
Милосављевић, др Бојана (1978), редовни професор 
(2022) за предмете из уже научне области Српски језик на 
смеру за образовање учитеља и на смеру за образовање 
васпитача –  Српски језик, Српски језик 1, Српски језик 2, Пра-
вопис и књижевнојезичка норма, Форме учтивости у српском 
језику.

Ради на Факултету за образовање учитеља и васпитача од 2005. године. На 
Филолошком факултету у Београду је дипломирала на Групи за српски је-
зик и књижевност (2002), 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 спољни је сарадник на Одсеку за лингви-
стичка истраживања савременог српског језика и израду Речника српскохрват-
ског књижевног и народног језика САНУ од 2003. године. Један је од аутора и 
уредника Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, књ. 19, 
20. и 21. (2014; 2017; 2019).

Учешћа на пројектима: Лингвистичка истраживања савременог српског књи-
жевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног јези-
ка САНУ (Министарство просвете и науке Републике Србије); Истраживање 
словенских говора на Косову и Метохији (Унеско); Језик и идентитет у Ре-
публици Србији (Унеско), Andrić-Initiative: Иво Андрић у европском контексту 
(Институт за славистику „Карл Франц” Универзитета у Грацу); Лирски, хумо-
ристички и сатирички свијет Бранка Ћопића (Институт за славистику „Карл 
Франц” Универзитета у Грацу); Говорни и стандардни језик јавне комуникације 
у Нишу (Огранак САНУ у Нишу).

До сада је објавила три монографије – Форме учтивости у српском језику, 
Београд: Учитељски факултет (2007), Оговарање као говорни жанр свако-
дневне комуникације, Београд: Институт за српски језик САНУ (2014) и Ак-
тивни језички процеси и говор свакодневне комуникације, Београд: Учитељски 
факултет (2021). Објавила је преко четрдесет научних и стручних радова у 
домаћим и страним лингвистичким часописима из области семантике и праг-
матике, анализе дискурса, лексикологије и лексикографије. 

Најзначајнији радови:  „Концепт учтивости у српском језику и култури”, Ср-
пски језик, 25, 2020, 125–146; „Речнички чланак као текст у настави лек-



сикологије”, Иновације у настави, XXXIII, 4, 2020, 13–26; „Речници и њихо-
ва сврха у образовању – из угла будућих учитеља”, у: З. Опачић и Г. Зељић 
(ур.), Програмске (ре)форме у образовању, Београд, Учитељски факултет, 2020, 
99–114; „О емпатији и изражавању саосећања – прилог изучавању интенције 
слагања”, Научни састанак слависта у Вукове дане 49/1, 2020, 61–72; „Како 
предајемо прагматику и језичку учтивост будућим учитељима и васпитачима”. 
315 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum 
Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 11, 2020, 72–83; „Развијање речничке 
културе у академској настави”, Књижевност и језик,  66/1, 2019, 181–194; 
„Комуникативне јединице с илокуцијом подржавања саговорника – прилог 
изучавању интенције слагања”, Научни састанак слависта у Вукове дане, 48/1,  
2019, 157–167; „О пружању утехе саговорнику у говору свакодневне кому-
никације”, Наш језик, 50/2, 2019, 541–550; „Перформативне форме говорне 
етикеције у лексикографском опису”, Научни састанак слависта у Вукове дане 
47/1, 2018, 107–116; „Дискурсне формуле у Речнику српског језика”, Наш језик, 
48/3–4, 2017, 135–142; Филозофска лексика у речнику и говору, у: П. Пипер и 
В. Јовановић (ур.), Словенска терминологија данас, 2017, Београд: САНУ
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