др Бојана МИЛОСАВЉЕВИЋ
Др Бојана Милосављевић је рођена 30. марта 1978. године у Крушевцу.
Основну школу и гимназију је завршила у родном граду. На Филолошком
факултету у Београду је дипломирала на Групи за српски језик и
књижевност (2002), из уже научне области Српски језик одбранила
магистарски рад са насловом „Форме учтивости у српском језику:
лексичко-граматички и синтаксичко-прагматички аспект“ (2006) и
докторирала одбранивши тезу „Оговарање као говорни жанр
свакодневне комуникације“ (2011).
У Институту за српски језик САНУ сарадник је на пројекту Лингвистичка
истраживања савременог српског језика и израда Речника
српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (бр. 178009), који у
целини финансира Министарство за науку Републике Србије.
Ради на Учитељском факултету у Београду.
Области њеног научног истраживања јесу семантика и прагматика,
дискурс анализа, лексикологија и лексикографија.
Библиографија
1.

Монографијa
[1] Милосављевић, Бојана (2007). Форме учтивости у српском језику.
Учитељски факултет. Београд.
2. Радови и чланци у часописима и тематским зборницима
[2] Милосављевић, Бојана (2004). „Глаголски облик знаш у разговорном
дискурсу информаторке са Косова и Метохије”,Лицеум 8, Крагујевац,
139–146.
[3] Милосављевић, Бојана и Радојка Дринчић-Вуксановић (2005).
„Учтивост у језику телевизије”, Шести лингвистички скуп Бошковићеви
дани, ЦАНУ, Подгорица, 2005, 199–211.
[4] Милосављевић, Бојана, Стана Ристић и Владан Јовановић (2005).
„Деминутиви са суфиксима –че и –чић (лексикографско-лексиколошки
приступ), Српски језик X/1-2, Београд, 597–616.
[5] Милосављевић, Бојана (2005). „Метафорични појам ’лица’ у контексту
теорије о учтивости”, Наш језик XXXVI/1–4, Институт за српски језик
САНУ, Београд, 68–75.
[6] Милосављевић, Бојана (2005). „Надимци говорника српског језика у
четовању”, Philologia 3, Београд, 2005, 35–42.
[7] Милосављевић, Бојана (2006). „Исказивање молбе у неформалној
комуникацији”, Славистика X, 160–168.
[8] Милосављевић, Бојана, Сатана Ристић и Ивана Коњик (2007). „A
model of the lexicographical treatment of serbian modal verbs (case study –
verbs morati and smeti)“, [in:] Лексикографията и лексикологията в
съвременния свят, Българско лексикографско дружество, Институт за
бьлгарски език, Велико Търново, 137–148.

[9] Милосављевић, Бојана (2007). „Какав глас бије Грке?!“, у: Глас у
језику, књижевности и култури, прир. Б. Чубровић и М. Даничић,
Philologia, Београд, 159-168.
[10] Милосављевић, Бојана (2007). „Упитне форме за исказивање
молбе”, Славистика XI, 198–205.
[11] Милосављевић, Бојана (2007). „Форме извињења у формалном и
неформалном стилу комуникације“, Стил 6, Београд, 209–222.
[12] Милосављевић, Бојана (2008) „Лексикографски поступци при
представљању форми говорне етикеције у српским дескриптивним
речницима“. Седми лингвистички скуп Бошковићеви дани, ЦАНУ,
Подгорица, 137–151.
[13] Милосављевић, Бојана (2010). „Комуникацијски и прагматички аспект
оговарања”. Зборник радова Филозофског факултета, Посебно издање
поводом 50-годишњице оснивања Филозофског факултета посвећено
проф. др Милосаву Вукићевићу, Косовска Митровица, 285–293.
[14] Милосављевић, Бојана и Владан Јовановић (2010). „Лексичкограматичке особености лексеме пар у српском језику“,Српски језик XV,
Београд, 435–445. ISSN 0354-9259; UDK 811.163.41’367.62
[15] Милосављевић, Бојана (2010). „О наративној форми
оговарања“. Наш језик XLI/1–2, Београд, 37–46.
[16] Милосављевић, Бојана (2010). „Улога и значај саговорника у
оговарању“, Стил 9, Београд, 153–175.
[17] Милосављевић, Бојана (2011). „Још о феноменима говореног језика
(дескриптивна форма оговарања)“. Наш језикXLII/1–2, Београд, 41–46.
3. Лексикографски рад на изради Речника САНУ:
2003. година
Секција: П-16б периода – перце (основна обрада)
одреднице: перфекционизам – перце
бр. карактера: 96428 или 3.2 табака
2004. година
Секција: П– 31 плехан – плодност (основна обрада)
одреднице: плехан – плити
бр. карактера: 69597 или 2.32 табака
2005. година
Секција: П – 31 плехан – плодност (основна обрада)
одреднице: плитина – плодност
бр. карактера: 77828 или 2.6 табака
Секција: П – 14 пекарина – пентрати (основна обрада)
одреднице: пекарина – пелит
бр. карактера: 66610 или 2.22 табака

2006. година
Секција: П-14 пекарина — пентрати (основна обрада)
одреднице: пелинђул — пентрати
бр. карактера: 121 224 или 4.04 табака
2007. година
Секција П-14 пекарина-пентрати (основна обрада)
бр. карактера: 202 327 или 6.74 табака
Секција: П-32б плоча-пљачкашица (основна обрада)
одреднице: плоча — плућни
бр. катрактера: 115921 карактера или 3.86 табака
Секција П-16а периода – перфекција (основна обрада)
одреднице: перза-перфекција.
бр. карактера: 8697 или 0.29 табака
Секција П-16б перфекционизам – перце (основна обрада)
Одреднице: уношење нове грађе
Бр. карактера: 2604 или 0.087 табака.
2008. годинa
Секција П-32б плоча-пљачкашица (основна обрада
бр. парактера: 140678 карактера или 4.7 табака
Секција П-32б плућ — пљачкашица (основна обрада)
одреднице: допуна
бр. карактера: 27889 или 0.93 табака;
Секција П-6 папрат – парали (основна обрада и помоћна редакција)
одреднице: папрат—пар3
бр. карактера: 78996 или 2.63 табака.
Укупно урађено: 3.97 табака
2009. година
Секција П-6 папрат – парали (основна обрада и помоћна редакција)
одреднице: пар4 — паразлама
бр. карактера: 94177 или 3.139 табака
2010. година

Секција П-6 папрат – парали (основна обрада и помоћна редакција)
одреднице: паразлама — парали
бр. карактера: 35685 или 1.2 табака
Секција П-6 папрат – парали (основна обрада и помоћна
редакција)
бр. карактера: 31565 или 1.05 табака.
Секција П-37б повереников-повесца (помоћна редакција)
одреднице: повереников – повест
бр. карактера: 105000 или 3.5 табака
2011. година
Секција П-37б повереников-повесца (помоћна редакција)
одреднице: повереников – повест
бр. карактера: 104000 или 3.4 табака
Секција П-6 папрат-парали (помоћна редакција)
бр. карактера: 30500 или 0.1 табак
Секција П-39 повод-повредни (помоћна редакција)
одреднице: повод-повозина
бр. карактера: 60123 или 2 табака
	
  

