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А У  Т О  Р И  Л Е  Т О  П И  С А

АН ЂЕЛ КО АНУ ШИЋ, ро ђен 1953. у Гра ди ни код Ве ли ке Кла ду
ше, БиХ. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи ге пе са ма: 
Чо вјек пје ва на рад ном мје сту, 1980; Пре ди кат но ста ње, 1987; Ме ђу пад, 
1989; Зим зе лен и оло во, 1992; Не кр ште ни да ни, 1994; Штап од пи сме на, 
1996; Крст од ле да, 2000; Ли тур ги ја за по ра же не, 2003; Ми слиш у зла ту, 
чи ниш у сре бру, 2003; Сре бро и та мјан (из бор), 2004; Ова ча ша, 2007; 
Па ху ља / Snow fla ke, 2007; Сла ва и по ру га, 2008; Чу ди ли ца – пе сме за 
ма лу и ве ли ку де цу, 2011; Епи та фи за не зна не, 2015; Жив си, ка жеш, 2016; 
Зим но ме сто, 2017; Бо ли, бо ли ме ја ко, 2022. Књи ге при ча: Христ са 
Дри не, 1996; При че са мар ги не, 1997; Од бле сци, 1998; Успо ме не из па кла, 
1999; Пре ко дрин че ви за пи си о Ко со ву, 2004; Пре бле ска, а по сле олу је, 
2012; Пи смо Пе тру Ко чи ћу и још по не ко ме, 2015; Ле ген да о в(ј)етром 
ви ја ни ма, 2019. Ро ма ни: Си ла зак си на у сан, 2001; Адре сар из гу бље них 
ду ша, 2006; Про зор отво рен на ви си ба бу и ку ку рек, 2010; Гла со ви са 
Гра ни це – срп ска кра ји шка те тра ло ги ја I, 2016; С Хо ме ром у олу ји – срп
ска кра ји шка те тра ло ги ја II, III, IV, 2018; Жи вот из за сје де, 2021. Књи
га пу бли ци стич ких и но ви нар ских тек сто ва: Да мр тви и жи ви бу ду на 
бро ју, 2002. Књи га есе ја: Мр ка љев ла мент, 2002. Књи га ме мо ар скоднев
нич ких за пи са: За гре бач ке ефе ме ри де, 2003. Мо но дра ма: Ко ло на, 2018. 
При ре дио ви ше пе снич ких ан то ло ги ја.

АНА АТА НА СКО ВИЋ, ро ђе на 1973. у Кру шев цу. Ди пло ми ра ла 
ен гле ски је зик и књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду, а ма стер рад из обла сти мар ке тин га и тр го ви не од бра ни ла 
је 2012. на Уни вер зи те ту Син ги ду нум у Бе о гра ду. Пи ше про зу, ба ви се 
но ви на р ством. Књи ге при по ве да ка: Бе о град ске мај ске при че, 2006; Бео
град је љу бав, 2017. Ро ма ни: Ду ет ду ша, 2007; Је ле на Ан жуј ска, 2008; Моја 
љу бав Ни ко ла Те сла, 2013, пре ра ђе но из да ње, 2021; Кра љи ца jоргована, 
2019; Да вор јан ка Па у но вић, 2020. Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.

ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ, ро ђе на 1975. у Бач кој Па лан ци. За вр
ши ла сту ди је сло вач ког је зи ка и књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа култе
ту у Но вом Са ду, а док то ри ра ла на Ка те дри есте ти ке Уни вер зи те та Ко
мен ски у Бра ти сла ви. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку 
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и пре во ди са сло вач ког и че шког је зи ка. Глав на је и од го вор на уред ни ца 
ча со пи са за књи жев ност и кул ту ру Nový ži vot и стал ни суд ски ту мач за 
сло вач ки је зик. Об ја вље не књи ге: Ими гран ти у Ва ви лон ској ку ли, књи
га раз го во ра (Imi gran ti v Babylon skej ve ži, на сло вач ком је зи ку 2018), 2017; 
Ете ри за ци ја: ван кон ТЕК СТа / Éterizácia: mi mo kon TEX Tu, дво је зич на 
збир ка пе са ма, 2018; Pamätník ro diny Per lenschli po vej, књи га за де цу, 
2019; Zvuk eu ri di kiných  kro kov, збир ка есе ја и кри ти ка, 2019; Апо кри фи 
по Ли лит и дру га про клет ства / Apo kryfy podĺa Li lit a iné za tra te nia, 
дво је зич на збир ка пе са ма, 2020; Сли ка Ср ба у сло вач кој књи жев но сти, 
2022. При ре ди ла ви ше књи га и збор ни ка. Жи ви у Но вом Са ду.

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 време
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.

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; У по тра зи 
за из гу бље ном при чом, 2020. 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..., 1–5, 2016–2021. 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.

МИ ЛО ВАН ДА НОЈ ЛИЋ (Ива нов ци код Љи га, 1937 – По а тје, Фран
цу ска, 2022). Пе сник, ро ман си јер, есе јист, са ти рик, фељ то нист, пу то пи
сац, ме мо а рист, књи жев ни пре во ди лац, био ре дов ни члан Срп ске акаде
ми је на у ка и умет но сти. Од 1984. жи вео у По а тјеу у Фран цу ској. Књи ге 
пе са ма: Уро ђе нич ки псал ми, 1957; Не де ља, 1959; Ноћ но про ле ће, 1960; 



429

Ба ла де, 1966; Гла со ви, 1970; Чи сти не, 1973; Грк у за тво ру, 1975; Пут и 
сјај, 1976; Ра не и но ве пе сме, 1979; Миш ја ру па, 1982; Ве чи ти на и ла зак, 
1986; Че ка ју ћи да ста не пљу сак, 1986; Тач ка от по ра, 1990; Зло и на о па ко, 
1991; Раз го ре ва ње ва тре, 2000; Огра да на кра ју Бе о гра да, 2001; Ср би ја на 
За па ду – light ver ses, 2005; По зна ва ње љу ди и при ро де, 2005; Ри ме, 2007; 
Пе шач ки мо но лог, 2007; Цр но ис под нок ти ју – хи ља ду шест сто ти на 
два де сет че ти ри епи гра ма, 2009; Хра на за пти це, 2014; Об но ва сми сла, 
2015; Жи во ти, жи во ти, 2016; Уро ђе нич ки псал ми, 2017; Иза бра не пе сме 
(1957–2017), 2018. Збир ке деч јих пе са ма: Ка ко спа ва ју трам ва ји, 1959; 
Фу ру ни цајо гу ни ца, 1969; Род на го ди на, 1972; Ка ко жи ви пољ ски миш, 
1980; Пе сме за вр ло па мет ну де цу, 1994; Ка ко спа ва ју трам ва ји и дру ге 
пе сме, 1999; Мар тов ско сун це, 2002; Пе по Кр ста, 2005; Је сен на пи ја ци, 
2006; Ве ли ка пи ја ца, 2006; Огра да на кра ју Бе о гра да, 2010; Пе сма за по
гла ви цу, лу бе ни це и зве зде, 2011; Тај не из ме ђу Зе мље и Сун ца, 2013; Ку да 
иду кор ња че, 2015; Да ле ко, иза се дам бр да, 2020. Књи ге про зе: Ка ко је 
До бри слав про тр чао кроз Ју го сла ви ју, 1977; Зми јин свлак, 1979; Сен ке око 
ку ће, 1980; То, 1980; Бри са ни про стор, 1984; Као ди вља звер, 1985; Дра
ги мој Пе тро ви ћу, 1986; Не ка вр ста цир ку са, 1989; Го ди на про ла зи кроз 
авли ју, 1992; Ме сто ро ђе ња, 1996; Осло бо ди о ци и из дај ни ци, 1997; Ба ла
да о си ро ма штву, 1999; Лич не ства ри, 2001; Пу сто ло ви на или ис по вест 
у два гла са, 2002; Зеч ји тра го ви, 2004; Чо век чо ве ку, 2006; Уче ње је зи ка, 
2008; При ча о при по ве да чу – оглед из ау то фик ци је, 2009; До бро је сте жи
ве ти, 2010. Есе ји и огле ди: Лир ске рас пра ве, 1967; О ра ном уста ја њу, 1972; 
На ив на пе сма, 1976; Му ка с ре чи ма, 1977; Чи шће ње ала та, 1982; Пи сати 
под над зо ром, 1987; Му ка ду ху, 1996; Те шко бу ђе ње, 1996; Ве ли ки ис пит, 
1999; Игре с ре чи ма, 2005; Пе сни ци, 2007; Из ну ђе не ис по ве сти, 2010; Руси
ја, на ша да ле ка мај ка, 2015; Пи сма без адре се, 1–4, 2012, 2015, 2018, 2021.

ЕЛ ВИ РА ДИ ЈА НА, ван ред ни про фе сор арап ског је зи ка и књи жев
но сти на Уни вер зи те ту „Г. д’А нун цио” Кје тиПе ска ра (Ита ли ја). Ње не 
сфе ре ис тра жи ва ња об у хва та ју књи жев ну де лат ност од XIX ве ка до 
да нас, са по себ ним освр том на арап ску књи жев ност от по ра и ди си дент
ства, у ње ним раз ли чи тим об ли ци ма. Об ја ви ла је ви ше на уч них и ака дем
ских чла на ка. Ме ђу ње ним ра до ви ма ис ти чу се две мо но гра фи је о књи жев
но сти Ли би је: L’im ma gi ne de gli ita li a ni nel la let te ra tu ra li bi ca dal l’e po ca 
co lo ni a le al la ca du ta di Ghed da fi („Сли ка Ита ли ја на у ли биј ској књи жев
но сти од ко ло ни јал не епо хе до па да Га да фи ја”), 2011. и La let te ra tu ra 
del la Li bia. Dal l’e po ca co lo ni a le ai no stri gi or ni („Ли биј ска књи жев ност. 
Од ко ло ни јал не епо хе до да нас”), 2008. (П. Л. ди Ђ.)

ЛА БУД ДРА ГИЋ, ро ђен 1954. у Ље ви шту, Гор ња Мо ра ча, Цр на 
Го ра. Ди пло ми рао је Оп шту књи жев ност са те о ри јом књи жев но сти на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Пи ше про зу, пре во ди с ру ског и 
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ита ли јан ског. Књи ге при по ве да ка: Ко ји не ма ју пе ча та, 1985; Срам у ка
те дра ли, 1990; Уо чи тре ћих пе тло ва, 1998; Ди вљи ан ђео, 1999; У за то
ни ма Ле те, 2003; Пан до ри ни ве тро ви, 2004. Пу то пи си: По бе лом све ту, 
2015. Ро ма ни: До ли ном сен ки, 1994; Крв и во да, 2007; Бе ле но ћи си вог 
со ко ла, 2013; По бе лом све ту, 2015; Ку ка вич ја пи лад, 2016.

МИ НА ЂУ РИЋ, ро ђе на 1987. у Бе о гра ду. Ра ди као до цент на Ка те дри 
за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма Фи ло ло шког 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Док тор ску ди сер та ци ју „Мо дер
ни за ци ја срп ске про зе 20. ве ка у од но су на ства ра лач ку ре цеп ци ју књи
жев ног де ла Џеј мса Џој са” од бра ни ла је на Фи ло ло шком фа кул те ту 2017. 
го ди не. Об ја ви ла је ви ше де се ти на на уч них ра до ва у пу бли ка ци ја ма 
на ци о нал ног и ме ђу на род ног ка рак те ра, ау тор је мо но гра фи је Тран сму
зи ка ли за ци ја тек ста: му зи ка срп ске мо дер ни стич ке књи жев но сти (2022), 
је дан од ау то ра књи ге Сло вен ска су сре та ња: југ и за пад (2021), уред ник 
пу бли ка ци ја На тре па ви ци не зна ни: из бор из по е зи је Вас ка Попe (2020), 
Ве нац пр ко са: из бор из де ла Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа (2021), при ре ђи вач 
и пре во ди лац књи ге Ро бер та Хо де ла Ре чи од мра мо ра: Дра го слав Ми
ха и ло вић ‒ жи вот и де ло (2020), ко а у тор је не ко ли ко чи тан ки за сред ње 
шко ле, из вр шни уред ник из да ња Ву ко ве за ду жби не на не мач ком, ру ском, 
фран цу ском и ен гле ском је зи ку, је дан од ау то ра тро је зич не ди ги тал не 
из ло жбе Вук и Нем ци (на срп ском, ен гле ском и не мач ком је зи ку) и др. 

СА РА ЗДРАВ КО ВИЋ, ро ђе на 1993. у Но вом Са ду. Ис тра жи вачпри
прав ник и док то ранд на срп ској књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул
те ту у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, сту ди је и књи жев ну кри ти ку. 
Обла сти ин те ре со ва ња су јој са вре ме ни срп ски и европ ски ро ман. Обја
ви ла збир ку крат ких при ча Сре бр не шу ме, 2021.

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 Фило
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.

ПЕР СИ ДА ЛА ЗА РЕ ВИЋ ДИ ЂА КО МО, ро ђе на 1965. у Бе о гра ду. 
Ре дов ни је про фе сор на Уни вер зи те ту „Г. д’А нун цио” Кје тиПе ска ра 
(Ита ли ја) где пре да је срп ску и хр ват ску књи жев ност и је зик. Сфе ре ис
тра жи ва ња: ита ли јан скоју жно сло вен ски кул тур ни и књи жев ни од но си, 
ју жно сло вен ско про све ти тељ ство, са вре ме на срп ска књи жев ност. Пи ше 
књи жев не при ка зе, огле де и сту ди је. Ме ђу пу бли ка ци ја ма ис ти чу се: 
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Ком па ра тив не сту ди је. Ита ли јан скосрп ска по ет ска про жи ма ња у XX 
ве ку, 2012; У До си те је вом кру гу. До си теј Об ра до вић и шкот ско про све
ти тељ ство, 2015; „Љи љан мо дри”. Кри сти јан Фри дрих Те млер и Ју жни 
Сло ве ни (за јед но са Пе ром Ја коб се ном), 2020.

РАСТ КО ЛОН ЧАР, ро ђен 1993. у Кни ну, Хр ват ска. За вр шио је основ
не и ма стер сту ди је на Од се ку за срп ску књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је, ба ви се књи жев ном 
исто ри јом. Књи ге пе са ма: Нер ви од вол фра ма, 2017; Су мо врат, 2020.

ЈЕ ЛЕ НА МА РИ ЋЕ ВИЋ БА ЛАЋ, ро ђе на 1988. 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 сту ди је: 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. Књи га пе са ма: Без 
дла ке на ср цу, 2020. При ре ди ла ви ше књи га.

ЗДРАВ КО МИ ОВ ЧИЋ, ро ђен 1958. у Ле ди ћи ма код Тр но ва, БиХ. 
Сту ди је фи ло зо фи је, ком па ра тив не књи жев но сти и со ци о ло ги је за вр шио 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву. Ма ги стар је ме наџ мен та, осни вач 
и ди рек тор раз вој не аген ци је Еда у Ба њој Лу ци и са вет ник за ре ша ва ње 
раз вој них про бле ма у упра ви, пред у зе ћи ма и за јед ни ца ма. До са да је 
об ја вио де вет књи га из обла сти од лу чи ва ња и упра вља ња раз во јем и 
се дам књи га по е зи је: За што ти ни сам пи сао, 2011; Што за тре пе ри и 
не ста не, 2013; Шкри ња и ша пат, 2015; Што је ду ша ску пи ла, 2017; У 
ми ло сти тре ну та ка – са гла си це, 2019; Љу бав ви но пој ца – пје сме о ви ну 
и уз ви но, 2020; Днев на до за но стал ги је – ка фан ске пје сме у до ба ка ран
ти на, 2021. Жи ви и ра ди углав ном у Ба њој Лу ци.

МИ ЛИ ВОЈ НЕ НИН, ро ђен 1956. у Ло ку, Шај ка шка. Књи жев ни кри
ти чар и исто ри чар, до пи сни члан СА НУ. Пи ше сту ди је, есе је и књи жев
ну кри ти ку. Об ја вље не књи ге: Саве ти кри ти ке, соко ви по е зи је, 1990; 
Све ти слав Сте фа но вић – пре те ча мо дер ни зма, 1993; С ме ром и без ње, 
1993; Су о ча ва ња, 1999; Ства ри ко је су про шле, 2003; Ста ри ли сац, 2003; 
Слу чај на књи га – ко лаж о То до ру Ма ној ло ви ћу, 2006; Срп ска пе снич ка 
мо дер на, 2006; Сит не књи ге – о пре пи сци срп ских пи са ца, 2007; Слат ка 
књи га, 2008; Се дам бе ле жа ка – ма ла књи га о Цр њан ском, 2009; Са ви чен
та – срп ски књи жев ни ци ис ко са, 2010; Све ти ми рис пам ти ве ка – фраг
мен ти о Ла зи Ко сти ћу, 2011; Са вић Ми лан, 2011; Се дам бре жу ља ка – 
књи га о Цр њан ском, 2013; Слав ни Шај каш о Ла зи Ко сти ћу, 2014; Сло во 
твр до – о пре пи сци Ила ри о на Ру вар ца, 2016; Сви мо ји ба нат ски пи сци 
– при ка зе и при ка зи, 2016; Све ти слав Сте фа но вић, опет, 2016; Сре тен 
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Ма рић, 2017; Срп ских но ви на до да так и дру ги до да ци, 2017; Сте њак Цр њан
ског, 2020; Са мид ба – нај ви ше о Па ви ћу, 2020; Су тра је hol nap – мо ји 
ма ђар ски пи сци, 2021. При ре дио ви ше књи га и ан то ло ги ја.

РАЈ КО ПЕ ТРОВ НО ГО (Бо ри ја код Ка ли но ви ка, БиХ, 1945 – Бе о
град, 2022). Пи сао по е зи ју, есе је и књи жев ну кри ти ку и био ре дов ни 
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 – 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 Дела 
Рај ка Пе тро ва Но га 1–5, 2003. и Иза бра на де ла 1–7, 2015. При ре дио више 
књи га, збор ни ка и ан то ло ги ја.

ДУ ШАН ПА ЈИН, ро ђен 1942. у Бе о гра ду. Ди пло ми рао фи ло зо фи
ју 1968. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри рао 1978. на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву. Исто ри чар кул ту ре, фи ло зоф, по
себ но се ба ви исто ри јом ис точ них кул ту ра и њи хо вим ути ца јем на За пад, 
пи ше мо но гра фи је, сту ди је и есе је, пре во ди с ен гле ског. Об ја вље не књи ге: 
Дру га зна ња: есе ји о ин диј ској ме ди та тив ној тра ди ци ји, 1975; Ис хо ди шта 
Ис то ка и За па да, 1979; Фи ло зо фи ја упа ни ша да, 1980; Тан три зам и јо га, 
1986; Вред ност нео пи пљи вог: су срет Ис то ка и За па да, 1990; Оке ан ско 
осе ћа ње, 1990; Оте ло вље ње и ис ку пље ње, 1994; Уну тра шња све тлост: 
фи ло зо фи ја ин диј ске умет но сти, 1997; Фи ло зо фи ја умет но сти Ки не и 
Ја па на, 1998; Пут зма ја: реч ник та о и зма (ко а у тор А. Ма рин ко вић), 2004; 
Ле по и уз ви ше но: фи ло зо фи ја умет но сти и есте ти ка – од ре не сан се до 
ро ман ти зма, 2005; Ства ра ње и иси ја ва ње: фи ло зо фи ја умет но сти у 
ан ти ци, хе ле ни зму и сред њем ве ку, 2006; Зен: уче ње, прак са, тра ди ци ја, 
са вре ме ни ути ца ји, 2012; За бо љи свет: де ла ве ли ка на кул ту ре у 20. ве ку, 
2013; Јо га – дух и те ло: тра ди ци ја и прак се у 21. ве ку, 2014; За све чо ве
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чан ску за јед ни цу – Ди ми три је Ми три но вић (1887–1953), 2016. При ре дио 
ви ше књи га и збор ни ка.

ГО РАН ПЕ ТРО ВИЋ, ро ђен 1961. у Кра ље ву. Срп ски књи жев ник, 
ака де мик, пи ше про зу. Књи ге при по ве да ка: Са ве ти за лак ши жи вот, 
1989; Остр во и окол не при че, 1996; Бли жњи, 2002; Све што знам о вре
ме ну (из бор), 2003; Раз ли ке, 2006; Ве се ла Уд ба, 2007; Ис под та ва ни це 
ко ја се љу спа – ки ноно ве ла, 2010; По ро дич не сто ри је, 2011; Уну тра шње 
дво ри ште, 2018. Дра ме: Ске ла, 2004; Ма ти ца, 2011. Књи га за пи са: Пре
тра жи вач, 2007. Ро ма ни: Атлас опи сан не бом, 1993; Оп са да цр кве Све
тог Спа са, 1997; Сит ни чар ни ца „Код срећ не ру ке”, 2000; Па пир са воде
ним зна ком (Ро ман дел та: Ток 1), 2022; Ико но стас (Ро ман дел та: Ток 2), 
2022. 

РАН КО ПО ПО ВИЋ, ро ђен 1961. у За ло му код Не ве си ња, БиХ. Шко
ло вао се у Са ра је ву, где је 1985. ди пло ми рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту. 
Ма ги стри рао 1990. на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а док то ри рао 
2005. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба њој Лу ци. До пи сни је члан у рад
ном са ста ву Ака де ми је на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске (АНУРС). 
Ре дов ни је про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Ба њој Луци. 
Пи ше књи жев ну кри ти ку, огле де и сту ди је из обла сти срп ске књи жев но
сти ХIХ и ХХ ве ка. Об ја вље не књи ге: За вјет но пам ће ње пје сме – ствар
но сни кон текст срп ске по е зи је с кра ја 20. ви је ка, 2007; Чин пре по знава
ња – огле ди о срп ском пје сни штву, 2009; Гор ка ве дри на Ис то ка – ху мор 
у Ан дри ће вим ро ма ни ма, 2012; Па ра док си и мо ли тве, 2013; Ри зни ча ри и 
пам ти те љи (гру па ау то ра), 2013; Тра ге ди ја без ка тар зе, 2014; Ри је чи за 
сре та ње, 2014; Пје сник ве ли ког по ми ре ња – осо бе но сти умјет нич ког 
из ра за Бран ка Ћо пи ћа, 2015; Чи та ти и би ти, 2017; Ску ћен у ри је чи – 
за пи си о по е зи ји Ђор ђа Сла до ја, 2020; Очи та ва ње ду ше – крат ка при
ват на по ви јест чи та ња, 2021.

НЕ НАД СТА НО ЈЕ ВИЋ, ро ђен 1982. у Срем ској Ми тро ви ци. Ба ви 
се срп ском књи жев но шћу ХХ ве ка, пи ше огле де, есе је и књи жев ну кри
ти ку. Књи га есе ја и кри ти ка: У огле да лу ли те ра ту ре, 2017.

НИ НА СТО КИЋ, ро ђе на 1996. у Шап цу. Основ не и ма стер ака дем
ске 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 2020. го ди не од бра ни ла ма стер рад „Чу до 
у срп ској дра ми ХХ ве ка – Пе кић, Си мо вић, Ко ва че вић”. Ис тра жу је 
са вре ме ни ро ман и са вре ме ну дра му, пи ше есе је и књи жев ну кри ти ку, 
об ја вљу је у пе ри о ди ци. Ко ор ди на тор је Драм ске сек ци је Фи ло зоф ског 
фа ку лте та у Но вом Са ду.
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БИ ЉА НА ТУ РА ЊА НИН НИ КО ЛО ПУ ЛОС, ро ђе на 1984. у Тре би
њу, БиХ. Ра ди као лек тор срп ског је зи ка у Ати ни. Пи ше сту ди је, есе је и 
књи жев ну кри ти ку, ба ви се срп ском сред њо ве ков ном и са вре ме ном књи
жев но шћу, об ја вљу је у пе ри о ди ци.

ДРА ГАН ХА МО ВИЋ, ро ђен 1970. у Кра ље ву. Ди пло ми рао, ма ги
стри рао и док то ри рао на гру пи за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло ло
шког фа кул те та у Бе о гра ду. Пи ше по е зи ју, про зу, есе је и књи жев ну кри
ти ку. Књи ге пе са ма: Мра ко ви, ру ге, 1992; На ме ште ник, 1994; Ма тич на 
књи га, 2007; Ал бум ра них сти хо ва, 2007; Же же но и не жно, 2012; Змај у 
ја је ту – на ив не пе сме, 2013; Ти ска – пе сме и по не ки за пис, 2015; Ме ко 
је згро – пе сме с пра те ћом при чом, 2016; По пра вљам успо ме не, 2017; Бе
жаниј ска ко са, 2018; Из вод из ма тич не књи ге, 2019; Ро ђен као змај – пе сме 
деч је и ни ма ло на ив не, 2019; За штит на ма ска, 2020; Лик са Ли ме са, 2020; 
Две хи ља де два де се та, 2021; При сут ни гра ђа ни: у спо мен кра ље вач ких 
жр та ва ра та 1941–1945, 2021. Ро ман: Род ора ха, 2022. Књи ге есе ја и 
кри ти ка: Ства ри ов да шње, 1998; Пе снич ке ства ри, 1999; По след ње и прво, 
2003; С обе стра не, 2006; Ле то и ци та ти – по е зи ја и по е ти ка Јо ва на 
Хри сти ћа, 2008; Пе сма од по чет ка, 2009; Ра ич ко вић – пе снич ки раз вој 
и по е тич ко окру же ње, 2011; Ма тич ни про стор, 2012; Пут ка ус прав ној 
зе мљи – мо дер на срп ска по е зи ја и ње на кул тур на са мо свест, 2016; Мо мо 
тра жи Ка по ра – про блем иден ти те та у Ка по ро вој про зи, 2016; Пре ко 
ве ка – из срп ске по е зи је XX и XXI сто ле ћа, 2017; Ли ца јед ни не, 2018; Зна
ци рас по зна ва ња – при ло зи за са мо ра зу ме ва ње срп ске књи жев но сти, 
2020. При ре дио ви ше књи га.

ДА НА ХУЧ КО ВА, ро ђе на 1965. го ди не. Ди пло ми ра ла је на Фи ло
зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та Ко мен ског у Бра ти сла ви, на ка те дри 
есте ти ке, смер на у ка о књи жев но сти (1991). Го ди не 2003. сте кла је зва ње 
са мо ста ни на уч ни рад ник. Усме ре на је на ис тра жи ва ње сло вач ке књи
жев но сти на пре ла зу 19. и 20. ве ка (до 1918), сло вач ку мо дер ну, крат ке 
жан ров ске фор ме у пе ри о ду ре а ли зма и мо дер не, књи жев ност хо ло ка у
ста, са вре ме ну сло вач ку про зу, уред ни штво и тек сто ло ги ју. Од 1991. 
го ди не ра ди у Ин сти ту ту сло вач ке књи жев но сти Сло ва ке ака де ми је 
на у ка. Би ле је уред ни ца у на уч ном ча со пи су Сло вач ка књи жев ност 
(1999–2000), за ме ни ца ди рек то ра ин сти ту та (2001–2006), ди рек то ри ца 
ин сти ту та (2007–2019). Од 2019. го ди не је ру ко во ди лац Оде ље ња тек сто
ло ги је и ди ги тал них про је ка та и на уч на уред ни ца ча со пи са Сло вач ка 
књи жев ност. Го во ри ру ски, не мач ки, пољ ски и ен гле ски. (З. В. Б.)

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 
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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. 

МЛА ДЕН ШУ КА ЛО, ро ђен 1952. у Ба њој Лу ци, БиХ. Те о ре ти чар 
књи жев но сти, про фе сор на Фи ло ло шком фа кул те ту у Ба њој Лу ци. Пише 
про зу, сту ди је, књи жев ну кри ти ку и огле де и пре во ди с фран цу ског. Об ја
вље не књи ге: На род но по зо ри ште Бо сан ске Кра ји не 1930–1980 (ко а у то ри 
П. Ла за ре вић, Ј. Ле шић), 1980; Окви ри и огле да ла, 1990; Љу би ча сти оре ол 
Да ни ла Ки ша, 1999; Од мр за ва ње је зи ка – по е ти ка стра но сти у дје лу 
Ми о дра га Бу ла то ви ћа, 2002; Пу ко ти на ствар ног – од мр за ва ње је зи ка, 
нул то, 2003; Ђа во љи ду кат – о Иви Ан дри ћу, 2006; Об ли ци и ис ка зи, огле
ди, 2007; Пор тре ти – из срп ске књи жев но сти у БиХ, 2015; Кр хо ти не и 
дру ге при че, 2016; Кул тур ни иден ти тет Ко чи ће вих ју на ка, 2018; Ве ли ке 
илу зи је (игри вост, те а трал ност, стра ност), 2020; Кри тич ки от кло ни, 
2020; Обра зов ни па ра док си – фраг мен ти, афо ри зми, ци та ти, схо ли је, 2021.

При ре дио
Бра ни слав КА РА НО ВИЋ




