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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.

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.

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.

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.

ГА БРИ ЈЕ ЛА ГРЕЈ СОН (GA BRI EL LA GRE I SON), ро ђе на 1976. у 
Ми ла ну, Ита ли ја. Фи зи чар ка и књи жев ни ца, сту ди је ну кле ар не фи зи ке 
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за вр ши ла у Ми ла ну, а јед но вре ме је ра ди ла у Па ри зу на про јек ту убр за
ња че сти ца. Свој жи вот по све ти ла је пи са њу при ча, ро ма на и по зо ри шних 
пред ста ва ко је се из во де у по зо ри шти ма ши ром све та. Про сла ви ла се 
књи га ма и мо но дра ма ма о жи во ту по зна тих фи зи ча ра, као и на уч ним 
еми си ја ма на на ци о нал ном ра ди ју и те ле ви зи ји (РАИ) и ко лум на ма у 
ути цај ном днев ном ли сту Ре пу бли ка. Ита ли јан ски ме ди ји је на зи ва ју 
„рок стар фи зи ке” и „ре во лу ци о нар ка у по пу ла ри за ци ји фи зи ке”. Ње на 
оп се си ја су ве ли ке на уч ни це и квант не фи зи чар ке. (К. К.)

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. 

МИР КО ДЕ МИЋ, ро ђен 1964. у Гор њем Кла сни ћу код Гли не, Хр ват
ска. Пи ше про зу, пу бли ци стич ке тек сто ве и есе је. Об ја вље не књи ге про
зе: Ја бу ке Хе спе ри да, 1990; Слам ка у но су, 1996; Ћи ли бар, мед, оско ру ша, 
2001; Апо кри фи о Фур ту ли, 2003; Слу ге хи ро ви тог лу чо но ше, 2006; Мол ски 
ако р ди, 2008; Тре зве ња ци на пи ја ној ла ђи, 2010; По(в)рат нич ки ре кви јем 
– (ет но)ро ман(ија да), 2012; Ата ка на Ита ку – ко ме ди је бур леск не бе сми
сле но сти, 2015; Ћу та ња из Го ре – фан та зма го ри ја, 2016; Пу сто ло ви не 
бач ког оп се на ра, 2018. Дра ма: Игре бро је ва, 2017. Пу бли ци сти ка и есе ји: 
Сла ђе ње гор чи ном, 2008; Под отров ним пла штом, 2010; Чи та ње про ро
чан ства (ко а у тор Б. Јо ва но вић), 2011; На ни чи јој зе мљи – есе ји, мар ги
на ли је и је дан пу то пис, 2016. При ре дио ви ше књи га, жи ви у Кра гу јев цу.

АЛЕК САН ДРА ЂУ РИ ЧИЋ, ро ђе на 1963. у Бе о гра ду. Диплoмирaлa 
је 1984. на Ака де ми ји за му зи ку и при ме ње ну умет ност „Мо цар те ум” у 
Салц бур гу, за тим је 1988. ди пло ми ра ла на Фа кул те ту драм ских умет
но сти у Бе о гра ду, где је и ма ги стри ра ла на од се ку те а тро ло ги је. Пи ше 
по е зи ју, про зу, есе је, сту ди је и по зо ри шну и му зич ку кри ти ку, пре во ди. 
Об ја вље не сту ди је: Исто ри ја игре, 1998; Ин декс опер ских и ба лет ских 
ли бре та, 1999, 2006; Срп ско по зо ри ште у ак ту ел ним усло ви ма дру штве не 
тран зи ци је, 2010; Гра ци је пе ра и дру ги есе ји, 2013.

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 
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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. 

ЈУ ЛИ ЈА КА ПОР ЊАИ, ро ђе на 1966. у Вр ба су. Пи ше по е зи ју, крат ке 
при че и књи жев не при ка зе, од 2010. је члан ДКВа. Књи ге пе са ма: Живи 
чвор, 2002; Бе ло сун це, 2005; Из ка пи мо ра, 2019. Жи ви у Но вом Са ду.

КРИ СТИ НА КО ПРИВ ШЕК, ро ђе на 1975. у Но вом Са ду. Ди пло ми
ра ла је фран цу ски је зик и књи жев ност на Од се ку за ро ма ни сти ку Фи ло
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Пре во ди са фран цу ског и ита ли јан ског 
бе ле три сти ку, би о граф ску књи жев ност, есе ји сти ку, исто риј ска, ан тро
по ло шка, со ци о ло шка из да ња. Ме ђу ау то ри ма чи ја је де ла пре ве ла су 
Ари јус ван Тин хо вен, Хе ди Ка дур, Ан ри Жи дел, Бер нар ди Буш рон, 
Алек сан дар Жар ден, Пјер Кла стр, Мо ни ка Фин, Га бри је ла Греј сон. Живи 
и ра ди у Но вом Са ду.

ТА ЊА КРА ГУ ЈЕ ВИЋ, ро ђе на 1946. у Сен ти. Пи ше по е зи ју, пре пе ве, 
књи жев ну кри ти ку, сту ди је и есе је. Књи ге пе са ма: Вра тио се Во ло ђа, 
1966; Не сан, 1973; Студ, 1978; Са ми ца, 1986; Осме јак ом чи це, 1993; Ди вљи 
бу ле вар, 1993; Му шка ср ма, 1993; Ду ша тр на, 1995; Осме јак под стра
жом, 1995; Ау то пор трет са кри лом, 1996; Сло во чу вар и сло во чу вар ка, 
1998; Пеј за жи не ви дљи вог, 2001, Го ди не, пе сме, 2002; Пи смо на ко жи, 
2002; Њут нов дре меж, 2004; Же на од пе сме, 2006; Пла ви снег, 2008; 
Ста кле на тра ва (из бор), 2009; Ру жа, оди ста (из бор), 2010; Мо тел за 
збо гом, 2010; Хлеб од ру жа, 2012; Ста кле на тра ва – се дам пе са ма на 
се дам је зи ка, 2012; Од све тло сти, од пра ши не, 2014; Трн о сви ли (из бор), 
2016; Ефе кат леп ти ра, 2016; Ко ро на – ма ле пе сме, 2017; Ex tra va gan za, 
2019. Књи жев на сту ди ја: Мит ско у На ста си је ви ће вом де лу, 1976. Књи ге 
кри тич коесе ји стич ких тек сто ва: До дир па у но вог пе ра: књи га чи та ња 
1, 1994; Тре пет и чвор: књи га чи та ња 2, 1997; Бо жан ство пе сме, 1999; 
Ор феј из те ре та не: књи га чи та ња 3, 2001; Ку ти ја за ме се чи ну, 2003; 
Сви рач на вла ти тра ве, 2006; Из го во ри ти зве зду, 2010; Та лог не до вр ше
ног, 2010; Те ле гра ми и мо ли тве, 2015; Све тлост за дру ге очи, 2016; Про ћи 
ис под ча роб ног лу ка, 2018; Пут ник ка оме ги – три пе сни ка, три есе ја 
(Ева Зо нен берг, То ни Хо гланд, Ви сла ва Шим бор ска), 2018.

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 
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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.

ПЕ ТАР МА ТО ВИЋ, ро ђен 1978. у Ужи цу. За вр шио је сту ди је срп
ске књи жев но сти у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју и есе је, за сту пљен је у ви ше 
ан то ло ги ја у зе мљи и ино стран ству, пе сме су му пре ве де не на ви ше је зи
ка. Књи ге пе са ма: Ка мер ни ко ма ди – опе ло са мо ћи, 1996; Ко фе ри Џи ма 
Џар му ша, 2009; Ода кле до ла зе да бро ви, 2013; Из срећ не ре пу бли ке, 2017; 
Не хлеб, већ мор фи јум (из бор), 2019. Жи ви у По же ги.

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.

ВЛА ДИ МИР ПА ПИЋ, ро ђен 1998. у Но вом Са ду. Сту дент је основ
них ака дем ских сту ди ја ком па ра тив не књи жев но сти на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Пи ше ко лум не, сту ди је, есе је, 
при ка зе и књи жев ну кри ти ку. До бит ник је На гра де „Бо ри во је Ма рин
ко вић” за рад из ста ри јих обла сти срп ске књи жев но сти за ака дем ску 
2017/18. го ди ну.

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 – те ме љи, пој мо ви, зна че ња, 



2018; По е зи ја и све то – срп ско ду хов но пе сни штво, део 1, 2019. 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.

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.

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 
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