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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

БУ ДИ МИР АЛЕК СИЋ, ро ђен 1968. у Шав ни ку, Ста ра Хер це го ви
на у Цр ној Го ри. Ди пло ми рао је 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, где је и ма ги стри рао и 
док то ри рао. Пи ше сту ди је, рас пра ве, есе је и кри ти ку. Про фе сор је на 
Це тињ ској бо го сло ви ји. Осни вач је и пред сед ник Управ ног од бо ра Ин
сти ту та за срп ску кул ту ру из Ник ши ћа. Об ја вље не књи ге: Цр ве ноЦрна 
Го ра, 2002; Би бли ја и срп ска епи ка, 2016; Зна ме ни те лич но сти и еп ски 
ју на ци у Огле да лу срп ском (ко а у тор Љ. Ми лу ти но вић), 2019; Те ме но ви
је срп ске епи ке, 2020; Из про шло сти Цр не Го ре и Хер це го ви не, 2020; 
Еп ска мје ста у пје сма ма Ста ре Цр не Го ре и ње не око ли не (ко а у тор Љ. 
Ми лу ти но вић), 2021. При ре дио ви ше књи га и те мат ских збор ни ка. 

МИ ЛЕ ТА АЋИ МО ВИЋ ИВ КОВ, ро ђен 1966. у Бо га ти ћу код Шап
ца. Ди пло ми рао је и док то ри рао на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Пи ше по е зи ју, есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: Дно, 
1995. Књи ге кри тич коесе ји стич ких тек сто ва: Свет и пе сма, 2010; Пе
снич ке за го нет ке, 2011; Тра го ви чи та ња – кри тич ка хро ни ка не фик циј
ске про зе (1992–2009), 2020. При ре дио ви ше књи га. Жи ви у Бе о гра ду и 
Ба но вом По љу у Ма чви.

ДУ ШКО БА БИЋ, ро ђен 1959. у Ску ца ни ма код Гла мо ча, БиХ. Гим
на зи ју за вр шио у Гла мо чу, а ди пло ми рао, ма ги стри рао и док то ри рао на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, књи жев ну кри ти ку, 
есе је, сту ди је, уџ бе ни ке и при руч ни ке. Тре нут но је управ ник Срп ске 
књи жев не за дру ге. Књи ге пе са ма: Те ско бе, 1997; Пје сме срп ског сол да та, 
1998; Тр пи ја, 2001; Уми ти се, су за ма (из бор и но ве), 2015; Ако љу бав 
ни смо, 2017; По вра так / The Ho me co ming (дво је зич но, прев. на ен гле ски 
Ла зар Ма цу ра), 2017. Сту ди је, мо но гра фи је, есе ји и уџ бе ни ци: По зо ри
ште ира ци о нал ног – сту ди је о дра ми Алек сан дра По по ви ћа, 1988; Књи
жев ност 1–4, 2003–2005; Ми сти ка срп ског ро ман ти зма, 2004; Школ ски 
реч ник књи жев них тер ми на, 2006; На род на ме ђи, 2011; Школ ски реч ник 
књи жев них тер ми на, 2012; Ње го шев на ци о на ли зам, 2020.
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ОЛ ГА ФЈО ДО РОВ НА БЕР ГОЉЦ (Санкт Пе тер бург, 1910–1975), 
ру ска пе сни ки ња, про за и ста, дра ма тург и вој ни но ви нар. По ха ђа ла је је 
Фи ло ло шки фа кул тет Ле њин град ског уни вер зи те та. По зна ти ја де ла су 
јој збир ка пе са ма Књи га пе са ма (Книгапесен), по е ме Фе бру ар ски днев
ник (Февральскийдневник) и Ле њин град ска по е ма (Ленинградскаяпоэма) и 
лир ска про за Днев не зве зде (Дневныезвёзды). Пред ста вља сим бол оку
пи ра ног Ле њин гра да у Дру гом свет ском ра ту, где на ста ју ње ни по зна ти 
сти хо ви „Ни ко ни је за бо ра вљен, ни шта ни је за бо ра вље но”. Са хра ње на 
је на гро бљу Вол ко во у Санкт Пе тер бур гу. (Л. Г.)

ЛУ НА ГРА ДИН ШЋАК, ро ђе на 1989. у Су бо ти ци. Основ не и ма стер 
сту ди је за вр ши ла на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик. Тре нут но je 
док то рант ки ња на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, где при пре
ма ди сер та ци ју о Бран ку Миљ ко ви ћу. На Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о
гра ду је ис тра жи вачпри прав ник и сти пен ди ста Шта јер ске по кра ји не 
на Уни вер зи те ту у Гра цу. Ба ви ла се про свет ним ра дом, пи ше по е зи ју, 
есе је и кри ти ку, пре во ди с ен гле ског и ру ског, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

МИ ЛО РАД ГРУ ЈИЋ, ро ђен 1950. у Зре ња ни ну. Пи ше по е зи ју, про
зу, есе је и пу то пи се. Књи ге пе са ма: Све пе сме, 1977; Пе сме, опет, 1977; 
Са мо пе сме, 1987. Књи га пу то пи са: Шек спи ров врт у Па ри зу, 2000. Књи
ге при ча: У по ноћ, из не ке мрач не ку ће не где у све ту, 1986; Но во сад ски 
нок тур но, 2000; У по мр чи ни ар хи ва, 2010; Без гра ни це, 2016. Ро ма ни: У 
за сен ку Ду нав ском со ка ку, 1999; Бог Вар дар ца и Ма џа ра (Is te ne vadrácnak, 
is te ne magyar nak, 2010, пре вод на ма ђар ски), 2001, 2019; Гра ни це, 2016; 
По след ње го ди не у Ара часе лу, 2018. Би о граф ски есе ји: Се ћам се..., 1–4, 
2016–2019. При ре дио: Во дич кроз Но ви Сад и око ли ну (на срп ском и ен
гле ском је зи ку), 2004. Жи ви у Но вом Са ду.

НА ТА ША ДРА КУ ЛИЋ КО ЗИЋ, ро ђе на 1991. у Но вом Са ду. Основ не 
и ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти и је зи ка за вр ши ла 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 на уч не ра до ве и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ВЕ НИ ТА ЂУ РИЋ, за вр ши ла Ар хи тек тон ски фа кул тет Уни вер зи
те та у Бе о гра ду где је ди пло ми ра ла с про јек том ре кон струк ци је пси хи
ја триј ске кли ни ке на Ава ли ко ји је сле дио на че ла ор ган ске ар хи тек ту ре 
Френ ка Лој да Рај та. Њен спе ци ја ли стич ки рад je по све ћен од но су ар хи
тек тон ских обје ка та и зву ка. Ра ди ла је с про фе со ром Бог да ном Бог да
но ви ћем на про јек ту осми шља ва ња кул ту ре но ве цивилизацијe с ко јим 
је уче ство ва ла у не фор мал ном про гра му БИ ТЕФа. Об ја вљи ва ла је члан ке 
из есте ти ке и те о ри је ар хи тек ту ре; пре ве ла је и три књи ге срп скоау стра
лиј ског пи сца Б. Вон га ра. Про јек то ва ла је и ре кон стру и са ла згра де ин ду
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стриј ске и ад ми ни стра тив не на ме не у Ју го сла ви ји и Аме ри ци. Од 1988. 
жи ви у Аме ри ци, где је са да пред сед ник гра ђе вин ске кор по ра ци је.

БОГ ДАН КА ЖИ ВА НО ВИЋ, ро ђе на 1950. у Сив цу код Сом бо ра. 
За вр ши ла Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, гру па за ру ски је зик и 
књи жев ност. Ба ви ла се про свет ним ра дом, пи са њем при ка за ли ков них 
из ло жби, пре во ди с ру ског и на ру ски (Пу шкин, До сто јев ски, Је се њин, 
Бул га ков, Ах ма ду ли на и др.). Жи ви у Су бо ти ци.

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 
анали 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; 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.
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ВЛА ДИ МИР ЈА ГЛИ ЧИЋ (Гор ња Са бан та код Кра гу јев ца, 1961 – 
Кра гу је вац, 2021). Пи сао по е зи ју, про зу и књи жев ну кри ти ку, пре во дио 
с ру ског, фран цу ског, ен гле ског и не мач ког. Књи ге пе са ма: По гле дај дом 
свој (ко а у то ри Ј. Јан ко вић и С. Ми ле нић), 1989; Из ван ума, 1991; Три 
оба ле (ко а у то ри Ј. Јан ко вић и С. Ве лич ко вић), 1991; Там ни врт, 1992; 
Уса мље ни пут ник, 1994; По сле ра та, 1996; У го ра ма, 1996; Ср би ја зе мља, 
1996; Сен ке у дво ри шту, 1996; Вре ло, 1997; Ми ла но вач ким пу тем, 1997; 
Не по врат но, 1998; Књи га о зло чи ну, 2001; Пре су да, 2001; Пред ноћ, 2002; 
Не мој да ме зо веш, 2002; Пре не го одем (из бор), 2005; Пе сме (из бор, дво
је зич но срп ско/ру ски) 2006; Ју тра, 2008; По се ди, 2011; Стуб, 2013; Пред
гра ђе хо ри зон та, 2017. Књи га при по ве да ка: Ево мр тав ле жим у зе мљи 
Ср би ји, 2013. Ро ма ни: Ста рац са Пи ва ре, 2003; Hol lan der, 2005; Ме со је ђе, 
2006; Све тло сти очи ју, 2014. При ре дио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја.

ДА НИ ЛО ЈО КА НО ВИЋ, ро ђен 1956. у Под го ри ци, Цр на Го ра. Пи ше 
по е зи ју и про зу, пре во ди с ру ског и ма ке дон ског. Књи га при по ве да ка: 
Не на пи са не при че, 2009. Мо но гра фи ја: О име ну и по ре клу Јо ка но ви ћа, 
2010. Књи ге пе са ма: Дру га чи ји мо ти ви, 1981; Мо гућ ност из бо ра, 1984; 
Ерос на ко ле ни ма, 1992; Но јев га вран, 1994; Трам вај за Кол хи ду, 1997; Не
у мит не пе сме, 2002; Ме ром ру жа и ве тро ва, 2004; Иза бра не пе сме, 2011; 
Сло ва на ших име на, 2014; Зво на Све те Со фи је, 2016; Ма сти ло и ви но, 
2017; Иза бра не, 2017; У ди сти хе и ка тре не, 2020. При ре дио ви ше књи га 
и ан то ло ги ја. Жи ви у Бе о гра ду.

БО ЖИ ДАР КНЕ ЖЕ ВИЋ (Уб, 1862 – Бе о град, 1905). Отац му је био 
Сте ван Кне же вић, а де да Кнез Иво од Сем бе ри је. Био је про фе сор исто
ри је, пре во ди лац не ко ли ко струч них ра до ва са ен гле ског је зи ка (Х. Т. 
Бакл, Т. Кар лајл, Т. Б. Ма ко леј, Ј. Ште рн) и ау тор ви ше на уч них де ла из 
обла сти фи ло зо фи је. Гл. де ла: Прин ци пи исто ри је, књ. 1, Ред у исто ри ји, 
1898; Прин ци пи исто ри је, књ. 2, Про пор ци ја у исто ри ји, 1901; Ми сли, 1902; 
За кон ре да у исто ри ји, 1904.

ЈЕ ЛЕ НА С. МЛА ДЕ НО ВИЋ, ро ђе на 1984. у Кру шев цу. Ра ди на Фи
ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу и ис тра жу је срп ску књи жев
ност 20. и 21. ве ка. При ре ди ла је дру ги том Са бра них де ла Бран ка Миљ
ко ви ћа (Пе сме II, 2017) са по е зи јом ра су том у ча со пи си ма и сти хо ви ма 
из ру ко пи сне за о став шти не. У ча со пи су Гра ди на уре ђу је књи жев ну 
кри ти ку. 

СТЕ ФАН ПА ЈО ВИЋ, ро ђен 1989. у Чач ку. У род ном гра ду је за вр
шио основ ну и сред њу шко лу, а основ не и ма стер ске сту ди је ан гли сти ке 
на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. Док то
ри рао је 2017. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом 
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Са ду са те зом „По ет ска то по ни ми ја Шеј му са Хи ни ја”. Тре нут но је не
за ви сни пост док тор ски ис тра жи вач у обла сти ма аме рич ке и ир ске књи
жев но сти. Уче сту је на на уч ним кон фе рен ци ја ма у зе мљи и ино стран ству 
и пу бли ку је ра до ве у на уч ним ча со пи си ма. Жи ви у Но вом Са ду и у 
Чач ку. 

МИ ЛИ ЦА ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђе на 1993. у Шап цу. За вр ши ла је основ не 
и ма стер сту ди је срп ске књи жев но сти на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни
вер зи те та у Бе о гра ду, где тре нут но по ха ђа док тор ске сту ди је. Пи ше про
зу и по е зи ју. Об ја ви ла књи гу крат ких при ча: Не де ља: при че ни о че му, 2020. 

ЂИ ЈА ПИН ГВА (1952), по мно ги ма ва жи за нај ве ћег ки не ског са вре
ме ног пи сца (ти ту ла ко ју че сто де ли с јед на ко звуч ним име ни ма као што 
су Мо Јен и Ју Хуа) ко ји у до мо ви ни ужи ва ве ли ку па жњу чи та ла ца и 
чи ја се зна ме ни тост на жа лост још ни је из јед на чи ла у ино стран ству. Ње
го во ства ра ла штво прот ка но је мо ти ви ма из жи во та обич них љу ди, осо
би то из род не про вин ци је Шан си, а ро ма ни и крат ке при че хра бро за ди ру 
у мар ги нал не те ме ки не ског дру штва, ре дов но за ла зе ћи у до мен сек су
ал ног. Вла да ре пу бли ке Ки не је упра во из тих раз ло га на ду жи низ го ди
на за бра ни ла из да ва ње ро ма на На пу ште ни град чи ја је це на на ули ца ма 
до сти за ла ба сно слов не су ме. За бра на је уки ну та за хва љу ју ћи пи шче вој 
оп штој по пу лар но сти као и чи ње ни ци да је та да већ осво јио нај пре сти
жни је до ма ће књи жев но при зна ње – Мао Ду но ву на гра ду. Ње го ва де ла 
су до са да на свет ске је зи ке пре ве ли не ки од нај зна чај них си но ло га. 
Књи га Та лич ни Ли ју је пр ви ро ман овог ау то ра ко ји ће би ти об ја вљен у 
из да њу Аго ре пре во ду на срп ски је зик. (Б. Т.) 

МИ ЛАН РА ДО И ЧИЋ, ро ђен 1999. у Ле сков цу. Сту дент је тре ће 
го ди не Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду на Од се ку за срп ску књи
жев ност и је зик. Пи ше књи жев ну кри ти ку и есе је, об ја вљу је у пе ри о ди ци. 
Жи ви у Но вом Са ду.

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; То мо ра да сам та ко ђе ја, 2020. 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; 
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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; Умет
ност и ствар ност, 2021.

РАН КО РИ СО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1943. у Ка лен де ри ма код Бо сан ске 
Ко стај ни це, БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, књи жев ну кри ти ку, дра ме и есе
је и пре во ди. Књи ге при ча, есе ја и мо но гра фи је: Умјет ност Ма ри је Те о
фи ло ве, 1974; Ве ли ки ма те ма ти ча ри, 1981; Сли ке за утје ху, 1981; При че 
из но ви на, 1982; При че ве ли ког ље та, 1988; Слав ни арап ски ма те ма ти
ча ри, 1988; Шум и дру ге крат ке про зе, 1995; О ду ши и дру ги тек сто ви, 
1998; Вла до С. Ми ло ше вић – је дан ви јек, 2001; Фраг мен ти, 2002; Прав ци 
раз во ја кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске у пе ри о ду 2004–2007, 2004; Ду хов ни 
тра го ви – освр ти, при ка зи, пре и спи ти ва ња, 2008; Сан и ја ва и дру ги 
по ступ ци – при че, 2013; Mi ni ma me mo ra bi lia – ма ле при че, сно ви, за пи си, 
2014; Ко чић и Бо сна, 2018. Ро ма ни: На сљед на бо лест, 1976; Дје ча ци са 
Уне, 1983; Ти је ло и оста ло, 1987; Тро ји ца из Зри ко ви је, 1990; Са бла сни ши
њел, 1993; Ива но во отва ра ње, 2000; Бо сан ски џе лат, 2004; Ар хе о лог, 2006; 
Си ма на (Ба ња луч ка три ло ги ја, 1), 2007; Го спод ска ули ца Her ren gas se 
(Ба ња луч ка три ло ги ја, 2), 2010; Ноћ на Уни, 2014; Се стре и дру га ри це, 
2016; Бес кућ ник (Ба ња луч ка три ло ги ја, 3), 2017. Дра ме: Још је дан од сно ва 
љет ње но ћи или Ба ла да о Си ме о ну, 1972; Ја блан, 1984; Па туљ ци и ба у ци, 
1988; Ко чић (ко а у тор Г. Бје лац), 1990; Бо жић на при ча или Хри сто во ро
ђе ње, 1994; По ход на Мје сец, 1997. Књи ге пе са ма: Вид та ме, 1967; Вре ме 
и врт, 1971; Та ко, по не кад, 1972; Бо сан ске еле ги је, 1975; Ис тр пи ово дра
га ње, 1975; Сно ви о вјеч ном и пје сме смр ти, 1979; Озон, 1986; Прах, 1988; 
Бр до, 1991; Вра та та ме, 1997; Ме си ја, 1997; Са мо ћа, мо ли тве, 1999; Од
бра на сви је та, 2000; Пр ви сви јет, 2003; Ра свит, 2006; Иза бра не и но ве 
пје сме, 2008; Иза бра не пје сме (1991–2006), 2008; Иш че зну ће, 2011; Ти, 
фу га жи во та, 2012; Now he re Land – se lec ted po ems, 2013; Ма ла вјеч ност, 
2018; Ан ђео у дво ри шту (из бор из ду хов не по е зи је), 2020.

РА ДО САВ СТО ЈА НО ВИЋ, ро ђен 1950. у Па ру нов цу, код Кру шев ца, 
а од ра стао у Мла чи шту у Цр ној Тра ви. Књи жев ник, но ви нар, уред ник, 
дра ма тург и лек си ко граф, пи ше по е зи ју, про зу, есе је, књи жев ну кри ти ку 
и дра ме. Књи ге пе са ма: Ино сло вље, 1979; Ру ко пис че мер ски, 1982; Ђа во
ља шко ла, 1988; По вра так на ко лац, 1990; Си дро, 1993; Не тре ми це, 2003; 
Тре пет – пе сме од мно гих ру ку, 2007; Пе сме по след њег за но са (иза бра не 
и но ве пе сме), 2012; Be qu e at hing / За ве шта ње (дво је зич но, иза бра не и 
но ве пе сме о љу ба ви), 2014; Кад би љу ба ви би ло, 2015; Ка кву тај ну кри ју 
пти це (за де цу), 2016; Пе сме суд њег да на (иза бра не и но ве пе сме Ко сов
ског за ве та), 2019; Ме ђу тим, 2020. Дра ме: Мр тва стра жа, 1993; Кри во во 
и дру ге дра ме, 2003. Пу бли ци сти ка: Жи ве ти с ге но ци дом, хро ни ка ко сов ског 
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беш ча шћа 1980–1990, 1990; Упр кос све му, 70 го ди на На род ног по зо ри шта 
у При шти ни, 2018. Књи ге при по ве да ка: Ари то но ва смрт, 1984; Апо криф
не при че, 1988; Мр тва стра жа, 1988; Крај све та, 1993; Го спо дар успо
ме на, 1996; Жи ви зид, из бор, 1996; Мо ли тва за де чан ску ико ну, 1998; Хри
сто ви све до ци, 2001; Цр но трав ске при че, 2002; Вла син ска свад ба, 2004; 
Ме се че ва ла ђа, 2005; Еу ри ди ки ни про си о ци, 2007; За пи са но у сно ви ма 
– при че о љу ба ви, 2013; Хва та ње стра ха, 2015; При че из уну тра шњег 
џе па (за де цу), 2018; При че са кр ста (из бор), 2019. Ро ма ни: Ди вљи ка лем, 
2002; Ан ге лус, 2004; Ме се че ва ла ђа, 2005; Три хва та не ба, 2018; Зе маљ
ски дни На де Кри сти не, 2020. При ре дио ви ше књи га. Жи ви у Ни шу и 
на Че мер ни ку.

ДЕ ЈАН СТО ЈИЉ КО ВИЋ, ро ђен 1976. у Ни шу. Пи ше при по вет ке, 
ро ма не, есе је, сту ди је, дра ме и сце на ри ја. Об ја вље не књи ге: Ле ва стра
на дру ма, 2007; Low li fe, 2008; Кон стан ти но во рас кр шће, 2009; Ки се ло 
& слат ко – за пи си о стри пу 2001–2011, 2011; Ду ге но ћи и цр не за ста ве, 
2012; Зна ме ње ан ђе ла, 2013; Ка и нов ожи љак (ко а у тор В. Кец ма но вић), 
2014; Ве ли ке срп ске бит ке, 2014; Срп ски вој ник, 2015; Ки шни пси, 2015; 
Не ма њи ћи. Књ. 1, У име оца (ко а у тор В. Кец ма но вић), 2016; Не ма њи ћи. 
Књ. 2, Два ор ла (ко а у тор В. Кец ма но вић), 2016; Не ма њи ћи. Књ. 3, У име 
си на (ко а у тор В. Кец ма но вић), 2017; Олуј ни бе дем (бит ка се на ста вља), 
2017; Ви дов дан – суд њи дан, 2017; Глад / La Fa me, 2017; Ле ва стра на дру ма, 
2018; Вуч ја бра ћа – дра ма, 2019; Му ста фа Го лу бић – љу бав ник, обу ћар, 
рат ник, шпи јун, 2019; Нео н ски блуз, 2020; Ду кат за Ла ђа ра, 2020.

ИВА НА З. ТА НА СИ ЈЕ ВИЋ, ро ђе на 1987. у Кра гу јев цу. За вр ши ла 
је основ не и ма стер сту ди је на Ка те дри за срп ски је зик и књи жев ност 
на Фи ло ло шкоумет нич ком фа кул те ту у Кра гу јев цу. Ба ви се срп ском 
књи жев но шћу мо дер ни зма и пост мо дер ни зма, као и са вре ме ним књи
жев ним те о ри ја ма. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. Об ја ви ла 
књи гу сту ди ја: Хер ме не у тич ка огле да ла, 2020.

БО ЈАН ТА РА БИЋ, ро ђен 1988. у При бо ју. Ба ви се књи жев ним пре
во ђе њем с ки не ског је зи ка и на уч ним ра дом у обла сти ки не ске књи жев
но сти, а по себ но за ни ма ње га ји за ма њин ске је зи ке у НР Ки ни. Го во ри 
ки не ски, ру ски, ен гле ски и тур ски је зик. Об ја вље ни су ње го ви пре во ди 
ки не ских при ча и ро ма на. 

МИ ЛИ ЦА ЋУ КО ВИЋ, ро ђе на 1987. у Пан че ву. Ба ви се срп ском 
књи жев ном пе ри о ди ком ХIХ ве ка и исто ри јом срп ске књи жев но сти. 
Док то ри ра ла 2020. го ди не са те мом „Ти хо мир Осто јић и срп ска књи жев
на пе ри о ди ка” на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше струч не 
ра до ве, сту ди је, при ка зе, огле де и ин тер вјуе, об ја вљу је у пе ри о ди ци.
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ПРЕ ДРАГ ША ПО ЊА, ро ђен 1972. у Но вом Са ду. Књи жев ни пре во
ди лац, ди пло ми рао је 2002. ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пре то га је 1997. ди пло ми рао и на Ме ди цин ском 
фа кул те ту. У пе ри о ди ци об ја вљу је пре во де књи жев не те о ри је, фи ло зо
фи је и со ци о ло ги је: Ви лар да Спи гел ма на, Деј ви да Си дор ског, Ери ка 
Хоб сба у ма, То ма са Фран ка, До рит Кон, Едвар да Са и да, Бер нар да Ви ли
јам са, То ма По ли на, Мар ти на По сте ра, као и пре во де по е зи је: Т. С. Ели о та, 
Ху га Ви ли јам са, То ма По ли на, Ха рол да Пин те ра, Пе не ло пе Фиц џе ралд 
и Чар лса Си ми ћа. Пре ве де не књи ге: Алис Ман ро, Бек ство, 2006; Пре
ви ше сре ће, 2010; Го ли жи вот, 2013; Мр жња, при ја тељ ство, удва ра ње, 
љу бав, брак, 2014; По глед са един бур шске сте не, 2015; До рис Ле синг, Бен, 
у све ту, 2007; Ме мо а ри пре жи ве ле, 2008; Злат на бе ле жни ца, 2010; Ај рис 
Мер док, Пе шча ни за мак, 2004; Цр ни принц, 2005; Флен О’Б ра јен, На ре ци 
„Код две пти це”, 2009; Ми шел Феј бер, Ис под ко же, 2003; Ки ша мо ра 
па сти, 2004; Лизa Ско то лајн, По след ња жал ба, 2004; Лу из Велш, Та мер
лан мо ра умре ти, 2005; Мрач на ко мо ра, 2005; Трик са мет ком, 2010; То мас 
Франк, Осва ја ње ку ла: би знис кул ту ра, кон тра кул ту ра, успон хип кон
зу ме ри зма, 2003; Ралф Ели сон, Не ви дљи ви чо век, 2014. 

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




