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ау т о р и  л е т о п и с а

БЕН ХЕЈГ БАГДИКИЈАН (BEN HAIG BAGDIKIAN), рођен 1920. 
у Марашу (данашња Турска). Амерички новинар, познати медијски 
критичар, бивши помоћник главног уредника Националних вести у 
Ва{инgtон Посtу и бивши декан на Факултету за новинарство на Ка-
лифорнијском универзитету у Берклију. Поред бројних чланака, аутор 
је и неколико књига: Усред изобиља: Нови изве{tај о сирома{нима у 
Америци (In the Midst of Plenty: A New Report on the Poor in America), 
1964; Информационе ма{ине: њихов уtицај на људе и медије (The 
Information Machines: Their impact on Men and the Media), 1971; Дека-
денtна завера и друgи злочини pо {tамpи (The Effete Conspiracy and 
Other Crime by the Press), 1974; У кавезу: осам заtвореника и њихови 
чувари (Caged: Eight Prisoners & Their Keepers), 1976; Медијски мо-
ноpол (The Media Monopoly), 1983; Двосtруко виђење: разми{љања 
о мом наслеђу, живоtу и pрофесији (Double Vision: Reflections on My 
Heritage, Life, and Profession), 1995; Нови медијски моноpол (The New 
Media Monopoly), 2004. Добитник је многих признања и награда из 
области журнализма међу којима су и James Madison Award, Peabody 
Award и друге. (Р. Ш.)

ДРАГАНА БЕЛЕСЛИЈИН, рођена 1975. у Новом Саду. Пише кри-
тичке и књижевноисторијске текстове. Бави се истраживањем српске 
књижевности ХIХ и ХХ века. Објављене књиге: Сtеријине pародије – 
иску{ења (pосt)модерноg чиtања, 2009; Дан, конtексt, брзина веtра, 
2010; Писаtи даље – изабране криtике, 2012. Приредила је књигу изаб-
раних песама Тање Крагујевић, Ружа, одисtа, 2010.

ДРАГАН БОШКОВИЋ, рођен 1970. у Београду. Пише поезију, есеје, 
књижевнонаучне и књижевнокритичке радове. Ванредни је професор на 
Катедри за српску књижевност на Филолошко-уметничком факултету 
у Крагујевцу. Књиге песама: Врtоgлавица, лаж и Вавилон од карtона, 
1998; У једном tелу, 2003; Исаија, 2006. Књига приповедака: Одисеј – 
каtало{ка pрича (коаутор С. Илић), 1998. Књига есеја и студија: Ислед-
ник, сведок, pрича – исtражни pосtуpци у „Пе{чанику” и „Гробници за 
Бориса Давидовича” Данила Ки{а, 2004; Тексtуално (не)свесно „Гроб-
нице за Бориса Давидовича”, 2008; Заблуде модернизма, 2010.
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БРАНИСЛАВА ВАСИЋ РАКОЧЕВИЋ, рођена 1977. у Новом Саду. 
Пише студије, есеје и критике. Објављена књига: Сtорија о лудилу у 
доба аванgарде – pсихоpаtоло{ке сtрукtуре у pриpовеци срpскоg мо-
дернизма и аванgарде (1913–1932), 2011.

ДИВНА ВУКСАНОВИЋ, рођена 1965. у Београду. Пише текстове из 
области савремене филозофије и естетике, поезију, поетску прозу и есеје. 
Књиге песама: Мадона дуgоg враtа, 1992; Глава харфе (коаутор Д. Ј. Дани-
лов), 1998; Аванtуре са сtварима, 2003. Књигe прозе: Оpажач, оpажена, 
1997; Паtоло{ке pриче, 1999; Окулtно крварење, 2007. Романи за децу: 
Живоt с tроловима I, 1998; Живоt с tроловима I и II, 2002; Шtиpаљка 
у хулахоpкама, 2004; Лези ми на леђа, tроле!, 2006. Студије: Барокни дух у 
савременој филозофији: Бенјамин–Адорно–Блох, 2001; Aesthetica Minima, 
2004; Филозофија медија – онtолоgија, есtеtика, криtика, 2007; Фило-
зофија медија – онtолоgија, есtеtика, криtика, том 2, 2011.

СРЂАН ВУЧИНИЋ, рођен 1970. у Београду. Пише есеје, драме, 
филмску и књижевну критику. Објавио је преко 300 текстова о филму 
и књижевности, од 2012. је уметнички директор Фестивала ауторског 
филма. Објављене књиге: Краљевсtва и изgнансtва, 2002; Рађање ке-
нtаура, 2009; Црно у колору: црни хумор у срpском филму (коаутор В. 
Матијевић), 2010.

АЛЕКСАНДАР САША ГАЈИЋ, рођен 1973. у Новом Саду. Поли-
тички је аналитичар, бави се друштвеном теоријом, међународним од-
носима, политичком филозофијом, филозофијом историје и студијама 
културе, пише огледе, студије и приказе. Објављене књиге: Нова велика 
иgра, 2009; Корpораtивна носtалgија, 2011; Духовне основе кризе, 2011.

СРЂАН ДАМЊАНОВИЋ, рођен 1968. у Новом Саду. Професор 
филозофије, пише филозофске и текстове из теорије уметности. Обја-
вљене књиге: Мали речник gре{ака (не само) за новинаре, 2005; Медиа-
лоgике – време филозофије и разоноде, 2009; Речник gре{ака, 2009.

ДРАГАН ЖУНИЋ, рођен 1952. у Шапцу. Социолог културе и умет-
ности, естетичар, филозофски писац, професор Факултета уметности 
Универзитета у Нишу. Објављене књиге: Есtеtички хуманизам, 1988; 
Ликови облика: фраgменtи о умеtносtи, 1991; Свакида{њи укус, 1994; 
Социолоgија умеtносtи, 1995; Национализам и књижевносt: срpска 
књижевносt 1985–1995, 2002; Весела есtеtика, 2004, 2008; Причање 
смисла: књижевносt и сазнање, 2010; Оtићи, 2012. Објавио је већи 
број аналитичких, теоријских и критичких радова и приредио више на-
учних зборника.
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СТЈУАРТ ЈУАН (STUART EWEN), рођен 1945. године. Њујоршки 
историчар и теоретичар медија и савремене културе. Професор је на Уни-
верзитету у Њујорку (CUNY). Један је од зачетника медијских студија и 
један од најутицајнијих аутора на том подручју. Главна дела: Captains of 
Consciousness: Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture, 
1976; Channels of Desire: Mass Images and the Shaping of American 
Consciousness (коаутор Елизабет Јуан), 1982; All Consuming Images: The 
Politics of Style in Contemporary Culture, 1988; PR!: A Social History of 
Spin, 1996; The New Media Reader: Introduction to Media Studies Critical 
Texts, 2001; Typecasting: On the Arts and Sciences of Human Inequality (ко-
аутор Елизабет Јуан), 2006. Написао уводни део у књизи Едварда Берни-
за Crystallizing Public Opinion,  у издању из 2011.

ГОРДАНА МАЛЕТИЋ, рођена 1952. у Београду. Дипломирала је 
на Групи за југословенску и светску књижевност на Филолошком факул-
тету у Београду. Пише приповетке, романе и књижевну критику, као и 
поезију, путописе и интервјуе. Објавила је преко тридесет књигa, углав-
ном за децу. Главна дела: Једрењак вилењак, 1988; Морнар у pосласtи-
царници, 1989; Плави дан, 1991; Лудорије из pраисtорије, 1992; Перце 
дивље pаtке, 1993; Абисинска tорtа, 1994; Драgан Лукић у баба-Ко-
нином оgледалу, 1995; Заgонеtни брод, 1995; Чаробне речи, 1996; Осун-
чано pоље – разgовори с pесником Лазом Лазићем, 1997; Избор за нај-
бољу tеtку, 1998; Тајна Великоg медведа, 1998; Весела балада о pлачу 
– разgовори с pесником Драgомиром Ђорђевићем, 2000; Крађа винчанске 
фиgурице, 2004; Деtињсtво као миt – живоt и књижевни рад Воје 
Марјановића, 2006; Виtезови мачјеg срца, 2007; Лавица и лисица, 2008; 
Веселе pородице, 2010; Три мудраца и pсећа звезда, 2011; Злаtни кључић, 
2012. и др. Критичар је дневног листа Блиц. Приредила више антологија: 
Најсме{није pесме – анtолоgија духовиtих и сме{них pесама за децу, 
1997; Насмејане pесме – анtолоgија духовиtих pесама за децу, 2003; 
Анtолоgија срpске басне, 2005; Пtице осtанице – анtолоgија срpске 
умеtничке бајке, 2008; Немоgуће pриче – анtолоgија фанtасtичне pри-
че за децу, 2009; Иgрачи на сме{ној жици – анtолоgија хунорисtичне 
pриче за децу, 2010; Рециtаtорска чиtанка – pесме за рециtовање у 
{коли, 2011; Шумска бајка – анtолоgија pрича о живоtињама, 2012.

ТОМИСЛАВ МАРИНКОВИЋ, рођен 1949. у Липолисту код Шап-
ца. Пише поезију и краће прозне текстове. Књиге песама: Двојник, 1983; 
Извесно време, 1986; Сtихови, 1991; Сумња у оgледало, 1996; Школа 
tрајања, 2003; Свеt на кожи, 2007; Обичан живоt, 2011.

СВЕТЛАНА МИЛАШИНОВИЋ, рођена 1980. у Суботици. Бави се 
српском књижевношћу ХХ века, пише студије, есеје, огледе и књижевну 
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критику. Објављене књиге: Чиtање савремене pрозе (коауторка Г. Сапо-
жниченко), 2008; Есеји Момчила Насtасијевића, 2011.

ЖАРКО МИЛЕНКОВИЋ, рођен 1988. у Приштини. Пише поезију, 
прозу, есеје и књижевну критику, апсолвент је на Одсеку за српску књи-
жевност и језик Филозофског факултета у Косовској Митровици. Књига 
песама: Кеноtаф, 2011.

САЊА МИЛИЋ, рођена 1967. у Београду. Дипломирала на Групи 
за југословенске и општу књижевност Филолошког факултета у Београ-
ду. Новинар, прати књижевност и уметност. Радила је „Поетски театар” 
Београда 202, аутор је емисије „У првих пет” Радио Београда 2, обја-
вљује интервјуе и приказе књига и позоришних представа у периодици. 
Заменик је главног и одговорног уредника Радио Београда 2.

ВИОЛЕТА МИТРОВИЋ, рођена 1989. у Новом Саду. Студент је 
мастер студија српске књижевности и језика на Филозофском факултету 
у Новом Саду, пише есеје и књижевну критику, објављује у периодици.

ТИХОМИР НЕШИЋ, рођен 1938. у Каменици код Ниша. Пише 
прозу. Књиге приповедака: Ме{ање мириса, 1983; Дуgа зима до pро-
лећа, 1989; Књиgа о сновима, 1993; Гозба чула, 1996; Сазревање рана, 
1997; Лаке pриче о сtраху, 2005; Хајдучки кладенац и друgе pриче, 2005. 
Књига путописа: Како куpиtи сунце, 1987. Драма: Заједнички ручак, 
1985. Романи: Балкански крсt, 1995; Плод, 1998; Задужбина на Веtри-
лу, 2003; Исpовесt добро дресираноg pса, 2011.

ЧАСЛАВ НИКОЛИЋ, рођен 1983. у Пећи. Основне студије завр-
шио 2006. на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. Маги-
старски рад „Проблем биографског метода и биографија Пера Слијепче-
вића” одбранио 2008. на Филозофском факултету на Палама, а доктор- 
ску дисертацију „Политички и идеолошки хоризонт у романима, есеји-
ма и новинским чланцима Милоша Црњанског” одбранио је 2011. на 
Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, где је запослен као до-
цент на Катедри за српску књижевност. Бави се српском књижевношћу 
ХХ века, радове објављује у периодици.

ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ, рођена 1982. у Вршцу. Бави се савременом 
српском драмом, магистар је књижевноисторијских наука, објављује у 
стручним зборницима и периодици.

ПЕТАР ПИЈАНОВИЋ, рођен 1949. у Каменмосту код Имотског, 
Хрватска. Пише огледе и студије о новијој српској прози. Објављене 
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књиге: Поеtика романа Борислава Пекића, 1991; Проза Данила Ки{а, 
1992; Павић, 1998; Поеtика gроtеске: pриpоведачка умеtносt 
Миодраgа Булаtовића, 2001; Наивна pрича – срpска ауtорска pроза 
за мале људе и велику децу: жанрови и модели, 2005; Књижевносt и 
срpски језик (уџбеници), 2008, 2010; Срpски кулtурни круg: 1900–1918, 
2012; Модерна tрадиција – оgледи из срpске књижевносtи, 2012.

ДРАГАН ПРОЛЕ, рођен 1972. у Новом Саду. Бави се класичном 
немачком филозофијом и савременом филозофијом. Докторску тезу 
„Појам повести у Хајдегеровој и Хегеловој филозофији” одбранио је 
2006. године. Објављене књиге: Хусерлова феноменоло{ка онtолоgија, 
2002; Ум и pовесt – Хајдеgер и Хеgел, 2007; Сtраносt бића – pрилози 
феноменоло{кој онtолоgији, 2010; Хуманосt сtраноg човека, 2011.

СЛОБОДАН РЕЉИЋ, рођен 1954. у Теслићу, БиХ. Новинар, дуго-
годишњи (2002–2009) главни и одговорни уредник НИН-а, дипломирао 
је журналистику (1978) на Факултету политичких наука у Београду, а 
на Филозофском факултету је 2013. године докторирао („Промена ка-
рактера медија у савременом капитализму: узроци, актери, последице”). 
Објављена књига: Одумирање слободних медија, 2011.

МИРОСЛАВ ТОХОЉ, рођен 1957. у Љубињу, БиХ. Пише прозу. 
Романи: То снива ламpарија, 1979; Госpодар срца, 1986; Сtиg, 1989; 
Кућа Павловића, 2001; Звона за Тројицу – хумска раpсодија, 2010. Књи-
ге приповедака: Аpоtекаркин рај и му{ке сtвари, 1981; Мала Азија и 
pриче о болу, 2002; Венчање у возу, 2007. Књиге разговора, дневника и 
документарне прозе: Тохољ – о раtу и књижевносtи, 1996; Црна књиgа 
– pаtње Срба у Босни и Херцеgовини 1992–1995, I–II, 2000; „Свеtи 
раtници” и раt у Босни и Херцеgовини, 2001; Ноћна pо{tа – pреpиска 
са Радованом Караџићем (1996–2004), 2008; Разми{љања pод pриtис-
ком – дневник о Србима у сtоtину заpиса, 2008.

ВЕСНА ТРИЈИЋ, рођена 1975. у Краљеву. Завршила Филоло-
шки факултет у Београду, пише есеје и књижевну критику, објављује у 
периодици.

РУЖИЦА ШЕГРТ, рођена 1983. у Београду. Преводи с енглеског, 
тренутно је на мастер студијама компаративне књижевности Филозоф-
ског факултета у Новом Саду.

Приредио
Бранислав КАРАНОВИЋ


