штут гарт, Бар
се ло на. Док то ри ра ла је ан тро по ло ги ју на Уни вер зи те ту Eber hard Karls 
у Ти бин ге ну, Sor bon ne No u vel le у Па ри зу и Уни вер зи те ту у Бер га му. 
Об ја ви ла је пе снич ке књи ге Пла ва со ба, Ко жа, Он ме по ву као с не ви дљи
вим кон цем, Жи ва во да и Крст на кост, а об ја вљу је и крат ке при че, есе је, 
кри тич ке тек сто ве и ака дем ске ра до ве. Не ко ли ко пу та је би ла но ми но ва
на за На ци о нал ну на гра ду за нај бо љу књи гу по е зи је „Бра ћа Ми ла ди нов” 
на Ме ђу на род ном фе сти ва лу „Стру шке ве че ри по е зи је” у Ма ке до ни ји. 
Ње на по е зи ја об ја вље на је у не ко ли ко ин те р на ци о нал них по ет ских ан то
ло ги ја и ре ви ја и пре ве де на на ви ше од 20 свет ских је зи ка. Уче ство ва ла 
је на књи жев ним фе сти ва ли ма у Ђе но ви, Ри је ци, Тел Ави ву, Бра ти сла ви, 
Бер ли ну итд., а на сту па ла је у Му зе ју Re vol tel la у Тр сту, на Ака де ми ји 
умет но сти у Бер ли ну, у Те а тру Yaf fa у Тел Ави ву, у УК Ста ри Град у 
Бе о гра ду, у На ци о нал ној би бли о те ци у Со фи ји, у Pa laz zo Du ca le у Ђе
но ви, у На ци о нал ној га ле ри ји Ма ке до ни је итд. Пре ве ла је пу но ау то ра 
ме ђу ко ји ма и Па зо ли ни ја, Кар ду чи ја, Са ра ма га, Пе соу, Та бу ки ја, Кор
не ја. Ње на књи га Ко жа об ја вље на је у Аме ри ци и Ита ли ји, а ње на пје
сма „Лут ка на кон ци ма” об ја вље на је у ан то ло ги ји свет ске по е зи је про
тив зло у по тре бе де це. Тре нут но је на Ре зи ден ци ји у Ин сти ту ту Ra mon 
Lull у Бар се ло ни. (Д. Ј. Д.)

БО ЈА НА СТО ЈА НО ВИЋ ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1960. у Бе о гра ду. 
Пре да је 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. Пи ше књи жев но те о риј ске, те о риј ске и ком па ра тив не сту
ди је, кри ти ку, по е зи ју и лир ску про зу, пре во ди са сло ве нач ког и ен гле
ског. Об ја вље не струч не и на уч не књи ге: По е ти ка Ми ра на Јар ца, 1987; 
Ли ни ја до ди ра, 1995; На сле ђе су ма тра и зма – по е тич ке фи гу ре у срп ском 
пе сни штву де ве де се тих, 1998; Срп ски екс пре си о ни зам, 1999; Кри тич ка 
пи сма, 2002; Мор фо ло ги ја екс пре си о ни стич ке про зе, 2003; Рас кр шћа 
ме та фо ре, 2004; По бу на про тив сре ди шта – но ви при ло зи о мо дер ној 
срп ској књи жев но сти, 2006; Оштар угао, 2008; Ра спо ни мо дер ни зма 
– упо ред на чи та ња срп ске књи жев но сти, 2011; Пре глед ни реч ник ком
па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти и кул ту ри (ко а у то ри и 
при ре ђи ва чи М. Ра до вић и В. Гво зден), 2011; Пе сма у про зи или про за и да, 
2012; Чист об лик ек ста зе: сту ди је и есе ји о срп ском пе сни штву, 2019. 
Ан то ло ги је: Срп ске про за и де – ан то ло ги ја пе са ма у пр о зи, 2001; Не бо
лом ство – па но ра ма срп ског пе сни штва кра ја XX ве ка, 2006. По е зи ја и 
лир ска про за: Бес крај на, 2005; За руч ни ци ва тре, 2008; Иси ја ва ње, 2009; 
Лек ци је о смр ти, 2013; У обру чу, 2017. При ре ди ла је ви ше књи га срп ских 
пи са ца.
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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.

МИ ЛЕ НА ЋИ РО ВИЋ, ро ђе на 1967. у Шап цу. Пи ше по е зи ју, кратке 
при че и есе је и пре во ди по е зи ју са не мач ког и на не мач ки је зик. Об ја ви ла 
је збир ку пе са ма Тај на осе ћа ња, 2016. го ди не. Жи ви у Бо га ти ћу. 

ДА МЈАН ЋУ ЛА ФИЋ, ро ђен 1988. у Бе ра на ма, Цр на Го ра. Ди пло
ми рао је 2011. на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та Цр не Го ре, на ко јем 
је за вр шио и спе ци ја ли стич ке сту ди је, устав но прав нопо ли тич ки смер. 
Ба ви се на уч ним ра дом и пре во ди с ен гле ског, пре те жно из обла сти фи
ло зо фи је пра ва. При ре дио књи ге: Ма на стир Ђур ђе ви Сту по ви – књи
жев ноисто риј ска спо ме ни ца (ко а у тор Влај ко Ћу ла фић), 2013; Ра до слав 
Ја гош Ве шо вић, Пле ме Ва со је ви ћи (ко а у тор ка Сло бо дан ка Ива но вић), 
2018; Влај ко Ћу ла фић, Дје ла у пет књи га, 2019; Влај ко Ћу ла фић, Је сам 
ли жив, Бо же, 2020. Жи ви и ра ди у Бе ра на ма.

ЕМ СУ РА ХАМ ЗИЋ, ро ђе на 1958. у ме сту Све ти Ни ко ле, Ма ке до
ни ја. Ди пло ми ра ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву 1981. го ди не, 
где је за вр ши ла и основ ну шко лу и гим на зи ју. Пи ше по е зи ју, про зу, дра ме 
и есе је. Пи ше и за де цу. Књи ге пе са ма: Угље вље, 1988; Тај на вра та, 1999; 
Бо ја стра ха, 2002; Се ми ра ми дин врт, 2008; Злат на гра на (иза бра не и 
но ве пе сме), 2012; Си ри ус, 2013. Књи ге при по ве да ка: Је ри хон ска ру жа, 
1989; Ве че ри на Ни лу, 2005; Смар гдни град, 2011. Ро ман: Ја ба на, 2007. 
Књи ге при ча и пе са ма за де цу: Ку ћа за ду гу, 1995; Зе мља Дем бе ли ја, 2014. 
Књи га есе ја: У ђул ба шти – сев да лин ка као не ма те ри јал но кул тур но 
на сле ђе, 2017. Жи ви у Но вом Са ду и Са ра је ву.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




