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АУ Т О Р И  Л Е Т О П И СА

ЗО РАН АВРА МО ВИЋ, ро ђен 1949. у Ста ла ћу. Ди пло ми рао је со цио
ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту, а док то ри рао на Фи ло ло шком факул
те ту у Бе о гра ду. Ба ви се те о риј ским ис тра жи ва њем про бле ма обра зо ва ња, 
кул ту ре и по ли ти ке. Пи ше сту ди је, мо но гра фи је, есе је, по ле ми ке, члан ке 
и уџ бе ни ке. Об ја вље не књи ге: Со ци ја ли зам и мо гућ но сти ре фор ме, 1989; 
По вра так гра ђан ског дру штва, 1989; По ли тич ки спи си Ми ло ша Цр њан ског, 
1990; Ис пу нио сам сво ју суд би ну (при ре ђе ни раз го во ри Ми ло ша Цр њан ског), 
1992; За ду жби не, фон до ви, фон да ци је, ле га ти у кул ту ри Ср би је, 1992; 
По ли ти ка и књи жев ност у де лу Ми ло ша Цр њан ског, 1994; Дру го ли це 
де мо кра ти је – Ср би ја, Ју го сла ви ја, свет 1980–1994, 1998; Уџ бе ник –кул
ту ра –дру штво, 1999; Де мо кра ти ја у школ ским уџ бе ни ци ма, 2000; Не во
ље де мо кра ти је у Ср би ји (1990–2000), 2002; Чи ји је књи жев ник и ње го во 
де ло – рас пра ва о кул тур ном иден ти те ту срп ске књи жев но сти, 2003; 
Др жа ва и обра зо ва ње – кри тич ка ева лу а ци ја кон цеп ци ја обра зо ва ња у 
Ср би ји, 2003; Од бра на Цр њан ског, 2004; Апо ри је обра зо ва ња за де мо кра
ти ју, 2006; Кул ту ра, 2006; Ср би у ге ту де мо кра ти је, 2007; Со ци о ло ги ја и 
књи жев ност – огле ди о со ци о ло ги ји кул ту ре и књи жев но сти, 2008; Ро
до мр сци – о јед ном де лу срп ских по ли ти ча ра и ин те лек ту а ла ца од 1990. 
до 2009, 2009; По ли тич ка ми сао Ми ло ша Цр њан ског, 2010; Со ци о ло шка 
осма трач ни ца кул ту ре и обра зо ва ња, 2011; Де мо кра ти ја и бом бар до ва ње 
– ка ква је бу дућ ност де мо кра ти је?, 2012; Обра зо ва ње у то ко ви ма дру штва 
зна ња, 2013; Ро до љуп ци и ро до мр сци – са вре ме ни срп ски па три о ти зам и 
на ци о нал но дез ин те гра тив на ми сао и прак са, 2013; Обра зо ва ње из ме ђу 
днев не и на уч не бри ге, 2014; Огле ди из срп ске кул ту ре и књи жев но сти, 
2015; Књи жев ни ци и по ли ти ка у срп ској кул ту ри (1804–2014), 2016; Дру
штве но ан га жо ван у Ср би ји, 2016; Књи жев на рас кр шћа – иден ти тет, 
Ан дрић, Цр њан ски, 2016; Со ци о ло шко чи та ње књи жев но сти, 2017; Ср би 
и ан ти па три о ти зам, 2020; Слу чај јед ног ин сти ту та, 2020; На ша не
ка да шња кри за, 2020; Уз бур ка ност дру штва и кул ту ре, 2021; До бри ца 
Ћо сић и по ли ти ка, 2021. Жи ви и ра ди у Бе о гра 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 
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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. Об ја вље на сту
ди ја: Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз – кри ти чар и пи сац, 2021.

МИ ЛИ ЦА БА КРАЧ, ро ђе на 1977. у Ник ши ћу, Цр на Го ра. Ди пло
ми ра ла је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ник ши ћу, на Од се ку за срп ски 
је зик и књи жев ност. Об ја вље не књи ге пе са ма: Нек ме пти це кри ком 
бу де, 1996; Жиг, 1998; Со не ти и пи сма, 2000; Од зла та ја бу ка, 2004; Азбуч
ник, 2007; Ар се ни је Чар но је вић по дру ги пут ме ђу Ср би ма, 2010; Же на, 
2012; Од бра на Азбуч ни ка, 2012; Ву ко ва ње, пе сме за де цу, 2017; Јав из Го ре 
Цр не, 2018; Го спо де, ни је нам хлад но, 2020; Ма шта ни је, дра ма за де цу, 
2022. До бит ни ца је ви ше на гра да и при зна ња. Члан је Удру же ња књи
жев ни ка Цр не Го ре, Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Књи жев ног дру штва 
срп ских пи са ца Ко со ва и Ме то хи је и Књи жев ног дру штва „Ње гош” из 
Цр не Го ре. При ре ди ла ви ше књи га срп ских пи са ца. Жи ви у Ник ши ћу.

РО ЛАН БАРТ (RO LAND BART HES, 1915–1980), фран цу ски се мио
ти чар и књи жев ни те о ре ти чар и кри ти чар, је дан од за чет ни ка и нај зна
чај ни јих по бор ни ка но вих тен ден ци ја у фран цу ској са вре ме ној књи жев ној 
кри ти ци. С по чет ка је био је дан од глав них пред став ни ка постструк ту
ра ли зма, а у по зни јем пе ри о ду раз вио је је дан ли чан спи са тељ ски из раз, 
са ве ли ким при ме са ма ау то би о граф ског. Ва жни ја де ла: Ми то ло ги је, 
1957; О Ра си ну, 1963; Кри ти ка и исти на, 1966; Си стем мо де, 1967; Цар
ство зна ко ва, 1970; С/З, 1970; Сад, Фу ри је, Ло јо ла, 1971; Нул ти сте пен 
пи са ња, 1972; Ужи ва ње у тек сту, 1973; Ро лан Барт по Ро ла ну Бар ту, 
1975; Фраг мен ти љу бав ног го во ра, 1977; Све тла ко мо ра, 1980. 

СЛО БО ДАН ВО ЈИ ЧИЋ, ро ђен 1943. у Бре сти ца ма код Ник ши ћа, 
Цр на Го ра. Пи ше при по вет ке и ро ма не. Књи ге при по ве да ка: Ур ви не, 
1977; Штет на ствар ност, 1992; Ле по та од ри ца ња, 2003. Ро ма ни: Те мељ, 
1982; Ко бац, 1997; Ноћ, со ба, жарпти це и Бог, 2006; На ше дра ге уби це, 
2012.

ВЕ СНА ГА ЈИЋ, ро ђе на 1982. у Бе о гра ду, од ра сла у Сме де ре ву, 
жи ви у Но вом Са ду. Исто ри чар ка је умет но сти, шко ло ва ла се у Бе о гра ду 
и Сток хол му. Пи ше на уч не ра до ве, есе је и кри ти ке из обла сти исто ри је 
умет но сти, му зе о ло ги је и сту ди ја кул ту ре, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

АЛЕК САН ДАР ГА ТА ЛИ ЦА, ро ђен 1964. у Бе о гра ду. Пи ше про зу, 
дра ме, про у ча ва исто ри ју му зи ке и пре во ди са ста ро грч ког (Ес хил, Со
фо кле, Еу ри пид, Ал кеј, Ана кре онт, Сап фо, Со лон, Мим нер мо). Ро ма ни: 
Ли ни је жи во та, 1993; На лич ја, 1995; Крај, 2001; Еу ри пи до ва смрт, 2002; 
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Не ви дљи ви – пи кар ски ро ман у пи сми ма, 2008; Ве ли ки рат, 2012; Со на
та за ло шег чо ве ка, 2015; Све но ве ле, 2015; По след њи ар го на ут, 2018; Крај 
– ху ма на ко ме ди ја, 2021; Два де сет пе ти сат, 2021. Књи ге при по ве да ка: 
Ми ми кри је, 1996; Век, 1999; Нај леп ше при че Алек сан дра Га та ли це (из бор 
П. Пи ја но вић), 2003; Бе о град за стран це, 2004; Ди ја лог са оп се на ма, 
2006; Днев ник по ра же них не и ма ра, 2006; 20 го ди на, 20 нај бо љих при ча, 
2013; Кад сам био ма ли, 2014; Све при че, 2015; Гот ске при че, 2019; Фан
та стич не при че, 2019; Исто риј ске при че, 2019. Дра ме: Чи о да са две 
гла ве, 2000; Све ча ност, 2003; Франц Каф ка: Про цес – дра ма у два чи на, 
2011. Есе ји: Го во ри те ли кла сич ни?, 1994; Цр но и бе ло – крат ка исто
ри ја де сет слав них пи ја ни ста ХХ ве ка, 1998; Ар тур Ру бин штајн про тив 
Вла ди ми ра Хо ро ви ца и обр ну то, 1999; Злат но до ба пи ја ни зма, 2001; 
Ква дра ту ра но та – огле ди о му зи ци, 2004; Сто ле ће уз му зи ку (мо но гра
фи ја о Ан дре ји Пре ге ру), 2008; Анег до те о ве ли ким му зи ча ри ма, 2010; 
Пи сац не ста ну је ов де, 2013.

СЛАВ КО ГОР ДИЋ, ро ђен 1941. у Да бри ци код Сто ца, БиХ. Пи ше 
про зу, књи жев ну кри ти ку и есе ји сти ку. Од 1992. до 2004. је био глав ни 
и од го вор ни уред ник Ле то пи са, а 2008. до 2012. пот пред сед ник Ма ти
це срп ске. Књи ге про зе: Вр хов ни сил ник, 1975; Дру го ли це, 1998; Опит, 
2004; Руб, 2010; По сле ру ба, 2020. Књи ге есе ја, кри ти ка и огле да: У ви
ди ку сти ха, 1978; Сла га ње вре ме на, 1983; При мар но и ни јан са, 1985; 
По е зи ја и окруж је, 1988; Обра зац и чин – огле ди о ро ма ну, 1995; „Пе вач” 
Бо шка Пе тро ви ћа, 1998; Огле ди о Вељ ку Пе тро ви ћу, 2000; Глав ни по сао, 
2002; Про фи ли и си ту а ци је, 2004; Раз ме на да ро ва – огле ди и за пи си о 
са вре ме ном срп ском пе сни штву, 2006; Са вре ме ност и на сле ђе, 2006; 
Кри тич ке раз глед ни це, 2008; Тра га ња и све до че ња, 2011; Огле ди о Иви 
Ан дри ћу, 2013; Срод ства и раз да љи не – огле ди и днев нич ки за пи си, 2014; 
Осма трач ни ца – књи жев не и оп ште те ме, 2016; Ме ђу сво ји ма, 2020. 
При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца.

ЈО ВАН ДЕ ЛИЋ, ро ђен 1949. у Бор ко ви ћи ма код Плу жи на, Цр на 
Го ра. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев ну кри ти ку. 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, 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; Ми лу тин 
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Бо јић пје сник мо дер не и вје сник аван гар де – о по е зи ји и по е ти ци Ми лу
ти на Бо ји ћа, 2020. При ре дио ви ше књи га срп ских пи са ца. 

АЛЕК САН ДРА ЖЕ ЖЕЉ КО ЦИЋ, ро ђе на 1977. у Бе о гра ду. Пи ше 
есе је, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. Члан је Хе мин гве је вог дру штва 
(САД), Фиц џе рал до вог дру штва (САД) и Удру же ња за ан гло а ме рич ке 
сту ди је Ср би је. Об ја вље не књи ге: Nor ma ti ve Ma scu li nity and Its Sub ver
sion in Ten nes see Wil li ams’ World and Style, 2016; Хе мин гвеј и род: пи сац 
у мре жи те о ри је, 2018; Пе сник и је дан чи та лац: огле ди о по е зи ји и про зи 
Дра га на Ла ки ће ви ћа, 2020; Збир ка леп ти ро ва: огле ди о ан гло а ме рич кој 
књи жев но сти, 2021; Ва ља ре вић у ди ја ло гу, 2022.

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. 

АНА СТА СИ ЈА ЈУР ЈЕВ НА ЈЕ МЕ ЉА НО ВА, ро ђе на 1973. у Мо скви, 
Ру си ја. Ди пло ми ра ла му зе о ло ги ју на Ру ском др жав ном ху ма ни тар ном 
уни вер зи те ту, ра ди ла у му зе ји ма и на те ле ви зи ји, уда та, мај ка дво је де це. 
На пи са ла је књи ге при ча: Ле ги о нар, 2007; Бе ла за ста ва, 2010; Из Мо скве, 
2011; Ото пље ње, 2012; Мо жда ипак да не свра ћа мо?, 2012. При че су 
об ја вље не у ра зним ча со пи си ма и ан то ло ги ја ма. (М. М.)

РА ДО МАН КА ЊЕ ВАЦ, ро ђен 1960. у Сту пу код Сје ни це. Пи ше 
по е зи ју. Об ја вље не књи ге пе са ма: Ре чи за пе ва ње, 1995; Отво ре но пи смо, 
1995; Као ру ка низ врат кон тра ба са, 1999; Ми слим да не знаш с ким 
имаш по сла, ма ла, 2000; To ur du Mon de, 2003; Пу ту јем, 2007; Про бу ди 
ме тек кад осе тиш да сам за и ста мр тав, 2009; Чо век у сен ци, 2010; Крај 
по е зи је, 2010. Жи ви у Бе о гра ду.

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.

МИ ЛЕ НА МИ ЋУ НО ВИЋ, ро ђе на 1962. у Бе о гра ду. Ди пло ми ра ла 
на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду на гру па ма Ју го
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сло вен ска књи жев ност и ру ски је зик и Ју го сло вен ска књи жев ност и 
срп ско хр ват ски је зик. Ра ди ла као про фе сор срп ског је зи ка и као лек тор. 
Два де сет пет го ди на жи ве ла и ра ди ла у Мо скви. Пре во ди лац с ру ског. 
Пре во ди ла је са вре ме не ру ске пи сце – Сер ге ја Шар гу но ва, Ди ну Ру би ну, 
Ма ри ну Мо скви ну, Ма ри ју Ме тлиц ку и са вре ме ног ру ског пси хо те ра
пе у та Ан дре ја Кур па то ва.

ВЕ ЛИ МИР МЛА ДЕ НО ВИЋ, ро ђен 1989. у Сме де ре ву. За вр шио је 
основ не и ма стер сту ди је фран цу ског је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф
ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Oбласти ин те ре со ва ња су му фран цу ска 
књи жев ност ХIХ и ХХ ве ка, рат у књи жев но сти, са вре ме на фран цу ска 
књи жев ност. Об ја вио је драм ски текст Дру ги по ред ме не, 2014. и био 
уред ник збир ке при ча по све ће не сто го ди шњи ци Ве ли ког ра та При че 
бо ла и по но са, 2014.

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 Ма ти це срп ске, 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 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. 1–2, 2018, 2022.

РАЈ КО ПЕ ТРОВ НО ГО, ро ђен 1945. у Бо ри ју код Ка ли но ви ка, БиХ. 
Пи ше по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку. Ре дов ни је члан Ака де ми је 
на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске. Књи ге пе са ма: Зи мо мо ра, 1967; 
Зве ри њак, 1972; Ро ди ла ме тет ка ко за (за де цу), 1977; Бе за ко ње, 1977; 
Пла ни на и по че ло, 1978; Ко ли ба и тет ка ко за (за де цу), 1980; На кра ју 
ми ле ни ја, 1987; Ла за ре ва су бо та, 1989; Ла за ре ва су бо та и дру ги да ни, 
1993; На ка пи ја ма ра ја, 1994; Ли ри ка, 1995; Ма ло до ку мен тар них де та
ља, 1998; Нек па да сни јег Го спо де, 1999; Нај леп ше пе сме Рај ка Пе тро ва 
Но га (прир. Ђ. Сла до је), 2001; Не дре ма но око, 2002; Ни је све про па ло, 
2004; У Ви ло во ме до лу (иза бра не и но ве пе сме), 2005; Је чам и ка ло пер 
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– гло са, 2006; Не ти кај у ме, 2008; Чо век се вра ћа ку ћи (из бор), 2010; У 
до лу шу шти је чам – де вет стро фа јед не по ве сти (из бор), 2013; Пре ко 
пе пе ла, 2015; Со нет и смрт, 2017; По зни сти хо ви, 2018; До ку мен тар ни 
де та љи, 2019; Мо жда ни удар – пе сме и за пи си, 2019; До ме бив ши до ме 
(из бор), 2019; Вран га вран Дис, 2020; Раз го вор ду ше и те ла – пе сме и 
за пи си, 2020. Књи ге кри ти ка, есе ја и сту ди ја: Је си ли жив, 1973; Оби ље 
и ра сап ма те ри је, 1978; На Ву ко вој ста зи, 1987; Су зе и со ко ла ри, 2003; 
Со не ти и по е ме Скен де ра Ку ле но ви ћа, 2010; За пи ши то, Рај ко, 2011; 
За пи ши и на пи ши, 2011; С ме не на уштап – ре мо ар, 2014. Об ја вио и Де
ла Рај ка Пе тро ва Но га 1–5, 2003. и Иза бра на де ла 1–7, 2015. При ре дио 
ви ше књи га, збор ни ка и ан то ло ги ја.

МИ ША ПА СУ ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1972. у Ни шу. Пи ше по е зи ју и про зу. 
Књи ге пе са ма: Инк, 1997; А. М. те ле грам, 2000. Kњигa крат ких при ча: 
За во ла ном – ма ли ро ман о смр ти, 2007. Пе сме и про зни тек сто ви су му 
пре во ђе ни на ен гле ски, не мач ки, ру мун ски и сло ве нач ки је зик. 

РА ША ПЕ РИЋ, ро ђен 1938. у Га ре ву код По жа рев ца. Пи ше по е зи
ју. Књи ге пе са ма: Мо ли тва за пар че не ба, 1967; Ве тро ме ти на, 1970; 
Ру ка биљ ног ан ђе ла, 1970; Зе ле ни пре сто (за де цу), 1973; Гост у бе лом, 
1974; Суд њи ка мен, 1978; Зе мља ци, 1981; Деч ја ду ша, 1984; Ва га и бо си љак, 
1988; Ко сов ски рв, 1989; Срп ски пут, 1990; Га реж и су за, 1991; Ср би ја у 
Грч кој, 1995; Фру шка зво на, 1997; Жи ви траг, 1998; За пад над Ср би јом, 
1998; Пла ви пу тир, 1999; Ка ме на та бли ца, 2000; Све тач ник, 2000; Да
ров ни ца, 2000; Све тли ви ла јет, 2000; Ви но гра дац, 2001; То сам ја (за де цу), 
2001; Бе ли мо нах, 2001; Тро ји не, 2002; Иза бра не пе сме I–X, 2002–2003; 
Зем ни плач, 2003; Знам чо ве ка, 2003; Дан у сло ву, 2003; Чо ве чац, 2003; 
Жи ваљ, 2004; Пла ви уз дах, 2005; Азбуч но пе ро, 2007; До бро ју тро, ју тро, 
2007; Лир ски бо кор, 2007; Бер ба све тло сти (из бор), 2008; Мој Но ви Сад, 
2008; Је се ња се тва, 2010; Ја ук ва се ље не, 2012; Сло во је мо ја ку ћа, 2015; 
Бро ја ни це, 2015; Са би рак, 2016; Над зор ник, 2017; Знам чо ве чи цу, 2018; 
Зим ска же тва, 2019; До чек апо ка лип се, 2020; Ро бот у по љу, 2020; Мо ја 
књи жев на авли ја, 2022. При ре дио ви ше ан то ло ги ја и те мат ских збор ни ка.

СА ЊА ПЕ РИЋ, ро ђе на 1994. у Би је љи ни, БиХ. Сту дент ки ња је док
тор ских сту ди ја на Од се ку за срп ску књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те
та у Но вом Са ду. Ба ви се са вре ме ним срп ским пи сци ма, пре свих пе снич
ким и есе ји стич ким ства ра ла штвом Бо ри сла ва Ра до ви ћа. Пи ше есе је, 
на уч не ра до ве и књи жев ну кри ти ку. Об ја вље на књи га: Књи жев ност и 
ис хо ди шта – есе ји и кри ти ке о де ли ма срп ске књи жев но сти, 2020.

ДРА ГО ЉУБ ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1935. у Ко со ру код Под го ри це, Цр на 
Го ра. Лин гви ста, об ја вио је пре ко 400 ра до ва у ко ји ма се нај ви ше ба вио 



263

ис пи ти ва њем срп ских ди ја ле ка та и ви ше књи га (и уџ бе ни ка) од ко јих су 
нај зна чај ни је: О го во ру Зми ја ња, 1973; Го вор Ба ни је и Кор ду на, 1978; Шко
ла не му штог је зи ка, 1996; Су мрак срп ске ћи ри ли це – за пи си о за ти ра њу 
срп ских на ци о нал них сим бо ла, 2005; Де мо кра ти ја с на лич ја (ко а у тор И. 
Пе тро вић), 2006; Фо но ло ги ја срп ско га је зи ка (ко а у тор С. Гу ду рић), 2010; 
Зло вре ме ник, 2011; Срп ски је зич ки за пер ци, 2013; Пра ср би, 2021. Као 
на уч ни ре дак тор при ре дио је књи ге: Јо ван Ка шић, Тра гом Ву ко ве ре чи, 
1987; Реч ник бач ких Бу ње ва ца, 1990; Име но слов бач ких Бу ње ва ца, 1994; 
Па вле Ивић, Це ло куп на де ла (че ти ри то ма), 1994, 1998, 2001, 2002; Алек
сан дар Бе лић, Иза бра на де ла (два то ма), 1999; Реч ник срп ских го во ра 
Вој во ди не, 1–10, 2000–2010; Реч ник Дра га че ва (ко а у тор ка Је ле на Ка пу
сти на), 2019.

ИРЕ НА ПЛА О ВИЋ, ро ђе на 1992. у Бе о гра ду. За вр ши ла је срп ску 
књи жев ност и је зик са ком па ра ти сти ком на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду, где је са да на док тор ским сту ди ја ма књи жев но сти и ра ди као 
аси стент на пред ме ту Сред њо ве ков на књи жев ност. Об ја вљу је ра до ве о 
срп ској књи жев но сти сред њег ве ка, ба ви се ре то ри ком, по е ти ком и тек
сто ло ги јом, а пи ше и по е зи ју. Об ја вље не збир ке пе са ма: Иза ока, 2009; 
Ве ли ко То пло, 2018; Те ме љи че га тач но, 2021.

ЕМИ ЛИ ЈА ПО ПО ВИЋ, ро ђе на 1996. у Ло зни ци. Основ не и ма стер 
сту ди је срп ске књи жев но сти и је зи ка за вр ши ла је 2020. го ди не на Фи
ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. По ред пи са ња, ба ви се глу мом и 
пе ва њем. Тре нут но је за по сле на у Цен тру за кул ту ру „Вук Ка ра џић” у 
Ло зни ци. По е зи ју и на уч не ра до ве об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ИСИ ДО РА ПО ПО ВИЋ, ро ђе на 1981. у Но вом Са ду. Ба ви се по че
ци ма срп ске дра ме и исто ри јом срп ског по зо ри шта, пи ше мо но гра фи је, 
струч не ра до ве и кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Књи га Сте ри ји них ру ко
пи са – ру ко пи сна остав шти на Јо ва на Сте ри је По по ви ћа у Ма ти ци 
срп ској, 2008; (Пред)исто ри ја ве се лих по зор ја – ко ме ди ја у Ср ба пре 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, 2014. При ре ди ла ви ше књи га.

МИ ЛАН РА ДО И ЧИЋ, ро ђен 1999. у Ле сков цу. Сту дент је на Од се
ку за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. 
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.

ГО РА НА РА И ЧЕ ВИЋ, ро ђе на 1964. у Но вом Са ду. Ба ви се те о ри јом 
књи жев но сти и срп ском књи жев но шћу ХIХ и ХХ ве ка, пи ше сту ди је, 
есе је и при ка зе, пре во ди с ен гле ског и фран цу ског. Об ја вље не књи ге: 
Чи та ње као кре а ци ја, 1998; Би бли о гра фи ја срп ских не кро ло га (ко а у то ри 
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М. Бу јас и М. Кле ут), 1998; Ла за Ла за ре вић – ју нак на ших да на, 2002; 
Есе ји Ми ло ша Цр њан ског, 2005; Ко мен та ри „Днев ни ка о Ча р но је ви ћу” 
Ми ло ша Цр њан ског, 2010; Кро ти те љи суд би не – о Цр њан ском и Ан дри ћу, 
2010; Дру ги свет – есе ји о књи жев но сти: исто ри ја, те о ри ја, кри ти ка, 
2010; Агон и ме лан хо ли ја – жи вот и де ло Ми ло ша Цр њан ског, 2021; До
бра ле по та – Ан дри ћев свет, 2022. При ре ди ла ви ше књи га.

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.

НА ДА САВ КО ВИЋ, ро ђе на 1956. у Но вом Са ду. Ба ви се ком па ра
тив ном књи жев но шћу, по себ но ита ли јан ским ути ца ји ма на срп ску књи
жев ност и кул ту ру, док то ри ра ла („На ста ја ње драм ске књи жев но сти у 
гра ђан ској кул ту ри код Ср ба”) 2006. го ди не. Пре во ди с ита ли јан ског 
(Де сет ита ли јан ских пе сни ка, ан то ло ги ја, са Мир ја ном Ог ња но вић, 
2005; Ан то нио Сан то ри, Sal ta ta / Пре ско че на, 2009). Об ја вље не књи ге: 
Мо је го ди не са Ми ло ше ви ћем, 2002; Gli An ge li di No vi Sad, 2002; Вој во ди на, 
кул тур на ба шти на, 2003; Од Ра ча на до Сте ри је – срп ска књи жев ност 
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XVI II ве ка (ба рок, про све ће ност, кла си ци зам, пред ро ман ти зам), 2010; 
Књи жев ноисто риј ске осно ве о срп ској књи жев но сти у XVI II сто ле ћу 
– од Ра ча на до Сте ри је II, 2011; Те а тро љу бље, 2012; Јо ван А. До ше но вић 
– из ме ђу ита ли јан ских ути ца ја и срп ског на дах ну ћа, 2018; Оти сак Ита
ли је, 2021.

АВ ДИ ЈА САЛ КО ВИЋ, ро ђен 1974. у Но вом Па за ру. На кон за врше
не сред ње шко ле, ви со ко обра зо ва ње на ста вља на Од се ку за елек тро ни ку 
и ра чу на ре Уни вер зи те та Мар ма ра у Ис тан бу лу, Ре пу бли ка Тур ска. По 
по врат ку са сту ди ја 1997. го ди не ин тен зив но се ба ви пре во ђе њем. До 
са да је са тур ског на срп ски и бо сан ски пре вео бли зу 50 де ла, ме ђу који
ма се ис ти чу Ча нак ка ле Мех ме да Ни ја зи ја, Ту ђи нац Ја ку па Ка дри ја и Ја, 
онај дру ги и друк чи ји сви јет Ибра хи ма Ка ли на. У ме ђу вре ме ну је ди пло
ми рао на од се ку за Тур ски је зик и књи жев ност Уни вер зи те та у Бе о гра
ду, на ко јем је та ко ђе за вр шио ма стер и од бра нио док тор ску те зу на 
те му „Је зик у де ли ма Пе ја ми ја Са фе”. Тре нут но ра ди у град ском му зе ју 
у Но вом Па за ру, оже њен је и отац је пе то ро де це.

ОМЕР СЕЈ ФЕ ТИН (OMER SEJ FETİN), је дан од нај ве ћих тур ских 
књи жев ни ка, ро ђен је 1884. у Го не ну (Ба ли ке сир/Тур ска). Ње гов отац, 
Омер Шев кибеј , био је ма јор тур ске вој ске, док је ње го ва мај ка Фат ма, 
та ко ђе, би ла ћер ка вој ни ка из пле ме на Ис фен ди ја ро лу. На кон основ ног 
обра зо ва ња, упи сан је у шко лу Осма ни је у Ис тан бу лу, на кон че га је 
пре ба чен у по се бан раз ред Вој не ру жди је на Еју пу (1893–1896). Ди пло
ми рао је 1900. го ди не на сред њој вој ној шко ли у Је дре ну (Edir ne Aske ri 
İda di si). Вој нич ку ка ри је ру за по чео је у При ле пу и ту је због успе ха на
гра ђен са две ме да ље за за слу ге. На кон осни ва ња Шко ле жан дар ме риј
ског пу ка у ви ла је ту Ај дин/Из мир (1907), по ста вљен је за учи те ља на 
пред ме ту Прин ци пи ве ре. По чет ком 1909. по но во је вра ћен у бал кан ску 
ре ги ју у ко јој је две го ди не про го нио бан де око При ле па, Се ре за, Шти
па и дру гих ме ста. Исте го ди не у чи ну пот по руч ни ка пре да вао је фи
зич ко вас пи та ње у вој ној сред њој шко ли у Ко пру луу. Те го ди не је због 
по бу не од 31. мар та вра ћен у Ис тан бул. На кон гу ше ња по бу не, по но во 
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