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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ДРА ГАН БА БИЋ, ро ђен 1987. у Кар лов цу, Хр ват ска. Основ не, ма
стер и док тор ске сту ди је за вр шио на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду. Ба ви се есе ји сти ком и књи жев ном кри ти ком, 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 Да ви да Ал ба ха ри ја Про за о про зи: фраг мен ти о крат
кој при чи, 2017. Жи ви у Но вом Са ду.

МА ЈА БЕ ЛЕ ГИ ША НИН, ро ђе на 1980. у Бе о гра ду. За вр ши ла срп
ску књи жев ност и је зик са оп штом књи жев но шћу на Фи ло ло шком фа кул
те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књигe пе са
ма: Ис под не ба, 2007; Све тло сна пру га, 2011; Зим ско сун це, 2014; Пе сме 
ра зних бо ја (за де цу), 2017; Не жна гра ни ца, 2018; Биљ ке и де вој чи це, 2019. 
Књи га есе ја и при ка за: Све тло пре по зна ва ње , 2020.

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 ср це, 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.

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; Жи вот и ја смо квит! – ви бер пунк по е зи ја, 
2020; Úri sten, 2020. 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 
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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. 

НИ КО ЛА ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђен 1979. у Кра гу јев цу. За вр шио оп шту 
књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о
гра ду. Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку, пре во ди с ен гле ског. 
Књи ге пе са ма: Але ја ча сов ни ка (ко а у тор А. Ша ра нац), 1998; Нар ци со ве 
љу бав не пе сме, 1999; Аста по во, 2009; Car mi na Gal li, 2014; 22, 2019. При
ре дио Ан то ло ги ју љу бав не по е зи је, 2003.

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. 

ВЛА ДИ МИР КО НЕЧ НИ, ро ђен 1944. у Бе о гра ду. За вр шио је Фи
ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду, а док то ри рао екс пе ри мен тал ну пси хо ло
ги ју на Уни вер зи те ту у То рон ту (1973). Био је ре дов ни про фе сор екс пе
ри мен тал не пси хо ло ги је (1973–2008) на Ка ли фор ниј ском уни вер зи те ту 
у Сан Ди је гу, а од 2008. је та мо про фе сор еме ри тус. До бит ник је Гу ген
хај мо ве на гра де за ис тра жи вач ки рад у обла сти ма психофизиологијe 
емо ци ја, психологијe пра ва и ем пи риј ске есте ти ке. Пи ше по е зи ју, при
по вет ке и дра ме на срп ском и ен гле ском. Об ја вље не књи ге на срп ском: 
О не бу и бла ту – две дра ме, 2010; Ау то би о гра фи ја – књи жев ни и ли ков ни 
екс пе ри мен ти 1986–2011, 2011; Ви дим – пе де сет ода бра них пе са ма, 2013; 
Атиф – ода бра не и но ве при по вет ке, 2014; Не знам – пе сме 2013–2015, 
2016; Сел фи на мо сту – про за 2015–2017, 2018.

МИ ЛЕ НА КУ ЛИЋ, ро ђе на 1994. у Бач ком До бром По љу код Врба
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 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.

БО РИС ЛА ЗИЋ, ро ђен 1967. у Па ри зу, Фран цу ска. Док тор сла ви сти
ке, пи ше по е зи ју, про зу, есе је и кри ти ку, пре во ди са фран цу ског и ен гле
ског, као и на фран цу ски. Књи ге пе са ма: По ср ну ће, 1994; Оке а ни ја, 1997; 
За пис о бес кра ју (са Го ра ном Сто ја но ви ћем), 1999; Псал ми ино вер ног, 
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2002; Пе сме лу та ња и се те, 2008; Ор феј на ли ме су, 2012; Ка пи сла сти, 
2013; Ка нон ске пе сме, 2016; Уну тар њи пеј заж, 2019. Књи ге пу то пи сне 
про зе и есе ја: Бе ле шке о Ар ка ди ји, 2000; Тур ски ди ван, 2005; Врт за то
че ни ка – упо ред не сту ди је из де ве те умет но сти, 2010. Ро ма ни: Гу би ли
ште, 2007; Панк уми ре – ге о по е тич ка хро ни ка, 2013. При ре дио ви ше 
ан то ло ги ја и књи га срп ских пи са ца.

СВЕ ТЛА НА МИ ЛА ШИ НО ВИЋ, ро ђе на 1980. у Су бо ти ци. Ба ви 
се срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка, пи ше сту ди је, есе је, огле де и књи
жев ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Чи та ње са вре ме не про зе (ко а у тор ка 
Г. Са по жни чен ко), 2008; Есе ји Мом чи ла На ста си је ви ћа, 2011; Кри за 
иден ти те та ро ма неск ног ју на ка срп ске мо дер не, 2018.

СО ЊА МИ ЛО ВА НО ВИЋ, ро ђе на 1979. у Бе о гра ду. Основ не, ма стер 
и док тор ске сту ди је за вр ши ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
На Дру гом про гра му Ра дио Бе о гра да је уред ни ца за са вре ме ну срп ску 
књи жев ност. Пише на уч не ра до ве из обла сти сти ли сти ке срп ског је зи ка 
и књи жев но сти, есеје и књижевну критику. Објављене књиге: Стил као 
свет дела, 2020; Текстеме као стилске доминанте у песништву Но вице 
Тадића, 2020.

ВЛА ДИ МИР ВЛА ДИ МИ РО ВИЧ НА БО КОВ (Санкт Пе тер бург, 
Ру си ја, 1899 – Мон тре, Швај цар ска, 1977), аме рич ки пи сац ру ског по ре
кла. На кон Ок то бар ске ре во лу ци је на пу шта Ру си ју и две го ди не сту ди ра 
у Лон до ну, а од 1922. жи ви у Бер ли ну. Го ди не 1937. бе жи од на ци ста у 
Париз. У том пе ри о ду је, још увек на ру ском, на пи сао не ко ли ко ро ма на и 
крат ких при ча. По до ла ску у Њу јорк 1940. го ди не, по чео је да пи ше на 
ен гле ском. Гл. де ла: ро ма ни Ло ли та, Про зир ност ства ри, Пнин, Дар, Очај; 
есе ји Бле да ва тра; збир ка при по ве да ка Ру ска ле по ти ца и дру ге при че.

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ, ро ђен 1956. у Тр сте ни ку. Пи ше по е зи ју, 
пр о 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. 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 
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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.

ВА СА ПАВ КО ВИЋ, ро ђен 1953. у Пан че ву. Пи ше по е зи ју, про зу, 
есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: Ка ле и до скоп, 1981; Оп се си ја, 
1985; Те ле сна страст, 1989; Кон вер зи ја, 1994; Не си гур ност у тек сту, 
1994; Књи га о ла ста ви ца ма, 2000; По ма ло да ле ко, 2005; Ва тре на ли ни ја 
(иза бра не и но ве пе сме), 2007; Еле ги је и ба ла де из про шлог сто ле ћа, 2007; 
У вар љи вом жи во ту, 2012; Мај сто ри пе ва чи – књи га ода но сти, 2013; На 
од мо ри шту, 2019. Ро ма ни: Љу бав нич ки де ка ме рон, 1998; Ме сец ја ну ар, 
2002; Док тор Ба тут про тив на дри ле ка ра, 2006. Књи ге при ча: Мон
струм и дру ге фик ци је, 1989; Ма чи је очи, 1994; Хип но ти сан, 1996; Бо
жан ске клоп ке, 2001; По след њи шти ће ник но ћи, 2001; Глиб Ги брал та ра 
– фан та зма, 2004; Мој жи вот на Мар су, 2005; Цр нац у бе лој ко шу љи, 
2008; Де сет зам ки – при че ста рог адво ка та, 2016; Оке ан Ду нав – при че 
из при ро де, 2016; Ехо Бе о гра да – крат ке бе о град ске при че, 2020. Књи ге 
есе ја, сту ди ја и кри ти ка: Шум Ва ви ло на (ко а у тор М. Пан тић), 1988; Све 
стра не све та, 1991; Кри тич ки тек сто ви, 1997; Дух мо дер ни зма, 2001; 
По глед на свет, 2002; Наш слат ки стрип, 2003; По глед кроз про зу, 2006; 
Де вет за бо ра вље них при по ве да ча, 2006; Стих и сми сао – есе ји о срп ским 
пе сни ци ма, 2010; Чо век и леп ти ри / Опис днев них леп ти ра Ср би је (ко а у тор 
М. Ђу рић), 2010; Пу сто ло ви не с по е зи јом – пе сни ци, књи ге, пе сме, 2015; 
Нео че ки ва ни пе сни ци, 2015; Ста ро зла то – осам на ест за бо ра вље них 
при по ве да ча, 2018. На пи сао је и две књи ге о стри пу: Слат ки стрип, 
2001; Наш слат ки стрип, 2006. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја. 

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.

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, 
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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 ropéen : 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. 

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




