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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.

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 ди ци. 

ГА ВРА ВЛА ШКА ЛИН, ро ђен 1958. у Зре ња ни ну. Пи ше крат ке 
при че. Об ја вље не књи ге: Те то ва жа за њу, 2012; У по след њем тре нут
ку, 2015; Гре шне при че, 2018. Члан је Удру же ња књи жев ни ка Вој во ди не, 
жи ви у Зре ња ни ну.

СТЈУ АРТ ДАЈ БЕК (STU ART DYBEK), ро ђен 1942. у Чи ка гу, САД. 
Аме рич ки пи сац и пе сник, по ха ђао је Уни вер зи тет Ло јо ла у Чи ка гу и 
про грам кре а тив ног пи са ња на Уни вер зи те ту Ајо ве. Пре да вао је на Уни
вер зи те ту за пад ног Ми чи ге на и Уни вер зи те ту Нор тве стерн. Об ја вио је 
две збир ке по е зи је: Brass Knuc kles, 1979; Stre ets in The ir Own Ink, 2004, 
као и сле де ће књи ге про зе: Child hood and Ot her Ne ig hbor ho ods, 1980; The 
Co ast of Chi ca go, 1990; I Sa i led with Ma gel lan, 2003; Ec sta tic Ca ho ots: Fifty 
Short Sto ri es, 2014) и Pa per Lan tern: Lo ve Sto ri es. До бит ник је ви ше на
гра да и при зна ња за свој књи жев ни рад, из ме ђу оста лих: „Ла нан”, „ПЕН/
Ма ла муд”, „Вај тинг”. Жи ви у Чи ка гу. (А. Б.)

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, до пи сни члан Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти и од 2020. го ди не пот пред сед ник Ма ти це срп ске. 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, 
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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. 

ЗО РАН ЂЕ РИЋ, ро ђен 1960. у Бач ком До бр ом По љу код Вр ба са. 
Пи ше по е зи ју, есе је, књи жев ну кри ти ку и сту ди је, пре во ди с пољ ског, 
ру ског и бу гар ског. Књи ге пе са ма: Та лог, 1983; Зглоб, 1985; Уну тра шња 
обе леж ја, 1990; Под ста ром ли пом, 1993; Оду шак, 1994; Vo glio di men ti ca re 
tut to (на ита ли јан ском), 2001; Аз бо ви де – азбуч не мо ли тве, 2002; На та
ло же но (иза бра не и но ве пе сме), 2007; Бла то, 2011; Чар нок, 2015; Сен ке 
М. Цр., 2018. Сту ди је, есе ји, огле ди и кри ти ке: Се стра – књи га о ин це сту, 
1992; Ва тре но кр ште ње, 1995; Мо ре и мра мор је – днев ник пу то ва ња по 
Апу ли ји, 2000; Ан ђе ли но стал ги је – по е зи ја Да ни ла Ки ша и Вла ди ми ра 
На бо ко ва, 2000; Да ни ло Киш: ру жа –пе сник–п/оглед, 2002; Пе сник и 
ње го ва сен ка. Есе ји о срп ском пе сни штву ХХ ве ка, 2005; Ства ра ње мо
дер ног сви је та (1450–1878) (ко а у то ри Д. Га ври ло вић, З. Јо сић), 2005; 
Не за си ће ње – пољ ска дра ма тур ги ја ХХ ве ка, 2006; Са ис то ка на за пад 
– сло вен ска књи жев на еми гра ци ја у ХХ ве ку, 2007; Дом и без дом ност у 
по е зи ји ХХ ве ка, 2007; Исто ри ја Ви тол да Гом бро ви ча, 2008; Те сто сте
рон. Но ва пољ ска дра ма тур ги ја, 2008; По е ти ка срп ског фил ма – срп ски 
пи сци о фил му 1908–2008, 2009; По зо ри ште и филм, 2010; Вит ка ци је ва 
Лу да ло ко мо ти ва – из ме ђу по зо ри шта и фил ма, 2010; 3 – у во зо ви ма 
европ ске кла се, у ду гим за тво ре ним ком по зи ци ја ма, у ди му и пе пе лу, 
2011; Сло вен ска чи тан ка – огле ди и пре во ди из сло вен ских књи жев но сти 
ХХ ве ка, 2013; По зо ри ште лу та ка у Но вом Са ду – осни ва ње (ко а у тор ка 
Љ. Ди нић), 2014; Дра ма тур шки постскрип тум, 2014; Упо тре ба гра да 
– са вре ме ни но во сад ски ро ман, 2014; По е зи ја као се и змо граф – го во ри 
и по го во ри, 2019; Це лу ло ид на књи жев ност – књи жев ност и филм, 2019. 
При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја. 

АН ЂЕЛ КО ЗА БЛА ЋАН СКИ, ро ђен 1959. у Глу шци ма у Ма чви. 
Пи ше по е зи ју, про зу и афо ри зме, пре во ди с ру ског. Књи ге пе са ма: Рам 
за сли ке из сно ва, 1992; Игра сен ки, 2004; Пти ца на про зо ру, 2007; Сан 
на пу кле ја ве, 2009; Рас кр шћа не са ни це, 2011; Пи ја но пра ско зор је, 2014; 
Ма ли ноћ ни сти хо ви, 2019. Зби р ка афо ри за ма: Па ла ца ње, 2006. При ре
дио и пре вео зби р ку ру ске по е зи је Од Пу шки на до Ка пу сти на, 2019. 
По кре тач је и глав ни уред ник ча со пи са за књи жев ност Су шти на по е
ти ке, члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, жи ви у Глу шци ма.
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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. 

ТИ ЈА НА КО ПРИ ВИ ЦА, ро ђе на 1995. у Бе о гра ду. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду на сту диј ској 
гру пи Срп ска књи жев ност и је зик са ком па ра ти сти ком, од но сно Срп ска 
књи жев ност. Дру гу ма стер ди пло му из сту ди ја кул ту ре сте кла је на 
Сла ви стич ком ин сти ту ту Уни вер зи те та у Кел ну то ком по ха ђа ња про
гра ма „Cul tu ral and In tel lec tual Hi story bet we en East and West”. Тре нут но 
је на док тор ским сту ди ја ма срп ске књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Бе о гра ду, где је и за по сле на као ис тра жи вачпри прав ник. На уч не 
ра до ве, есе је, књи жев ну кри ти ку и при ка зе об ја вљу је у пе ри о ди ци.

НА ТА ЛИ ЈА ЛУ ДО ШКИ, ро ђе на 1966. у Пер ле зу код Зре ња ни на. 
Ди пло ми ра ла (1990), ма ги стри ра ла (2003) и док то ри ра ла (2012) на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Исто ри чар књи жев но сти, пи ше 
сту ди је, есе је, огле де и књи жев ну кри ти ку. Жи ви у Но вом Са ду. Об ја
вље не књи ге: Сло бо дан Јо ва но вић као књи жев ни кри ти чар, 2008; О 
Мла де ну Ле сков цу – огле ди, члан ци, пре пи ска, 2011; Књи жев на огле да
ња Мла де на Ле сков ца – над пи сци ма са вре ме ни ци ма, 2015; Ски ца за 
књи жев ни лик Сло бо да на Јо ва но ви ћа, 2019; Ни је ми све јед но с ким раз
го ва рам, ин тер вјуи, 2020. При ре ди ла ви ше књи га.

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.

НИ КО ЛА МИ ЛО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1976. у Кра гу јев цу. Пи ше по е зи ју, 
по зо ри шне ко ма де и пре во ди с пољ ског је зи ка. За ко мад На тра гу (2016), 
до био На гра ду „Бра ни слав Ну шић”. Жи ви и ра ди у Кра гу јев цу.

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 
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Ма ти це срп ске. Ре дов ни је про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но
вом Са ду. 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 то ку, 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; Ње го шев ски по крет 
от по ра, 2020. 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.

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 про 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 пр о 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.

КА ТА РИ НА ПАН ТО ВИЋ, ро ђе на 1994. у Бе о гра ду. Основ не и 
ма стер сту ди је за вр ши ла 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 на ко ме по ха ђа докт орскe студијe. 
Пи ше и об ја вљу је на уч не ра до ве, књи жев ну кри ти ку и по е зи ју у струч
ним и књи жев ним ча со пи си ма и збор ни ци ма. Пре во ди с ен гле ског и 
не мач ког је зи ка, а ба ви се и сли кар ством и умет нич ком фо то гра фи јом. 
Об ја ви ла књи гу пе са ма: Уну тра шње не вре ме, 2019.

МАР КО ПА О ВИ ЦА, ро ђен 1950. на Ци бри ја ну код Тре би ња, БиХ. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку, есе је и огле де о са вре ме ној срп ској књи жев
но сти. Об ја вље не књи ге: Ра спо ни про зне ре чи – о про зним књи га ма 
са вре ме них срп ских пи са ца, 2005; Аре те јев лук, 2009; Ор феј на сто лу 
– огле ди о са вре ме ним срп ским пе сни ци ма, 2011; Ме та кри тич ки из ле ти, 
2017.



590

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРОВ, ро ђен 1938. у Ни шу. Пи ше по е зи ју, про
зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Са зда нац, 1971; Брус, 1978; 
Сло вен ска шко ла, 1985; По след ње Ко со во, 1988; Ис точ ни длан, 1992; 
Ка мен и зво но / The Sto ne and the Bell, 2001; Ва трар, 2003; Pri vi rea de aur 
/ Злат ни по глед, 2004; Ах! Ах!, 2006; Пе та стра на све та, 2013. Ро ма ни: 
Као зла то у ва три, 1998; Тур ски Беч, 2000; Ла вља пе ћи на, 2004; Ме мо
ро ман, 2018. Књи ге есе ја, сту ди ја и кри ти ка: Раз го во ри с по е зи јом, 1963; 
У про сто ру про зе, 1968; По е зи ја Цр њан ског и срп ско пе сни штво, 1971; 
По е зи ја да нас, 1980; Кри ла и ва здух – огле ди о мо дер ној по е зи ји, 1983; 
Ма ње по зна ти Ду чић / A Less Known Du čić, 1994; The po et’s spa ce and 
ti me / Вре ме и про стор пе сни ка, 1994; Срп ски мо дер ни зам, 1997; Ли 
Ћин гов пе снич ки ко смос / Li Qing’s Po e try Uni ver se, 2004; Ка нон – срп ски 
пе сни ци XX ве ка, 2008; Пре про шло сти 1 – срп ска књи жев ност и књи
жев ни жи вот (1959–2011), 2011; Пре про шло сти 2 – књи жев на те о ри ја, 
кри ти ка и књи жев ност све та (1959–2011), 2011. Об ја вио и књи гу пе са
ма и есе ја на ру ском је зи ку ко ја је иза шла у Мо скви: Тут и там, 2019. 
При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

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 
у Бе о гра ду. Ан тро 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 
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Исе чак 8, 2010; Пуст, 2018.
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1984; Сва ко днев ни утор ник, 1989; Тре пет ник, 1992; Плач Све тог Са ве, 
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При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




