ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ПЕРДМЕТ: Реферат за избор у звање и на радно место ванредног
професора за ужу научну област Српски језик, предмет Дијалектологија
српског језика
На основу одлуке Изборног већа Филолошког факултета Универзитета у
Београду, на седници од 28. септембра 2016. године (одлука бр. 2436/1), а у
складу са чланом 65 Закона о високом образовању и чланом 116 Статута
Филолошког факултета, изабрани смо у Комисију за припрему извештаја о
кандидатима који су се јавили на конкурс за избор ванредног професора за ужу
научну област Српски језик, предмет Дијалектологија српског језика објављен у
листу „Послови” бр. 702 од 30. 11. 2016. године. Пошто смо се упознали са
приложеном документацијом, част нам је да Изборном већу Филолошког
факултета у Београду поднесемо следећи
ИЗВЕШТАЈ
На конкурс за ванредног професора за ужу научну област Српски језик,
предмет Дијалектологија српског језика пријавио се један кандидат, др
МИХАИЛО ШЋЕПАНОВИЋ, доцент Филолошког факултета у Београду.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ И АНГАЖМАН У СТРУЦИ
Михаило Шћепановић рођен је 20. 02. 1959. године у Горњој Бијелој
(Шавник, Република Црна Гора), где је завршио основну школу. Гимназију је
завршио у Никшићу. На Наставничком факултету у Никшићу, на Одсјеку за
српскохрватски језик и књижевност, дипломирао је 28. јуна 1979. године и
стекао звање наставника српскохрватског језика и књижевности. На
Филолошком факултету у Београду, на Групи за српскохрватски језик и
југословенске књижевности, дипломирао 15. 09. 1986. године. После
дипломирања уписује се на постдипломске студије и добија стипендију
Института за српскохрватски језик САНУ, где је 15. јануара 1989. распоређен на
лексикографске послове у звању истраживача. Магистрирао је 12. 10. 1994.
године, и исте године изабран у звање истраживача-сарадника.
Од 1991. године организује годишње лингвистичке програме у
Истраживачкој станици Петница – Ваљево и руководи радом на истраживачким
пројектима до краја 1997. године.
Учествувује на пројекту Младих истраживача Србије: Усмена
хроника ивањичког краја. Кушићи I–II (1994–1995), организује истраживање
лингвистичке секције на тему Ономастика и говор Кушића.
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Од 1996. до 1999. године учествује као лектор на семинарима за
стране слависте који се одржавају у нашој земљи. Учествује и у раду XIV и XV
конгреса југословенских слависта.
Од 1996. до 2001. године радио је хонорарно у Филолошкој
гимназији, у Београду, као професор српског језика.
За асистената за дијалектологију српског језика са акцентологијом
изабран је 9. фебруара 1999. године. Докторирао је 17. 12. 2007. године. За
доцента за ужу научну област Српски језик, предмет Дијалектологија српског
језика изабран 2009. године.
Од када је изабран у звање доцента др Михаило Шћепановић изводи
наставу на основним и мастер студијама у оквиру студијских програма
Катедре за српски језик и Катедре за српску књижевност. На основним
студијама држи наставу из предмета Дијалектологија српског језика,
Дијалекатски тркстови, а на мастер студијама наставу из Ономастике. Већ
скоро деценију (од 2007) на Филозофком факултету на Палама на Катедри за
српски језик и српску књижевност хонорарно држи наставу из предмета
Фонетика, Фонологија, Акцентологија, Дијалектологија и Социолингвистика.
За мастер студије из Ономастике редовно се опредељује велики број
студената тако да је, поред активности предметног наставника, др Михаило
Шћепановић руководилац већег броја мастер радова из ове области (до сада
одбрањених око педесет радова уз десетак одобрених тема.)
На докторским студијима је ангажован за предмете Дијалектологија и
Ономастика.
До сада је др Михаило Шћепановић био ментор два докторска рада:
Јадранка Милошевић, Говор средњег тока Млаве, одбрањен на Филолошком
факултету у Београду, 29.12. 2014; Божица Кнежевић, Микротопонимија и
говор Романије, одбрана на Филолошком факултету у Београду, 20.09.2016;
члан комисије у одбрани докторске дисертације: Милка Николић, Поредбеноначинске конструкције у српском језику, одбрањен на Филозофском факултету
– Пале, 12. 04. 2012. Уз то био је и ментор два магистарска рада: Веселин
Петовић, Зоонимски систем села на обронцима Јадовника, Филолошки
факултет у Београду, одбрањен 12. 02. 2010. и Божица Кнежевић,
Микротопонимаија Пала, Филозофски факултет Пале, 1. 07. 2010.
Др Михаило Шћепановић ангажован је у раду на научноистраживачким
пројектима Катедре за српски језик од 2002. године до данас: Терминолошка
стандардизација лингвистичког описа савременог српског језика (бр. 1748),
Теоријско-методолошки оквир за модернизацију српског језика (бр. 148021),
Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене (бр. 178006).
Руководиоци пројекта били су проф. Љубомир Поповић (2002-2008) и проф.
Божо Ћорић (2008-2016)
Радови са пројекта објављени су делом у зборнику Међународног
славистичког центра Филолошког факултета (Научни састанака слависта у
Вукове дане), као и у другим публикацијама (зборницима) са научних
конференција, а бројне су конференције и скупови на којима је Михаило
Шћепановић учествовао са рефератима.
Михаило Шћепановић је добитник Награде Министарства науке за 2004.
годину. Секретар је часописа Српски језик од 1997, и уредник библиотеке
Језикословље у ИК „Јасен“, Београд, од 2007.

2

2. БИБЛИОГРАФИЈА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА
ШЋЕПАНОВИЋА ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА
I: КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ:
1. Именослов ваљевске Петнице,
Истраживачка станица Петница,
[Монографија.]

МИХАИЛА

Институт за српски јсзик САНУ,
Колубара, Београд–Ваљево, 1997.

II: РАДОВИ ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (до 2009)
1. „Прилог науци о језику“ (Бранислав Остојић, О црногорском
књижевнојезичком изразу, Универзитетска ријеч, Никшић, 1985), Стварање, 6,
Титоград, 1986, 859–860. [Приказ.]
2. „Jezik i imena“ (Зборник радова полазника Летње лингвистичке школе у
Петници 1991); Petničke sveske, 27, Valjevo, 1992. [Редакција и предговор.]
3. „Сломиврат испод Париноге.“ (Велимир Михајловић, Име по заповести,
Нолит, Београд, 1992); Политика, LХХХIX, 14. новембар, Београд, 1992, 16.
[Приказ.]
4. „Библиографија за 1990. годину расправа и дела из словенске и индоевропске
филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији“, Јужнословенски
филолог, ХLVIII, Београд, 1992, 191–265. [Уредник и сарадник.]
5. „Петница међу Петњицама“ (О настанку имена четири ојконима); Ваљевац.
Велики народни календар за просту 1993. годину, Ваљево, 1992, 357–361. [С
литературом.]
6. „Имена сведоци времена“, Политика, ХС, 1. август, Београд, 1993, 12.
[Коментар у рубрици „Слово о језику“.]
7. „Језик у лавиринтима текста.“ (Зборник радова полазника лингвистичких
програма у Петници 1992); Петничке свеске, 31, Ваљево, 1993. [Ред. и
предговор.]
8. „Зоонимија ваљевске Петнице“, Село, Посебно издање календара Ваљевац,
Ваљево, 1993, 213–223. [С литературом.]
9. „Библиографија збирки речи у Српском етнографском зборнику до 1992“ (са
азбучником обрађених географских и тематских области), Зборник радова Сто
година лексикографског рада у САНУ, САНУ и Институт за српски језик САНУ,
Београд, 1993, 79–94. [Уредник.]
10. „Библиографија за 1991. годину расправа и дела из словенске и
индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији“,
Јужнословенски филолог, ХLIХ, Београд, 1993, 261–306. [Уредник и сарадник.]
11. „Декретима (п)о лингвистици“ (О преименовању прекодринских топонима),
Јавност, 145, Српско Сарајево – Београд, 1993, 32. [Коментар.]
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12. „Отужни тон прекодринске екавице“, Књижевна реч, XXII, 10. октобар,
Београд, 1993, 4. [Коментар.]
13. „Више од помена. Стварање о Радосаву Бошковићу“, Политика, ХС, 25.
септембар, Београд, 1993, 4. [Приказ.]
14. „На токовима речи“ (Милија Станић, Лингвистички листићи, Унирекс,
Никшић, 1993, 195 стр.); Просветни преглед / Наставна пракса, 13. април,
Београд, 1993, 6–7. [Приказ.]
15. „Библиографија за 1992. годину расправа и дела из словенске и
индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији“,
Јужнословенски филолог, L, Београд 1994, 285–307. [Уредник и сарадник.]
16. „Из наше антропонимије – Товило и Јадоксија“, Расковник, јесен–зима 1994,
Београд, 1994, 87–95. [С литературом.]
17. „Имена у простору и времену.“ (Раде Стаматовић, Ономастика Зете, Филип
Вишњић – Београд и Сабор Зете – Голубовци, 1994); Побједа, 21. јул,
Подгорица, 1994, 10. [Приказ.]
18. „Књига о ријечима“ (Бранислав Остојић, Из црногорске лексикографије и
лексикологије, Унирекс, Никшић, 1992), Књижевност и језик, 1–2, Београд,
1994, 100–103. [Приказ.]
19. „Значајан прилог српском презименику“ (Ђорђе Јањатовић, Презимена Срба
у Босни, Сомбор, 1993); Задужбина, VII/26, Београд, 1994, 12. [Приказ.]
20. „О српским презименима“, Српске народне новине, н. с. IV/32, 11. август,
Будимпешта, 1994, 11. [Преузет и под редакцијским насловом објављен приказ
из Задужбине, VII/26.]
21. Ваљевски крај у светлу науке о језику, Ваљевац. Велики народни календар за
просту 1995. годину, Ваљево, 1994, 208–213. [С литературом.]
22. „(Иј)екавица и симболичка функција језика“, Васпитање и образовање, 3,
Подгорица, 1994, 113–117. [С литературом.]
23. Ономастика ваљевске Петнице, Магистарски рад одбрањен 12. октобра
1994. године, Филолошки факултет, Београд, 122 стр. [Дактилографисано.]
24. „Библиографија за 1993. годину расправа и дела из словенске и
индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији“,
Јужнословенски филолог, LI, Београд, 1995, 387–420. [Уредник и сарадник.]
25. „Остружница. Одгонетка једног ’издржљивог’ имена“, Истина, I/1,
Остружница – Београд, 1995, 78–82. [С литературом.]
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26. „Нови часопис за науку о језику и књижевности“ (РИЈЕЧ. Часопис за науку
о јeзику и књижевности, I/1, Никшић 1995, 152 стр.); Књижевност и језик,
ХLIII/1–2, Београд, 1995, 121–123. [Приказ.]
27. ,,’Знамен’ од настајања до нестајања“ (ЗНАМЕН, часопис за језик,
књижевност и педагогију Филозофског факултета у Петрињи, I/1, 161 стр., I/2,
125 стр., Петриња 1995. Главни и одговорни уредник др Ђуро Дедић; бројеве
уредили др Божо Ћорић, др Милош Ковачевић и др Душан Иванић);
Књижевност и језик, ХLIII/3–4, Београд, 1995, 182–187. [Приказ.]
28. „Лексички слојеви српског језика у призми језичких подјела“, Знамен, I/2,
Петриња, 1995, 57–65. [У коауторству с Петром Ђукановићем. Резиме на
енглеском.]
29. „Анропонимска база stan и презиме Stanojčić“, Српски језик, I/1–2, Београд,
1996, 182–197. [Резиме на њемачком.]
30. „О лексици народних пословица“, у књ. Вукове народне пословице са
регистром кључних речи (т. 31), 397–402. [У 1. фусноти дата основна
библиографија лингвистичких радова о пословицама.]
31. „Новчане јединице као туђице у Вуковим пословицама“, Зборник радова О
лексичким позајмљеницама, Суботица–Београд, 1996, 349–366. [Резиме на
њемачком.]
32. „Библиографија радова о терминологији (Према библиографији
Јужнословенског филолога 1970–1995)“, Зборник радова Стандардизација
терминологије, Савезни завод за стандардизацију, Институт за српски језик
САНУ, YU форум квалитета, САНУ, Београд, 1996, 251–256. [Приређивач.]
33. „Век и по једног речника“ (Јован Гавриловић, Речник географијскостатистични Србије, [текст Речника припремио за штампу и прилоге написао
Милорад Радевић], Култура – КИЗ, Историјски институт САНУ, Београд, 1994,
XI + 249, 20 cm), Књижевност и језик, ХLIV/1–2, Београд, 1996, 141–144.
[Приказ.]
34. „ЗОРИЦA РАДУЛ0ВИЋ, Језик и стил Чеда Вуковића, изд. ИТП Унирекс,
Никшић, 1994, стр. 237“; Јужнословенски филолог, LII, Београд, 1996, 231–235.
[Приказ.]
35. „Алексић Радомир“, Биографски лексикон ваљевског краја 1, Ваљево,
1996/1997, 19–20. [Биографско-библиографска белешка.]
36. „Језичка преплитања: Срби и Арбанаси“ (Вања Станишић, Српско-албански
јечички односи, САНУ, Балканолошки институт, Београд, 1995); Борба / „Свет
књиге“, 23. мај, Београд, 1996, III. [Приказ под редакцијским насловом.]
37. „Проблеми стандардизације српског ономастичког терминосистема“
Зборник радова Стандардизација терминологије, Савезни завод за
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стандардизацију. Институт за српски језик САНУ, YU форум квалитета –
САНУ, Београд, 1996, 157–161. [Резиме на руском.]
38. „Библиографија за 1994. годину расправа и дела из словенске и
индоевропске филологије и опште лингвистике која су изашла у Југославији“,
Јужнословенски филолог, LII, Београд, 1996, 239–270. [Уредник и сарадник.]
39. „Књига о српском имену“ (Стево Ћосовић, Рјечник српског имена, Срна–
Фест, Ново Сарајево и Знамење, Подгорица, 1994); Просвјетни рад, 3–4, 15.
март, Подгорица, 1996, 22. [Приказ.]
40. „Бањачки (Тајни језик осаћких мајстора)“, Српски језик, II/1–2, Београд,
1997, 131–152. [У коауторству с Петром Ћукановићем. Резиме на енглеском.]
41. „Ономастичка терминологија и норма“, Трећи лингвистички скуп
’Бошковићеви дани’, ЦАНУ, Научни скупови, књ. 42, Одјељење умјетности, књ.
14, Подгорица, 1997, 215–221. [Резиме на њемачком.]
42. „Језичке мене и живот речи“ (Зборник радова полазника лингвистичких
програма у Петници од 1994. до 1997. године), Петничке свеске, 40,
Истраживачка станица Петница – Ваљево, 1997, 1–405. [Ред. и поговор.]
43. „Несагласност граматичког и лексикографског статуса једног типа
ојконима“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 26/2, Београд, 1997, 389–
398. [Резиме на руском.]
44. „Антропонимске категорије у књижевном тексту Стевана Сремца“,
Књижевно дело Стевана Сремца – ново читање. Лингвистичка секција,
Зборник радова с научне конференције одржане у Нишу 15. и 16. новембра
1996, Центар за научна истраживања САНУ, Универзитет у Нишу и Студијска
група за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, Ниш 1997,
57–67. [Резиме на руском.]
45. „Ономастичке категорије и српска ономастичка терминологнја“ (Реферати
са XIV конгреса Савеза славистичких друштава Југославије, Будва, 15–18. X
1997); Књижевност и језик, ХLV/2–3, Београд, 1997, 65–69. [Резиме на руском.]
46. „Именски пар Остружањ и Остружница“, Колубара. Велики народни
календар за просту 1998. годину, Ваљево 1997, 242–246. [С литературом.]
47. „Категоризација врста ријечи у ономастичкој номинацији“, Научни састанак
слависта у Вукове дане, 27/2, Београд, 1998, 289–297. [Резиме на руском.]
48. „Компаративно-историјски метод у лингвистичким радовима Јована
Вуковића“, Реферати са Научног скупа, одржаног у Београду, 29. и 30. јуна
1998. године, Зборник радова, Београд, 1998, 60–64. [С литерагуром.]
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49. „Српски је био и остаје наш језик“, Никшићке новине, ХХХ/1207, 3. април,
Никшић, 1997, 14–15. [Интервју поводом књиге В. Никчевића Црногорски
језик.]
50. „Наопака наука незнавеног професора“ (Одговор професору Војиславу
Никчевићу поводом текста „Научно оговарање, вријеђање и клеветање“,
Никшићке новине, ХХХ/1209); Никшићке новине, ХХХ/1210, 22. мај, Никшић,
1997, 34–35. [Полемика.]
51. „ЦРНОЗБОРСКИ (тј. црногорски језик) или СРПСКИ језик (као ’ГОРСКИ У
ГОРИ КУКАВАЦ’) прозван ништа језиком у ништавним интерпретацијама“,
Актуелности, I/3, јул–септембар, Бања Лука, 1997, 97–102. [Са ауторовим
насловом и уводом за преузету полемику из Никшићких новина за рубрику
„Актуелне полемике“.]
52. „Ријеч – и мелем и посијеч“ (Драго Ћупић / Жељко Ћупић, „Речник говора
Загарача“, Српски дијалектолошки зборник, ХLIV, САНУ и Институт за српски
језик, Београд 1997, 615 стр.); Гласник Етнографског института, ХLVI, САНУ
и Етнографски институт САНУ, Београд, 1997, 233–237. [Приказ.]
53. „Трансонимизација и номиналне категорије“, Српски језик, III/1–2, Београд,
1998, 101–108. [Резиме на руском.]
54. „Рјечник“, уз књ. Радован Бећировић, Стабљике српства. Изабране и нове
пјесме, Светигора, Цетиње, 1998, 471–492.
55. „Пркосник искушењу времена (или пјесничкии манифест Радована
Бећировића)“; у књ. Радован Бећировић, Стабљике српства. Изабране и нове
пјесме, Светигора, Цетиње, 1998, 5–30. [У коауторству са Б. Алексићем.
Предговор.]
56. „Од авети до шумске мајке“ (Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола
Пантелић, Српски митолошки речник, друго допуњено издање, припремио и
уредио Никола Пантелић, Етнографски институт САНУ, Интерпринт, Београд,
1998, XX + 485); Српски језик, III/1–2, Београд, 1998, 649–651. [Приказ.]
57. „Др Петар Ђукановић“ (31. III 1949 – 24. XI 1997), Српски језик, III/1–2,
Београд, 1998, 666–671, 674–677. [In memoriam.]
58. „Херцеговачко презиме ПИЧЕТА“, Српски језик, IV/1–2, Београд, 1999, 623–
630. [Резиме на руском.]
59. „Раскршће у његошологији“, (Радмило Маројевић, Горски вијенац. Изворно
читање. Његошев гласник, књига I, Никшић–Београд, 1999); Српски језик, IV/1–
2, Београд, 1999, 919–922. [Приказ.]
60. „Одраз конкуренције језичких средстава у српској топонимији“, Научни
састанак слависта у Вукове дане, 29/1, Београд, 2000, 249–256. [Резиме на
руском.]
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61. „Зоонимија подјаворских села I. (Питање термина. Приступ класификацији.
Зоонимија)“; Српски језик, V/1–2, Београд, 2000, 595–622. [Резиме на
енглеском.]
62. „Prezime u prividima erotskog konteksta. O hercegovačkom prezimenu PIČETA“,
у зб. Erotsko u folkloru slovena, Stubovi kulture, biblioteka Lazulit, Beograd, 2000,
287–295. [Шира верзија текста из т. 60.]
63. „Николићев речник“ (Мирослав Николић, Обратни речник српског језика,
Матица српска, Институт за српски језик САНУ, Палчић, Београд 2000, XIV +
1394), Српски језик, V/1–2, Београд, 2000, 891–894. [Приказ.]
64. „Црнозборско име српскога језика“, Рашка, XXX/34–35, Рашка, 2000, 69–74.
[За рубрику „Актуелна питања српске филологије“, стилски уобличен и
часопису прилагођен текст полемика из т. 51, 52 и 53..]
65. „Осавремењавање Вук–Даничићеве акцентуације“ (Милорад Дешић, Мали
акценатски речник српског језика, Завод за уџбенике и наставна средства –
Београд, 2001); Српски језик, VI/1–2, Београд, 2001, 617–621. [Приказ.]
66. „Товари лингвистичких несувислости“ (I. Војислав П. Никчевић,
Црногорска граматика, Дукљанска академија наука и умјетности, Подгорица,
2001, 586. стр.; II. Бранко Шоћ, Романизми и грецизми у црногорском језику. –
Континентални дио Црне Горе, Централна народна библиотека Црне Горе
„Ђурђе Црнојевић“ – Цетиње, Посебна издања, књ. 45, Цетиње, 2001, 220);
Српски језик, VI/1–2, Београд, 2001, 621–649. [У коауторству с Милошем
Ковачевићем. Приказ.]
67. „Српски речнички драгуљ“ (Мирослав Николић, Обратни речник српскога
језика, Матица српска, Институт за српски језик САНУ, Палчић, Београд 2000,
XIV + 1394); Књижевност и језик, ХLIХ /1–2, Београд, 2002, 137–140.
[Измијењен и концепцији часописа КњЈ прилагођен текст из т. 64.]
68. „Зооним као ономастички термин“, Српски језик, VII/1–2, Београд, 2002,
321–327.
69. „Са границе пунозначности“ (Snježana Kordić, Riječi na granici punoznačnosti,
Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2002), Српски језик, VII /1–2, Београд, 2002,
529–532. [Приказ.]
70. „Из дурмиторског ономастикона. О именима ’Бијела’, ’Малинско’ и
’Превиш’“, Српски језик, VIII/1–2, Београд, 2003, 557–565.
71. „Речници и настава српског језика“ (Ратомир М. Цвијетић, Речници у
настави српског језика и књижевности, Учитељски факултет, Ужице, 2000),
Српски језик, VIII/1–2,713–716. [Приказ.]
72. „Искушавање неисказаног“ (Милош Ковачевић, Српски писци о српском
језику, Београд, Источник, 2003), Српски језик, IХ/1–2, Београд, 2004, 693–697.
[Приказ.]
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73. „Поглед на етнониме у српским пословицама“, Српски језик, XI/1–2, Београд
2006, 523–533.
74. „Српски топоними у историјском преображају“, Календар Просвјета 2007,
Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, Главни одбор Пале, 326–
335.
75. „Дробњачки ојконим Јушице“, Српски језик, XIII/1–2, Београд, 2008, 481–
484.
76. „Прилог прецизирању српске дијалектолошке терминологије“, Радови
Филозофског факултета, 10, књ. 1, Универзитет у Источном Сарајеву,
Филозофски факултет Пале, Пале, 2008, 311–318. [Резиме на енглеском.]
2.1.
БИБЛИОГРАФИЈА
ОБЈАВЉЕНИХ
РАДОВА
МИХАИЛА
ШЋЕПАНОВИЋА ОД ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (од 2009. године)
I: КЊИГЕ И МОНОГРАФИЈЕ (ОД ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА):
1. Српски језик у вртлогу политике, Издавачки центар Матице српске –
Друштво чланова у Црној Гори (са М. Ковачевићем као првим коаутором),
Никшић 2011, ISBN 978-9940-580-02-5. М41-7 бодова
2. Вукове српске народне пословице (приредио, регистар кључних речи урадио и
пропратне текстове написао Михаило Шћепановић), Београд: Јасен, 2015.
ISBN 978-86-6293-003-3 М42 - 5
3. Слово српског имена (дијалектолошке и ономастичке теме), Београд: Јасен,
2016. ISBN 978-86-62-93-053-8 М42 - 5
II: РАДОВИ ОД ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА:
4. „О бројевима два, оба, три и четири“, Српски језик, XIV/1–2, Београд, 2009,
275–305. [са Ј. Јовановић као првим коаутором; број часописа изашао 2010, тако
да рад није укључен у претходни избор] ISSN 0354-9259 М24- 4 бода
5. „Дијалекатска лексикографија“, Радови Филозофског факултета, 11, књ. 1,
Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Пале, 2009,
321–333. ISSN 1512 – 5858
[број часописа изашао 2010, тако да рад није
укључен у претходни избор] М51- 2 бода
6. „Изгон језика ћириличког под плаштом националног преумњења
монтенегринског“, Голија, V/11, Никшић, 2009, 18–20. ----- нема М - 0 бодова
7. „Ред речи на размеђи основице и надградње српског језика“, Српски језик
XVI, Београд 2011, 505-513. ISSN 0354-9259 М24 - 4 бода
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8. „Стилистика вербализацијских поступака“, Српски језик XVI, Београд 2011,
823-830. ISSN 0354-9259 М24 - 4 бода
9. „Од дробњачког ојконима ка Вуковом требињском сљедбенику “, Ћоровићеви
сусрети 13, Научни скуп: Херцеговина под аустроугарском окупацијом од 1848.
до 1918. године, Билећа – Гацко 2012, ISBN 978-99938-90-36-2, 318-325. М33 -1
бод
10. " СКЗ од вуковског нормативног стилистичког приступа до
лингвостилистике текста", у: Српски језик у огледалу Српске књижевне здруге,
Зборник радова са научне конференције одржане у СКЗ, Београд: Српска
књижевна задруга, 2014, 197-213. ISBN 978-86-379-1260-6 М61 - 1,5 бодова
11. "Ћирилица под повезачом тавнила", у: У одбрану српске ћирилице:
хрестоматија, приредио Милош Ковачевић, Пале: СКПД Просвјета – 2013,
197-202. ISBN 978-99955-50-11-0 М44 - 2 бода
12. "Карактеристичне особине синтаксе реченице у говору Дробњака", Радови
Филозофског факултета, Филолошке науке, бр.16, књига 1/1, Универзитет у
Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, 2014, 107-117. ISSN 1512 –
5858 М51 - 2 бода
13. "Наопака наука (не)знавених професора", Узданица, часопис за језик,
књижевност и педагошке науке, нова серија, год.12, број 1, Факултет
педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина, јун 2015, 103-116. ISSN
1451-673Х М52- 1,5 бод
14. "Никшићка Ријеч – од ћирилице и српског језика до латинице и тзв.
crnogorskog jezika", у: Српски језик и ћирилица основе српског идентитета,
тематски зборник радова, Подгорица: Књижевна задруга Српског народног
вијећа, 2015, 188-205. ISBN 978-9940-27-079-7 М14- 5 бодова
15. Српско име МАЛИША, у: Малиша, зборник радова, уредник Драган
Бошковић, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2015, 169-178. ISBN
978-86-85991-72-1 М44-2 бода
16. Дијалекатска дистрибуција и нормативни статус лексеме дако у
граматикама српског језика XIX века, Научни састанак слависта у Вукове дане,
44/1, Београд, 2015, стр. 487-492. ISSN 0351 – 9066; ISBN 978-86-6153-143-9
М14 - 5 бодова
17. "Хиљаду година 'Манастира Бијела' у дробњачкој Бијелој", Нова Зора, бр.
49-50, Билећа - Гацко, 2016, 257-263. ISSN 1512-9918 М53 - 1 бод
18 . Српска дијалектолошка терминологија у науци и наставној пракси, Српски
језик XXII, Београд, 2017, стр. 345-355. ISSN 0354-9259 М24 - 4 бода
У складу са Правилником о поступку, начину вредновања и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата, тј. о
квантификације индивидуалних научноистраживачких резултата ("Сл. гласник
РС", бр. 24/2016) ) Михаило Шћепановић од избора у звање доцента (2009.
године) има следеће резултате:
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М14 (2 x 5 = 10); М24 (3 x 4 = 12 бодова); М 33 (1х1=1), (М41 (1х7=7); М42
(2х5=10); М44 (2х2=4); М51 (3х2=6); М52 (1х1,5 =1,5); М53 (1х1=1) и М61
(1х1,5=1,5).
Укупно 54 бода од избора у звање доцента.
Напомена: У библиографији нису наведени резимеи са учешћа на домаћим и
међународним конференција и научним скуповима.
3. ПРЕГЛЕД МЕНТОРСТАВА И ЧЛАНСТА У КОМИСИЈАМА ЗА
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ, МАГИСТАРСКЕ И МАСТЕР РАДОВЕ
ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
I: МЕНТОР ЗА ОДБРАЊЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
1. Јадранка Милошевић, Говор средњег тока Млаве, одбрањена теза на
Филолошком факултету у Београду, 29.12. 2014.
2. Божица Кнежевић, Микротопонимија и говор Романије, одбрана теза на
Филолошком факултету у Београду, 20.09.2016.
II: ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
3. Милка Николић, Поредбено-начинске конструкције у српском језику,
одбрањенА теза на Филозофском факултету Пале, 12. 04. 2012.
III: МЕНТОР ЗА ОДБРАЊЕНЕ МАГИСТАРСКЕ РАДОВЕ:
4. Веселин Петовић, Зоонимски систем села на обронцима Јадовника,
Филолошки факултет у Београду, одбрањен 12. 02. 2010.
5. Божица Кнежевић, Микротопонимаија Пала, Филозофски факултет Пале,
одбрањен 1. 07. 2010.
IV: ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ РАДОВА:
6. Саша Ђукић, Стилске особине агенцијског новинараства у Босни и
Херцеговини, одбрањен 16. 06. 2011.
7.
Драгана Бјелица Тодоровић, Језичко-стилске карактеристике при
различитом преводу романа „Хари Потер и камен мудрости“, одбрањен
29.09.2016;
8. Марија Анђелковић, Метонимија у роману „Ходочашће Арсенија Његована“
Борислава Пекића, одбрањен 29.09.2016.
V: МЕНТОР ЗА ОДБРАЊЕНЕ МАСТЕР РАДОВЕ:
9. Станислава Стајић, Лична имена код Рома на Чукарици, 15.01.2010.
10. Златко Јурић, Андроними у Доњим Борцима (код Котор Вароша), 29.01.2010.
11. Радмила Симић, Кодонимија Сремске Митровице, 26.03.2010.
12. Јелена Дражић, Лична имена у Љигу, некад и сад, 26.03.2010.
13. Миљана Кравић, Антропонимске категорије у приповедном опусу
Бранислава Нушића, 25.06.2010.
14. Милан Новаковић, Реченична мелодија и намера говорника у говору Баније,
26.06.2010.
15. Марија Станојевић, Потопљени ђердапски топоними (лингвистичка
11

анализа), 15.09.2010.
16. Немања Бујишић, Рефлекси јата у западносрбијанским говорима,
29.10.2010.
17. Јованка Лазић, Имена деце у Смедеревској Паланци од 2000. до 2010. године
(етнолингвистичка анализа), 29.10.2010.
18. Снежана Цвејић, Антропонимија Меленаца, 28.06.2011.
19. Ђорђе Јанковић, Прозодијски систем говора села Раброва, 30.09.2011.
20. Биљана Тодоровић, Ктематонимија града Шида, 30.09.2011.
21. Јелена Јевтић, Морфолошке особине говора села Пољана и Средњево
(измешђу Пожаревца и В. Градишта), 30.09.2011.
22. Тања Стојановић, Типови надимака у контексту антропонимских
категорија у књижевном изразу Р. Б. Марковића, 31.10.2011.
23. Александра Живадиновић, Типови антропонима у Крушевцу у првим
деценијама XX и XXI века, 08.05.2012.
24.Јелена Митић, Породични надимци околине Лесковца, 07.06.2012.
25. Маида Кораћ, Карактеристична презимена и имена Пештерске улице у
Сјеници, 25.06.2012.
26.Ирена Микарић, Зоонимија Црквенца (општина Свилајинац), 29.06.2012.
27. Марија Селаковић, Словенска и календарска имена у приповеткама
Радослава Братића, 31.01.2013.
28. Вера Латиновић, Семантичко-структурални преглед ојконима Београда,
31.01.2013.
29. Ивана Петровић, Нови српски ктематоними, 31.01.2013.
30. Сандријела Касагић, Ономастичка анализа презимена Великоплањана
страдалих током XX века, 24.05.2013.
31. Маја Бејтовић, Антропонимија ученика новопазарских основних школа (1996
– 2003), 07.06.2013.
32. Сафија Дражанин, Лингвистичка анализа презимена Селаковца у општини
Нови Пазар. 07.06.2013.
33. Белма Халиловић, Надимци студената интернационалног универзитета у
Новом Пазару (Творбено-семантички аспект), 03.07.2013.
34. Александра Самарџић, Антропонимске категорије у именослову ученика
ОШ „Ј. Ј. Змај“ у Суботици (1955 – 2011), 06.07.2013.
35.Марија Пантић, Ходонимија и ктематонимија Младеновца, 06.07.2013.
36. Јована Срећковић, Ојконимија Јадра, 12.09.2013.
37. Бојана Брашанац, Творбено-семантички типови презимена с наставком -ац
у западној Србији, 30.09.2013.
38. Јелена Живојиновић, Антропонимске категорије у најстаријој матичној
књизи рођених у Младеновцу, 30.09.2016.
39. Андријана Матовић, Творбени модели личних имена новорођених у општини
Савски Венац у 2012. години, 30.09.2013.
40. Бисерка Филиповић, Етнолингвистичка анализа ходомије Пожеге,
30.09.2013.
41. Јулијана Голубић, Творбени модели ојконима на подручју града Крушевца,
31.10.2013.
42. Марјан Милошевић, Антропонимија села Власе код Лесковца, 06.12.2013.
Јована Ђорић, Зоонимија Заплања, 16.12.2013.
43. Ивана Марковић, Календарска имена у именослову прве и последње књиге
рођених у општини Савски Венац (творбено-семантички аспект), 16.12.2013.
44. Тамара Трифуновић, Ојконимија Ваљевског среза, 16.12.2013.
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45. Јована Коцић, Називи за боје и мерне јединице у јужноморавским говорима,
31.01.2014.
46. Сабина Мујовић, Зоонимија Пештерске висоравни, 31.01.2014.
47. Садета Хасановић, Фитонимија Рашке области, 31.01.2014.
48. Владица Стоканић, Антропонимија старог Вождовца, 22.02.2014.
49. Нина Радојичић, Српски кондиторски ктематоними, 14.02.2014.
50. Јована Бојовић, Зоонимија Ибарског Колашина, 04.07.2014.
51. Самра Ханић, Морфонолошке одлике двосложних имена оријенталног
порекла, 17.07.2014.
52. Милица Средић, Ојконими општине Косјерић, 18.07.2014.
53. Милена Манић, Зоонимија пиротског краја, 18.07.2014.
54. Јован Крагуљац, Антропонимске категорије у Коренима Добрице Ћосића,
30.09.2014.
55. Марија Рацић, Антропонимија Качарева некад и сад (1946 – 2012),
13.10.2014.
56. Ивана Трифуновић, Суфиксални ликови календарских имена са Косова и
Метохије, 29.10.2014.
57. Јована Петровић, Сложена словенска и календарска имена становника
Параћина са почетка XX и XXI века, 29.10.2014.
58. Алексадра Милошевић, Трагови материјалне културе у именима насеља
Србије (лингво-културолошки аспект), 24.11.2014.
59. Наташа Савић, Надимци ученика Техничке школе у Бајиној Башти (лингвостилистички аспект), 28.12.2014.
60. Маја Поповић, Зоонимија Срема, 28.12.2014.
61. Ивана Лукић, Именослов Смедеревске Паланке, 28.12.2014.
62. Ана Радиновић Лукић, Антропонимске категорије на размеђи векова,
(општина Раковица), 31.01.2015.
63. Дуња Сретовић, Мушка и женска лична имена фитонимског порекла,
15.07.2015.
64. Ивана Бошковић, Ојконимија Лесковца, 09.09.2015.
65. Ивана Филиповић, Морфонолошка адаптација турцизама у српској
топонимији, 29.09.2015.
66. Вишња Сапунџин, Антропонимски суфикси –џија, -џин и –џић у српском
именослову, 29.09.2015.
67. Катарина Јовановић, О једном типу антропонима у књижевном тексту
Радослава Братића, 29.09.2015.
68. Татјана Јовановић, Антропонимија у српским народним и ауторским
бајкама, 30.09.2015.
69. Марија Стојановић, Име и назовииме у ходонимији града Врања, 07.11.2015.
70. Марија Миловић, Фитоними у српској ојконимији, 11.12.2015.
71. Сања Вукосављевић, Антропонимске категорије и њихова стилска функција
у књижевном тексту писаца српске авангарде, 14.12.2015.
72. Милена Спасојевић, Творбени формант -ој у српској антропонимији,
21.12.2015.
73. Ана Влајић, Надимци ученика Паланачке гимназије, 21.12.2015.
74. Десанка Ђукић, Ходонимија и ктематонимија Добоја последње деценије XX
и прве деценије XXI века, 28.12.2015.
75. Зорана Трмчић, Зоонимоја Ужичке Црне Горе, 30.12.2015.
76. Андријана Ђорђевић, Ојконимија у светлу говора Бајине Баште, 12.02.2016.
77. Љиљана Цвијовић, Презимена, породични и лични надимци становника села
13

Доња Врбава, 12.02.2016.
78. Невена Богдановић, Лична имена фитонимског постања у српској
антропонимији, 26.03.2016.
79. Кристина Тришић, Дијалектолошка слика ономастичких категорија села
Дашница (код Ж. Александровца), 26.03.2016.
80. Марија Караџић, Типологија суфикса у творби хипокористика и пејоратива
у апелативној и антропонимској лексици призренско-тимочког говорног
простора, 26.03.2016.
81. Александра Томка, Женска календарска имена у српском именослову,
06.06.2016.
82. Милица Ђукић, Трагови дијалекатских типова и њихове особине у роману
„Сутра стиже господар I и II“ Петра Сарића, 12.06.2016.
83. Милица Антовић, Породични надимци и презимена у ариљском селу
Радобуђа, 01.07.2016.
84. Марија Костић, Антропонимске категорије и њихова стилско-језичка
функција у драмским текстовима Душана Ковачевића, 01.07.2016.
85. Милица Живановић, Типови надимака као антропонимске категорија у
говору села Бегаљице (Гроцка), 10.07.2016.
86. Марија Срећковић, Антрпонимија Лепосавића, 10.07.2016.
87. Биљана Ристић, Трагови анатомске лексике у ојконимима Србије,
16.07.2016.
88. Александра Алемпијевић, Секундарна презимена и њихова дијалекатска
подлога у говору Ариља, 24.07.2016.
89. Катарина Јовановић, Зоонимија Хомоља, 25.09.2016.
90. Слађана Ранковић, Трагови супстрата у говору и ојконимији ваљевског
краја, 25.09.2016.
91. Милица Стојиљковић, Морфонолошки аспекти ромских антропонима у
српском језику прешевског краја, 25.09.2016.
92. Сандра Васић, Породични надимци и презимена у говору села Витошевац,
Ражањ, 25.09.2016.
93. Јелена Јевтић, Језичко-стислке одлике јеврејских антропонима у делима Иве
Андрића, 30.09.2016.
94. Катарина Петровић, Творбене особине ојконимије Младеновца, 30.09.2016.
95. Вишња Аксић, Фреквенција фитонимских типова у српксом женском
именослову, 30.09.2016.
96. Милица Контић, Дистрибуција суфикса -ица у примарним антропонимским
категоријама, 30.09.2016.
97. Анђелка Кнежевић, Микротопонимија Велике и Новшића, Плав, 30.09.2016.
98. Тијана Вучић, Профилактичка имена и њихово порекло у српском језику,
30.10.2016.
99. Ивана Гарабиновић, Ојконим Гроцка и њему слични творбени модели у
српској ојконимији, 14.11.2016.
100. Невена Зајић, Творбена структура надимака у светлу говора села Велика
Врбница (код Александровца), 04.12.2016.
101. Марина Николић, Именослов ученика ОШ „Бора Станковић“ у
Коретишту код Гњилана у последњух седам деценија, 17.12.2016.
VI: ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ МAСТЕР РАДОВА:
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102. Дубравка Драгић Шеховић, Филолошка терминологија у делу Луке
Миловованова Георгијевића „Опит настављења“, 23.06.2011.
103. Александра Савић, Филолошка терминологија у „Рату за српски језик и
правопис“ Ђура Даничића, 23.06.2011.
104. Весна Петровић, Лингвистичка терминологија у делима Милана Решетара,
31.01.2012.
105. Милан Лукић, Промена акцентуације говорника са презренско-тимочком
дијалекатском основом, 30.06.2014. (члан комисије)
106. Александра Ранковић, Језичко раслојавање (социолект и дијалект) као
водеће стилско обележје у делима „Кад су цветале тикве“ и „Петријин венац“
Драгослава Михаиловића, 26.06.2016.
107. Оливера Настевска, Креативни приступ обради романа Иве Андрића
Проклета авлија у средњој школи, 30.09.2016.
108. Александра Петровић, Методички приступи усвајању лексике
традиционалне културе у средњој школи, 28.12.2016.
4. ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О НАУЧНОМ И СТРУЧНОМ РАДУ
КАНДИДАТА ОД ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА
НАПОМЕНЕ О КЊИГАМА
Михаило Шћепановић је после избора у звање доцента објавио три
књиге. Књига Српски језик у вртологу политике, писана у коауторству са М.
Ковачевићем, просвећена је питањима лингвистичког идентитета и целине
српскога књижевног (стандардног) језика. У свим њеним деловима успоставља
се саоднос између лингвистике и политике, или тачније речено између
лингвистичких и политичких критеријума. Будући да у обликовању књижевног
(стандардног) језика политика има итекаквог удела, разматрана проблематика
може се без остатка подвести под социолингвистичку. Књига тако представља
својеврсни "утук" против инаугурисања социолингвистике као политичке
дисциплине, тј. против изгона социолингвистике из лингвистичких критеријума.
У свим радовима, којима су поводи увек ванлингвистичка тумачења
лингвистичких чињеница, конфронтирају се научни лингвистички и ненаучни
политички критеријуми. Тиме се показује да је суштина проблема обима и
корпуса српског књижевног (стандардног) језика
у незнању или свесном
заобилажењу лингвистичких критеријума – с различитим, никад научним,
побудама у подлози. Тако се показује да српски стандардни језик данас према
научним (социо)лингвистичким критеријумима јесте и обимом и садржајем
подударан српскоме Вуков(ск)ом језику с почетака његове стандардизације. У
књизи се недвосмислено показује да
се применом научних
(социо)лингвистичких критеријума српски стандардни (књижевни) језик уводи
у круг већег броја варијантски раслојених полицентричних стандардних језика у
свету, какви су нпр. енглески, немачки, француски, шпански, португалски. Из
тога онда нужно проистиче да, као што се у тим језицима варијанте не именују
посебним "језицима", ни у случају варијаната српскога језика нема никаквог
основа варијанте именовати а камоли "третирати" посебним стандардним
језицима.
У књига Вукове српске народне пословице, дат је предговор, регистар
кључних речи и низ пропратних текстова који на специфичан начин
престављају Вукову збирку народних пословица. Тако је дат у виду увода
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поглед на етнониме у Вуковим српским пословицама, при чему су посебно
осветљени: сам појам пословице у филолошкиј литаратури и код Вука, потом
природа лексике у пословицама и реченичне форме у којима се јављају
пословице, па лексичка слојевитост српских пословица, где се посебно
осветљава разумљивост лексике пословица (речи затамњеног значења, застареле
речи, турцизми и сл.), и на крају географско порекло самих Вукових пословица,
којим се на најбољи начин показује простор самога српскога језика. Осим
пословица које је сам Вук у своју збирку уврстио, М. Шћепановић доноси и три
додатка у којима даје пословице које је Вук накнадно уврстио у своју збирку, па
пословице које је из Вукових рукописа објавио Сима Н. Томић, и на крају
доноси и необјављене пословице из Вукових рукописа. Михаило Шћепановић у
овом критичком издању доноси и речник кључних речи (којем је у првом реду
сврха "како речник пословица користити"), као и регистар свих кључних речи, и
на крају сам попис пословица без кључних речи. Књига Михаила Шћепановића
Вукове српске народне пословице без сумње је досад у србистици најбоље
филолошки опремљено, научно издање Вукових пословица. То је речник
пословица праћен монографским студијама о пословицама самим.
Трећу књигу Михаила Шћепановића Слово српског имена (дијалектолошке и
ономастичке теме) објављену након избора у звање доцента чине радови из
ономастике и дијалектологије. То су раније објављивани а за књигу дорађени,
исправљени и допуњени радови, као и већи број први пут у књизи штампаних
радова. Поглавља су повезана терминолошким подлогама у којима су
предложена прецизирања, како дијалектолошке тако и ономастичке
терминологије, што је проситеколо, пре свега, из наставне праксе. Тако нпр.
после уводних радова о неуједначености српског дијалектолшког
терминосистема, следе радови који се базирају на проблемима дијалекатске
лексикографије, као и карактеристичним особеностима синтаксе реченице. На
сличан начин је конципирано и поглавље које доноси ономастичке теме. После
уводних радова (Категоризација врста речи у ономастичкој номинацији,
Трансонимизација и номиналне категорије) које прати и краћи речник основне
ономастичке терминологије, следе текстови који прате разуђеност
ономастиичких категорија. То су радови из антропонимије, затим радови из
топонимске проблематике, као и радови из зоонимије. Ослањајући се на
најрепрезетативније радове и истраживачке захвате угледних српских
дијалектолога и ономастичара (од А. Белића, Р. Бошковића, П. Ивића па до
Александра Ломе - што се осликава и из коришћене литературе у овој књизи),
аутор показује снагу уочавања и издвајања за анализу релевантне лингвистичке
чињенице, на коју примењује егзактне критеријуме дијалекстолошке и
ономастичке анализе, посебо у њиховом саодносу, што радове чини посебно
занимљивим.
НАПОМЕНЕ О РАДОВИМА
Овде ћемо се осврнути само на један број радова Михаила Шћепановића
(библиографских јединица) објављених после избора у звање доцента (од 2009.
године).
У раду Дијалектолошка лексикографија се разматрају актуелне
тенденције у развоју дијалекатске лексикографије, даје осврт на методолошке
поставке код израде дијалекатских речника (од одабира одреднице и
сагледавања њеног суодноса са суседним говорима и говорним типовима на
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једној, и стањем у стандардном језику на другој страни). Рад, као прилог доноси
и библиографију о досадашњим лексикографским резултатима из ове области,
као и поглед на методолошке проблеме који прате ову врсту лингвистичких
истраживања.
У раду СКЗ од вуковског нормативног стилистичког приступа до
лингвостилистике текста се анализира се међуоднос нормативне стилистике,
чији је главни теоретичар код Срба био Александар Белић, и лингвистичке
стилистике, чије је теоријске поставке код Срба најбоље представио и у
анализама конкретних књижевноумјетничких текстова примијенио М.
Ковачевић у својој књизи Лингвостилистика књижевног текста, коју је у свом
јубиларном колу штампала СКЗ.
У раду Од дробњачког ојконима ка Вуковом требињском сљедбенику се,
на основу записа епске пјесме Погибија Вука Лопушине, као и на основу
теренских дијалекатских података даје се оригинално и у науци први пут
понуђено разрешење постанка дробњачког ојконима Јушице (Јусуф – Јуша –
Јушине њиве - Јушице).
У раду Карактеристичне особине синтаксе реченице у говору Дробњака
дате су карактеристичне диференцијалне црте у синтакси реченице између
књижевног језика и говора Дробњака. Иако је говор Дробњака у основици
књижевног језика, велики број структурних реченичких особина тај говор
раздваја од савременог српског књижевног језика. У раду се диференцијалне
црте прате на нивоу просте и сложене реченице, а у оквиру ове друге и у
независносложеним и у зависносложеним реченицама. Ово је један од врло
ретких дијалектолошких радова, са јасно издвојеним критеријумима анализе и
проведеном структурно-семантичком методологијом, посевћених синтакси
реченице, тако да он може послужити као модел дијалектолошким
истраживањима синтаксе реченице.
У раду Дијалекатска дистрибуција и нормативни статус лексеме дако у
граматикама српског језика Михаило Шћепановић критеријално сагледава
нормативни статус лексеме дако у граматикама С. Новаковића и Т. Маретића, а
затим прати дистрибуцију ове лексеме у дијалекатској лексикографији,
осветљавајући њен статус у разговорном језику и наддијалекатској равни, преко
које се инкорпорира у књижевни текст, показујући да то стање не оправдава
њен статус дијалектизма у стандардним речницима српског језика.
У раду Српско име Малиша показан је настанак антропонимске базе малод апелатива мали преко супатантивизације адјектива мали човек (ситан, ниског
раста) антропонимским суфиксом –иша, што потврђује низ српских
антропонима са истим завршетком (као Бориша, Велиша, Годиша, Драгиша,
Ђуриша и сл.)
У раду Дијалектолошка терминологија у науци и наставној пракси на
основу недоследности употребе главних дијалектолошких термина у науци и
наставној пракси, образлаже се неопходност усвајања терминолошког низа на
Вуковом и Белићевом трагу: дијалекат, наречје, говорни тип, говор, идиолекат,
а објашњава и настанак саме недоследности као "нодговорног" поступка
усаглашавања
(прилагођавања!)
српске
хрватској
дијалектолошкој
терминологији.
У раду Ред речи на размеђи основице и надградње српског језика аутор
сагледава статус категорије реда речи у једном делу говора
источнохерцеговачког говорног типа, штокавског дијалекта српског језика.
Пошто су ови говори ушли у основицу српског књижевног језика, у раду је
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предочена, на основу одабраних примера, функција категорије реда речи у
народном говору у односу на структуру стандардног језика. Рад тако осветљава:
а) положај енклитичких речи, б) положај једног типа конгруентног атрибута, в)
позиција једног типа неконгруентног атрибута и г) хипербатонски ред речи.
Аналитички је показано колико имплицитна норма, на основу интонационе
одређености, чува изворност ресурса народног израза према кодификованој
заокружености стандардног језика. реч еј о драгоценом прилогу којим се отвара
прострор анализе темељних тема дијалекатске синтаксе, по правилу
заобилажених у досадашњим дијалектолошким истраживањима.
5. ДОПРИНОС СТРУЦИ И ПЕДАГОШКИ РАД
Поред посвећености научном раду, Михаило Шћепановић је ангажован и
на стварању научног подмлатка, што најбоље потврђује напред наведени списак
менторстава и учешћа у различитим типовима "теза" (мастер, магистарских и
докторских). Тако је од избора у звање доцента био ментор за две докторске
дисертације, ментор двама магистарским радoвима, ментор за чак 92 (деведесет
и два) мастер рада, члан комисије у одбрани једне докторске дисертације, члан
комисије у одбрани два магистарска и седам мастер радова. Ретки су, заиста
наставници који су имали толики допринос у развоју младог научног кадра.
Држи наставу на основним, мастер и докторским студијама. Као педагога
одликује га одговорност и посвећеност раду, предусретљивост и спремност да
помогне студентима и различитим ситуацијама.
6. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Др Михаило Шћепановић од избора у звање доцента објавио је
двадесетак научних радова, у првом реду тематски везаних за дијалектологију и
ономастику. Објавио је три књиге: О српском имену (2016); Српски језик у
вртлогу политике (2011) и Вукове српске народне пословице (2015), и петнаест
радова (од којих четири рада из категорије М24, и три из категорије М51), у
рецензираним часописима и зборницима радова са научних скупова; учествовао
на већем броју међународних и националних скупова, био члан великог броја
комисија при одбрани докторских дисертације и магистарских радова, а такође
био ментор двеју одбрањених докторских дисертација, два одбрањена
магистарска рада и преко деведесет одбрањених мастер радова. Члан је
уредништва
међународног часописа Српски језик. Држао предавања на
семинарима за стране студенте и наставнике српског језика и књижевности.
Држи предавања на основним, мастер и докторским студијама и на
Филолошком факултету у Београду, и на Филозофском факултету у Источном
Сарајеву. У периоду од избора у звање доцента испунио све нужне и изборне
услове за избор у звање ванредног професора. Сарадник је на научним
пројектима Министарства просвете и науке Републике Србије од 2002. године
до данас.
Све напред наведено показују да др Михаило Шћепановић испуњава и
законске и научне и педагошке услове за избор у звање ванредног професора,
па са задовољством
предложимо Изборном већу Филолошког факултета да
прихвати Извештај и упути предлог одговарајућем Стручном већу Универзитета
у Београду да др МИХАИЛА ШЋЕПАНОВИЋА изабере у звање и на радно
место ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област Српски језик (предмет:
Дијалектологија српског језика).
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