ЗОРАН СИМИЋ (имејл: zosim04@yahoo.com)
–биографија–
Лични подаци и образовање
Зоран СИМИЋ је рођен 26.VII 1975. године у Сокоцу, у Републици Српској, где је
завршио основну и средњу школу.
Oсновнe студијe на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду завршио је 2001. године с просечном оценом 9,40 (девет
40/100) и оценом 10 (десет) на дипломском испиту из Дијалектологије српског језика са
радом Из лексике Гласинца (под менторством проф. др Драгољуба Петровића).
Постдипломске студије на Одсеку за српски језик и лингвистику Филозофског
факултета Универзитета у Новом Саду завршио је с просечном оценом 10,00 (десет)
положивши следеће испите предвиђене планом и програмом магистарских студија на
студијској групи Српски језик и лингвистика: Дијалектологија српског језика, Историјска
лексикологија, Синтакса и семантика, Техника научног рада и Информатика. Зоран
Симић је 26. X 2009. године одбранио магистарску тезу под насловом Исказивање
просторних односа падежним формама у говору Гласинца пред комисијом коју су чинили:
др Слободан ПАВЛОВИЋ (ментор), др Мато ПИЖУРИЦА, др Слободан РЕМЕТИЋ и др
Ивана АНТОНИЋ.
Зоран Симић тренутно ради на докторској дисертацији под насловом Синтакса
падежа у романијским говорима Старог Влаха: метафоризација простора (ментор др
Слободан ПАВЛОВИЋ, коментор др Жарко БОШЊАКОВИЋ), за чију је израду Наставнонаучно веће Филозофског факултета у Новом Саду, на седници одржаној 19. II 2010.
године, усвојило извештај о оцени подобности теме, кандидата и ментора, а Сенат
Универзитета у Новом Саду тему одобрио 11. III 2010. године.
Области интересовања и истраживања
• дијалектологија српског језика;
• синтакса и семантика српског језика;
• историја српског језика;
• српски језик као страни;
• контрастивно проучавање српског и румунског језика;
• дериватологија српског језика.
Професионално искуство
У периоду април-мај школске 2001/2002. години ангажован је као сарадник у
настави на предмету Старословенски језик Филозофском факултету Универзитета у
Источном Сарајеву (Република Српска).
Од 23. II 2004. године (школска 2003/2004. година) до краја школске 2010/2011.
године радио је као лектор српског језика и књижевности на Филолошком, историјском и
теолошком факултету Западног универзитета у Темишвару (Румунија). На овом
факултету Зоран Симић је био ангажован на следећим предметима: (1) Историјa културе и

цивилизације (предавања), (2) Творба речи (предавања и семинар), (3) Књижевност
романтизма, реализма и модерне (предавања и семинар), (4) Историја језика (предавања и
семинар), (5) Фонетика (семинар), (6) Савремени српски језик (практични курс), (7)
Српски језик за почетнике (практични курс), (8) Старословенски језик (предавање и
семинар) и (9) Функционални стилови (предавање и семинар).
Од 1. III 2011. године у радном односу је у Институту за српски језик САНУ за
обављање послова основне стручне обраде дијалекатске грађе на Научноистраживачком
пројекту Дијалектолошка истраживања српског језичког простора, у звању истраживачаприправника (од 1. IX 2011. године у звању је истраживача-сарадника).
Педагошки рад
Радећи као лектор српског језика и књижевности на Филолошком, историјском и
теолошком факултету Западног универзитета у Темишвару, Зоран Симић је и руководио
израдом следећих дипломских радова:
[1] Aлександра Ђурђев, Генитивне конструкције с предлогом ИЗ у недељном часопису
„Наша реч“;
[2] Андра Сава, Жаргонизми у српском, румунском и енглеском језику;
[3] Дејанка Николин, Генитивне конструкције с предлогом ОД у недељном часопису
„Наша реч“;
[4] Калин Чимпонерију, Суфикси за обележавање nomina agentis у румунском и српском
језику;
[5] Татијана Петрика, Темпоралне генитивне конструкције из језика романа Дневник о
Чарнојевићу Милоша Црњанског и њихови еквиваленти у румунском преводу
истоименог романа;
[6] Мирела Ботгрос, Фемининумска моциона образовања у српском и румунском језику.
У првој књизи новооснованог нишко-темишварског зборника успешних студентских радова
објављени су дипломски радови [2] и [4] – Радови. Зборници – мала серија. Књига I. Ниш: Универзитет у
Нишу – Universitatea de Vest din Timişoara, 2010 (ISBN 978-86-7746-217-8).

Теренски рад
За потребе Српског дијалектолошког атласа, чија је израда у надлежности
Института за српски језик САНУ, Зоран Симић је обављао теренска дијалектолошка
истраживања Гласинца (пункт Соколац, Република Српска) – под руководством проф. др
Драгољуба Петровића, у периоду лето – јесен 1996. године. У лето 2005. године попунио је
1. лексички упитник за три пункта из Румуније – Петрово Село и Краљевац (заједно са Ж.
Милином) и Рекаш, а у јесен 2011. године за два пункта из источне Босне – Врточе
(Милићи) и Крижевићи (Олово).
Научни скупови
С одговарајућим научним рефератима Зоран Симић је учествовао на четири
национална научна скупа, и то:
1. Probleme de filologie slavo-românǎ – Universitatea de Vest din Timişoara, 26. V 2004;
2. Probleme de slavisticǎ – Zilele Academici Timişene IX, 26–27. V 2005;

3. Lingvisticǎ. Literaturǎ. Comunicare interculturalǎ – Zilele Academici Timişene X, 24. V
2007;
4. Lingvisticǎ. Literaturǎ. Comunicare interculturalǎ – Zilele Academici Timişene XI, 28. V
2009),
те два међународна научна скупа:
1. Mozaicul cultural româno-sârb şi general balcanic – Universitatea de Vest din Timişoara, 11–
13. XI 2005;
2. Dialoguri interculturale. 50 de ani de slavisticǎ timişoreanǎ – Universitatea de Vest din
Timişoara, 2–4. XI 2007).
Организација научних скупова
1. Члан Секретаријата Међународног научног скупа Mozaicul cultural româno-sârb şi
general balcanic, одржаног у Темишвару 11-13. новембра 2005.
2. Члан Организационог одбора Међународног научног скупа Dialoguri interculturale. 50 de
ani de slavistică timişoreană, одржаног у Темишвару 2-4. новембра 2007.
Остало
1. Лектор и рецензент зборника Српско-румунске везе и прожимања на културолошком
плану. (зборник радова са истоименог међународног студентског научног скупа, одржаног
у Темишвару 12–13. новембра 2003). Приредио ванр. проф. др Миља Радан. Темишвар,
2005. ISBN: 973-8402-72-7.
2. Секретар редакције часописа Probleme de filologie slavă, XIV, 2006, Universitatea de Vest
din Timişoara. ISSN-1453-763 X.
3. Секретар редакције часописа Probleme de filologie slavă, XV, 2007, Universitatea de Vest
din Timişoara. ISSN-1453-763 X.
4. Био је ангажован и у научно-истраживачком пројекту GRANT TIP A – Interferenţe
lingvistice în zona multietnicǎ a Banatului (2005–2006).
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Кључне речи: Гласинац, дијалектологија, лексика, материјална култура,
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filologie slavă. XII: 2004: 131–136.
ISSN-1453-763 X. Кључне речи: Гласинац,
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Кључне речи: Гласинац, дијалектологија, вокализам,
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4. Зоран Симић (2006). О румунском утицају у говору Банатске Црне Горе. Probleme de
filologie slavă. XIV: 151–163. [у коауторству с Мацом Царан]
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Кључне речи: дијалектологија, синтакса падежа, лексика, румунски утицај.

5. Zoran Simić (2006). Despre sintaxa cazurilor în graiul sârbesc din Muntenegrul bănăţean.
Interferenţe lingvistice în zona multietnică a Banatului, GRANT [Universitatea de Vest
din Timişoara]: 75–84. [у коауторству с Мацом Царан / Maţa Ţaran]
ISBN 973-125002-6.

Кључне речи: дијалектологија, синтакса падежа, утицај румунског језика, балканизми.

6. Зоран Симић (2007). Нека запажања о словенском глаголском префиксу раз- у
румунском језику у поређењу са српским. Probleme de filologie slavă. XV: 297–306.
ISSN-1453-763 X.
Кључне речи: семантика префикса răs- (раз-), творба речи, румунски језик,
српски језик, језици у контакту.

7. Зоран Симић (2007). Предлошки генитив са семантичким обележјем аблативности у
именичком изразу у језику романа Преображење Војислава Лубарде. Прилози
проучавању језика. 38: 107–129.
ISSN 0555 – 1137. | УДК. 811.163.41'366.543. Кључне
речи: српски језик, синтакса и семантика падежа, аблативност, генитив, предлози ОД, ИЗ, С(А).

8. Зоран Симић (2008–2009). О неким примерима аблативног генитива с предлогом ИЗ у
именичком изразу из језика романа Преображење Војислава Лубарде. Probleme de
filologie slavă. XVI–XVII: 76–83.
ISSN-1453-763 X.
Кључне речи: српски језик,
синтакса и семантика падежа, аблативност, генитив, предлог ИЗ.

9. Зоран Симић (2011). Claudia Leah, Sinonimia şi elementul slav în sistemul sinonimic al limbii
române [Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2005: 320]. Зборник Матице српске
за филологију и лингвистику. LIV/1: 339–346. ISSN-0352-5724 | UDK 80/81(082) UDC
81’1(049.32) http://www.maticasrpska.org.rs/casopisi/filologija_54-1.pdf

10. Зоран Симић (2011). Просторни локализатори из сфере куће и покућства у говору
Гласинца. Зборник у част Гордани Вуковић. „Лексикологија – Ономастика –
Синтакса“. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду: 293–304.
ISBN 97886-6065-099-5 Кључне речи: српски језик, дијалектологија, синтакса и семантика падежа, просторност
(= спацијалност), концептуализација, просторни локализатори, дистрибуција предлога У ~ НА / ИЗ ~
С(А), херцеговачко-крајишки дијалекат, Гласинац.

11. Зоран Симић (2012). Неке особине линеаризације у говорима Банатске Црне Горе и
Рекаша. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. LV/2. [примљен за
штампу]. Кључне речи: српски језик, дијалектологија, синтакса, интерференција, балканизам,
линеаризација клитика, линеаризација конгруентног атрибута, Банатска Црна Гора, Рекаш.

