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Учешћа на научним скуповима
Актуелни проблеми у проучавању и настави српског језика и других словенских
језика и књижевности — Шеснаести конгрес Савеза славистичких друштава
Србије и Црне Горе, Савез славистичких друштава Србије и Црне Горе Србија,
Врњачка Бања, 6–8. октобра 2005. године.
Језик медија — Шести лингвистички скуп Бошковићеви дани, Црногорска
академија наука и умјетности, Одјељење умјетности Црна Гора, Подгорица, 19–
20. мај 2005. године.
Словенске културе као предмет филолошких истраживања и наставе језика,
Славистичко друштво Србије, Београд, 10–12. јануара 2006. године.
Българско лексикографско дружество, Велико Търново, Бугарска, Софија, 19–21.
октобар 2006. године
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Актуелни славистички научноистраживачки пројекти, Славистичко друштво
Србије, Београд, 10–12. јануара 2007. године.
Глас у језику, књижевности и култури, Удружење Philologia, Београд, Србија, 29–
30. марта 2007. године.
Лексикографија и лексикологија — Седми лингвистички скуп Бошковићеви дани,
Црногорска академија наука и умјетности, Одјељење умјетности Црна Гора,
Подгорица, 23–24. мај 2008. године.
Осми лингвистички скуп „Бошковићеви дани“ одржан 27. маја 2011. г. у
Подгорици, у Црногорској академији наука и умјетности.
Ivo Andrić – literat und diplomat im schatten zweier weltkriege (1925–1941) / Ivo
Andrić – književnik i diplomata u sjeni dvaju svjetskih ratova (1925–1941) одржан у
Грацу 6–8. октобра 2011. у оквиру истраживачког пројекта Andrić– Initiative:
Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu
при Институту за славистику Универзитета у Грацу.
Andrićeva ćuprija / Andrićs Brücke одржан у Вишеграду 4–6. октобра 2012. у оквиру
истраживачког пројекта Andrić– Initiative: Ivo Andrić im europäischen Kontext /
Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu при Институту за славистику
Универзитета у Грацу.
Lyrische welterfahrung in den werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u
Ćopićevim djelima одржан у Грацу 6–7. септембра 2012. у оквиру истраживачког
пројекта Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić / Lirski,
humoristički i satirički svijet Branka Ćopića / Лирски, хумористички и сатирички
свијет Бранка Ћопића, при Института за славистику Универзитета у Грацу.
Иновациони процеси у српском књижевном језику – утицаји других језика и
култура, одржан 12–15. септембра 2013. у Београду на Филолошком факултету.
Први светски рат и периодизација развоја српског књижевног језика / Два века од
Вукове Писменице српског језика, одржан 11–14. септембра 2014. у Београду на
Филолошком факултету.
Лингвистички правци прве половине 20. века и њихов утицај на српску лингвистику
/ Експресивност у језику, одржан 17–20. септембра 2015. у Београду на
Филолошком факултету.
Дијалекти српскога језика: истраживања, настава, књижевност, одржан 11–12.
априла 2014. године у Лесковцу у организацији Лесковачког културног центра
и Педагошког факултета Универзитета у Нишу.
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Учешће на научним и стручним пројектима
Током 2002. и 2003. године сарадник на пројекту Истраживање словенских говора
на Косову и Метохији, који се под покровитељством УНЕСКО-а реализовао у
Институту за српски језик.
Од марта 2003. до данас сарадник је на пројекту Института за српски језик
Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и израда
Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, који тренутно
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
Током 2011. и 2012. године сарадник на истраживачком пројекту Института за
славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу под називом Andrić– Initiative:
Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu,
који се реализовао од 2007. до 2015. године под руководством Б. Тошовића.
Током 2012. године сарадник на истраживачком пројекту Института за славистику
Универзитета „Карл Франц“ у Грацу под називом Die lyrische, humoristische und
satirische Welt von Branko Ćopić / Lirski, humoristički i satirički svijet Branka
Ćopića / Лирски, хумористички и сатирички свијет Бранка Ћопића, који се
реализовао од 2011. до 2015. године под руководством Б. Тошовића.

Лексикографски рад
Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, књига 19, оцат–
петогласник, Београд: Институт за српски језик САНУ, 2014 (папрат-парали,
пекарина-пентрати, перфекционизам-перце)
Лексикон образовних термина (ур. Пијановић П.), Београд: Учитељски факултет,
2014. (одреднице: жаргон, матерњи језик, светски језици, синтакса, туђиц
Од марта 2013. године Бојана Милосављевић је, одлуком Уређивачког одбора
Речника САНУ, постала уредник Речника српскохрватског књижевног и
народног језика САНУ, нашег најзначајнијег националног лексикографског
дела. До сада је учествовала у изради 19. и 20. тома.
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