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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

МИ ХА ЕЛ АН ТО ЛО ВИЋ, ро ђен 1975. у Ауг збур гу код Мин хе на, 
СР Не мач ка. Шко ло вао се у Сом бо ру и Но вом Са ду. Исто ри чар („Исто
ри о граф ско де ло Фри дри ха Мај не кеа” – док то рат од бра нио 2012. го ди не), 
ба ви се срп ском и ју го сло вен ском исто ри јом ХIХ и ХХ ве ка, исто ри јом 
Не ма ца у Ју го и сточ ној Евро пи, исто ри јом Не мач ке, исто ри јом исто рио
гра фи је и ме то до ло ги јом, пре во ди с не мач ког (Ге орг Г. Игерс, Ни ко ла ус 
Хеп, Јир ген Остер ха мел...) и ен гле ског. Об ја вље на књи га: Че до мир По
пов – ин те лек ту ал на би о гра фи ја, 2021.

МИ ЛО САВ БА БО ВИЋ (Бу ди мље код Бе ра на, Цр на Го ра, 1921 – Бео
град, 1997). Ди пло ми рао је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1950, 
а док то ри рао 1958. на те зи „До сто јев ски код Ср ба”. Ра дио је као про фе
сор на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, био по ча сни док тор Мо сков
ског уни вер зи те та „Ло мо но сов”. Ака де мик, ру си ста, ба вио се исто ри јом 
књи жев но сти, књи жев ном кри ти ком, пре во дио с ру ског. Ужа спе ци јал
ност му је би ла ру ска књи жев ност XIX и XX ве ка, ју го сла ви сти ка и 
ру скосрп ске књи жев не ве зе. Пре во дио је ру ске кла си ке и са вре ме не 
пи сце (До сто јев ски, Тол стој, Пи са рев, Че хов, Ле о нов, Шо ло хов, Ерен
бург, Ро жден ствен ски и др.). Об ја вље не књи ге: До сто јев ски код Ср ба, 
1961; Пе сни ци и ре во лу ци ја, 1968; Ру ска књи жев ност XIX ве ка: ре а ли зам, 
1971; При по вет ка и дра ма А. П. Че хо ва, 1974; Ства ра ла штво До сто
јев ског, 1981; Ру ски ре а ли сти XIX ве ка II, 1983, I, 1986; Ње гош и след бе
ни ци, 1993; По е ти ка „Гор ског ви јен ца”, 1997. 

МУ ХА РЕМ БА ЗДУЉ, ро ђен 1977. у Трав ни ку, БиХ. Књи жев ник, 
но ви нар, пре во ди лац, ди пло ми рао ен гле ски је зик и ен гле ску и аме рич
ку књи жев ност (ма ги стри рао књи жев ноисто риј ске на у ке) на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Са ра је ву. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и пу бли ци сти ку, 
пре во ди с ен гле ског (Пол Остер, Ви ли јам Ба тлер Јејтс, Марк Томп сон и 
др.). До бит ник ви ше на гра да, жи ви у Бе о гра ду. Књи га пе са ма: He ro es, 
2007. Књи ге при по ве да ка: One Li ke a Song, 1999; Дру га књи га, 2000; 
Трав нич ко трој ство, 2002; Ча ро ли ја, 2008; Је рес но ми на ли зма, 2014; 
Је ван ђе ље по Је ро ни му, 2021. Ро ма ни: Кон церт, 2003; Ђа ур и Зу леј ха, 
2005; Тран зит, ко ме та, по мра че ње, 2007; Сје тва со ли, 2010; Април на 
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Вла ши ћу, 2011; Ма ли про зор, 2016; Лут ка од мар ци па на, 2016; Ква драт
ни ко рен из жи во та, 2018; По след њи му шка рац, 2019. Књи ге иза бра них 
но вин ских ко лум ни: Фи ли гран ски плоч ни ци (Бо сан ски тран зи то риј 
2004–2008), 2009; Кар ло вач ки мир (Бо сан ски тран зи то риј 2008–2012), 
2012; Из ме ђу крај но сти, 2015; С вре ме на на ври је ме, 2017; Кри во сра
ста ње, 2018; Хлад ни рат, 2019; Као и ју чер, 2020. Књи ге есе ја: По сло ви 
и да ни, 2005; И дру ги су пје ва ли о ра ту, 2013; Ба ји на Ба шта, пе пео, 2013; 
Поп књи жев ност (2017–2018), 2019; Ју жњач ка уте ха, 2021; Иво Ан дрић 
– жи вот у два на ест ме се ци, 2021.

ГОР ДА НА ВЛА ХО ВИЋ, ро ђе на 1946. у се лу Ру ђин ци код Вр њач ке 
Ба ње. Пи ше про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге при по ве да ка: На 
иви ци сна, 2002; На ли ци ма очи, 2004; Исти на, кад вам ка жем, 2006; А 
во зо ви су про ла зи ли, дав но..., 2012; Во зо ви, сно ви и се ћа ња – при чеесе ји, 
2017; Tранссибир – пут ко јим ме пи сци во де, 2021. Ро ма ни: Раз о де ва ње 
(бањ ска при ча ко ја би се мо гла зва ти и љу бав на), 2016; Куд не ста де не бо 
Ро су ље – по ро дич на при ча, 2020. Књи ге есе ја, огле да, за пи са и при ка за: 
О че му год, о жи во ту је, 2009; Са Са ром, уз Књи гу, 2011; А Књи га о(п)
ста је..., 2014; Чи там и за пи су јем (пла ву про ма ју ми мо све та), 2018.

МА РИ ЈЕ ТА ВУ ЈИ ЧИЋ, ро ђе на 1946. у Шал го тар ја ну на се ве ру Ма
ђар ске. Пре во ди лац, уред ник, ди пло ма та. Шко ло ва ла се у Бу дим пе шти. 
Ди пло ми ра ла је 1969. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
„Ло ранд Етвеш” у Бу дим пе шти (срп скохр ват ски је зик и књи жев ност и 
ма ђар ски је зик и књи жев ност). Пре во де из де ла зна чај них срп ских и 
хр ват ских пи са ца (пре те жно дра ме и про зу) пу бли ку је од 1969. го ди не 
у ча со пи си ма, ан то ло ги ја ма и по себ ним еди ци ја ма (Ми лош Цр њан ски, 
Ми ро слав Кр ле жа, Јо ван Хри стић, Ан то ни је Иса ко вић, Да ни ло Киш, 
Дра го слав Ми ха и ло вић, Ме ша Се ли мо вић, Ан тун Шо љан, Да ни јел Дра
го је вић, Бо ри слав Пе кић и др.). Би ла је уред ник ру бри ке и исто вре ме но 
лек тор бу дим пе штан ског ча со пи са за свет ску књи жев ност Nagyvilág 
(Ве ли ки цвет) 1975–1992. Из ју го сло вен ских ли те ра ту ра са ста ви ла је низ 
про гра ма за ма ђар ски ра дио. Пре во де ма ђар ских пе сни ка на срп ски об ја
вљу је у срп ској пе ри о ди ци, као и у ан то ло ги ји ко ја је тре нут но у штам пи 
у Но вом Са ду, ко ју је са ста ви ла са Ђе зе ом Бор да шем, под на сло вом Но ви 
ду хов ни мост Но ви Сад – Бу дим пе шта, 2022. Kаријеру је на ста ви ла као 
ви ши са вет ник у ма ђар ском Ми ни стар ству ино стра них по сло ва. По сле 
кра ћих слу жби по ино стран ству, би ла је кон зул у Ри му (2000–2004). Живи 
у Бу дим пе шти, пре во ди, ру ко во ди за о став шти ном по ро ди це Ву ји чић.

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 
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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.

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 акор 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; Ру жа под ле дом – ро ман од при ча, 
2021. Дра ме: Игре бро је ва, 2017; На ше до ма ће ства ри, 2020. Пу бли ци
сти ка и есе ји: Сла ђе ње гор чи ном, 2008; Под отров ним пла штом, 2010; 
Утва ре че твр тог про ро штва, 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.

ЗО РАН ЂЕ РИЋ, ро ђен 1960. у Бач ком До бром 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. 
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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. Књи га при по ве да ка: 
Ло за у ули ци Ри ге од Фе ре, 2021.

ТО МАШ ЕВЕР ТОВ СКИ (TO MASZ EWER TOW SKI), ро ђен 1985. 
у По зна њу, Пољ ска. Основ не, ма ги стар ске и док тор ске сту ди је за вр шио 
на Уни вер зи те ту „Адам Миц кје вич” у По зна њу. Ба ви се ком па ра тив ном 
књи жев но шћу. Не ко ли ко пу та је бо ра вио у Ср би ји у окви ру ме ђу на род
них про гра ма и раз ме на. Об ја вље не књи ге: Dwie twar ze la ti ni tas – re cep
cja kul tury łacińskiej w dziełach Ada ma Mic ki e wic za i Lazy Ko sti cia, 2014; 
Ima ges of Chi na in Po lish and Ser bian Tra vel Wri tings (1720–1949), 2020.

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.

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. Ра до ве 
об ја вљу је у пе ри о ди ци. 

БО РИС ЈО ВА НО ВИЋ КА СТЕЛ, ро ђен 1971. у Тре би њу, БиХ. Основ
но, сред ње и фа кул тет ско обра зо ва ње сте као је у Под го ри ци. Пе сник и 
есе ји ста ме ди те ран ске ори јен та ци је, пре во ђен је на ви ше је зи ка. Књи ге 
по е зи је: Кад за ми ри шу ка ја ња, 1994; Пр сте ње по мор ја, 1995; Фу сно те 
ју жних зво на, 1997; Ана то ми ја сре до зем ног да на, 1998; Ме ди те ран ска 
аген да и про ри ца ње про шло сти, 2000; Ме ди те ран ски хек са те ух, 2003; 
Его мо ра, 2004; Вјен ча ње са си пом, 2007; Nep tu ne’s spe ar (из бор на ен гле
ском), 2007; Ме ди те ран ски ин ди го (из бор), 2008; Ру чак на хри ди ни, 2010; 
Ко си ло на че ри (на сло ве нач ком), 2014; Бес коп ник, 2015; По зив но пи смо 
сун цу, 2016; Мо ре у на руч ју, 2017; Зевс у бу дван ском ка зи ну, 2017; Че ка ат 
ли бро до ви те (из бор на ма ке дон ском), 2018; Гре бе ни од ко сти ју, 2018; 
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Те ста мент у шкољ ка ма, 2018; Бу ме ранг ва ло ва, 2020; Ако до је дрим, 2021. 
Књи ге есе ја: Пер га мент од си ре ни ног по пр сја, 2000; Пе та стра на ју га, 
2005; Огле да ње у бо на ци, 2009; Ме ди те ран ско про свје тље ње – наш Ме
ди те ран, ком пас суд би не, 2012. Жи ви у Под го ри ци.

ТА ТЈА НА КЛИЧ КО ВИЋ, ро ђе на 1995. у Но вом Са ду. Тре нут но је 
на док тор ским сту ди ја ма срп ске књи жев но сти и је зи ка на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду, где је за вр ши ла и основ не и ма стер ака дем ске 
сту ди је. Пи ше есе је, 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; Пут сми сла – ода бра не књи жев не кри ти ке, 2021. 
При ре ди ла ви ше књи га.

АЛИС МАН РО, ро ђе на 1931. у Вин га му, Он та рио. Ка над ска књи
жев ни ца, пи ше про зу, пр вен стве но крат ке при че, на ен гле ском је зи ку. 
До бит ни ца је Но бе ло ве на гра де за књи жев ност 2013. и Man Bo o ker In ter
na ti o nal на гра де 2009. за жи вот но де ло. Та ко ђе је тро стру ки до бит ник 
ка над ског при зна ња Go ver nor Ge ne ral’s Award за фик ци ју – нај пре сти жни
је књи жев но при зна ње у Ка на ди (1968, 1978. и 1986). Об ја ви ла је ви ше 
збир ки при по ве да ка и ро ман Жи во ти де во ја ка и же на (Li ves of Girls and 
Wo men). 

РАД МИ ЛА МЕ ЧА НИН, ро ђе на 1953. у Ко тра жи, Дра га че во. Са мо
стал ни умет ник, књи жев ни кри ти чар, пу бли ци ста и пре во ди лац, ди пло
ми ра ла је на Од се ку за ју го сло вен ску и оп шту књи жев ност Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду, где је и ма ги стри ра ла на Од се ку на у ка о књи жев
но сти. Пре ве ла је и у ча со пи си ма ши ром Ју го сла ви је об ја ви ла на срп ском 
је зи ку ви ше сто ти на де ла на пи са них на ру ском је зи ку и око сто књи га 
из ру ске књи жев но сти, фи ло зо фи је, сло вен ске ми то ло ги је, те о ри је и 
исто ри је књи жев но сти (А. Штајн берг, О. Фрај ден берг, А. Ве се лов ски, 
А. Гу ре вич, Ј. Ме ле тин ски, М. Еп штајн и др.). Пр ва је пре ве ла и на срп ском 
об ја ви ла де ла Со ко ло ва, Ли мо но ва, Еро фе је ва, При ле пи на, Сен чи на, 
Во до лаз ки на, Да нил ки на итд. До бит ник је ви ше на гра да за пре во де 
књи га. Жи ви у Бе о гра ду.
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БРА ТИ СЛАВ Р. МИ ЛА НО ВИЋ, ро ђен 1950. у Алек син цу. Пи ше 
про зу, по е зи ју и књи жев ну кри ти ку. Ро ман: По ток, 2001. Књи га при ча: 
Тај не све тлих и се но ви тих све то ва, 2015. Књи ге пе са ма: Је лен у про зо ру, 
1975; Клат но, 1980; Не ман, 1987; Бал кан ски пе вач, 1995; Вра та у по љу 
1999; Cîntãretul bal ca nic / Бал кан ски пе вач (дво је зич но), 2001; Си ла зак, 
2004; Ма ле лам пе у там ни ни, 2006; Не по тре бан ле то пис / The Un ne ces
sary Chro nic le (дво је зич но), 2007; Пи сма из пра ста ре бу дућ но сти, 2009; 
Do or’s in a me dow, 2010; Let te re da un fu tu ro re mo to, 2012; Цвр чак у де
цем бру (иза бра не и но ве), 2013; Ма ли лам би во тем ни на та / Ма ле лам пе 
у там ни ни (дво је зич но, из бор), 2015; Од рон све тло сти, 2017; Let te re da 
un fu tu ro re mo to / Пи сма из пра ста ре бу дућ но сти (дво је зич но), 2017; 
Пе сме I, 2019. При ре дио ви ше књи га.

МИ ЛУ ТИН МИ ЋО ВИЋ, ро ђен 1953. у Ба ња ни ма код Ник ши ћа, 
Цр на Го ра. Пи ше по е зи ју, про зу и есе је. Књи ге пе са ма: Жи ва во да, 1987; 
Вра та (пе снич ко двок њиж је: Ку ћа и Хљеб за пут ни ке), 1994; Тра го ви 
бу дућ но сти / Следы бу дущег о (дво је зич но, прев. Ан дреј Ба зи лев ски), 2010; 
Дан ноћ, 2018. Ро ман: Ра зо ре ни град, 1991. Књи ге есе ја и огле да: Та ко су 
го во ри ли Цр но гор ци, 1996; Пи сма из Ура но по ли са, 2000; Срп ски ла ви
ринт и цр но гор ски Ми но та ур, 2003; Ње гош и са вре ме на Цр на Го ра, 2006; 
Ње го ше ва Лу ча, 2021; Лу че у та ми Цр не Го ре, 2021. При ре дио ви ше 
књи га и збор ни ка.

МИ ЛАН МИ ЦИЋ, ро ђен 1961. у Зре ња ни ну. Исто ри чар и књи жев
ник. Об ја вио 41 књи гу исто ри о граф ских сту ди ја, исто риј ских есе ја, до
ку мен тар не про зе, про зе и по е зи је. Од 2020. го ди не је ге не рал ни се кре
тар Ма ти це срп ске. 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; Ду го пу то ва ње у Та ба ну: се вер на 
при ча, 2020. Ода бра не књи ге по е зи је: 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. Глав не исто ри о граф ске те ме ко је про у ча ва су 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 
1921–1941, исто ри ја Ба на та, исто ри ја Ср ба у Ма ђар ској у 20. ве ку. Ода бра
не исто ри о граф ске сту ди је: 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; Срп ско до
бро во љач ко пи та ње у Ве ли ком ра ту 1914–1918, 2014; Не за пам ће на бит ка 
– срп ски до бро вољ ци у Ру си ји 1914–1918, 2016 (пре вод на че шки: Za po
me nutý boj – Srbští dobrovolníci v Ru sku 1914–1918, 2020); Аме ри кан ци – 
срп ски до бро вољ ци из САД (1914–1918), 2018; Срп ски до бро вољ ци из Ба на та, 
Бач ке и Ба ра ње (1914–1918), 2020; Ср би оп тан ти из Ма ђар ске у Кра ље
вину Ју го сла ви ји (1921–1941), 2020; Од ра та до оп та ци је – Ло вра (1914–
1924), 2020; Kолонистичка на се ља (1920–1941), 1–2, 2021–2022.
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ВЛА ДИ МИР МИ ЧИЋ, ро ђен 1975. у Ни шу. Ди пло ми рао 2003. 
го ди не на Сту диј ској гру пи за срп ски је зик и књи жев ност Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Ни шу. Пи ше сту ди је, есе је, књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у 
пе ри о ди ци. При ре дио ви ше књи га и збор ни ка. Жи ви и ра ди у Ле сков цу.

ЖИВ КО НИ КО ЛИЋ, ро ђен 1958. у Ко прив ни ци код За је ча ра. Пише 
по е зи ју. Књи ге пе са ма: При бли жа ва ње, 1982; Бе ли вид, 1986; Нео бич ни 
да ни, 1987; Бу ђе ње у пред ве чер је, 1989; Ис точ не зо не, 1992; Ва ја ње пе не, 
1994; По че так ле та, 1994; Ис под пра ха, 1997; Прах и на да, 2000; По крет
не ва тре, 2002; Не ви дљи ва бо ја, 2004; Се вер ња ча, 2005; Гли не но огле да
ло, 2005; Зар оди ста са мо реч, 2006; Из вор на ка ме ну, 2007; Се о ба у 
не вре ме, 2010; Пе ва ње, прах и на да, 2014; Обе ћа ње, 2014; Нај ве ћа ра дост, 
2016; Ка жи прст пу ту је, 2018; Све тлост на дну, 2020; Од бе гле сли ке / 
Ru na way pic tu res (дво је зич но, прев. Ве ра В. Ра до је вић), 2021.

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 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; 
Ски це за спо ме ник / Sketches for a mo nu ment (дво је зич но), 2021.

ВЛА ДИ МИР Д. ПА ПИЋ, ро ђен 1998. у Но вом Са ду. Ди пло ми рао је 
2021. на Од се ку за ком па ра тив ну књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти 
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, где је тре нут но на 
ма стер сту ди ја ма. До бит ник је не ко ли ко зна чај них сту дент ских на гра
да, пи ше ко лум не, сту ди је, есе је, при ка зе и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је 
у пе ри о ди ци. Жи ви у Но вом Са ду.

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 Одбо
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 при 
СА НУ. Об ја вље не књи ге: Осун ча ва ње и кли ма – Ми лу тин Ми лан ко вић 
и ма те ма тич ка те о ри ја про ме не кли ме, 2002; Ана ло ги ја и ен тро пи ја 
– фи ло зо фи ја при ро де и хар мо ни је Ла зе Ко сти ћа и Ко сте Сто ја но ви ћа, 
2005; Ци клу си и за пи си – opus so lis Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, 2009; Од 
На лан де до Хи лан да ра / Опис пр ве би бли о те ке ин диј ске кул ту ре у Ср бији 
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(ко а у тор ке Гор да на Ђо ко вић и Дра га на Гру јић), 2017; Ко со во на кра ју 
исто ри је – са же та ана ли за при ви да (ко а у тор Дан ко Кам чев ски), 2019. 
Го ди не 1997. је при ре дио Иза бра на де ла Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа.

ДРА ГИ ЊА РА МА ДАН СКИ, ро ђе на 1953. у Сен ти. Ар хи ви ста, про
фе сор ру ске књи жев но сти у пен зи ји, пи ше сту ди је, про зу, есе је, члан ке 
и при ка зе, пре во ди с ру ског, ма ђар ског и ен гле ског. Об ја вљу је ра до ве у 
до ма ћим, ру ским и ма ђар ским књи жев ним ча со пи си ма. Пре ве ла је пе
де се так књи га ле пе књи жев но сти и до би ла ви ше на гра да за пре во ђе ње. 
Об ја вље не књи ге: У по тра зи за фи гу ра ма, про за у ко а у тор ству, 2012; 
Па ро диј ски план ро ма на До сто јев ског (док тор ска ди сер та ци ја из 1991), 
2013; Сне шко у тро пи ма – пре во ђе ње с ли ца на на лич је, тран сла то ло шки 
есе ји, 2013; Или не, ау то би о граф ски есе ји, 2018; Kњижевне ко њу шњи це, 
есе ји о пре во ђе њу, 2021. Са ста ви ла је и пре ве ла ан то ло ги ју ру ске жен ске 
по е зи је Уз вод но од су за, 2009. Жи ви у Сен ти.

МИ ЛИ САВ СА ВИЋ, ро ђен 1945. у Вла со ву код Ра шке. Пи ше при
че, ро ма не, есе је и сту ди је, ба ви се књи жев ном исто ри јом и пре во ди с 
ен гле ског и ита ли јан ског. Књи ге про по ве да ка: Бу гар ска ба ра ка, 1969; 
Мла ди ћи из Ра шке, 1977; Ујак на ше ва ро ши, 1977; Про ла зе ли во зо ви Ибар
ском до ли ном (из бор), 2001; Љу бав не при че јед ног ше пр тље, 2007. Ро ма ни: 
Љу ба ви Ан дри је Ку ран ди ћа, 1972; То по ла на те ра си, 1985; Ћуп ко мит ског 
вој во де, 1990; Хлеб и страх, 1991; Ожиљ ци ти ши не, 1996; Принц и серб
ски спи са тељ, 2008; Чвар чић, 2010; La sans pa re il le, 2015; Док то ра Ва
лен ти на Тру ба ра и се стре му Си мо не те по вест чуд но ва тих до га ђа ја у 
Ср би ји, 2018; Пе пео, пе на, ша пат, 2020. Књи жев ноисто риј ске сту ди је: 
Уста нич ка про за, 1985; Се ћа ње и рат, 2009; До ли на срп ских кра ље ва, 
2014. Мул ти жан ров ске књи ге: Фу сно ста, 1994; 30 плус 18, 2005; Рим ски 
днев ник, при че и је дан ро ман, 2008; Љу бав на пи сма и дру ге лек ци је, 2013; 
Ма ли гло сар кре а тив ног пи са ња, 2015; Еп ска Ср би ја, 2017; Од Чам пар 
ба ра до ка си не Вaладије, 2018; Бан дит и про фе сор – ин тер вјуи Ми ли са
ва Са ви ћа, 2020. Ау тор је лек си ко на Ко је ко – пи сци из Ју го сла ви је, 1994, 
а об ја вио је ви ше књи га пре во да с ен гле ског и ита ли јан ског и при ре дио 
не ко ли ко књи га и ан то ло ги ја са вре ме них свет ских и срп ских при ча.

РО МАН СЕН ЧИН, ро ђен 1971. у Ки зи лу, Ту вин ска Ре пу бли ка, Ру
си ја. Ру ски про за ист, књи жев ни кри ти чар, во ка ли ста гру пе „Га ра жна 
ме ло ди ка” и „Сло бод ни ра ди ка ли”. Сен чи нов опус свр ста ва се у „но ви 
ре а ли зам”, пра вац на стао у но вом ве ку у Ру си ји, а ње го ва де ла (ро ма ни 
Ми нус, Ну бук, По ро ди ца Јел ти ше ви, Ин фор ма ци ја, Под руч је за по та
па ње, Ки ша у Па ри зу итд.) на гра ђе ни су нај у глед ни јим књи жев ним при
зна њи ма („Ја сна По ља на”, „Ве ли ка књи га”, На гра да вла де РФ, „Пи сац 
XXI ве ка” итд.). Жи ви у Је ка та рин бур гу. (Р. М.)
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МИ ЛИ ЦА СО ФИН КИЋ, ро ђе на 1995. у Го спо ђин ци ма. На Фи ло
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду за вр ши ла је основ не и ма стер сту ди је, 
Од сек за срп ску књи жев ност. Ис тра жу је те о ри ју и ме то до ло ги ју књи жев
но сти, као и књи жев ност ХХ ве ка. Пи ше есе је и на уч не ра до ве. По ха ђа 
тре ћу го ди ну док тор ских сту ди ја. Ан га жо ва на је као де мон стра тор у 
на ста ви на свом ма тич ном од се ку. Об ја вље на књи га: Цр њан ски – на 
ме ђи вла сти тог и стра ног, 2021.

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.

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 Хобс
ба 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
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