
Зо ри ца Пан те лић

 Ака дем ска зва ња сте кла на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра-

ду на Од се ку за свет ску књи жев ност.

 Бо ра ви на ви ше ме сеч ном уса вр ша ва њу на Уни вер зи те ту Кем-

бриџ.

 Но ви нар ску ка ри је ру за по че ла у РТС (та да шњем РТБ), у Ин-

фор ма тив ном про гра му Пр вог про гра ма Ра дио Бе о гра да. Пре ла-

зи све сте пе ни це у но ви нар ству, из ве шта ва са нај зна чај ни јих ску-

по ва на ко ји ма се пре ла ма ла суд би на Ју го сла ви је, би ла је уред ник 

Ве чер њег Днев ни ка.

 До бит ник је го ди шње на гра де РТС за из ве шта ва ње са Ко сме та, 

за ре пор та жу Ора хо вац – ло гор у ср цу Евро пе (2000).

 У Те ле ви зи ју Бе о град пре ла зи 2001. у Кул тур но-умет нич ки 

про грам.

 Аутор је пре ко два де сет еми си ја Умет нич ко ве че: Тај ни жи вот 

умет ни на, Ба рок у пра во слав ном хра му, Све ти Ср би, Све тлост 

ико не, Ча со пис Гра дац, Свет Во је Ста ни ћа, Све тлост и тми на Љу-

бе По по ви ћа, Пла ве ко ри це – о Срп ској књи жев ној за дру зи, Пред ста-

ва па кла у пра во сла вљу, Суд би на ко смет ског бла га, По сле Олу је, По-

све та пра ху оца Гор ског вјен ца – о цр но гор ском је зи ку и др.

 Аутор је еми си ја Ве ра у све ту – иза зо ви са да шњо сти: Цр ква и 

ин те лек ту ал ци, Цр ква и европ ске ин те гра ци је, Цр ква и др жа ва, 

Же на у цр кви...

 Тек сто ве об ја вљи ва ла у во де ћим днев ним ли сто ви ма: По ли ти-

ци, Да на су, Ве чер њим но во сти ма, Бор би и На шој Бор би.

 Аутор је еми си ја ТВ Пор трет (3К) и ТВ Ра до зна лост (ТВ Арт).

 Да нас је уред ник у Ба шти ни и кул тур ној про дук ци ји.

 Аутор је еми си ја Вре ме (је) за ели ту: Љу ба По по вић, Не бој ша 

Ка тић, Ти бор Ва ра ди, Љу бин ка Тр гов че вић, Со ња Лихт...

 Жи ви и ра ди у Бе о гра ду.
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